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”För att en ny lösning ska kunna komma hela
vägen till klinik och patient, måste det gå att
kommersialisera den på något sätt”,
säger professor Cecilia Persson.

hallå där ...

Anslag för
tillämpningsnära
forskning

KRONOR

delade UU Innovation ut förra året för att hjälpa
forskare och studenter att nyttiggöra sina idéer.
Medlen kommer från Vinnovas program Validering
för tillämpning, VFT och ansökan görs i samråd
med UU Innovations affärsrådgivare.

Petter Bertilsson Forsberg, universitetslektor
inom industriell teknik, som på UU Innovations
uppdrag utvärderat effekter av en viss form av
samverkansfinansiering.

framför dig har du

SMÖRJMEDEL
GER SAMVERKAN
STRUKTUR

universitetet antar en ny handlingsplan

för samverkan 2019-2020. Det är satsningar inom
fyra huvudområden som bland annat syftar till att
stärka och samordna stödet för samverkan, bygga
vidare på incitamenten för samverkan och arbetet
med strategiska partnerskap och storskaliga
samverkansplattformar. En tjuvkik i utkastet av nya
”mål och strategier för Uppsala universitet” visar
att samverkan, nyttiggörande och universitetets
roll i innovationssystemet är viktiga delar. Även
nationellt ser man över framtida satsningar inom
detta område i och med att nya riktlinjer för
forskningspolitiken från och med 2021 ska tas
fram. Vi lyfter här behovet av fortsatta satsningar
på stöd till samverkan och nyttiggörande.
Ett exempel är att regeringen fortsatt finansierar
och stärker universitetens innovationskontor.
Ett annat är medel som gör det möjligt för forskare
och studenter att ta sina idéer eller forskningsprojekt närmare kommersialisering eller annan
samhällsnytta. Viktigt, då nödvändiga aktiviteter
så som marknadsanalyser, teamkomplettering och
patentansökningar sällan ryms inom traditionell
forskningsfinansiering.

NYA MILJONER FÖR
UTVECKLING AV
SAMVERKAN
Universitetet satsar fortsatt på att stimulera samverkan med särskilda medel. Det framgår av verksamhetsplanen för 2020. Verifiering för samverkan,
VFS är en finansieringsform för samverkansprojekt
i tidig fas. Medlen ger forskare möjlighet att testa
idéer i samarbete med externa parter och bidrar
till att förbereda projekt inför externa utlysningar.
VFS-medlen finansieras under 2020 och 2021 med
universitetsgemensamma strategiska medel för att
från och med 2022 finansieras via central avsättning
i verksamhetsplanen. Totalt beräknas satsningen
uppgå till 2,5 miljoner kronor per år.
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Vad är det största värdet av förstudiemedlen?
– Det verkar handla om incitament och struktur för
att göra något tillsammans. Flertalet forskare och
företag upplevde att det är ett bra och enkelt sätt att
gå från diskussion till konkret handling. Själva summan
verkar ha underordnad betydelse.

Finns det andra hinder än de ekonomiska för
att komma samman i gemensamma projekt?
– Det finns nog ett flertal hinder, vikten av förtroende
kan inte nog understrykas. Om man ska säga något
enskilt så tror jag att om företaget och forskaren kan
hitta ett gemensamt intresse där båda ser det långsiktiga
värdet av samarbetet så kommer man rätt långt.

i läsvärt möter du som vanligt många spännande
personer och initiativ, förhoppningsvis känner
du inspiration och får lite tips på hur just du kan
”maxa” din forskning.
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– Vi kan till exempel hjälpa till med att undersöka
och formulera en plan för hur projektet rent
konkret ska kunna skapa nytta utanför akademin
och vilka aktörer som behöver involveras för att
möjliggöra sådan nytta, berättar hon.
UU Innovation tittar också på hur parterna bygger
upp konsortiet som slutligen ska jobba tillsammans.

Vad är det du undersökt?
– Jag har utvärderat vilka effekter de så kallade
förstudiemedlen haft genom att intervjua forskare
och små och medelstora företag som nyttjat medlen.
Förstudiemedel är en form av samverkansfinansiering
som UU Innovation erbjuder. Det handlar om upp till
50 000 kronor som kan användas för att bekosta den
akademiska partens tid och omkostnader i ett projekt
med en extern part.

Vad är det största värdet av själva samarbetet
för forskare respektive externa parter?
– Mycket verkar handla om kunskap- och relationsskapande för både företagen och forskarna. Värdet
ligger i den relation som byggs upp och att man får ett
kvitto på att det är en bra samverkanspart att fortsätta
jobba med.

tittar vi på UU Innovation
på hur vi kan utforma ett mer inkluderande stöd
för utvecklingen av hållbara lösningar på dagens
och framtidens samhällsutmaningar. Det är viktigt
att hela universitetets kapacitet, kreativitet och
kunskap används. Därför kommer vi initiera vad vi
kallar ”Agenda 50/50”. Målet är att nå ett jämställt
nyttiggörande för största möjliga genomslag från
universitetets aktiviteter.
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Jenny Nordquist är chef för samverkansgruppen
inom UU Innovation och ansvarar för stöd till
samverkansprojekt mellan forskare och
icke-akademiska organisationer.

TEXT: SARA GREDEMARK

närmare det dagliga

JONAS ÅSTRÖM, CHEF UU INNOVATION

TEXT: LISA THORSÉN
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ett nytt nummer av Läsvärt.
Bara genom att bläddra igenom det förstår du att
det händer mycket inom och tillsammans med
Uppsala universitet. Även i det längre perspektivet
sker mycket när det gäller nyttiggörande och
samverkan.

FOTO: DAVID NAYLOR

Når forskningen
sin fulla potential?

Är du intresserad av att söka medel inom Verifiering
för samverkan, VFS? Det kan du göra redan nu!
Sista inlämningsdag för aktuell ansökningsomgång
är 1 december 2019. Kom ihåg att du kan vända
dig till UU Innovation för råd och stöd.
Ansökningsformulär för VFS hittar du på
UU Innovations hemsida.

stöd för att söka

Fanns det något du tyckte var särskilt
intressant i resultaten?
– För egen del var det extra intressant att de hypoteser
jag ställde upp i min avhandling om hur samarbeten
mellan universitet och små och medelstora företag går
till i stor del bekräftades av utvärderingen. Jag blev därför
inte särskilt överraskad att det tydligaste resultatet
i de flesta projekt var av kvalitativ natur snarare än
kvantifierbar data.

– Bland annat har vi en rutin för att hantera frågan
om vem som ska äga rättigheterna till de resultat
som uppkommer i samarbetet.

Cecilia Persson jobbar med tillämpad forskning och poängterar
vikten av att redan vid förberedelsen av anslagsansökningar
identifiera vilken nytta forskningen kan göra i samhället.
Hon är nu projektledare för AddLife, ett av landets åtta nya
kompetenscentrum, som fått 32 miljoner kronor av Vinnova.
TEXT: LISA THORSÉN

Cecilia Persson är professor inom biomaterial vid
institutionen för teknikvetenskaper. AddLife, eller
Additiv tillverkning för livsvetenskaperna, är ett stort
fakultetsövergripande samarbete med många partner
från andra universitet, näringsliv och myndigheter.
Centrumet ska genom forskning, utveckling och
utbildning ta fram ny kunskap inom 3D-skrivning
och stärka Sveriges konkurrenskraft för tillämpningar
inom medicinteknik och läkemedel.

– Inom tillämpad forskning är det mer eller mindre
standard. Min forskargrupp utgår ofta från ett kliniskt
problem som vi vill lösa. Och för att en ny lösning ska
kunna komma hela vägen till klinik och patient, måste
det gå att kommersialisera den på något sätt.

– Inför ansökan var det väldigt många möten för att
identifiera vad som är viktigt att vi jobbar med och
var vi kan göra skillnad. Vi arbetade med att matcha
industrins och samhällets behov med det som
akademin är bra på, berättar Cecilia Persson.

– Eftersom vi som svenska forskare har rätten till våra
egna resultat är det först när vi bestämmer oss för att
vi vill att något ska kommersialiseras som det kan ske.
Då är det viktigt att ta ställning till om man ska driva
kommersialiseringen ”själv” eller gå vidare på något
annat sätt, till exempel genom samarbeten. Här tycker
jag att UU Innovation kan ge bra stöd.

Hon är väldigt nöjd med att Vinnova beviljade ansökan
på första försöket. Kanske vanan att formulera sig
kring nyttiggörande och immaterialrätt tidigt i projekt
bidrog?

Det betyder inte att det saknas utmaningar, oavsett
om forskarna väljer att driva kommersialiseringen
själva eller slår sig samman med en extern part.

UU Innovation kan även hjälpa forskarna att hitta
samarbetspartner, bland annat via event som
AIMday. Forskarna kan dessutom få finansiellt stöd
där det finns behov av att göra kompletterande
analyser eller att testa ett samarbete i liten skala
innan en fullskalig ansökan till en extern finansiär.
Ett färskt exempel där UU Innovation stöttat
forskarnas ansökningsprocess är AddLife som
nyligen beviljades finansiering från Vinnova för att
utvecklas som kompetenscentrum. AddLife forskar
kring och utvecklar nya tekniker för 3D-skrivning.
UU Innovation har i ansökningsprocessen förutom
visst skrivstöd guidat forskarna till rätt kontakter
när det gäller regulatoriska frågor och har även
bidragit med nätverk och finansiellt stöd.
Ylva Bäcklund är chef för enheten för forskningsstöd vid kansliet för teknik och naturvetenskap vid
Uppsala universitet.
– Vi samarbetar jättebra med UU Innovation och
de kompletterar oss. UU Innovation har ovärderliga
kunskaper om IP-frågor i forskningssamarbeten
och hur man på bästa sätt formar samarbeten
med företag och offentlig sektor, säger hon och
fortsätter:
– Vi kan också tipsa forskarna om olika kurser och
mentorsprojekt som anordnas av UU Innovation.
Många gånger behöver man lägga till sådana aktiviteter
och beskriva dem i en ansökan för att den ska
komma högt nog i bedömarens rankning. Det kan
ibland göra att ansökan tippar över gränsen och
blir beviljad.
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Intresset för att nå fram med faktabaserad kunskap förenar
Martha Middlemiss Lé Mon och Jesper Magnusson. Hon är forskare
vid teologiska institutionen och föreståndare för Centrum för forskning
om religion och samhälle. Han är verksamhetschef för Fredens Hus.
Tillsammans hoppas de ta fram pedagogiska verktyg som fungerar.

Man måste hitta personer
som man delar energi
och engagemang med.
när martha middlemiss lé mon och Jesper Magnusson
träffades förstod de snabbt att de hade gemensamma
intressen. Idén till ett projekt som båda skulle ha nytta
av fick allt tydligare konturer i takt med att samtalen
fortskred.

– Jag har alltid sagt att när det gäller samverkan måste
man hitta personer som man delar energi och engagemang med. Jag tror på att bygga upp en relation. När
Jesper och jag började prata insåg vi att vi gör det här
bättre tillsammans än var för sig och att vi kan ha lite
roligt när vi gör det.
Att hitta vägen till varandra är annars en av de största
utmaningarna tycker både hon och Jesper Magnusson.
– Som förening eller liten organisation har man ingen
aning om var man ska vända sig för att samarbeta med
universitetet. Det är bokstavligen som att leta en nål
i en höstack. Särskilt som det i slutändan är personkemin
som avgör. Så det behövs fler mötesplatser, säger
Jesper Magnusson.
Martha Middlemiss Lé Mon håller med om det och
menar att det kan vara en djungel åt andra hållet
också.
– Som forskare gäller det att hitta någon jag har
förtroende för. Bra mötesverktyg hjälper verkligen
till att avgöra det.
Finansiering är annars en av de största utmaningarna
för samverkan mellan humaniora och samhällsvetenskap, och samhället i övrigt. Det finns inte samma
kapitaliseringslogik som inom teknik-, medicin-, och
farmaciområdet.

Söker ny kunskap för

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

ömsesidig nytta

När det som är viktigt för andra
förenas med det egna vetenskapliga
drivet i forskningen trivs Martha
Middlemiss Lé Mon som bäst.
Tillsammans med Jesper Magnusson
på Fredens Hus och forskarkolleger
undersöker hon nu framgångsrika sätt
att nå fram med fakta till unga.
Både pedagoger och forskare ska
kunna dra nytta av kunskapen.

TEXT: LISA THORSÉN
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Centrum för forskning om religion och
samhälle, CRS, är ett mångvetenskapligt
forskningscentrum för forskning om religion
och samhälle i bred mening. Forskningens
huvudområden rör sig kring existentiella
frågor och värderingar kopplat till människors
livsåskådningar. Under tio år har CRS byggt
upp sin verksamhet genom forskningsprogrammet The Impact of Religion: Challenges for
Society, Law and Democracy (IMPACT). Fler än
90 forskare från samtliga vetenskapsområden,
med tyngdpunkt på humaniora och samhällsvetenskap, har deltagit i programmet. Nu tar
CRS med sig erfarenheterna från IMPACT
i nya projekt. Läs mer på www.crs.uu.se

Fredens Hus är en ideell förening och ett
pedagogiskt centrum som riktar sig till barn
och unga, men också till personal som arbetar
med unga. Genom framförallt utställningar
jobbar föreningen för att främja jämställdhet,
motverka rasism och att träna konflikthantering
och aktivt medborgarskap. Uppsala kommun
står för en tredjedel av verksamhetens kostnader.
Resten bekostas av medel från fonder och
stiftelser. Läs mer på www.fredenshus.se

– Jag ser de långsiktiga vinsterna med samarbetet.
Vi jobbar ju mycket med utställningar i vår kommunikation med barn och unga. Hur vi når fram på bästa sätt
och hur fakta påverkar attityder och värderingar är
ganska obeforskat. Det är en kunskap som jag tror
skulle gagna hela museivärlden, säger Jesper Magnusson.
– Ja, och för vår del är det väldigt intressant att undersöka metoder för att nå fram med forskningsresultat
till olika målgrupper och hur vi dessutom kan utvärdera
metoderna, säger Martha Middlemiss Lé Mon.
Fredens Hus deltar med sin egen tid och Martha
Middlemiss Lé Mon och hennes kolleger har en del av
sin forskartid förlagd i projektet. Projektet har också
fått ekonomiskt stöd från universitetets satsning
Verifiering för samverkan (VFS).
– För oss har VFS varit perfekt. Det ger oss möjlighet
att utveckla och formulera vår idé inför en större
forskningsansökan, säger Martha Middlemiss Lé Mon.

Tillsammans vill parterna undersöka hur faktabaserad kunskap kan nå ut till olika målgrupper
på bästa sätt, samt hur det ska kunna visas att
dessa sätt är framgångsrika. Projektet handlar
alltså både om att utveckla pedagogiska verktyg
och att utveckla metoder för att mäta hur
verktygen fungerar. Rent konkret ska Fredens
Hus bygga en utställning för ungdomar på temat
identitet med utgångspunkt i några forskningstexter. Forskarna kommer sedan att be ett antal
besökare att svara på frågor kring hur de ser
på och värderar olika saker, dels innan och dels
efter det att de besökt utställningen.
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Olika roller i produktutveckling. Alexander Medvedev,
professor vid institutionen för informationsteknologi,
slår ett slag för nära samarbete mellan akademi,
företag och slutanvändare.

Miljoner patienter med tremor,
ofrivilliga skakningar, kan se fram emot
en smidigare mätningsprocedur och
behandling. Uppsala universitet blir
först i världen med en app som mäter
skakningar medan patienten använder
mobilen som vanligt.

Unik solcell
SKA DRIVA
ENERGISNÅL
TEKNIK

uppslaget till appen fick Alexander Medvedev när han
bad några studenter titta närmare på om det gick att
använda mobilen för att mäta skakningar hos patienter med
Parkinsons sjukdom och essentiell tremor. På lektionssalens
whiteboard växte det fram en idé som visade sig vara
gångbar.
– Studenterna tog idén vidare och utvecklade en egen
sensorplattform och en algoritm som kunde uppskatta den
bana som mobilen rör sig i. Och det på bara två månader!
Det var fantastiskt kul, säger Alexander Medvedev, professor
på institutionen för informationsteknologi.

TEXT: LISA THORSÉN

Så fort patienten använder mobilen på något sätt – tittar på
mejl, skickar sms eller vad som helst – så registreras rörelsen.
Algoritmen mäter hur mobilen rör sig och kan räkna ut
skillnaden, amplituden, mellan den tänkta rörelsen och den
rörelse som är påverkad av tremor. De appar som finns
i dag kräver att patienten regelbundet utför olika övningar,
som att hålla ut armarna med mobilen, för att mätningen
ska kunna ske. Vanligast är att läkare och sjuksköterskor
gör de tidsödande mätningarna manuellt med patienten.
Inget mätvärde kan då dokumenteras och återanvändas.
– Det finns patienter som blir så trötta på proceduren
att de bara vill gå därifrån. Bedömningar kan också variera
beroende på vem som utför dem och vilken patient som
blir undersökt, förklarar Alexander Medvedev.
Med tillgång till kontinuerligt korrekt mätdata kan läkare
sedan behandla med läkemedel och djup hjärnstimulering,
i det senare fallet skickar en inopererad pacemaker signaler
som påverkar hjärnan så att skakningarna minskar eller
upphör.

ny app

TEXT: HENRIK MÖLLER
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Alexander Medvedev vill varmt rekommendera modellen med
nära samarbete mellan akademi, företag och slutanvändare.
– Universitet kan stå för intressanta idéer men ska inte
utveckla färdiga produkter, det ska proffs göra. Samtidigt går
det inte att utveckla en produkt och bara hoppas på att den
ska användas. Självklart ska slutanvändaren vara med från
början. I det här fallet Akademiska sjukhuset och patienter
där som testar tekniken.
Appen kommer att vara gratis och kan även användas inom
idrott där till exempel skytte och pilkastning kräver ett
stadigt grepp hos utövaren.

FOTO: CECILIA TILLI

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Appen utvecklas i nära samarbete med teknikintresserade
läkaren Dag Nyholm på neurologen vid Akademiska
sjukhuset och nystartade företaget Stardots. Med tidigare
forskaren Daniel Petrini i spetsen ser Stardots till att göra
produkter av innovativa idéer från akademin. Företaget har
sökt och fått pengar av Vinnova för att utveckla appen som
beräknas vara klar vid årsskiftet 2020. Själv har Alexander
Medvedev sökt och fått pengar genom universitetets
satsning Verifiering för samverkan, VFS.
– Det är värdefullt och innebär att jag får möjlighet att
arbeta med våra partner för att appen ska bli klar i tid.

Hållbarhet och skönhet. Det är två
saker som sporrar Peafowl Solar
Power i utvecklingen av en unik solcell
som kan göras helt transparent och
integreras i andra material.
företaget grundades av
bland andra forskarna
Jacinto Sá och Cristina Paun
och är en avknoppning från
institutionen för kemi på
Ångströmlaboratoriet.
Utvecklingen av solcellerna
bygger delvis på forskningsresultat som Jacinto Sá
Jacinto Sá
står bakom.
Solcellerna består av plasmoniska nanopartiklar.
De är mycket tunna och kan göras helt transparenta.
Till skillnad från andra solceller integreras de i andra
material genom printning. Meningen är att de ska
kunna strömförsörja teknik som är energisnål och
som fungerar utan sladdar och batterier, eller förlänga
batteriers drifttid.
Företaget är först i världen med att använda
plasmoniska nanopartiklar som ljusabsorbenter.
– Det är oerhört spännande! Området är så nytt
och det är fortfarande mycket som forskningen inte
känner till om materialet, säger Jacinto Sá.
Solcellernas effektivitet är ännu inte i närheten av
de vanligaste solcellerna, kiselsolceller. Men Peafowl
Solar Powers solceller har andra fördelar. Meningen är
inte att som vanligt generera el som matas in i elnätet.
Istället handlar det om att omvandla ljus – både solljus
och inomhusljus – till elektrisk ström för enheter som
inte kopplas till elnätet.
– Den stora potentialen ligger i flexibilitet, miljövinster och estetik. Våra solceller integreras i andra
lösningar. De tillverkas av miljövänliga och ofarliga
substanser och själva tillverkningsprocessen är också
miljövänlig, vilket man inte kan säga om all solcellstillverkning. Och eftersom de är transparenta och kan
göras osynliga passar de bra när estetiska värden
är viktiga.
Just nu testas bland annat om solcellerna kan
driva fönsterföretaget Chromogenics dynamiska
glas med ett kontrollerbart värme- och ljusinsläpp.
Chromogenics är också ett avknoppningsföretag
från Ångströmlaboratoriet.
– För oss är det jätteintressant att jobba med
Chromogenics, inte minst med tanke på deras erfarenhet
av att gå från forskning till industriell produktion,
säger Jacinto Sá.
Just att gå från forskning till affärsmässigt tänkande
har varit en utmaning.
– En av mina stora drivkrafter är att skapa hållbara
lösningar. Vi behöver helt förändra vår energiförsörjning för att rädda mänskligheten. Men i mötet med en
investerare är det också viktigt att bli betraktad som
en seriös affärspartner. Den hjälpen har vi fått av
UU Innovation och UIC.

ÅRETS SKAPA-VINNARE I UPPSALA
I september tilldelades Jacinto Sá och Cristina Paun,
som grundat företaget Peafowl Solar Power,
SKAPA-priset i Uppsala län. SKAPA-priset är Sveriges
största innovationspris och nu väntar den nationella
tävlingen i Stockholm den 14 november.

LÄSVÄRT - En bilaga från UU Innovation
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– när jag var yngre var lagsporter som fotboll och handboll
en stor del av mitt liv. När korsbandet gick sönder var jag ganska
ledsen under ett år. Att förlora sportens teamkänsla och gruppdynamik lämnade ett stort tomrum, minns Sara Mangsbo.

Hon är vald till årets entreprenör 2019 av
Veckans affärer, utvecklingschef, forskningsledare
och biträdande lektor. Delaktig i två företag och
flera projekt som tillsammans kan knäcka
cancerns gåta. En resa som började i gymnasiet,
i sorgen över en förlorad idrottskarriär.

när det inte gick att träna på samma nivå intresserade hon sig
för medicin och för vad som krävs för att rehabilitera allvarliga
knäskador. Hon insåg att det fanns mycket att ta reda på. Den
nyfikenheten ledde till biomedicinska programmet på Uppsala
universitet och senare till ett utbytesår vid McGill University.
Där började hon en kurs i avancerad immunologi och blev intresserad
av hur kroppens immunsystem kan attackera cancerceller.
– Att få dyka in i forskningen, med tiden bygga bolag och att
starta en egen forskargrupp har gett mig tillbaka det som lagsporten
gav mig i ungdomen. En stark vilja att dela en målbild och göra
något bra för gruppen.

TEXT: HENRIK MÖLLER

marknadsavdelning har hon
återvänt till akademin som biträdande lektor, forskningsledare och
entreprenör i Ultimovacs, bolaget som nyligen köpte läkemedelsdelen i företaget Immuneed, vilket Sara Mangsbo själv startade
2014. Hur går allt ihop?
– Den gemensamma nämnaren är ämnet, immunologi.
Immunterapi kan bota viss typ av cancer eller förlänga överlevnaden
för patienter. Det är den övertygelsen som gör att jag orkar jobba
så mycket, säger Sara Mangsbo.

efter ett år på astra zenecas

Brustet korsband

mellan akademi och industri förutsätter dock
en förståelse för de olika rollerna.
– Du måste veta var gränserna går och ha en stark inre kompass
och inte vara rädd för att belysa två sidor av myntet för de olika
organisationerna.

en fri passersedel

TÄNDE
FORSKARGNISTAN

för studenter bjuder hon gärna på handfasta råd.
– Det är roligt att ge dem en vision om vilken väg de kan gå
och visa på att det inte är täta skott mellan företag och akademin,
säger Sara Mangsbo som också välkomnar att UU Innovation,
UIC och statliga Vinnova stöder växelverkan mellan forskning och
företag. Men stöd för ren grundforskning utan samverkanskrav är
också av stor vikt framåt.
– När ett läkemedelsföretag går in i kliniken och gör kliniska studier
som förhoppningsvis leder till en godkänd produkt, så genererar
det nya frågeställningar. Det kan handla om verkningsmekanismer,
behandlingsscheman, patientsäkerhet och mjuka värden kring hälsa
som går tillbaka till akademin och forskningen. Den cirkeln kan
bli väldigt stark och är central för att vi ska ha patienten i fokus
framåt, både i akademin och inom hälso- och sjukvård.

som mentor

sara mangsbos egen växelverkan har också gett henne ett slags
dubbelseende.
– Min plats i akademin och i industrin har gett mig en känsla för
vad som kan vara kommersiellt och vad som är grundforskning.
Det gör att jag vågar bedöma och uttrycka vad som kommer
att bli en kommersiell framgång och vad som inte blir det. Jag får
också en unik möjlighet att hela tiden utvecklas genom att arbeta
med personer i både akademi och industri som har olika spetskompetenser.

SARA MANGSBO
FOTO: BARBARA LOCKE GRANDÉR

Titel: Forskare vid institutionen för farmaceutisk
biovetenskap, biträdande lektor, entreprenör.
Ålder: 37 år.
Fritid: Cyklar Grail-cykel, umgås med familjen
och har börjat segla igen.
Senast lästa bok: Hemligheternas skafferi
av Caroline Säfstrand.
Motto: Våga säga ja och håll kvar din nyfikenhet.
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En unik möjlighet att
hela tiden utvecklas.
Sara Mangsbo hoppas skapa grund för fler företag
med bas i forskningen om immunterapi vid cancer,
ett område som är på stark frammarsch.

frågan om varför hon blivit framgångsrik och nu senast vald till
årets entreprenör av Veckans affärer leder till en kort tystnad och
eftertanke.
– Jag har jobbat länge i det här forskningsfältet, ända sedan 2006,
och tycker det är fantastiskt roligt. Jag har vågat röra mig utanför
min bekvämlighetszon, inte backat för att ta nya initiativ och testa
något nytt med hjälp av andra.
viljan att pusha gränsen kan dock ha sina sidor. För ett år sedan
gick korsband nummer två av under en färd med mountainbiken.
– Men nu har jag vågat mig tillbaka på cykeln och införskaffat
en grailcykel och hoppas njuta av grusvägar i Uppland framöver,
säger Sara Mangsbo.

LÄSVÄRT - En bilaga från UU Innovation
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Idag är det betydligt fler män än kvinnor som tar del av UU Innovations stöd
för att utveckla sina idéer. Genom ökat fokus på jämställdhet och mångfald
vill UU Innovation utforma en mer inkluderande verksamhet som attraherar
fler kvinnor till innovationsutveckling.

77%

KV I N N O R

Vad menas med idé?
– För oss är en idé alltifrån en första tanke kring en produkt
eller tjänst till ett forskningsresultat, en kunskapstillgång, en
metod eller en uppfinning, som du tror att andra kan ha nytta av.
Mer än så behövs inte för att komma till oss för rådgivning.
Jämställdhetsinitiativet på UU Innovation har fått namnet
Agenda 50/50. Det är ännu i sin linda men målet är tydligt:
ett jämställt nyttiggörande för ökad innovationskraft. Till att
börja med ska UU Innovation undersöka hur verksamheten
kan förbättras för att uppmuntra fler forskare att ta hjälp för
att utveckla sina idéer.
– Det kan handla om sådana saker som ordval, vilket budskap
vi kommunicerar och att vi ser till att själva inkludera bredd
och mångfald när vi presenterar verksamheten för forskare och
studenter. Det kan också handla om vilken kunskap de vi riktar
oss till har om vårt stöd. Forskning går att nyttiggöra på många
sätt och det är vår roll att visa på möjligheterna.

MÄN

på jakt efter gömd

INNOVATIONSKRAFT
Betydligt fler män än kvinnor söker stöd hos UU Innovation för
att nyttiggöra sina forskningsresultat. Ändå är könsfördelningen
över lag jämn bland universitetets forskare.
– Här har vi en möjlighet att bredda vårt stöd och fånga upp
innovationskraften även hos kvinnorna, säger affärsrådgivare
Hillevi Englund som leder enhetens jämställdhetsinitiativ.
TEXT: LISA THORSÉN
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Långsiktigt arbete
Hillevi Englund poängterar att kartläggningen som gjorts inte
ger svar på varför idéinflödet är skevt, bara att det är det.
Planen är nu att UU Innovation kommer att pröva sig fram för
att hitta former som lockar fler, och att följa upp kartläggningen
med en ny mätning igen nästa år.
– Det här är förstås inget som förändras i en handvändning,
men jämställdhetsperspektivet är viktigt. Ta hjärtinfarkt där
symptomen skiljer sig mellan män och kvinnor som exempel utgår diagnostiken enbart från mäns symptom kommer
kvinnornas infarkter att missas, vilket så klart får allvarliga
konsekvenser. För att kunna lösa dagens och framtidens
utmaningar behövs bredd i perspektiven och erfarenheterna!
UU Innovation har fått hjälp med att lägga upp jämställdhetsarbetet av Nina Almgren, likavillkorsspecialist vid HR-avdelningen
med ansvar för att samordna och stödja arbetet med
jämställdhetsintegrering på hela universitetet.
– UU Innovations arbete är oerhört inspirerande och ett
gott exempel på hur man kan ta sig an de här frågorna. Det är
väldigt fint att de inte stannar vid kartläggningen utan går vidare
och också tar stöd i forskningen genom att delta i det nordiska
forskningsprojektet Nordwit, säger hon.

NORDFORSK-FINANSIERAT
EXCELLENSCENTER
Forskningsprojektet Nordwit handlar om kvinnors
karriärer inom teknikdriven forskning och innovation inom
och utanför akademin. Målet är att förbättra könsbalansen
genom att undersöka och förbättra kvinnors karriärmöjligheter och karriärbanor. Huvudpartner är Centrum
för genusvetenskap vid Uppsala universitet, Tammerfors
universitet och Vestlandsforsking.

FOTO: MAYA ESTELLE, PRV

I D É B ÄR A R E

23%

Christin Wendel på PRV ser fram emot ett fortsatt
samarbete med UU Innovation kring utbildningsinsatser
i immaterialrättsfrågor för universitetets forskare.

arbetar för
att alltid ha med jämställdhetsperspektivet
i den ordinarie verksamheten. Som en del
i UU Innovations verksamhetsutveckling
har Hillevi Englund med kollegor kartlagt
hur det står till med de idéer som enheten
hjälpt till att utveckla sedan 2012. Siffrorna
talar sitt tydliga språk – tre fjärdedelar av
Hillevi Englund
de som söker UU Innovations stöd med
en idé är män och en fjärdedel är kvinnor. Denna sneda fördelning av idéinflödet har hållit i sig under åren och mönstret är
detsamma för samverkansstödet.
– Vi vill förstås att vårt stödsystem ska vara så inkluderande
som möjligt och att fler vill nyttiggöra sin kunskap tillsammans
med oss – oavsett kön, akademisk titel eller vetenskapsområde,
säger Hillevi Englund.
hela uppsala universitet

TEXT: SARA GREDEMARK
immaterialrätt handlar om ägandeskap över en
kunskapstillgång. Och var finns kunskapstillgångar om
inte i akademin? Att öka forskares medvetenhet om
de potentiellt mycket värdefulla tillgångar de skapar
är utgångspunkten för PRVs engagemang.
– Vi vill bidra till att forskare tar medvetna beslut
om riktningen för sin forskning och tänker strategiskt
kring de tillgångar de skapar. Därför behövs grundläggande kunskap om hantering av kunskapstillgångar
med hjälp av upphovsrätt, patent, designskydd och
varumärkesskydd, säger Christin Wendel som är
strategisk samordnare för PRVs aktiviteter mot
universitet och högskolor.
PRV är Sveriges center för immaterialrätt och
har som ständig uppgift att höja medvetenheten om
immaterialrättens roll för innovation, arbetstillfällen
och tillväxt i Sverige. Sedan 2016 har PRV dessutom
haft ett utökat uppdrag att jobba med kunskapshöjande
insatser mot vissa utpekade målgrupper, däribland
forskare och andra aktörer på Sveriges lärosäten.
Inom ramen för det utökade uppdraget har PRV
erbjudit sin expertkunskap till alla lärosäten.
Utbildningsinsatser har oftast utformats och genomförts i samarbete med lärosätenas innovationskontor.
– Vi hittade tidigt Uppsala universitet som en samarbetspartner och kunde börja jobba med UU Innovation
när uppdraget var nytt, berättar Christin Wendel som
betonar att en nyckel till doktorandkursens framgång
har varit att UU Innovations affärsrådgivare och
immaterialrättsspecialister medverkar.

– Kursens upplägg bygger på vår växelverkan. PRVs
roll är att skapa medvetenhet och grundkunskaper om
de olika immaterialrättsliga verktyg som finns och hur
de spelar en viktig roll för nyttiggörande av kunskapstillgångar generellt på lärosätena. UU Innovation sätter
teorin i ett praktiskt sammanhang och ger forskarna
en personlig kontakt med de rådgivare som kan ge
stöd framåt i forskarnas egna projekt.
Sökning i patentdatabaser ger koll
på forskningsfältet
Kursen innehåller också en introduktion till hur
man söker information inom sitt forskningsområde
i patentdatabaser. Patentdatabaser är en omistlig
informationskälla som alltför få forskare känner till,
menar Christin Wendel.
– Patentansökningarna innehåller teknisk information
som inte alltid går att hitta i vetenskapliga publikationer.
Att komplettera sin analys med patentinformation ger
därför en mer heltäckande bild av kunskapsläget inom
ett forskningsområde. Det finns exempel på forskare
som lagt om inriktningen på sin forskning efter att ha
insett att deras idéer utforskats och patentsökts av andra.
Christin Wendel berättar vidare att det finns
kostnadsfria sökverktyg tillgängliga på nätet som kan
ge en översiktlig bild av läget.
Men hur enkelt är det egentligen att gräva i patentinformation?
– Behöver man högre kvalitet i sökningen eller
hjälp att tolka informationen kan man behöva köpa
den tjänsten. För forskarna vid Uppsala universitet

finns dock en guldgruva i och med UU Innovation,
som både kan göra sökningen och bistå med att tyda
resultaten. Att med UU Innovations hjälp kunna lägga
upp en immaterialrättsstrategi är en verklig tillgång
för forskarna och förtjänar mer uppmärksamhet,
säger Christin Wendel.

KORT OM KURSEN
Doktorandkursen i immaterialrätt och
kommersialisering består av fyra seminarier
och ger 3 hp. Den riktar sig till doktorander,
forskare och övriga medarbetare från samtliga
vetenskapsområden. Den femte kursomgången
avslutas i mitten av oktober 2019. Kursansvarig
är Nhils Forslund vid UU Innovation.

Kompetensnav inom
immaterialrätt på UU Innovation
På UU Innovation finns mer än 100 års samlad
erfarenhet av immaterialrätt. Studenter, forskare
och övriga medarbetare på universitetet kan kostnadsfritt ta hjälp av innovationskontorets rådgivare
och nyhetsgranskare i frågor som rör immateriella
tillgångar och rättigheter inom akademin.

LÄSVÄRT - En bilaga från UU Innovation
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Investerare
skärskådar
teamet

FOTO: KIMBERLY HERO

rätt kontakt för

TEXT: LISA THORSÉN

lyckat samspel

Tog supermaterial
till marknaden

Hans Schikan.

Det var 2011 som Maria Strømmes forskargrupp lyckades
med något andra gått bet på i över 100 år – att ta
fram magnesiumkarbonat i porös form.
Ursprungsidén var att utveckla ett material för att
stabilisera läkemedelsmolekyler och göra det lättare för
kroppen att ta upp dem. Efter flera misslyckade försök
glömde forskaren Johan Gómez de la Torre (tidigare
Forsgren) ett experiment i ett reaktorkärl som fick
stå orört över helgen. När han återvände till labbet på
måndagen hade materialblandningen ändrat karaktär.
Det nya materialet fick namnet Upsalite och blev en
världssensation.
– Vi förstod snabbt att upptäckten hade stor potential
och att det var väldigt viktigt att välja rätt partner inför
en kommersialisering, berättar Maria Strømme.
Hon hade tidigare blivit tipsad om Mattias Karls och
tog kontakt med honom för en lunchdejt.
– Min drivkraft var att hitta någon som kan alla aspekter av entreprenörskap och bolagsbyggande. Jag förstod
snabbt att Mattias var en perfekt person att driva en
kommersialisering av materialet.
Mattias Karls blev medgrundare till Disruptive Materials
och klev in i bolaget som oavlönad vd.
– Jag har alltid tyckt att teknik är superkul men att
det är affärerna som är det viktiga. Det måste finnas en
kund. Samtidigt är man som entreprenör och affärsmänniska extremt beroende av teknisk kompetens. Det
blir helt enkelt en styrka i dualismen mellan tekniskt
kunnande och affärskunnande, säger Mattias Karls.
Disruptive Materials har låtit affärsmöjligheterna styra
12
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vad Upsalite ska testas för. Det går fort att utreda om
något fungerar affärsmässigt men tar lång tid att undersöka materialets möjligheter i en specifik tillämpning.
– Innan omfattande tekniska tester har vi ställt frågan
om vi kan ta betalt för att vi möjliggör en helt ny, bättre
produkt eller gör en befintlig produkt bättre, förklarar
Mattias Karls.
Hur rollfördelningen ska se ut i ett bolag är inte
alltid självklart, men för Disruptive Materials föll det
sig naturligt.
– Vi litade på Mattias tidigare erfarenheter och
kompetens inom bolagsbyggande. Han var också en
väldigt pedagogisk ledare. Vi hade alla klart för oss vilka
som var bra på vad och lät den som var bäst inom ett
område styra över det, säger Maria Strømme.
– Forskarna var ju kvar i akademin och jobbade inte
operativt i bolaget. De var istället med och stöttade
om jag hade någon fråga. Den delen gick väldigt smidigt,
fortsätter Mattias Karls.
De är båda överens om att det är smartare att
affärskunnandet inte bara består av en coach som jobbar
på timmar utan att entreprenören stiger in i bolaget.
– Man behöver ett sammansvetsat team med olika
kunskaper som orkar köra på till dess att det går bra,
säger Mattias Karls. Maria Strømme håller med:
– Inledningsvis tar det så extremt mycket mer kraft
och många fler timmar än vad man kunnat föreställa sig.
Den som har affärskunnandet ska sitta i samma båt som
oss andra – vara delägare och initialt jobba gratis – och
ha lika mycket att vinna eller förlora.

– Det första jag gör när
jag ska bedöma ett bolag
översiktligt är att titta på
”om oss” på hemsidan.
Jag vill veta vilka som
sitter i bolagets styrelse
och vilka som arbetar i bolaget. Vilka kompetenser och
erfarenheter har de?

Sådana saker är avgörande, säger Hans Schikan:
– Vad de har gjort som är bra är naturligtvis intressant,
men lika intressant är hur de har hanterat motgångar.
Hans Schikan är född i Holland och är utbildad
apotekare. Han har ett gediget förflutet i läkemedelsbranschen, särskilt i företag som forskar på nya läkemedel för ovanliga diagnoser. Han var vd för Prosensa
som under sex år växte från ett litet bolag med cirka
15 personer till 130, inledde samarbete med brittiska
läkemedelsjätten GlaxoSmithKline (GSK) och introducerades på Nasdaqbörsen i New York. Slutligen såldes
Prosensa.

TEXT: LISA THORSÉN

Idag använder Hans Schikan sina samlade erfarenheter
i flera sammanhang, bland annat som rådgivare och
bollplank för holländska näringsdepartementet och
genom att engagera sig i ett antal bolagsstyrelser.
Dessutom har han startat företag igen, Pharvaris, som
han är medgrundare till tillsammans med bland andra
en erfaren ekonomidirektör och en läkemedelsforskare.
Meningen är att med hjälp av den kärntrupp som
utvecklade ett injektionsläkemedel för personer med
ärftligt angioödem, ta fram ett läkemedel som istället
går att ta via munnen. Angioödem yttrar sig i att
huden eller slemhinnorna svullnar upp.

DISRUPTIVE MATERIALS
Bolaget har idag cirka 30 anställda. Flera av dem
har varit studenter vid Ångströmlaboratoriet.
Upsalite tillverkas i industriell skala vid två fabriker
i Tyskland. Materialet finns just nu dels i ett
mycket effektivt fuktabsorberande handpulver
för klättrare och dels i kosmetiska produkter.
Disruptive Materials är uppbackat av ett flertal
starka privata och institutionella investerare.

Gunilla Lundmark leder Uppsala universitets
holdingbolag som hjälper forskare och studenter
att kommersialisera sina idéer.

– Vi är ett väldigt bra exempel på vad teamet betyder
för investerare. Trots att vi i början ännu bara hade en
idé om vad vi ville göra och att chansen att lyckas är
minimal var det väldigt lätt för oss att få finansiering.
Det är framförallt våra erfarenheter och kompetenser
investerarna tittar på. De vet varifrån vi kommer, vilka
framgångar vi haft och hur vi har hanterat motgångar.

Han riktar alltid blicken mot teamet, vare
sig han är vd, investerare eller rådgivare.
Läs en längre intervju med Hans Schikan
på UU Innovations hemsida.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Ett starkt team består av personer med olika
kompetenser. Entreprenören Mattias Karls och
professorn Maria Strømme startade företag ihop.

Med lång erfarenhet, djup kunskap och ett stort nätverk vill UU Holding
ge studenter och forskare som är redo att starta företag en proffsig början.
TEXT: LISA THORSÉN

2018 är Gunilla Lundmark vd för
Uppsala universitets holdingbolag. Hon har mer än
25 års erfarenhet från life science-sektorn i både stora
och mindre bolag, senast som vd för Pharmanest AB.
– Jag känner så väl igen mig i den situation forskarna
och studenterna som kommer till oss står inför,
utmaningarna och möjligheterna med att gå från
idé till kommersialisering och hur man brottas med
kapitalbehovet, säger hon.
Holdingbolaget har en slimmad organisation.
Förutom Gunilla Lundmark arbetar en affärsutvecklare på heltid och en ekonomiansvarig på halvtid i
bolaget. Utan en stor egen stab är framgångsreceptet
att arbeta nära UU Innovation och den mycket högt
rankade företagsinkubatorn UIC, samt förstås att
odla ett stort nätverk i affärsvärlden och offentliga
sektorn.

sedan september

i ett bolag. Då finns det en möjlighet att med vårt stöd
driva och utvärdera idén i projektform under en tid.
Annat stöd kan vara styrelsekompetens och att
guida till rätt kontakter i universitetets övriga innovationssystem.
Holdingbolaget väl rustat
2018 var ett unikt år i holdingbolagets historia.
Många av portföljbolagen hade en stark utveckling
och holdingbolaget kunde med framgång sälja av sitt
innehav i ett antal bolag.
– Det innebär också en stark utveckling för oss,
vilket ger oss bra möjligheter att fortsätta hjälpa nya
forskningsbaserade företag och projekt från Uppsala
universitet på sin väg ut på marknaden, säger Gunilla
Lundmark.

Startmotor på resan mot marknaden
UU Holding gör en affärsmässig bedömning och
investerar såddkapital i de företag eller projekt som
anses ha förutsättningar att nå marknaden och på sikt
ge avkastning på investeringen. UU Holding är alltid
minoritetsägare och i takt med att andra investerare
kommer in säljer holdingbolaget av sina aktier. Vinsten
återinvesteras och används till att ännu fler universitetsbaserade startups ska kunna nå en marknad.
När forskare och studenter kommer till Gunilla
Lundmark och hennes kollegor har UU Innovation
hjälpt innovatörerna med att utvärdera och stärka
möjligheterna för en kommersialisering. UU Holdings
investering och affärsutvecklingskompetens hjälper
till att växla upp den fortsatta utvecklingen mot
marknaden.
– Vi diskuterar till exempel sådant som patent och
marknadens behov av en produkt eller tjänst. Ibland
kanske inte en idé är riktigt mogen för att utvecklas
LÄSVÄRT - En bilaga från UU Innovation

13

– att leda och följa varandra är som att dansa eller
samtala. Det går att träna upp med samarbete, tillit
och förutsägbarhet. Hjärnan vill veta vad som ska hända,
den älskar allt bra som den varit med om förut. I den
tryggheten finns också en grogrund för kreativitet,
säger Lykke Silfwerbrand.
Det var i samband med exjobbet i Tokyo som Lykke
Silfwerbrand kom i kontakt med den hjärnforskning som
kartlägger hur olika aktiviteter representeras fysiologiskt
i hjärnan. Tillbaka i Sverige arbetade hon som managementkonsult och började fundera över de vanligaste
ledarskapsteorierna.
– Flera undersökningar pekar på att många medarbetare är missnöjda och anser att deras chefer inte
är inspirerande. För att förstå det här bättre tog jag en
magisterexamen i ledarskap och organisation. Där fick
jag idén om att använda hjärnforskning som ett nytt
grepp för att studera hur vi leder och följer varandra,
berättar Lykke Silfwerbrand.
Det unika med forskningsprojektet, som sker i samarbete med Tokyo Institute of Technology, är att det
kartlägger två personers hjärnaktivitet samtidigt.
En som följer, en som leder.
– I den kontakten har man olika hjärnaktivering
beroende på om man leder eller följer. Vi ser att rollerna
skiljer sig åt. När vi förstår de här processerna i hjärnan
så kanske vi i framtiden kan träna oss på att leda och följa.
Kanske kunde metoden användas i arbetslivets årliga
utvecklingssamtal?
– Nej, det skulle mer handla om ett förhållningssätt
och en daglig träning hos båda parter, menar
Lykke Silfwerbrand.
Att delta i Mentor4Research-programmet ser hon som
en hävstångseffekt som öppnar dörrar och påskyndar
hennes forskarutbildning.
– Det är otroligt kul och motiverande att ha
Christina Jutterström som mentor. Hon har mycket
av den erfarenhet som jag inte har själv och är också
en av de personer som jag vill nå med min forskning.

– Jag kan intyga från praktiskt håll att behovet av den
här kunskapen är stor. Jag var med om att dra ned på
personal under nittiotalskrisen, det hade inte många
i min generation gjort. Då hade en djupare förståelse
för hur vi följer och leder varandra varit värdefull.
Tillsammans har de också hittat ett sätt att kommersialisera forskningen till en ny målgrupp, utbildningsföretag
och vetenskapliga råd.
– Mitt mål är att erbjuda rådgivning och utbildning
i olika former. Tillsammans med andra eller i egen regi,
säger Lykke Silfwerbrand.

hon vill hitta former för

Namn: Lykke Silfwerbrand.
Bakgrund: Civilingenjör, magisterexamen
i ledarskap och organisation, utbildar och
projektleder inom ledarskap och organisation,
solist i Gävleoperan.
Aktuell: Doktorerar inom medvetet biologiskt
ledarskap vid institutionen för neurovetenskap
och söker nya kontaktytor och samarbetspartner
via Mentor4Research.
Det bästa med att ha en mentor: Att få ett
annat perspektiv på vad jag gör och tillgång till
nyckelpersoner som jag aldrig skulle fått kontakt
med annars.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

– Ja, i början ställde jag många frågor och gav också
förslag på förbättringar, intygar Christina Jutterström.
För det är mitt yrke. Men framförallt har jag ett ganska
bra nätverk och det är väldigt roligt att kunna bjuda på
det. Ibland stämmer det och ger bra möten.

TEXT: HENRIK MÖLLER
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Som före detta chefredaktör på Dagens Nyheter och
Expressen, och vd för SVT, hade Christina Jutterström
gärna haft tillgång till bättre verktyg i mötet med
medarbetare. Särskilt i tuffa situationer.

Många sociala utmaningar kräver en nära dialog mellan företag, offentliga
organisationer och civilsamhället. Det är väl känt, liksom att det ofta är lättare sagt
än gjort. Emilene Leite vill bidra med sin kunskap om hur sådan samverkan kan
utformas och söker nu både tillvägagångssätt och kontaktvägar.
TEXT: SARA GREDEMARK

– jag har ställt mig frågan hur min forskning
kan komma till nytta utanför akademin och funderar
konstant på olika tillämpningar av mina resultat. Som
samhällsvetare som studerar företag finns det många
möjligheter att omvandla min forskning till något som
kan kommersialiseras, menar Emilene Leite, forskare
vid företagsekonomiska institutionen.

Mentor4Research har gett mig förutsättningar att
bygga ett nätverk av personer utanför akademin.
Jag har också fått möjlighet att lära känna kollegor från
helt andra forskningsområden, som life science. Deras
erfarenheter och perspektiv har gett mig nya insikter
i mina affärsutmaningar och framtida beslut, säger hon.
lockar en karriär utanför akademin?
– Jag älskar det jag gör. Jag har en passion för
forskning och undervisning men jag skulle verkligen
vilja ha en starkare koppling till näringslivet i det jag
gör. Hittills har min erfarenhet begränsat mig till att
interagera för akademiska ändamål men jag vill mer
än så. Och nu har jag kraft att göra något åt det.
apropå framtiden,

har hon intervjuat många
chefer på olika nivåer inom näringslivet, såväl som
personer inom myndigheter och i civilsamhället. Målet
är att förstå medgång och motgång i samarbeten som
involverar dessa parter.
– Jag undersöker hur multinationella företags relationer
med myndigheter och civilsamhället påverkar företagens innovationsprocesser. Här har frågan om hur
företag hanterar samarbete och konkurrens internt
inom organisationen särskilt intresserat mig, berättar
Emilene Leite.
under de senaste sex åren

Christina Jutterström blev intresserad av både projektet
och personen Lykke Silfwerbrand.
– Jag gillar människor med vida ramar och såg att du
också sjöng opera. Det lockade mig. Men det var förstås
forskningen om ledarskap på ett annorlunda sätt som
lockade mest. Där är du något viktigt på spåren.
Tillsammans satte de upp en plan för arbetet som handlade om att definiera forskningen och målgruppen samt
att knyta kontakter. Christina Jutterström ställde många
frågor. Hur då, på vilket sätt? Förtydliga!
– Jag har verkligen fått träna på att paketera min
forskning så att den blir begriplig och användbar på
marknaden, säger Lykke Silfwerbrand.

”Det finns många möjligheter att omvandla min
forskning till något som kan kommersialiseras”,
säger Emilene Leite, forskare vid företagsekonomiska
institutionen och deltagare i UU Innovations
Mentor4Research-program.

FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Att delta i programmet Mentor4Research är ett sätt för Lykke Silfwerbrand,
doktorand vid institutionen för neurovetenskap, att utveckla användbara
nätverk. Som mentor har hon Christina Jutterström, före detta chefredaktör
på Dagens Nyheter och Expressen, och tidigare vd på SVT.
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SÖK SENAST

för utbildningsprogram
för chefer och ledare som vill förstå utvecklingen av
offentlig-privat samverkan. För att komma vidare med
sina idéer, som förutom utbildningar av olika slag handlar
om att sammanställa exempel från forskningen i en
populärvetenskaplig bok, sökte hon sig till programmet
Mentor4Research.
– Här får jag ökad förståelse för kommersialiseringsprocessen och råd från en mentor med erfarenhet
från både akademin och näringslivet om hur jag kan
vidareutveckla mina idéer.
hon ser en stor potential

Namn: Christina Jutterström.
Bakgrund: Uppvuxen i Uppsala, före detta
chefredaktör på Dagens Nyheter och Expressen,
samt före detta vd för SVT.
Aktuell: Författare till memoarboken
”Uppfostrad av män” samt nya ”Kvinnorna runt
sjön Björken och deras längtan efter bildning”,
om ett antal kvinnor som i studiecirkelns form
lär sig allt från tuskaftsstickning till astrofysik.
Det bästa med att vara en mentor:
Nuförtiden är det ett sätt för mig att hålla igång.
Det är spännande att gå utanför medieområdet
som är min hemmaplan, jag lär mig saker.

också om ett annat behov som
mentorprogrammet tillgodosett och om en välkommen
bonus.
– Trots att jag tillhör företagsekonomiska institutionen
och har företag som forskningsobjekt, tenderar mitt
nätverk att vara mer inriktat på forskarsamhället.
emilene leite berättar

okt

Vill du ta din forskning utanför den
akademiska världen men vet inte hur?
Vill du ha ett ett personligt bollplank och
ett bredare nätverk? Då är Mentor4Research
programmet för dig!

Sök senast 15 oktober på
uuinnovation.uu.se där du
också hittar mer information.
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FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

krönika av johan edman

Ingen kommer undan
är satt
under lupp, finansbranschen likaså. Till och med
idrottsrörelsen, som hittills har haft något av alibi, får
räkna med att tänka om rejält. Det nya hållbarhetslandskapet rymmer stor potential för innovationer
och nya affärsmodeller.

agenda

2030

9 december

undgår ingen. Textilindustrin

inte heller universiteten går fria. Inget ansett
lärosäte kan längre hävda att ansvaret stannar vid att
dumpa habila forskningsresultat på beslutsfattarnas
dörrmatta. I en värld där starka intressen försöker
motverka en hållbar väg framåt är universitetens roll
viktigare än någonsin. Att själva vara de bästa förebilderna måste vara målet, att walk the talk.

hållbarhetschef på Nordea,
står blott hundra företag för hela 71 procent av
alla utsläpp av växthusgaser. Av dessa är merparten
statligt ägda energibolag. Inte ett enda är flygbolag.
Det är ett exempel på en angelägen forskningsuppgift,
men också ett exempel på en lämplig utgångspunkt
för gemensamt engagemang där ovedersägliga fakta
utgör grund.

enligt sasja beslik,

(SRC) har i kraft av
sitt internationella renommé lyckats samla världens
största företag inom fiskerinäringen till samtal. De
har fört fram att alla, inte minst näringen själv, blir
förlorare med nuvarande uttag. SRC har, tack vare
starkt ledarskap och en gedigen publiceringstradition,
visat att det går att leverera omedelbar samhällsnytta
utan att sätta sin vetenskapliga integritet på spel.

Uppsala universitet har
tydliggjort att arbetet är
prioriterat och att man
arbetar i rätt riktning.
aktörer som direkt eller indirekt förvaltar stora
kapital. Det är inte någon vågad gissning att landets
lärosäten kommer att avkrävas detaljerad redovisning
av sina innehav inom kort.
den samlade nyttan av akademins viktiga bidrag
till samhällsutvecklingen får inte undergrävas av en
tillbakalutad roll i klimatfrågan. Uppsala universitet
har tydliggjort att arbetet är prioriterat och att man
arbetar i rätt riktning. Därmed skapas också en värld
av nya möjligheter.

Kom på afterwork den 9 december och var
med och fira årets attraktiva innovationsprojekt.
Vilka de är avslöjar vi först då! Utmärkelsen
Attraktivt innovationsprojekt delar vi ut årligen
för att uppmärksamma lovande projekt som
engagerar forskare och studenter vid Uppsala
universitet. Projekten kan ha samhällsnytta som
primärt mål, ha kommersiellt fokus eller vara
inriktade mot samverkan. Det gemensamma är
att projekten bedöms ha potential, att de fått
stöd av UU Innovation och dessutom lyckats
attrahera extern finansiering som ytterligare
stärkt utvecklingsmöjligheterna.
Vi bjuder på mat, dryck och musik och hoppas
att du vill göra oss sällskap!

stockholm resilience centre

i sann agenda 2030-anda granskas numera även de
stora kapitalägarnas placeringar. Det gäller inte bara
jättar som pensionsfonderna, utan även andra offentliga

Afterwork med
årets attraktiva
innovationsprojekt

Johan Edman arbetar vid UU Innovation som samverkansledare med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap. Han är fil.dr. i sociologi från IBF, Institutet för
bostads- och urbanforskning och har flerårig erfarenhet av
forskningsfinansiering från Mistra och Naturvårdsverket.

NÄR: Måndagen den 9 december, kl. 17-20
VAR: Humanistiska teatern vid campus
Engelska parken
ANMÄL DIG REDAN NU:
www.uuinnovation.uu.se/aw9dec
Välkommen!

NYFIKNA PÅ DIG!
Hur kan din forskning nå sin fulla potential? Vilken nytta kan dina kunskaper skapa utanför akademin? Det vill vi gärna ta reda på tillsammans med dig!
Vi finns här för att hjälpa studenter, forskare och övriga medarbetare på Uppsala universitet att omsätta sina kunskaper och forskningsresultat till
nya lösningar och samhällsnytta. Tillsammans utforskar vi möjligheterna och utvecklar en plan för ditt nyttiggörande. Vi blir ditt bollplank och delar
med oss av våra kunskaper, resurser och nätverk för att hjälpa dig på vägen framåt.
Välkommen att kontakta oss!

MAILA OSS: INFO@UUINNOVATION.UU.SE ■ LÄS MER: UUINNOVATION.UU.SE ■ FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER:
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