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Redaktion

TemA: vetenskap och praktik

Kunskap
Omvärldsbevakning är nödvändig 

för alla organisationer. Så här 

arbetar Livsmedelsverket, 

Kriminalvården och Scania.  

motion på recept
Forskning visar att fysisk aktivitet 

i flera fall kan ersätta mediciner. 

Nu sprider Sverige begreppet 

i världen via FN. 

vardagsprylar
Överallt omkring oss ser vi 

resultat av kreativa hjärnor som 

utvecklat en pryl som underlättar 

vår vardag.   

Ny rapport
Offentliga arbetsgivare är sämre 

än privata på att anställa personer 

med utländsk bakgrund. Därför 

måste arbetsgivare bli målgrupp 

för insatser.
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Länge leve nyfikenheten
Vetenskap och forskning har sin grund i nyfikenheten. Vi vill veta 
hur världen är beskaffad, hur allting hänger ihop och om det går att 
utveckla det till synes omöjliga. Alla vet vi hur barn kan suga upp 
varenda detalj om något som råkar intressera just nu, om det så är 
igelkottar eller rymden. Utbildnings- och forskningsväsendet har en 
stor uppgift i att ta tillvara den kraft som finns i nyfikenheten och 
vi måste skapa fler goda miljöer där nya kunskaper kan utvecklas.

Stockholmsregionen är en framgångsrik kunskapsregion. Men 
forskning bedrivs i dag i stark global konkurrens. Rekryteringen av 
internationella forskare måste öka om vi ska behålla vår starka posi-
tion i världen. Detta är något som vi pekar på i RUFS 2010, Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Vi behöver samla oss i regio-
nen för att nå ut med den forskning som bedrivs här och därigenom 
stärka Stockholmsregionens profil. 

Ett hinder för utvecklingen av länet som ett nav för framstående 
vetenskap är bostadsbristen. Vår egen undersökning visar att tre av 
tio studenter övervägt att lämna regionen på grund av bostadssi-
tuationen. Detta är en av utmaningarna som vi tar oss an i RUFS-
handlingsprogrammet Kunskapsregion Stockholm, som nyss varit 
ute på remiss. Här arbetar många aktörer i regionen tillsammans för 
att utveckla Stockholmsregionen ytterligare som ett forsknings- och 
utbildningscentrum och för att regionen ska ha fortsatt tillgång till 
högutbildad arbetskraft.

Det finns många goda exempel på hur initiativ har tagits för att 
kommersialisera, sprida och utveckla forskningen i regionen. Karo-
linska Institutets innovationskontor tar tillvara idéer med potential 
att utvecklas och ger råd när det gäller patentfrågor, juridik, affärs-
utveckling och finansiering. Innovationskontoret har bara funnits ett 
år men har redan hjälpt 80 idébärare att utvecklas vidare. Även i vår 
verksamhet på TMR är nyfikenheten och den vetenskapliga förank-
ringen en avgörande framgångsfaktor. Till stöd för vårt arbete har vi 
sedan flera år ett engagerat vetenskapligt råd som 
presenteras närmare i detta nummer.

Vetenskap byggd på nyfikenhet är en kraft att 
räkna med i regionen. Nya kunskaper och forsk-
ningsrön driver det regionala utvecklingsarbetet 
framåt.

Peter Haglund
tf direktör Tillväxt, miljö 
och regionplanering (TMR)

”det finns många goda exempel 
på hur initiativ har tagits för att
kommersialisera, sprida och 
utveckla forskningen i regionen.



Att planera för framtiden i Stockholmsregionen kräver samarbete 
med flera aktörer. Det krävs också att flera olika perspektiv jämkas 
samman och stöds av aktuell forskning. 

Ett vetenskapligt råd är till stor hjälp för att hålla sig à jour med 
forskningen. Vi presenterar TMR:s vetenskapliga råd, och berättar hur 
tre andra verksamheter samarbetar med forskare  – Livsmedelsverket, 
Kriminalvården och Scania.   

Många spännande projekt är på gång inom vård och utbildning. 
Landstinget har exempelvis startat fyra Akademiska vårdcentraler, 
och fler planeras. Här möts forskning och praktik på ett handfast sätt, 

till glädje för såväl patienter som praktiserande studenter.
Vi besöker två forskningsinstitut i Stockholm. Båda har hållbar 

utveckling som mål, men delvis olika inriktningar. Medan Stockholm 
Environment Institute arbetar såväl nationellt som internationellt, 
stödjer Mistra bland annat svenska mindre företag som saknar egna 
forskningsresurser. 

I detta nummer av Stockholmsregionen bjuder vi också på pris-
belönta snillen och ställer fem frågor till mannen som gjorde veten-
skapliga rön begripliga för alla. Och hur något så enkelt som motion 
ibland kan ersätta medicin. l

Vetenskap och praktik
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Utbildningsstrategerna Anders engqvist och Pia sondell. studentskrapan i Flemingsberg.

Roger Andersson, professor i kulturgeografi, Uppsala universitet. Lars-erik Liljelund, vd för mistra.



Nya forskare ger förstärkt kompetens inom ekonomi 
och miljö. samtidigt har fokus ändrats från ett brett 
perspektiv till en fördjupning inom färre, fasta ämnes-
områden. vi presenterar TmR:s vetenskapliga råd.  

Text: Bert Ola Gustavsson Foto: Ulf Lodin

Råd med flera 
perspektiv

Rådets ledamöter 
är valda utifrån deras 
respektive överblick över 
breda forskningsområden. 

”
FAKTA TMR:s vetenskapliga råd

Sedan 1998 har Landstinget haft ett 
vetenskapligt råd till stöd för arbetet med 
regionplaneringen. Rådet hade tidigare sju 
ledamöter, i dag är antalet sex – fyra män och 
två kvinnor. Rådet sammanträder 4–5 gånger 
om året och bevakar alla processteg i den 
regionala planeringen. I och med genomför-
andet av RUFS 2010 kommer marknadspers-
pektivet i stadsutvecklingsfrågorna att få en 
mer framträdande roll i arbetet.

Det vetenskapliga rådet vid TMR, Stock-
holms läns landstings funktion Tillväxt, mil-
jö och regionplanering, har sex ledamöter. 
De är alla professorer inom sina respektive 
forskningsfält. 

– Vi behöver en stark vetenskaplig kopp-
ling i verksamheten, säger Peter Haglund, tf 
direktör på TMR. Synpunkter från ledande 
representanter från universitet och högsko-
lor är värdefulla i vårt arbete. 

– Tanken är också att vårt samarbete ska 
inspirera i båda riktningarna. Forskarna får 
direktkontakt med det praktiska planerings-
arbete som vi bedriver och vi får snabbt till-
gång till nya vetenskapliga rön. 

inriktning och metodval
Det vetenskapliga rådet ska även stötta med 
råd om inriktning och metodval i studierna 
som ligger till grund för de regionala utveck-
lingsfrågorna. Dessutom ska forskarna hjälpa 
till med att utvärdera den vetenskapliga kva-
liteten i de färdiga arbetena. 

– Rådets ledamöter är valda utifrån en 
bred kunskap inom sina respektive forsk-
ningsområden. Därmed kan deras resurser 
utnyttjas effektivt, säger Peter Haglund.

tre nya medlemmar
Förra året utsåg TMR på rekommendation 
av rådets ordförande tre nya ledamöter. En 
av dessa är Elisabeth Sundin, professor i fö-
retagsekonomi vid Linköpings universitet. 
Hon forskar bland annat i den högaktuella 
frågan om entreprenörskap inom den offent-
liga sektorn. Ett annat av hennes områden är 
genusfrågor. 

– Det är viktigt att ta reda på mäns och 
kvinnors olika prioriteringar inom allt från 
hemtjänst till bilinnehav och användande av 
kollektivtrafik. Regionplaneringen innehål-
ler många sådana dimensioner, säger hon. 
Här kan jag bidra som informationskanal till 
aktuell forskning. 

Fokus: Fördjupning
Det vetenskapliga rådet arbetar numera med 
färre och fasta ämnesområden inom region-
planeringen. Vilka frågor som särskilt ska tas 
upp bestäms inför varje verksamhetsår. I år 
har arbetet varit inriktat på följande frågor:
• Marknadskrafter och stadsutveckling
• Privata och offentliga investeringar
• Innovationskraft och näringspolitik
• Utvecklingen av regionala stadskärnor

Möt alla medlemmarna i TMR:s vetenskap-
liga råd härintill. l

Vetenskapligt råd viktigt för regionens planering…
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> > Folke Snickars 
Ordförande i 
vetenskapliga 
rådet. Professor                    
i regional plane-
ring vid KTH. Var 
under åtta år de-
kanus med ansvar 
för forsknings- och 
utbildningskvalitet 

vid fakulteten. Han är styrelseordförande för 
Stockholms Akademiska Forum och fick 2010 
KTH:s pris för akademiskt ledarskap.

1. Den allra viktigaste frågan är att beslut om 
Stockholmsregionens utveckling fattas med 
vetenskapligt underbyggt underlag. Detta rör 
vardagen och framtiden för en fjärdedel av Sve-
riges befolkning. Min hjärtefråga är kvalitet och 
öppenhet i berednings- och beslutsprocesser.

2.  Jag vill aktivera vetenskapliga rådet som 
kvalitetssäkrande system. Och i framtiden 
måste forskningen om Stockholm förstärkas. 
Då är det viktigt att TMR i sin nya roll bidrar till 
att infrastrukturen för utbildning och forskning 
utvecklas. Det vill jag arbeta för i rådet.



> > Örjan Sölvell 
Professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stock-
holm. Forskningsinriktning: internationellt företagande, 
företagskluster, innovativa miljöer och kunnande i indu-
striella nätverk. Chef för Centrum för företagsstrategi och 
konkurrenskraft samt prorektor vid Handelshögskolan.

1. Min forskning ligger nära TMR:s arbetsområde. Vi 
försöker förstå hur olika gap mellan forskning, företag, ut-
bildningsinstitutioner, finansiella aktörer och myndigheter 
förhindrar ett bra innovationsklimat – och hur man genom 
en bra politik kan överbrygga problemen.

2. Jag tycker att det är viktigt 
att näringsliv, universitet/
högskola och det offentliga 
samlas för att hitta nya 
utvecklingsvägar. Det är 
avgörande för innovations-
kraften i regionen om man 
långsiktigt kan få starka fö-
retagskluster att växa fram.

> > Gunnel Forsberg
Professor vid kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.   
Forskningsinriktning: regional utveckling, samhällsplanering och                  
genusperspektiv. Vetenskaplig ledare för samhällsplanerarlinjen.

1. Jag ser det som viktigt att motverka tendenser till social obalans inom 
regionen och inom landet i sin helhet. Givetvis ser jag också genus-

aspekter som viktiga.

2. Jag vill vara en kritisk kommentator och 
diskussionspartner i olika satsningar och 
utredningar samt en informationskanal 
till TMR från Stockholms universitet. Jag 
vill också förmedla kontakter mellan TMR 
och våra begåvade studenter, främst på 
masternivå.

> > Roger Andersson
Professor i kulturgeografi vid Institutet för 
bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala 
universitet. Forskar om invandring, bo-
stadsfrågor och urban utveckling, särskilt 
segregation, i Sveriges storstadsregioner.

1. Jag intresserar mig för invandringen till 
Sverige och särskilt frågor som rör bosätt-
ningsmönster. Frågorna är i hög grad poli-

tiska och berör bland annat flyktingplacering, integration 
och bostadspolitik.

2. Jag kan ge ett tillskott till kunskapsbasen främst i frågor 
som rör befolkningsförändringar och segregationens        
orsaker, dynamik och konsekvenser.

> > Elisabeth Sundin 
Professor i företagsekonomi vid IEI, Institutionen för 
Ekonomisk och Industriell utveckling, samt en av forsknings-
ledarna vid HELIX, ett av Vinnovas Excellence Centres 

– båda vid Linköpings universitet. Forskningsinriktning: entreprenörskap och 
företagande samt genusdimensioner. 

1. Det är viktigt att lyfta fram genusfrågorna även i sammanhang där de till synes 
inte är relevanta. Det är också viktigt att erinra om de små företagens problem       
och villkor.

2. Att alltid använda ett organisationsperspektiv. Både privata och offentliga organi-
sationer förändras ständigt. Hur man organiserar verksamheten påverkar både de 
individer som finns inne i organisationerna och andra. Genom att studera detta blir 
det som händer på samhällets alla nivåer begripligt.

> > Thomas Elmqvist
Professor i naturresurshållning vid Stockholms uni-
versitet. Forskar i bland annat ekosystemens dynamik         
och återhämtningsförmåga samt urban ekologi.

1.  Hur städer på innovativa sätt 
kan arbeta med ekosystem och 
grönområden för att minska 
sårbarheten, bland annat mot 
klimatförändringar.

2. Ett systemperspektiv där 
människa och miljö integreras.

Sex forskare inom olika discipliner samlar en bred samhällskompetens 
i TMR:s vetenskapliga råd. Stockholmsregionen undrade:
1. Vilka är dina hjärtefrågor?
2. Vad kan du särskilt bidra med i TMR:s arbete?

Vetenskapligt råd viktigt för regionens planering…

5

>>



6

Att dra lärdomar av aktuella forskningsresultat är viktigt inom de flesta 
verksamheter, offentliga såväl som privata. vi synar hur Livsmedelsverket, 
Kriminalvården och scania arbetar utifrån forskningens framsteg. 

Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

Nycklar låser in det 
gamla livet och låser 
upp för det nya. 
det är budskapet 
i Kriminalvårdens 
logotyp som började 
användas 2006.

> > Livsmedelsverket har två expertgrupper: grup-
pen för kost- och hälsofrågor och gruppen för pe-
diatrisk nutrition.   

– Expertgruppernas främsta styrka är den om-
världsbevakning de ger oss, säger Irene Mattisson, 
biträdande chef på avdelningen för Risk- och nyt-
tovärdering. Medlemmarna är aktiva i forsknings-
världen och det gör att vi vet vad som är på gång 
och inte behöver vänta tills olika studier presente-
ras. Och tillsammans bildar de ett nätverk som vi 
kan rådfråga även mellan de inplanerade mötena. 

Hon understryker att även diskussionerna som 
förs inom grupperna är viktiga. 

– Synpunkter och tolkningar utifrån olika erfa-
renheter berikar underlaget för våra rekommen-
dationer inom kost och hälsa.

I Expertgruppen för kost- och hälsofrågor sitter 
representanter för Livsmedelsverket, Socialstyrel-
sen och Folkhälsoinstitutet. Därtill ett tiotal ex-
perter på bland annat nutrition, internmedicin, 
geriatrik och livsmedelsvetenskap. 

Expertgruppen för pediatrisk nutrition är ge-
mensam för Livsmedelsverket och Barnläkarför-
eningen. Gruppen är fristående och ska ge sina 
huvudmän objektiva råd i frågor som rör kost och 
hälsa för barn och ungdomar. l

Livsmedelsverket ska ge råd
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Upphovsmannen och 
formgivaren Georg 
Lulichs tankar 
bakom logotypen: 

– Jag har tagit fasta 
på Livsmedelsverkets 
undersökande, kontrol-
lerande och normgivande 
funktion. Brödkakan är 
därför avbruten för att 
avsmakas, testas och 
kontrolleras.



> > – Vi har ett svårt och komplicerat uppdrag 
i samhället, konstaterar Gustav Tallving, tf 
chef för utvecklingsenheten. Vi ansvarar för 
verkställigheten av straff i fängelse och frivård 
och för verksamheten vid landets häkten. Myn-
digheten ska också verka för att dömda inte 
återfaller i brott under och efter verkställig-
heten. De satsningar vi gör ska vara byggda på 
bästa möjliga kunskap. Därför är forskning och 
ständig utveckling nödvändigt för oss. 

Kriminalvårdens vetenskapliga råd har två 
huvuduppgifter, säger han.

– Den ena är att säkerställa att verksamhe-

Kriminalvården ska skydda samhället

Scania ska klara konkurrensen
> > Omvärldsbevakning, scenariearbete och forsk-
ning ligger till grund för Scanias strategi.

– Det gäller att bygga kunskap inom företaget 
för att stå rustad inför framtiden, säger Lars-Henrik 
Jörnving, utvecklingschef på Scania. För att i möj-
ligaste mån beskriva framtiden gör vi tänkbara 
scenarier för i första hand de närmaste 20 åren.  

Hur ser samhället ut då? Hur lever människor-
na? Vilka krav ställs på transporter av människor 
och gods? 

– Utifrån scenarierna gör vi en ”best guess” som 
ligger till grund för vår TRM, Technology Road Map. 
Den ligger i sin tur till grund för forskning och 
utveckling, men också för vår marknadsfunktion, 
produktion och logistik med mera. Arbetet bedrivs 
internt av våra experter inom olika områden. 

Bland alla önskemål om framtida kompetens 
måste givetvis prioriteringar göras, konstaterar 
Lars-Henrik Jörnving. Därför delas troliga framtids-
områden in i olika kategorier. Vissa är så strategiskt 
viktiga att kompetensen måste finnas internt. På 
andra områden kan kompetensen fyllas på genom 

externa kontakter – konsulter, underleverantörer, 
forskningscentra, akademi etcetera. 

– Input till våra scenarier får vi bland annat ge-
nom att vara med i olika organisationer. På europe-
isk nivå är det exempelvis ERTRAC, European Road 
Transport Research Advisory Council, på svensk 
nivå är det exempelvis FFI, Fordonsstrategisk Forsk-
ning och Innovation, som lyder under Vinnova. Där 
arbetas det också fram ”road maps”, delvis base-
rade på ERTRAC-kartorna, men med hänsyn tagen 
till vad som är specifikt för Sverige.

Inom Vinnova finns ett antal statliga miljoner 
för forskning inom fordonsteknik och här deltar 
Scania i urvalsprocessen. I projekt med bland annat 
KTH bidrar Scania med sin tid och erfarenhet. l

ten baseras på aktuell evidensbaserad forsk-
ning, särskilt när det gäller behandlingsverk-
samhet. Vi har i dag 14 nationella brott- och 
missbruksrelaterade behandlingsprogram 
och nya program utvecklas hela tiden. Här är 
rådet med och ackrediterar våra program, det 
vill säga de gör en vetenskaplig granskning av 
programmen och följer upp resultaten. 

Ett sätt att stimulera forskning inom om-
råden som är av betydelse för Kriminalvår-
den är att samarbeta med externa forskare 
i FoU-projekt. 

– Rådets andra viktiga funktion är att gran-
ska dessa projekt så att de vi vill gå vidare 
med håller hög vetenskaplig nivå. Det veten-
skapliga rådet är en viktig del i kvalitetssäk-
ringen av vårt nationella FoU-arbete. l

Företagets symbol har 
alltid varit skånegripen. 
scania är det latinska 
och engelska namnet 
för landskapet skåne.
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Lars-Erik Liljelund var tidigare 
generaldirektör för Naturvårdsver-
ket och är sedan juni förra året vd 
för Mistra. Sedan Mistra bildades 
1993 har man delat ut omkring 
200 miljoner kronor om året till 
miljöstrategisk forskning.

– Vi utlyser våra program för 
att nå en så bred grupp av kon-
kurrenskraftiga forskare som 
möjligt. Vi ser också alltid till att 
användarna av forskningen finns 
med i programmen. Det kan vara 
näringslivet, politiker, lagstiftare 
och frivilligorganisationer, säger 
Lars-Erik Liljelund.

I bland låter Mistra näringslivet 
bestämma forskningsämne. Pro-

stiftelsen mistra stöder forskning som ska bidra till                      
utvecklingen av ett hållbart samhälle och till god livskvalitet. 

– det är viktigt att forskningen bidrar till att lösa                        
miljöproblem, säger vd Lars-erik Liljelund.

Text: Carina Järvenhag Foto: Jyrki Siikanen

Mistra vill se 
hållbara resultat

FAKTA Mistra

Stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning, Stockholm 
•  Bildades 1993 i samband med 
avvecklandet av löntagarfonder.
• Sedan starten har man delat ut 
drygt 3 miljarder till forskning.
• Vill bidra till ett hållbart sam-
hälle, god livskvalitet och att 
stärka Sveriges konkurrenskraft.
• Cirka 400 forskare arbetar med 
Mistras forskningsprogram.



9

grammet Mistra Innovation vänder sig till 
små och medelstora företag.

– Mindre företag saknar oftast en egen 
forskningsavdelning eller tillräckligt med 
pengar för att bedriva egen forskning. Flera 
företag som sysslar med ytbehandling vill ex-
empelvis hitta ett system för att övergå från 
fossil uppvärmning till induktion.

gemensamma projekt
Men helt enkelt är det förstås inte att jämka 
samman forskare och företagare i gemensam-
ma forskningsprojekt. Forskare kan känna 
sig styrda, och alla företagare vill inte släppa 
in utomstående på sina områden.

– Det är kanske inte en forskning som pas-
sar alla. Naturligtvis finns ett visst mått av 
styrning eftersom vi gärna ser någon form 
av kommersialisering i slutändan. Samtidigt 
måste vi vara öppna för att det kan begås 
misstag, annars kan man inte bedriva forsk-
ning. 

De forskningsprogram som Mistra inves-
terar i löper ofta över lång tid. Det vanliga 
är att man beviljas pengar för fyra år och att 
programmet sedan förlängs med ytterligare 
fyra år. 

Ett sådant exempel är Marine Paint, som 
Mistra har finansierat i samarbete med Gö-
teborgs universitet. 

Programmet pågick under åtta år fram 
till år 2010. Totalt investerade Mistra drygt 
82 miljoner kronor. Syftet med projektet var 
att hitta produkter som på ett ekologiskt 
godtagbart sätt kunde förhindra så kallad 
påväxt på fartyg och fritidsbåtar. Resultatet 
av programmet blev bland annat företaget 
I-Tech, som tagit fram en miljövänlig botten-
färg, som avskräcker havstulpanerna från att 
fästa på skroven.

– Svårigheten är att få fram en färg som är 
så otrevlig att den håller organismer borta 
samtidigt som den inte ska vara skadlig för 
den marina miljön. Man håller på att regist-
rera produkten både i Europa och i Asien, 
säger Lars-Erik Liljelund.

innovationsFöretag
När Svenska Institutet nyligen skulle välja 
ut 20 svenska innovationsföretag inom olika 
områden att visa upp för omvärlden var I-
tech ett av dessa. 

Ett annat lyckat, och stort, program med 
vattenanknytning är Mare, Marine Research 

on Eutrophication.  Programmet utvecklade 
ett system för beslut som binder ihop infor-
mation kring Östersjöns miljö med kostna-
der för olika åtgärder för att förbättra miljön.

– Vi påbörjade denna forskning i början av 
2000-talet och nu används systemet i princip 
av alla länderna kring Östersjön. Det är ett 
bra exempel på hur vårt mål att bidra till en 
hållbar utveckling har fått praktisk genom-
slagskraft.

Lars-Erik Liljelund efterfrågar mer tvärve-
tenskaplig forskning.  

– Miljövetenskaplig forskning utförs oftast 
av naturvetare, men här behövs också sam-
hällsvetare. Vi har nu startat stiftelsen Mistra 
Urban Future i Göteborg. Hållbar stadspla-
nering är ett område där man måste arbeta 
tvärvetenskapligt.

heta Frågor
Eftersom en allt större andel av världens be-
folkning bor i städer är ”urban planning” och 
”green cities” heta frågor för forskarvärlden.

– I dag finns väldigt mycket pengar inom 
forskarvärlden. Problemet är att vissa fors-
kargrupper kan vara finansierade fyra gånger 
om, medan andra inte har en krona, säger 
Lars-Erik Liljelund.

– En annan aspekt kan vara att andra fi-
nansiärer satsar stora belopp inom vissa om-
råden. Därför lägger vi till exempel just nu 
inte några pengar på forskningsprojekt som 
rör utsläppsbegränsningar av växthusgaser. 
Sådana projekt är så väl finansierade att yt-
terligare projektpengar knappast gör någon 
skillnad.

modevärlden
Mistra vänder nu blickarna mot modevärl-
den. 56 miljoner kronor satsas i programmet 
Future Fashion. Det handlar om att titta på 
hela kedjan, från råvaruproduktion och för-
säljning till hur man tar hand om kläderna 
som man inte avser använda längre.

– I dag är systemet lite tillspetsat uttryckt 
att du köper ett nytt plagg på fredagen, är 
bortbjuden på lördagen och slänger det på 
söndagen. Alla förstår att det är ohållbart i 
längden att konsumtionen bara fortsätter att 
öka, samtidigt som produkterna inte åter-
vinns i någon större utsträckning. Detta är 
ett spännande område eftersom det inte är 
forskat på alls tidigare, säger Lars-Erik Lilje-
lund. l

vad är Creative stockholm?
– Vi är ett regionalt EU-projekt som 

snart har pågått i tre år. Syftet är att byg-
ga upp ett regionalt partnerskap som ska 
stimulera till ett kreativt och konstnärligt 
klimat i hela Stockholmsregionen. 

Hur finansieras er verksamhet?
– Totalt omfattar projektet 12,5 miljoner 

kronor. 42 procent kommer från EU och 
resten från våra partner. Botkyrka kom-
mun äger projektet, men en rad andra 
kommuner som Stockholm, Haninge, 
Nacka, Lidingö och Värmdö deltar också. 
Andra partner är Södertörns högskola, 
KTH, Stockholms läns landsting och Stock-
holm Business Region.

Nämn ett par konkreta projekt i er regi?
– Vi har genomfört utbildningar, 

mentorskap och coachning för över 400 
företag inom konstnärlig och kreativ verk-
samhet. Vi har också finansierat forskning 
på KTH om hur bank- och finansvärlden 
ser på dessa verksamheter. En slutsats är 
att det finns en alltför snäv bild av hur ett 
företag ska se ut. Här behöver vi få in nya 
perspektiv som inbegriper även kreativa 
näringar, som i dag utgör omkring sju 
procent av Sveriges BNP.

vad händer efter 2011?
– Vårt partnerskap skapar förutsätt-

ningar för ett samarbete över kom-
mungränserna. Att samarbeta som en 
region ger mycket större möjligheter till 
finansiering på nationell eller EU-nivå. 
Vid årsskiftet lämnar vi vårt förslag till 
handlingsplan över hur samarbetet och 
ett fortsatt kreativt klimat ska stimuleras. 
Den ska sedan eventuellt ingå i Regional 
Utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2010.

Hallå där…
… Jonas Olsson, projektledare för 

projektet Creative Stockholm, som ska 

formulera ett handlingsprogram för 

kulturella och kreativa näringar 

i Stockholmsregionen.
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SEI  är ett internationellt forskningsin-
stitut som forskar inom miljövetenskap. I 
Sverige är man ett av de forskningsinstitut 
som oftast uttalar sig om miljöproblem och 
klimatfrågor. Att delta i debatten ser kom-
munikationschef Robert Watt som en del av 
SEI:s uppdrag.

– Vi levererar information och kunskap 
till media som ett led i vår strävan att vara 
transparenta. Vår forskning skapas ofta i 
nära dialog med beslutsfattare, och det är 
viktigt att vi är öppna och trovärdiga med 
resultaten, säger han.

SEI:s forskning sker såväl i samarbete 

Stockholm Environment 
Institute, SEI, vill vara en bro 
mellan forskning och policy-
frågor. Deras forskning på-
verkar beslutsfattare både 
i Sverige och utomlands.

med den svenska reger-
ingen, EU och FN som i 
dialog med regeringar i 
utvecklingsländer. Det 
handlar om allt från 
rapporter om klimat-
påverkan och policyer 
för att minska utsläpp 
av fossila bränslen, till 
forskningsprojekt om 
hållbar utveckling och 

sanitet i utvecklingsländer.
– Vi använder oss ofta av beslutsfattare i 

våra forskningsprojekt, antingen som infor-
mationskällor eller samarbetspartner. Vi är 
alltid tydliga med att de inte kan påverka 
forskningsresultatet, eller ändra vad vi skri-
ver i våra rapporter, säger Robert Watt.

Forskningen som bedrivs vid SEI får ofta 
en praktisk tillämpning, inte minst i utveck-
lingsländer. Ett exempel är forskningspro-
grammet som syftar till att få fram ekolo-
giskt hållbara sanitära förhållanden i fattiga 
områden som saknar både vatten och avlopp.

– Enkelt uttryckt: mänskligt avfall ett stort 
globalt problem. Avföring är ett sanitärt pro-
blem och ett hälsoproblem när det förorenar 
till exempel dricksvattnet. Vi har tagit fram 

en ekologisk lösning som tar hand om urin 
och avföring och omvandlar det till gödsel. 
Det innebär att vi både får bukt med hälso-
problemet och förbättrar ekonomin för fat-
tiga bönder, som inte längre behöver köpa 
dyr och miljöfarlig konstgödsel, säger Robert 
Watt.

Bolivia är ett av de länder i världen som 
infört SEI:s ekologiska modell i större skala. 
Omkring hälften av Bolivias befolkning på 
fem miljoner saknar tillgång till rent vatten 
och goda sanitära förhållanden.

eko-ekonomi
Ett exempel på hur SEI:s forskning påverkar 
makthavare på den högsta nivån är rappor-
ten om så kallad eko-ekonomi, ”A European 
Eco Efficient Economy”, som togs fram år 
2009 på uppdrag av Sveriges regering under 
ordförandeskapet för EU.

– Rapporten användes som underlag när 
EU-kommissionen tog fram sin plan för hur 
hela EU ska kunna ställa om sig mot en grön 
ekonomi, säger Robert Watt.

SEI har också inflytande på forskarvärlden 
och vilka frågeställningar man beslutar sig 
för att forska om. Robert Watt nämner sär-
skilt institutets chef, Johan Rockström, och 
hans artikel i tidskriften Nature år 2009 om 
”planetary boundaries”. Tillsammans med 
en grupp andra forskare har Rockström tagit 
fram nio biofysiska gränsvärden inom vilka 
mänskligheten bör hålla sig för att kunna 
fortsätta att utvecklas.

– I dag har dessa gränsvärden blivit ett ac-
cepterat och populärt koncept inom forskar-
världen. I London arrangeras nästa år en stor 
internationell miljökonferens på just temat 
”Planet under pressure”. l

FAKTA SEI

Stockholm Environment Institute
•  Grundades 1989 på uppdrag från den   
 svenska regeringen.
•  Stiftelsen har två filialer och ett dotter-  
 bolag i Oxford, Bangkok och Dar es Salaam,  
 samt tre kontor i York, Tallinn och Boston. 
•  Forskar inom fyra större huvudprogram:  
 minskad klimatpåverkan, hållbart besluts- 
 fattande, ekologiska system och resurser  
 samt hållbar global utveckling.

Robert Watt, 
kommunikationschef
för seI.

”Vi påverkar makthavare”

Text: Carina Järvenhag Foto: Nordicphotos

Bolivia är ett av 
världens fattiga 
länder som infört 
seI:s ekologiska 
modell för 
vattenrening. 
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Läkemedel i all ära, men fysisk aktivitet är i flera fall bättre 
för att förebygga och behandla vissa kroniska sjukdomar. 

Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

Kopplingen mellan vetenskap och praktik 
har tagit en delvis ny vändning när det gäller 
kroniska sjukdomar. I stället för, eller som 
komplement till, medicin rekommenderas 
i dag motion för bland annat övervikt, dia-
betes, högt blodtryck, ansträngningsutlöst 
astma, hjärtinfarkt och depression. Motion 
på recept blir allt vanligare i Sverige, och 
svenska experter engageras för att sprida 
kunskapen i världen. 

Men det handlar inte 
bara om att röra sig i störs-
ta allmänhet.

– Fysisk aktivitet på re-
cept, FaR, ska vara specifik 
utifrån patientens förut-
sättningar och tillstånd, 
och resultatet ska följas 
upp, säger Carl Johan Sund-

berg, docent i fysiologi 
vid Karolinska Institutet, 
KI, och ordförande i Läka-

resällskapets delförening Yrkesföreningar för 
fysisk aktivitet. Vi har utvecklat FYSS som är 
en handbok för sjukvårdspersonal. Den har 
nyligen översatts till engelska. 

FYSS står för ”Fysisk aktivitet i sjukdoms-
prevention och sjukdomsbehandling”. Kun-
skapsunderlaget har författats av 95 läkare, 
varav många verkar vid KI.

Fn:s toppmöte
Under hösten deltog Carl Johan Sundberg 
som en av flera forskare från KI i den svenska 
delegationen på FN:s toppmöte om icke-smitt-
samma sjukdomar. De så kallade välfärds-
sjukdomarna sprider sig där fattigdomen 
minskar, och kroniska sjukdomar orsakar 
63 procent av alla dödsfall i världen i dag.

– Vi hade ett sidoevenemang som Social-
departementet arrangerade som lockade ett 
sextiotal personer från olika länder, berät-

tar Carl Johan Sundberg. Från Europa för-
stås, men också från exempelvis Tanzania, 
Vietnam och länder i den karibiska övärlden. 
Där finns många av de här kroniska sjukdo-
marna. Det är i mellaninkomstländer som 
ökningen sker i takt med att de tar efter vår 
livsstil.  

Han är just på väg till Vietnam där han 
driver ett projekt med stöd av SIDA. Målet är 
att utbilda 120 vietnamesiska läkare i meto-
den, och att medverka till att dessa kan föra 
kunskapen vidare inom landet. 

Men kunskapen behöver också föras vidare 
i Sverige, konstaterar Carl Johan Sundberg.

– Fysisk aktivitet som ersättare för medi-
cin är mer accepterat i dag än för tio, tjugo 
år sedan. Men verksamheten är fortfarande 

i sin linda, även om vi kommit långt jäm-
fört med andra länder. I Socialstyrelsens nya 
riktlinjer finns påbud om att sjukvården ska 
ge patienterna rådgivning om det goda med 
fysisk aktivitet, förstärkt med recept och tips 
om hjälpmedel, exempelvis stegräknare.

I Stockholms läns landsting pågår flera 
aktiviteter för att sprida informationen om 
hur motion kan förebygga, lindra och till och 
med eliminera behovet av medicin vid flera 
sjukdomar. l

Carl Johan sundberg, 
docent i fysiologi, 
Karolinska Institutet.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, ska anpassas till 
patientens tillstånd och förutsättningar. motionen 
kan ske i grupp eller enskilt, och resultatet ska 
följas upp. 

Motion i stället för piller  
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Blixtlåset, skiftnyckeln eller sovsäcken som håller värmen 
under kalla campingnätter – många är de prylar som 
underlättar vår vardag. Här ett axplock av saker vi är 
så vana vid att vi knappt tänker på att de är resultatet 
av en hel del tänkande.

Bakom varje pryl 
finns en hjärna

BLIXTLÅs 
Blixtlåset, som också kallas dragkedja, är en av 
de vardagliga saker som i dag känns som en 
självklarhet. det första blixtlåset patenterades 1851 
av den amerikanska symaskinskonstruktören elias 
Howe. då syddes häktorna fast i tyget för hand, 
en i taget. 

I början av 1900-talet gjorde två svenskamerika-
ner, Peter A. Aronsson och Gideon sundbäck, förbätt-
ringar i konstruktionen. sundbäck kom på idén 
att stansa ut häktorna och klämma fast dem 
i två tygband som sedan kunde sys fast 
med maskin. I sverige började blixtlås 
tillverkas vid Gusums bruk 1931.

GPs 
Global Positioning system, GPs, 
utvecklades av det amerikanska 
försvarsdepartementet, som lanserade 
den första experimentsatelliten 1978. 

de senaste åren har dock GPs blivit 
användbar i många sammanhang 

och för många människor. All-
mänheten använder den i dag för 
navigeringshjälp i bland annat bilar, 
båtar och mobiler.  

KARdBORRBANd 
visste du att den schweiziske ingenjören 
som uppfann kardborrbandet inspirera-
des av växten kardborre? 

När Georges de mestral vandrade i 
Alperna fastnade kardborrar på hans 
kläder. Han bestämde sig då för att 
uppfinna en knäppanordning som 
liknade växtens hakar, och 1941 intro-
ducerades kardborrbandet. 

POsT IT-LAPP 
Trots den digitala era vi lever i så är 
Post-It-lappen fortfarande en av de mest 
populära kontorsprodukterna. I slutet 
av 1970-talet försökte den amerikanske 
uppfinnaren spencer silver att skapa ett 
superlim. 

Resultatet blev inte som han hoppa-
des, istället hade han skapat ett klister 
som med lätthet tas bort. Först fyra 
år senare insåg en kollega till spencer 
värdet av uppfinningen och 1977 köpte 
företaget 3m det som var grunden till 
Post-It-lappen. 

Text: Livia Jakobsson Illustration: Susanne Engman
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sKIFTNYCKeL
I många länder kallas skiftnyckeln för ”english 
key” då det var en engelsman som 1842 
uppfann verktyget. I UsA kallas skiftnyckeln 
”swedish wrench” då den svenska uppfinnaren 
Johan Peter Johansson 1891 fick patent på en 
förbättrad design, där ena käften var rörlig 
medan den andra var fast. 

Johanssons skiftnyckel är i dag ett oumbär-
ligt verktyg, där man med ett enhandsgrepp 
både kan dra och justera måttet. 

AeROGeL 
materialet aerogel är förklaringen till 
varför sovsäcken kan hålla värmen 
under kalla campingnätter.  Aerogel är 
ett poröst material med låg densitet 
och har därför extrem förmåga att 
isolera. 

materialet består av 99,8 procent 
luft, har en värmetålighet på upp till 
750 grader Celsius och finns förutom 
sovsäckar även i handskar, brand-
väggar och i fönsterisolation. 

TUPPeRWARe 
Under 1930-talet, då de elektriska och 
gasdrivna kylskåpen kom, utvecklade earl 
Tupper ett material som blev grunden till 
de i dag världskända plastprodukterna 
Tupperware. 

earl Tupper ville göra det möjligt för 
husmödrarna att hålla matvarorna fräscha i 
de nya kylskåpen. Han inspirerades av locket 
till målarburkar som gjorde att färgen inte 
torkade. det började som ett experiment och 
till slut lyckades earl Tupper skapa ett lufttätt 
lock som förlängde matvarornas hållbarhet.  

mIKROvÅGsUGN
Percy spencer var en amerikansk 
ingenjör som arbetade med radar-
teknik inom vapenindustrin. När han 
en dag gick förbi en magnetron, en 
maskin som kan avfyra hög intensitet av 
strålning, märkte han att godiset 
han hade i fickan smälte. 

detta fascinerade Percy som fortsatte 
att experimentera med magnetronen. 
Bland annat ”kokade” han ägg och 
majs och insåg snart att det även 
gick att värma annan mat.  den 
första kommersiella mikrovågs-
ugnen producerades 1947. 

sNABBKOPPLING
Tryckluft blev en allt vanligare 
energikälla för olika verktyg och 
utrustningar efter kriget. Koppling-
arna som fanns för anslutning till 
luftslangarna var dock både 
opålitliga och besvärliga att
 använda. 1955 skapade och patente-
rade Carl erik Josef Nyberg (CeJN) den 
revolutionerande snabbkopplingen, 
som snabbt och enkelt fäster slangen 
vid kranen. 

I dag är den spridd över hela 
världen och används såväl inom            
tung industri som mellan 
vattenkran och slang när 
trädgården ska vattnas. 
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Text: Sten Windén Foto: Nordicphotos

Utblick

Nobeltider. Då Stockholm under några få dagar är 
centrum för världens ledande vetenskapsmän. Belönade, 
för forskarbragder och författarskap, med kanske det 
mest prestigefyllda priset överhuvudtaget.

Forskning 
& framsteg

I år är det 110 år sedan de första prisen de-
lades ut. Sedan dess har, med årets priser 
inräknade, sammanlagt 853 Nobelpris delats 
ut till personer och organisationer som har 
det gemensamt att de åstadkommit något 
banbrytande och nyskapande. 

Som Alfred Nobel själv, uppfinnaren med 
fysik och kemi som specialitet, men också 
med stor kärlek till god litteratur, och med 
en from förhoppning om fred för mänsklig-
heten. 

Den 27 november 1895 satte han sin namn-
teckning på det som skulle bli ett av världens 
mest kända testamente. Drygt ett år senare, 
den 10 december 1896, dog han i sitt hem i 
San Remo i Italien. Testamentet öppnades 
den 30 december samma år.

tydligt testamente
Framför allt dynamiten hade gjort kosmopo-
liten Alfred Nobel till en av Europas rikaste 
män. Världsmedborgaren, som talade fem 
språk flytande, var mycket tydlig med sitt 
testamente: 

”Det är min uttryckliga vilja att vid prisut-
delningarna intet afseende fästes vid någon 
slags nationalitetstillhörighet, sålunda att 
den värdigaste erhåller priset, antingen han 
är Skandinav eller ej.” 

Pristagarna skulle vaskas fram bland 
världens ledande forskare inom fysik, kemi, 
medicin, litteratur och fred. Sedan 1968 de-
las också ett pris ut i ekonomisk vetenskap. 

Utmärkelserna, när Nobelkommitténs 

Alfred Nobel (1833–1896) 
var kemist och uppfin-
nare. Hans testamente 
blev guld värt för 
forskningen.
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beslut annonserats, har ibland fått blandat 
mottagande. Stockholmsregionen bad Peter 
Zander, intendent på Nobelmuseet på Stor-
torget i Gamla Stan, att göra ett axplock 
bland alla smarta, idérika och kreativa pris-
tagare. Att vi utelämnar litteraturpristagarna 
har uteslutande en förklaring. Deras insatser 
till människors fromma är svåra att mäta. 
Men vi instämmer gärna med Alfred Nobel. 
Litteratur och skrivkonst behöver inget alibi: 

”En ensling utan böcker och bläck är re-
dan i livet en död man”. 

Till urvalet. Peter lägger pannan i djupa 
veck:  

– En kinkig uppgift! 
Säger efter en stunds funderingar, att om 

han ändå ska göra ett försök, så väljer han 
utmärkelser för forskargenombrott som 
inneburit ett paradigmskifte, och är lätta 
att applicera på människors vardag. 

– Det första fysikpriset till tysken Wilhelm 
Conrad Röntgen 1901 för hans upptäckt av 
röntgenstrålning är ett sådant exempel. 

Ett annat enastående exempel på en land-
vinning som någon gång i livet kommer de 
flesta av oss människor till godo är penicil-
linet, för vilket skotten Alexander Fleming 
fick medicinpriset 1945, tillsammans med 
australiensaren Howard Florey och Ernst 
Boris Chain, brittisk kemist född i Tyskland. 

Ett revolutionerande avslöjande av färska-
re datum var australiensaren Barry Marshalls 
upptäckt att magsår och magkatarr orsakas 
av en bakterie, och inte nödvändigtvis är ett 
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År 1901 tilldelas William 
Conrad Röntgen det 
första Nobelpriset 
i fysik för sin upptäckt 
av de då kallade 
X-strålarna.

utslag av dåliga levnadsvanor. För detta fick 
han medicinpriset 2004. 

– Och 2010 års fysikpris till ryssarna Andre 
Gem och Konstantin Novoselov. Deras upp-
täckt av det helt nya materialet grafens excep-
tionella egenskaper är enorm, menar Peter. 

graFen starkast
Av kolet, som bygger upp allt känt liv på jor-
den, är grafen det tunnaste och samtidigt 
starkaste. Det är nästan genomskinligt och 
samtidigt så tätt att inte ens helium, den 
minsta gasatomen, kan ta sig igenom. Gra-
fen leder elektricitet lika bra som koppar och 
värmer mycket bättre än alla andra kända 
material. Det banar väg för nya superstarka, 
extremt tunna, elastiska och lätta material. 
Nya kompositmaterial för framtidens bilar 
och flygplan? 

Nobels fredspris, som administreras av 
norska Nobelkommittén, är det pris som va-
rit mest kontroversiellt genom åren. Men när 
första priset delades ut 1901 var invändning-
arna få, om ens några. Schweizaren Henri 
Dunants fick priset för sin roll i bildandet av 
Röda Korset och Genèvekonventionen. Han 
delade priset med den franske pacifisten Fre-
deric Passy. 

Och när UNICEF tilldelades fredspriset 
1965 tyckte världen att det var helt i sin ord-
ning. 

– Nu beaktades också barnen och deras rät-
tigheter i arbete för världsfreden.  

senkommet pris
Ekonomipriset är en senkommen företeelse 
i Nobelprisets historia. Det instiftades av Sve-
riges Riksbank, i Nobels anda, så sent som 
1969. Amartia Sen, 1988 års pristagare, upp-
levde som barn en omfattande svältkatastrof 
hemma i Bengalen. Miljontals människor 
svalt ihjäl. Dock inte en enda ur hans familj 
och övriga medelklassen. Svälten drabbade 
bara de fattiga. 

Hur kunde svälten uppstå i ett område där 
det faktiskt fanns mat? Frågan drev honom 
att undersöka vad fattigdom är, och hur ett 
samhälles resurser fördelas. Varför svälter 
bara de fattiga? 

Amartia Sen har också utvecklat ”Human 
Development Index”: fattigdom handlar om 
varje människas möjlighet att förbättra sin 
situation. Då blir inte bara ekonomi utan 
också hälsa och utbildning viktiga. l



Nu startas Akademiska vårdcentraler i stockholmsregionen. Först   
ut är Jakobsberg, Liljeholmen, Hässelby/Akalla och Gustavsberg.    
Förväntningarna är stora på den nya formen av samarbete    
mellan akademi och primärvård. Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

Stora förväntningar 
på ny samarbetsform 
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Akademiska vårdcentraler, AVC, är lös-
ningen på behovet av en nära koppling mel-
lan akademi, utbildning och primärvård. 
Stockholms läns landsting, SLL, är först i lan-
det med satsningen, kanske först i världen. 
Inom loppet av tre år kommer det att finnas 
tolv AVC inom landstinget.

– En akademisk vårdcentral blir som en 
sambandscentral för forskning, utbildning, 
utveckling och vårdverksamhet, säger Anders 
Engqvist, utbildningsstrateg på SLL och en av 
projektledarna för AVC. De vårdcentraler som 
har fått uppdraget ska bilda nätverk med tolv 
till femton vårdcentraler eller husläkarmot-
tagningar i omgivningen. 

– Det nya med konceptet är att högskolor-
na knyts närmare verksamheten och lärar-
kompetens från högskolorna ska finnas på 
respektive AVC. 

samverkansorgan
Centrum för allmänmedicin, CEFAM – ett 
samverkansorgan mellan landstinget och 
Karolinska Institutet, KI – ansvarar för att 
forskare kommer ut i vården. Som ansvariga 
för respektive AVC ska de stötta personalen i 
utvecklingsarbetet och se till att forsknings-
verksamhet kommer igång.

– I dag är det för skilt mellan akademi 
och verksamhet, understryker Pia Sondell, 
kompetens- och utbildningsstrateg på SLL. Ett 
nära samarbete är ett lyft för alla parter. Det 
ger oss utbildningar som är verklighetsan-
knutna samtidigt som vården får tillgång till 
lärosätenas forskning och utvecklingsarbete. 

En av de stora fördelarna med Akademiska 
vårdcentraler är att de bidrar till en ökad stu-
denttäthet.

– Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, in-
går i alla vårdutbildningar, och nu vill även 
psykologerna och socionomerna komma ut 
i primärvården under utbildningen, berättar 
Anders Engqvist. Vi jobbar långsiktigt med 
att öka kvaliteten på utbildningen och höja 
kompetensen hos de som handleder studen-
terna under deras VFU. 

Han konstaterar att redan nu är landsting-
et en stor utbildningsapparat med 80 000 stu-

dentveckor varje år inom sin verksamhet.  
– Lägg därtill att Stockholm växer med    

40 000 personer om året, säger Pia Sondell. 
Det ställer stora krav och vi måste tänka 
nytt. Vi behöver fler människor i vården 
och därmed fler utbildningsplatser. Och 
det behövs en höjning av kompetensen på 
många områden. Vi behöver bli tydligare 
kravställare mot såväl gymnasieskolor 
som högskolor, universitet och KTH för 
att säkerställa att landstinget har tillgång 
till den personal vi behöver framöver. 

Nyligen inrättade landstinget ett ut-
bildnings- och kompetensråd med före-
trädare för Karolinska universitetssjuk-
huset, SÖS, Danderyd, Stockholms läns 
sjukvårdsområde, Hälso- och sjukvårdsför-
valtningen och den privata vårdsektorn. 

– Det pågår många utvecklingsprojekt 
som ska hållas ihop av rådet, säger Pia 
Sondell. Vi samverkar brett över gränser-
na för att både behålla och rekrytera rätt 
kompetens inom hälso- och sjukvårdens 
professioner.

attraktiva utBildningar
Just utbildningsfrågorna är oerhört vik-
tiga, understryker hon. 

– Vi måste locka ungdomar till utbild-
ningar som motsvarar våra behov och som 
är attraktiva.  

Hon nämner bland annat satsningen 
på vård- och omsorgscollege, VOC. Efter 
år av för få sökande till gymnasiets om-
vårdnadsprogram har landstinget och 
Stockholms stad tillsammans med Sop-
hiahemmet Högskola startat ett omvård-

nadsprogram på Kungsholmens gymnasium. 
– Innehållet i utbildningen har utveck-

lats så att studenterna kan bli behöriga till 
olika högskoleutbildningar. Detta ger en 
bred plattform varifrån man kan söka till 
sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, 
sjukgymnast och psykolog. Till detta har vi 
också byggt en yrkeshögskoleutbildning på 
ett år för att våra medarbetare ska få fördju-
pad kunskap inom vissa områden.  

regional styrgrupp
Genom en regional styrgrupp är projektet 
Vård- och omsorgscollege på väg att växa ut 
i Stockholmsregionen i enlighet med inrikt-
ningen på kluster i RUFS 2010. I första hand 
Skärholmen/Haninge och Sollentuna/Kista.

Ledningsgruppen KI/SLL beslutade nyligen 
att satsa drygt 11 miljoner om året på sär-
skilda forsknings- och utvecklingsmedel för 
primärvård, psykiatri och geriatrik.

– Det backar upp den verksamhet vi har 
planerat vid de Akademiska vårdcentralerna, 
säger Anders Engqvist. Det handlar om kli-
nisk, patientnära forskning.  

– Därtill har vi forskningsmedel på 6 mil-
joner om året till kliniskt inriktade pedago-
giska projekt, säger Anders Engqvist. 

– Dessutom utlyste landstinget i år 4 mil-
joner till pedagogiska utvecklingsprojekt i 
syfte att öka studenttätheten, stärka inter-
professionella aktiviteter och höja kvaliteten, 
tillägger Pia Sondell. Så det är en stor sats-
ning som görs från politiskt håll. 

Utbildning seglar i medvind, konstaterar 
de båda till sin glädje. l

det är många spännande utbildningsprojekt på 
gång i landstinget, konstaterar Anders engqvist, 
utbildningsstrateg på sLL och en av projektledarna 
för AvC, och Pia sondell, kompetens- och utbildnings-
strateg på sLL. 

en Akademisk vård-
central blir som en 
sambandscentral 
för forskning, ut-
bildning, utveckling 
och vårdverksamhet.

Anders engqvist, utbildningsstrateg på sLL.

”
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Stockholmsregionen behöver fler högutbil-
dade för att möta arbetsmarknadens behov i 
framtiden. Det konstateras i regionala utveck-
lingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 
2010. Att rekrytera studenter är därför nöd-
vändigt. Men de behöver någonstans att bo.

En lösning av bostadsbristen för stude-
rande har högsta prioritet om regionens lä-
rosäten ska kunna locka studenter. Av länets 
26 kommuner rapporterar 16 en brist på stu-
dentbostäder. Kötiden hos SSSB, länets största 
studentbostadsföretag, är cirka 20 månader. 
I flera kommunala köer är väntetiden ännu 
längre.

I förslaget till Handlingsprogram Kunskaps-
region Stockholm, som ingår i RUFS 2010 och 
som just varit ute på remiss, identifieras till-
gången på studentbostäder som en nyckel-
fråga. Rapporten ”Stockholmsstudenternas 
bostadssituation och bostadskarriär” ger en 
bild av det aktuella läget.

– Resultaten från vår enkätundersökning 
bland studenter på fyra lärosäten i regionen 
visar att bostadsmarknaden påverkar Stock-
holms attraktionskraft negativt både på kort 
och lång sikt, säger Ylva Disheden, projekt-
ledare på Tillväxt, miljö och regionplanering, 
Stockholms läns landsting, TMR. 

De fyra lärosätena är KTH, Stockholms uni-
versitet, Karolinska Institutet och Södertörns 
högskola. Även studenter på Yrkeshögskolan 

st:Görans gymnasium 
blir studentbostäder.

”Vi stannar – om vi får bostad”
Tre av tio stockholmsstudenter överväger att flytta från 
länet eftersom de saknar bostad. det visar en rapport         
där nästan 5 000 studenter svarat på en enkät. 

Text: Ingela Ström Foto: Sandberg Sandell och Ulf Lodin

”Containerhuset” 
vid KTH i stockholm.
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är med i undersökningen. Dessa utmärker 
sig dock; fler är väl etablerade i Stockholm 
eftersom de är uppvuxna här. 

För 29 procent av studenterna på de 
fyra lärosätena finns tanken att flytta från 
Stockholm under studietiden på grund av 
bostadsbrist. 47 procent uppger att situatio-
nen på bostadsmarknaden gör att de pla-
nerar att flytta till annan ort i Sverige eller 
utomlands efter avslutade studier. 

– Hur många som valt att inte ens komma hit på grund av 
bostadsbristen kan vi bara spekulera i, men det är inte otänk-
bart att studenter valt andra studieorter på grund av just det 
skälet, säger Ylva Disheden.

ouppnåelig dröm
Att ha ett eget förstahandskontrakt på en studentlägenhet 
framstår för många som en ouppnåelig dröm. Närhet till kol-
lektivtrafik och en restid på max 30 minuter till lärosätet är 
önskemål.  

I fritextkommentarerna understryker många att de har en 
minst sagt problematisk situation. Man hankar sig fram mel-
lan korta andrahandskontrakt med höga hyror, och klämmer 
ihop sig flera personer i små lägenheter, studentrum och stu-
dentkorridorer. 

– Med Handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm, som 
vi tagit fram i samverkan med ett stort antal aktörer, och un-
dersökningen om Stockholmsstudenternas bostadssituation 
finns bra underlag att utgå från, konstaterar Ylva Disheden. 
Nu behöver arbetet gå vidare tillsammans med kommunerna 
och andra relevanta aktörer. l

Ylva disheden, 
projektledare på TmR.

Studentbostäder 
allas ansvar 
Stockholmsregionen behöver flera olika lösningar för att 
komma till rätta med bristen på studentbostäder – nybyggnation, 
ombyggnation, tillfälliga bostäder, öronmärkning av bostäder 
och ”flytande bostäder”. 

Studentbostäder i en färja i Värtahamnen har länge varit på tal, 
men några beslut har inte fattats. Det har det däremot gjorts när 
det gäller S:t Görans gymnasium på Kungsholmen. Här ska Svenska 
Bostäder bygga om till studentbostäder, precis som man gjort i 
Skatteskrapan. 

– Byggnaden har stått tom ganska länge och ser rätt risig ut, 
säger Pelle Björklund, vd på Svenska Bostäder. Den här typen av mo-
dernismens byggnader kräver hög finish för att vara snygga. Den är 
typisk för sin tid, 1960, och vi ska bygga om varsamt. 

rimlig hyra
Målet är givetvis att det ska bli en rimlig hyra för studenter, säger 
han. Med ytsnåla lägenheter är det möjligt även om kvadratmeter-
priset är högt i innerstan. 

För två år sedan invigdes studentskrapan i Flemingsberg med 
sina 169 lägenheter. 

– Vi planerar att bygga ytterligare 260 studentbostäder i kom-
munen, säger Tomas Hansson, kommunalråd i Huddinge kommun. 

Han betonar att satsningen är strategiskt viktig för kommunen, 
och att det handlar om samverkan mellan kommunen, akademier-
na och näringslivet. 

– Förhoppningen är att studenterna ska stanna kvar i kommu-
nen. Det stimulerar det lokala näringslivet i södra Stockholm om vi 
får tillgång till välutbildad arbetskraft. 

containerhus
I Albano-området planerar Akademiska Hus att bygga ett nytt 
universitetsområde för studenter och forskare från Stockholms 
universitet och KTH. Tillsammans med de cirka 1 000 student- och 
forskarbostäder som planeras kommer området att bli ett helt litet 
samhälle. Om allt går enligt planerna kommer första inflyttning 
att ske 2017.

Betydligt snabbare kommer det så kallade containerhuset att stå 
klart. Vid KTH och i samarbete med skolan. 

– Tanken är att vi använder riktiga containrar så det blir en form 
av återanvändning, säger Kristi Rasmussen Eklund på Akademiska 
Hus. Målsättningen är att uppnå 40–50 fullt utrustade student-
lägenheter på 25 kvadratmeter. Det finns planer på att installera 
solceller på hustaket, och även visa fram pågående forskning inom 
miljöteknik. l

studentskrapan i Flemingsberg.

”Vi stannar – om vi får bostad”
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”Stockholms läns landstings Tillväxt och regionplaneringsutskott, TRU, och Miljö- och skärgårdsbe-
redning bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. Utskottet och beredningen 
tar initiativ i strukturfrågor i Stockholms län och Mälarregionen. Utskottet har nio ledamöter och 
nio ersättare och sammanträder cirka tio gånger per år. Beredningen har nio ledamöter och sam-
manträder cirka tio gånger per år. På www.sll.se finns kallelser och handlingar  kopplade till utskot-
tets och beredningens arbete. I vår rapportserie presenteras kunskapsunderlag, statistik, utvärde-
ringar, analyser och rekommendationer för regionens utveckling. På www.tmr.sll.se/publikationer 
finns möjlighet att ladda hem digitala versioner och beställa en rapport.”

Utrikesföddas kompetens 
tas inte till vara

2011   • 5  Använd kompetensen! Om mång- 
 faldsorientering på arbetsmark- 
 naden i Stockholmsregionen
 – Analyser och scenarier för stads-
 utveckling i Stockholmsregionen
2011   • 4  Tätare regionala stadskärnor  
 – Analyser och scenarier för stads-
 utveckling i Stockholmsregionen
Info  Värdering av stadskvaliteter
 i Stockholmsregionen
2011   • 3  Stadsutbredning och regionala 
 stadskärnor
2011   • 2  Förtätning och utglesning 
 i Stockholmsregionen 1940–2005
2011   • 1  Kvällsekonomi 
2010  • 7  Eftervalsundersökning
2010  • 6  Män och kvinnor i utbildning 
 och arbete
2010  • 5  RUFS 2010 
2010  • 4  Skärgårdspolitiskt program
2010  • 3  Regionala skillnader i boende-  
 förhållanden
2010  • 2  Mötesplatser i Stockholmsregionen  
2010  • 1  Utställningsutlåtande RUFS 2010
2009 • 11  Samspelet
2009 • 10  Unga röster i skärgården
2009 • 9  Stockholmsregionen som 
 kunskapsregion
2009 • 8  Tätare Stockholm      
2009 • 7  Bebyggelsens mosaik
2009 • 6  Samrådsredogörelsen RUFS      
2009 • 5  Stockholm – en attraktiv region för  
 internationella experter
2009 • 4  Klimatförändringar – dags att 
 anpassa sig?
2009 • 3  Stockholmsöverenskommelsen 
 – en första uppföljning
2009 • 2  Arbetsplatsernas lokalisering 
 i Stockholms län
2009 • 1  Regionala stadskärnor
2008 • 15  Delregional utvecklingsplan för  
 Stockholms kust och skärgård
2008 • 14 Socialt kapital i regional
   utvecklingsplanering
Info    Ökad innovationskraft – slutrapport
2008 • 4  från projektet Innovationsplats
   Stockholm-Uppsala
2008 •  13 Framtidens transportsystem – under-
   lag till arbetet med en ny regional
   utvecklingsplan – RUFS 2010
2008 •  12 Energiförsörjningen
   i Stockholmsregionen
2008 •  11 Hållbarhetsperspektiv i regional
   utvecklingsplanering
    

Rapporter från 2008 till 2011: 

Rapporten ”Använd kompetensen! Om 
mångfaldsorientering på arbetsmarknaden 
i Stockholmsregionen” visar att offentliga 
arbetsgivare är sämre än privata på att an-
ställa personer med utländsk bakgrund. 
Trots att OECD visade redan 2006 att bero-
endet av utländsk arbetskraft kommer att 
öka i regionen har inte segregationen på 
arbetsmarknaden minskat. 

I dag består cirka tio procent av länets 
arbetsställen enbart av infödda svenskar. 
Samtidigt finns det arbetsställen där det 
bara arbetar personer med utländsk bak-
grund och den högre relativa arbetslöshe-
ten hos utrikes födda består. 

Rapporten pekar på att det behövs ett 
nytt sätt att arbeta med mångfaldsfrågor. 

I stället för att lägga ansvaret på individnivå 
måste arbetsgivare bli målgrupp för insatser. 
Det är inte den enskildes problem att utri-
kesföddas kompetens inte tas tillvara. För att 
minska segregationen på länets arbetsmark-
nad föreslås ett antal steg som sätter fokus på 
arbetsgivare.  

På samhällsnivå måste alla som jobbar med 
regional utveckling höja ambitionerna när det 
gäller mångfald på arbetsplatser, i stället för 
att enbart bekämpa arbetslöshet. Den offent-
liga sektorn måste också öka engagemanget 
för att nå ökad mångfald i arbetskraften och 
utveckla sin arbetsgivarroll. 

Regionens aktörer borde också bli bättre på 
samverkan och att utbyta goda resultat med 
varandra. l

FO
TO

: B
IO

SP
H

OT
O

/N
O

RD
IC

PH
OT

O
S

Rapporter & utskottsbeslut



21

>>

TRU har antagit ett yttrande över Norrtälje kommuns förslag 
till fördjupad översiktsplan för Rådmansö: förslaget innebär en 
spridd bebyggelseutveckling, vilket inte harmonierar med RUFS 
2010:s utvecklingsprinciper. Samtidigt ser utskottet ett stort 
behov av att nya bostäder byggs. TRU ser gärna en ökad bebyg-
gelse inom tätorter som Norrtälje stad, och anser att förslaget 
om kommunalt vatten och avlopp ger bättre förutsättningar för 
att få grepp om miljöbelastande utsläpp. Utskottet anser det är 
mycket positivt att Norrtälje tar detta grepp om kommunens 
VA-försörjning och det är angeläget att alla hushåll ansluts. 
(S) och (MP) reserverade sig mot beslutet.

Översiktsplan för Rådmansö

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet, TRU, menar i ett 
yttrande att Värmdös översiktsplan i mångt och mycket 
överensstämmer med intentionerna i RUFS 2010. I över-
siktsplanen beskrivs hur Värmdö ska utveckla ett tätare 
och mer stadslikt boende i kommunens centrala delar. 

Mål sätts bland annat för att öka andelen kollektivt re-
sande och göra energianvändningen effektivare. Detta är 
strävanden som i hög grad överensstämmer med RUFS. 
Vidare vill TRU framhålla att det redan nu är viktigt att 
planera för högre säkerhetsmarginaler vid nybyggnation 
vid Östersjöns kust på grund av den väntade havsnivåhöj-
ningen som beskrivs i RUFS.
(MP) lämnade en reservation.

värmdös översiktsplan 2010–2030 

TRU har yttrat sig över den Klimat- 
och energistrategi för Stockholms 
län som Länsstyrelsen har tagit 
fram. TRU anser att strategin ger 
bra vägledning till det fortsatta en-
ergi- och klimatarbetet i länet och 
att målen är väl avvägda mot mål-
sättningar på EU-nivå, nationellt 
och regionalt i RUFS 2010. 

Utskottet efterlyser en klarare 
definiering av vilka växthusgaser 

som finns med i strategins delstra-
tegier och en tydligare koppling 
mot Sveriges åtaganden enligt 
Kyotoprotokollet. 

Vidare tycker TRU att det är posi-
tivt att öppna för en diskussion om 
vad länets aktörer kan göra för att 
minska vårt globala klimatavtryck 
genom att ställa om konsumtions- 
och produktionsmönster.
(MP) reserverade sig mot beslutet.

Klimat- och energistrategi för stockholms län

TRU har godkänt 2011 års uppfölj-
ning av RUFS 2010. Uppföljningen 
har gjorts med utgångspunkt i RUFS 
planeringsmål och avgränsats till två 
av de sex strategierna. 

Uppföljningen visar att regionens 
utgångsläge i ett europeiskt perspek-
tiv är gott. Vid en jämförelse med åtta 
andra europeiska storstadsregioner 
placerar sig Stockholmsregionen ge-
nomgående högt eller i mitten.

Exempel på detta är att regionen 
har klarat finanskrisen 2008 bra, har 
en högutbildad arbetskraft och har ett 
näringsliv som utvecklats mot kun-
skapsintensiva verksamheter. Proble-
men med en hög ungdomsarbetslös-
het och ett för lågt bostadsbyggande 
är dock orosmoln. 
(S) lämnade ett särskilt uttalande.

2011 års uppföljning av RUFs 2010

Nynäshamns kommun har i sin utställningsver-
sion av översiktsplanen samma vision och mål som 
RUFS 2010. TRU säger i ett yttrande att Nynäshamn 
genom detta tydligt visar att den regionala plane-
ringen kan omsättas på lokal nivå.  

TRU står vidare fast vid dåvarande Regionplane-
nämndens synpunkt att bebyggelseutveckling i för-
sta hand bör prioriteras till Nynäshamns stad och 
därefter till Ösmo och Segersäng. TRU konstaterar 
vidare att bostadsbehovet blir högre än i RUFS, efter-
som kommunens befolkningsprognos ligger högre. 

Översiktsplan för Nynäshamns kommun
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Rapporter & utskottsbeslut

TRU har antagit ett förslag till miljöpolitiskt 
program för Stockholms läns landsting, SLL, 
för perioden 2012–2016. 

Landstingsdirektören har fått i uppdrag 
att komma med förslag på specifikations-
dokument som förtydligar hur målen i pro-
grammet ska mätas. 

Därtill ska han presentera konkreta siffror 
kring de mål som rör utvalda produktgrup-
per samt engångsmaterial inom delmålet 

”Använda kretsloppstänkande vid använd-
ning av varor och tjänster”.  

Miljöprogrammet har tre målområden, 
vilket innebär att landstinget ska utföra sitt 
uppdrag på ett sätt som är klimateffektivt, 
resurseffektivt och hälsofrämjande. Styrmed-
len för att nå målen är miljöledningssys-
tem, upphandling, kommunikation, miljö-
konsekvensbedömningar och ekonomiska 
styrmedel.

Förslag till miljöpolitiskt program för sLL 2012–2016
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Raymond Wigg (MP) har i en skrivelse föresla-
git att landstinget ska ta fram en handlings- 
och investeringsplan som ska presenteras 
inom Mälardalsrådets process ”Regionalt le-
darskap – plattform för vårt gemensamma 
vatten”. 

Handlings- och investeringsplanen före-
slås innehålla en regional plan för reserv-
vattentäkter, ett system för miljömärkning 
av läkemedel samt kunskapsspridning av 
landstingets arbete med att fasa ut farliga 
kemikalier. TRU anser skrivelsen besvarad, 
bland annat med motiveringen att det han 
efterfrågar ligger inom ramarna för RUFS 
och det interna miljöarbetet genom Lands-
tingets miljöprogram. 

SLL har till exempel framgångsrikt arbetat 
med att minska spridningen av miljöfarliga 
kemikalier och läkemedel, vilket bidragit till 
avsevärt minskade utsläpp.  
(MP) lämnade en reservation.

Plattform för gemensamma vatten

Sollentuna kommun har presenterat ett förslag till över-
siktsplan som TRU har yttrat sig över. TRU bedömer att 
översiktsplanen har förtjänster när det gäller utveckling 
av stadsbyggnadskvaliteter. Förslaget överensstämmer väl 
med RUFS 2010. 

TRU konstaterar att de synpunkter som tidigare Region-
planenämnden framförde över samrådsförslaget är tillgodo-
sedda i detta förslag. Utskottet anser att det finns ett behov 
av ett mellankommunalt samarbete inom Rösjökilen, men 
att översiktsplanen är osäker på en punkt. Detta eftersom 
kommunen inte tar ställning till Trafikverkets pågående 
utredning om hur man ska förstärka spårkapaciteten i kom-
munen med järnvägsspår, regionaltågsstopp och spårväg. 

stockholm

Översiktsplan för sollentuna kommun

sollentuna
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Regionförbundet Östsam har re-
missperiod för det regionala ut-
vecklingsprogrammet (RUP) för 
Östergötland. 

TRU konstaterar i sitt yttrande 
att Östergötlands förslag till RUP 
ligger väl i linje med RUFS 2010 
och att detta är en god grund för 
fortsatt samverkan med Stock-
holmsregionen.  TRU anser dock 
att fokus bör ligga även på andra 
aspekter än förutsättningar för 
arbetspendling. 

Vidare vill utskottet under-

stryka vikten av en utvecklad 
storregional planeringsprocess. 
Det är värdefullt att Regionför-
bundet Östsam har en aktiv roll 
i det arbetet.

Utvecklingsprogram för Östergötland till 2030

Haninge kommun har tagit fram en detaljplan och en miljökon-
sekvensbeskrivning för området Runsten 1:1. Syftet med planen är 
att möjliggöra en utveckling av hästverksamhet och ett hästnära 
boende, vilket omfattar byggandet av 120 bostäder, internatskola, 
ett företagscenter, förskola med mera. 

TRU har antagit ett yttrande över detta där man avstyrker försla-
get. Detta eftersom planerna på bebyggelse sker mitt i Hanvedenki-
len, långt från befintlig bebyggelse och all befintlig kollektivtrafik. 
Enligt RUFS så bör bebyggelse i de gröna kilarna undvikas. 

TRU anser att bebyggelsen bör undvikas av hållbarhetsskäl och 
för att undvika spridd bebyggelse.

TRU har yttrat sig över Trafikverkets re-
geringsuppdrag att utreda behovet av 
ökad kapacitet i järnvägssystemet fram 
till 2050. Yttrandet är framtaget i sam-
arbete med Länsstyrelsen, Stockholms 
stad, SL och Kommunförbundet i Stock-
holms län. 

I yttrandet framförs att den befintliga 
nationella planen och länsplanen för 
Stockholms län ska genomföras. Dessa 
planer bygger på Stockholmsöverens-
kommelsen och en bred överenskom-
melse om medfinansiering. Utöver detta 

menar man att ytterligare medel för ny- 
och reinvestering behövs. 

I yttrandet lyfter man gemensamt 
fram att järnvägsinvesteringarna är nöd-
vändiga för Stockholmsregionens roll 
som tillväxtmotor och att det krävs goda 
pendlingsmöjligheter från hela landet.
(M) och (FP) lämnade ett särskilt uttalande. 
(S) lämnade ett särskilt uttalande. 
(MP) lämnade ett särskilt uttalande. 
Lars-Erik Salminen (M) lämnade 
ett särskilt uttalande.

Undvik att exploatera Runsten i Haninge

TRU har, i samarbete med Lo-
cum, antagit ett yttrande över 
sOU 2011:44 Fjärrvärme i kon-
kurrens. I utredningen ges för-
slag till ett nytt regelverk för 
fjärrvärmeverksamhet som ska 
skapa konkurrens i syfte att 
sänka priserna på fjärrvärme 
och stärka fjärvärmekundernas 
ställning. 

detta bland annat genom att 
införa så kallat tredjepartstill-
träde, där andra aktörer än nät-
ägaren ges tillträde. TRU anser 
att utredningen huvudsakligen 

innehåller balanserade och bra 
förslag. Utskottet instämmer i 
förslagen att fjärrvärmemark-
naden bör ha öppna nät, större 
konkurrens och ökade valmöj-
ligheter för kunderna. 

TRU menar dock att man 
måste beakta ett antal punkter 
i det fortsatta arbetet, bland 
annat vilken investeringsvilja 
som finns i nya anläggningar 
och sammankopplingar.
(S) lämnade en reservation. 
(MP) lämnade en reservation.

Fjärrvärme i konkurrens

Ökad kapacitet på järnväg

Trafikverket har tagit fram en förstudie om beho-
vet av spårkapacitet mellan Stockholm och Jär-
na. TRU har antagit ett yttrande över förstudien. 
TRU ser mycket positivt på att frågan utreds men 
anser att tidsperspektivet till 2030 är för kort. 

Det måste finnas beredskap för en ökad ef-
terfrågan på pendeltågstrafik utöver vad som 
redovisas i trafikscenario 2030, anser TRU. När 
det gäller utvecklingen av spårsystemet vid Fle-
mingsbergs station bör man ta hänsyn till att 
det finns ett behov av att överbrygga barriären 
mellan järnvägen och väg 226.
(MP) lämnade en reservation.

spår mellan stockholm och Järna

järna

Östergöt-
lands läns 
vapen med 
en gyllene 
grip med 
drakvinge 
och drak-
svans.
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Avsändare:
sLL Tillväxt, miljö och regionplanering

Sista sidan

Går det att popularisera vetenskapliga resultat så att de når ut och går det 
att se till att forskning får praktisk betydelse?
– Ja, det var precis det jag började med 1971. Det går att få en stor 
allmänhet att förstå svåra saker genom att göra det på rätt sätt. Vi 
tog tid på oss och gick pedagogiskt igenom ett ämne åt gången och 
då går det att nå ut. Jag tror att det är den största tjänsten vi kan 
göra forskare. Om man, som jag gjorde, tycker att det är roligt själv 
då blir det underhållande även för publiken. l

Vad var din vision när du startade Vetenskapens värld på SVT för 40 år 
sedan?
– Jag har varit vetenskapstokig i hela mitt liv. Jag arbetade som ve-
tenskapsjournalist på bland annat Dagens Eko och Dagens Nyheter, 
innan jag flyttade över till TV2. Jag ville rapportera om vetenskap 
och då fanns det inget vetenskapsprogram varken i Sverige eller i 
Norden. Vi märkte tidigt att det fanns ett tomrum och vi fick snabbt 
en stor publik. 

Vad minns du särskilt från dina 32 år som redaktör för programmet?
– Jag hade två favoritämnen, arkeologi och astronomi, som jag gil-
lade att visa mycket. Annars var utgrävningarna vid Birka och Sagan 
om livet med fotografen Lennart Nilsson två höjdare, både kvalitets- 
och publikmässigt. Jag gjorde program med ämnen som jag tyckte 
var intressanta och viktiga, och lyckligtvis hade publiken och jag 
samma smak. 

Vilket inslag vill du lyfta fram som ett bra exempel på hur vetenskap har 
kunnat användas praktiskt?
 – Det jag spontant kommer ihåg är ett reportage som vi gjorde i 
Göteborg med professorn och forskaren Arvid Carlsson. Han hade 
tagit fram L-dopa, en medicin mot Parkinson, som han år 2000 fick 
Nobelpriset för. Det blev ett bildmässigt väldigt dramatiskt reportage 
och det var fantastiskt att se en substans som hjälpte så på direkten. 

Kan du nämna någon vetenskaplig upptäckt som fått stor praktiskt 
betydelse?
– Om vi går tillbaka i tiden så är både röntgen och antibiotikan 
två sådana vetenskapliga upptäckter. Vad vore vi utan dessa i dag? 
Visserligen har de förfinats men används fortfarande i mycket stor 
utsträckning. Om vi tittar på mer moderna upptäckter så är stamcel-
ler något alldeles revolutionerande. 

– Tack vare det digitala nätet har vi fått en helt ny vetenskaplig 
värld som gör att forskare i framtiden kommer att göra stora genom-
brott mycket snabbare. 

Text: Livia Jakobsson Foto: Ulf Lodin

”Vi har fått en helt ny vetenskaplig värld”
FEM FRåGOR TILL BO G. ERIKSON, LEGENDARISK REDAKTÖR FÖR SVT:S VETENSKAPENS VäRLD 1971–2003:

Bo G. erikson presenterade 
vetenskapliga framsteg så 
att de blev intressanta för 
en bred allmänhet.


