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programkontoret
för IoT Sverige nu
på UU Innovation

riggade för

Framtiden

IoT (Internet of Things) Sverige är ett av 17
strategiska innovationsprogram. Programkontoret
koordineras av Uppsala universitet men har ett
nationellt ansvar för att stödja projekt med IoT
som metod för innovativ samhällsutveckling.
Från 1 juli 2018 finns programkontoret vid
UU Innovation för att dra nytta av den samlade
kompetens inom innovationsutveckling och
samverkansledning som finns inom enheten.
Jin Moen är programchef.

på UU Innovation är jag imponerad av alla spännande forskningsområden, initiativ,
forskare, studenter och verksamheter. Universitetet
har en gedigen bas för att angripa de utmaningar som
framtida samhälls- och välfärdsfrågor ställer oss inför.
Detta blir även tydligt i liggande nummer av Läsvärt
som dessutom visar på det personliga engagemang
som finns för att påverka och förbättra. På UU Innovation känner vi det tydligt i våra möten med forskare
som söker stöd hos oss för att skapa ytterligare värde
av sin forskning.

efter min första tid

Fredrik Engelmark, samverkansledare vid UU Innovation
och projektledare för Big
Science Sweden vid Uppsala
universitet.

vill inspirera
i informell miljö

ökat genomslag från
universitets verksamhet ligger väl i linje med diskussionerna kring det nya europeiska ramprogrammet
(FP9), ”Horizon Europe”, som startar 2021. I det
planerade European Innovation Council (EIC) föreslås
två nya program: ”Pathfinder” för stöd till forskare och
innovatörer i tidiga faser och ”Accelerator” för stöd
till små företag för att tillgängliggöra lösningar på en
större marknad. Vi kommer noga följa utvecklingen
av EIC för att se hur Uppsala kan dra nytta av den
satsningen.

arbetet för ytterligare

Idén med det nya mötesformatet Accessdagen
är att göra det enkelt för forskare och framför
allt små och medelstora företag att få inblick i
varandras verksamheter. Presentationer av pågående forsknings- och innovationsprojekt varvas
med korta företagspresentationer och generösa
mingelstunder. Accessdagen har hittills genomförts
inom områdena: material och diagnostik, material
för hållbar produktutveckling, medicinteknik samt
humant vävnadsmaterial.

Uppsala universitet och
Uppsalas innovationsmiljö står väl rustade för framtiden. Med den bredd och det djup som vetenskapsområdena uppvisar, samt möjligheten att samverka
kring lösningar för utmaningar och problemställningar
kommer framtiden verkligen bli spännande att följa.

min bild är därför att
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Jin Moen

hallå där...

om hur vi arbetar med
innovationsstöd i Uppsalaregionen, där vi tillsammans
lyckats koppla forskningsmiljöerna till innovationsmiljöerna och utvecklingsstödet för innovationer. Det
anser jag är en del av förklaringen till att vi i Uppsala
bland annat kan stoltsera med en företagsinkubator
som är rankad nummer fyra i världen i sin kategori.
många vill lära sig mer

Ny plattform lanseras
Foto: Elin Eriksson

jonas åström, chef uu innovation

Att utnyttja gemensamma ytor
är ett sätt att skapa ett samhälle.

I november lanseras
Studentkraft på
Uppsala universitet
– en digital plattform
för samverkan mellan
studenter och företag.
Här ska projektuppgifter
inom kurser och utbildAnnica Önell
ningar kunna samlas och
företag och organisationer kunna anmäla relevanta
uppdrag. Först ut är projektkurserna i universitetets
nio civilingenjörsprogram där studenterna behöver
konkreta uppdrag från näringslivet. Studentkraft ska
bidra till en enklare väg in till studenterna och en
enklare väg för universitetet att nå ut med möjligheterna till studentsamverkan. Plattformen baseras
på Studentuppdrag.se som utvecklats vid Linköpings
universitet.
– Det känns bra att vi nu får en plattform för
studentsamverkan. Det kommer att gagna både våra
studenter och regionens näringsliv och på sikt vill
vi inkludera projekt från universitetets breda utbud
av utbildningar, säger Annica Önell vid Upptech som
projektleder pilotsatsningen.

Storsatsning på innovationer till
storskaliga forskningsanläggningar
Vad är Big Science Sweden?
– Det är en nationell satsning för att bygga upp
Sveriges resurser för att utveckla och leverera teknik
och innovation till stora forskningsanläggningar i
Europa och övriga världen. Organisationen har kontor
i Uppsala, Lund, Luleå och Göteborg och drivs i
samverkan mellan universitet, industrinära nätverk,
institut och regioner.
Vad är bakgrunden till satsningen?
– Det finns en obalans mellan input och output till
nackdel för svensk innovationskraft. Anläggningar,
som exempelvis ESS, MAX IV, CERN och ITER är en
global mångmiljardmarknad men svenska företag är
hittills underrepresenterade när det gäller att dra
nytta av möjligheten till affärer och teknikutveckling.
Samtidigt investerar Sverige mycket i dessa forskningsinfrastrukturer och forskare vid svenska lärosäten, inte minst i Uppsala, är engagerade i
konstruktion och utveckling.
Hur ska det göras?
– Det gäller att koppla upp företag mot de stora
forskningsinfrastrukturerna genom att koppla
ihop dem med akademiska forskare som både har
kontaktnät på dessa anläggningar och expertkunskap
som kan komplettera företagens kompetens.
Genom starkare samverkan mellan industri, akademisk forskning och regionerna kan vi bygga högteknologiska innovationsprojekt och därmed affärer
med forskningsanläggningar i hela världen. Det skulle
driva både forskningsfronten och konkurrenskraften framåt.
Vad är fokus för dig just nu?
– Att möta företag som vill in på Big Science-marknaden
och att föra en dialog med forskare som skulle kunna
bidra i leverans tillsammans med företag. Parallellt
skaffar jag mig kunskap om forskningsanläggningarnas
behov genom att sätta mig in i de upphandlingar som
är på gång.

Undersöker social hållbarhet

kopplad till ytor
för spontanidrott
Text: Lisa Thorsén

Henrik Widmark är universitetslektor vid konstvetenskapliga institutionen. I en förstudie som delvis finansieras av UU Innovation samarbetar han med byggföretaget
NCC, som universitetet har ett partnerskap med.
– Utbytet är en stor hjälp för mig när det gäller att
fördjupa min förståelse av hur komplexa frågorna är, och
vad byggföretag och fastighetsbolag konkret kan göra.
NCC har lång vana av att arbeta med social hållbarhet
både vid nybyggen och vid ombyggnationer, säger Henrik
Widmark.
I den aktuella förstudien har han valt att titta närmare
på framförallt Lindängen i Malmö. Området har cirka
7 000 invånare, medelåldern är låg och 40 procent är
födda utanför Sverige.
– Lindängen är intressant som exempel. Det tillhör
ett av de socialt utsatta områdena som har haft stora
problem i flera år, bland annat med brottslighet, men

som också har stor potential. Hela området är eftersatt,
det finns stora grönytor och det är rimligt att anta att
upprustning och ombyggnad kommer att ske inom en
inte alltför avlägsen framtid.
Meningen med förstudien är att hitta frågeställningar
runt social hållbarhet för fördjupad forskning om folkhälsa, jämställdhet, demokrati, delaktighet och inkluderande design. En fråga som är med redan i förstudien
handlar om möjligheten till spontanidrott.
– Det har gjorts flera studier om hur man skapar
sådana möjligheter men det saknas studier som kopplar
de sociala frågorna till utforskningen av de fysiska miljöerna. Den stora dippen när det gäller de som slutar med
idrottsaktiviteter finns bland tonårstjejer, säger Henrik
Widmark.
För att kunna analysera Lindängen har han gjort både
teoretiska analyser och platsstudier. I juni vandrade
Henrik runt i området. Hur tillgängliga är grönytorna för
tonårstjejer? Kön, ålder, tid på året och dygnet, tillåtelse
att lämna hemmet och typ av aktivitet är bara några
exempel på sådant som samspelar med den fysiska
utformningen när det gäller tillgänglighet.
Henrik Widmark är fullständigt övertygad om att
den materiella miljön avgör vilka som kan och vill vara
på en plats.
– Den fysiska miljön ger både möjligheter och utgör
hinder och det sker ett ständigt växelspel mellan
människor och miljöer.

Men han tror inte att beteenden kan förändras enbart
genom att förändra den fysiska miljön.
– De som bor i området måste bli delaktiga, helst på
planeringsstadiet. Det är inte lätt att åstadkomma, men
det går. Jag tänker att det är viktigt att skapa förutsättningar för en spontanidrott som inte så givet är riktad
till dem som redan dominerar den, alltså unga killar
mellan 14 och 25 år.
Förstudien handlar om var och ens hälsa men den
sätter också fingret på en demokratisk fråga, menar
Henrik Widmark.
– Vem har rätten till rummet? Alla ska ha möjlighet att
vara på de här ytorna. Att utnyttja gemensamma ytor är
ett sätt att skapa ett samhälle.

vad kan en humanist
få ut av att samverka
med näringslivet?
Henrik Widmark lyfter fram att:
Det är lärorikt.
Nya frågor att forska vidare kring uppstår
när teoretiker och praktiker möts.
Mötet med näringslivet är ett sätt att
synas, och humaniora behöver synliggöras
i samhället.
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ska följas upp och hur det ska göras ökar förutsättningarna för att alla ska kunna lita på resultatet, säger
Thomas Cars.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en
av de myndigheter som i ett samarbete med Uppsala
universitet idag testar analysmodellen.
– Idag får ungefär hälften av de läkemedel som TLV
godkänner villkorade subventioner.Villkoren behöver
utvärderas med jämna mellanrum och TLV letar en
modell som passar för det.
Förra året startade Thomas Cars och Johan Sundström företaget Sence Research AB för att nå ut med
sitt erbjudande. Sedan dess har de anställt en person
till, apotekaren Matilda Almstedt. Thomas Cars som
arbetade i det statliga apoteket fram till avregleringen
och sedan i Stockholms läns landsting tycker att det
är otroligt spännande att nu få driva och utveckla en
egen idé.
– Det som framförallt driver mig är att säkerställa
att rätt patient får rätt läkemedel, säger han.

Money, money, money…

Samverkanscheck inom
HumSam
Upp till 30 000 kr.
Etablera nya kontakter med organisationer utanför akademin som kan bli
framtida samarbetspartners.
Förstudiemedel
Upp till 50 000 kr.
Initiera samarbete med
extern organisation kring
en frågeställning av gemensamt intresse.

UU Innovation hjälper till
att bygga affärskompetens
Kontakten med UU Innovation var avgörande
för Sence Research AB bolagsstart, berättar
Thomas Cars.

Verifiering för samverkan,VFS
Upp till 300 000 kr.
Ingå samarbete med extern
organisation för att testa potentialen
i den gemensamma idén och för
fortsatt samverkan.

– Framför allt har vi fått hjälp att identifiera
och eliminera risker. För oss är det av största
vikt att vi skyddar och hanterar data på ett
säkert sätt, eftersom uppföljningsmodellen
för läkemedel hanterar hälso- och sjukvårdsvårdsinformation.
Därför har Sence Research AB valt att
ISO-certifiera sig i ett ledningssystem för
informationssäkerhet.

ny modell för

Uppföljning av läkemedel

– Vi är visserligen ett litet företag men vi vill
växa så det känns bra att ha genomfört det.
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Innovationsstipendier
Upp till 100 000 kr.
Stötta affärsidéer
i tidig fas.

Validering för tillämpning,VFT
Upp till 300 000 kr.
Testa och validera affärsidéer genom
kund- och marknadsanalyser, genomförbarhetsanalyser, undersökning av
regulatoriska aspekter etc.

– Jag kommer alltid att ha ett ben i forskningen och jag vill fortsätta att vidareutveckla
analysmodellen säger Thomas Cars.
Exploratory
funding
programme, EFP
Stärka tidig kommersiell
verifiering inom
life science.

Text: Lisa Thorsén
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Bilda konsortium med minst
en extern organisation inför
specifik större ansökan.

Nästa steg är att knyta kontakt med en affärscoach via UIC. Samtidigt fortsätter arbetet
med att göra själva produkten ännu bättre.

Thomas Cars är forskare vid institutionen för medicinska
vetenskaper och vd i det nystartade bolaget Sence Research
som ska bidra till bättre uppföljning av nya läkemedel.

Thomas Cars är apotekare i grunden och disputerade
hösten 2016. I avhandlingens första del undersökte
han om det på ett meningsfullt sätt skulle gå att extrahera läkemedelsdata från journaler, i det här fallet från
TakeCare i Stockholms läns landsting. Fokus låg på nya
biologiska läkemedel som gavs på sjukhus. Det visade
sig att det gick.
Det var under avhandlingens andra del som Thomas
Cars tillsammans med sin handledare Johan Sundström,
professor vid institutionen för medicinska vetenskaper,
förstod att de var något eftertraktat på spåren.
I det vidare arbetet utvecklades analysmodellen.

Bygg för framtiden,
BFF

– De kliniska prövningarna innan ett läkemedel
godkänns är oumbärliga för att studera vilken effekt
läkemedlet har. Men i verkligheten visar det sig ofta
att användarna är en bredare och mer komplex grupp.
Därför behövs en noggrann uppföljning av läkemedel
också när de når marknaden, berättar Thomas Cars.
Han menar att uppföljningen idag är ganska bristfällig, trots att det finns otroligt mycket data i journaler
och hälso- och sjukvårdsregister av olika slag som
skulle kunna användas för kvalitetsförbättringar
i vården.
Själva innovationen i Thomas Cars och Johan

Sundströms arbete är en i förväg definierad sekventiell uppföljningsmodell, där ett nytt läkemedel följs
upp regelbundet från den dagen det kommer ut på
marknaden. På så sätt skapas evidens löpande. Tanken
är att myndigheter, läkemedelsföretag och landsting, i
en transparent process, tillsammans kommer överens
om en strukturerad uppföljning redan en tid innan ett
läkemedel börjar säljas.
– Myndigheterna är givetvis kravställare, men vi tror
att det är viktigt att även läkemedelsföretagen bjuds
in till dialogen och får bidra med sin kunskap kring
läkemedlet. Genom att i förväg skaka hand på vad som

Visste du att…
Uppsala universitet har ett holdingbolag, UU
Holding, som kan satsa kapital i nya företag
som startas av studenter och forskare. I portföljen finns idag över 50 företag i olika branscher. UU Holdings vd är Gunilla Lundmark.

Bygg för framtiden, BFF, är en ny finansieringsmöjlighet som syftar
till att underlätta för forskare att förbereda en ansökan till större
utlysningar, som Vinnovas Kompetenscentrum eller inom EIT, där
samverkan med en eller flera externa parter är ett krav.
Cecilia Nilsson, samverkansledare UU Innovation
Läsvärt - En bilaga från UU Innovation
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under 2017 hade nattfotboll 40 000 deltagartillfällen
runtom i Sverige. Goodsport samarbetar med idrottsföreningar, näringsliv och kommuner och erbjuder starthjälp, som
ledarutbildning, till de lokala aktörer som driver nattfotboll
och andra sportarrangemang. Av alla sportsliga samhällsprojekt Goodsport driver är nattfotboll är störst.
– Det är jätteviktigt att alla ledare har en lokal förankring
och att ungdomarna har förtroende för dem. Det är då vi
kan bygga någonting, säger Andreas Axelson som är projektledare för Goodsport och statsvetare i botten.
– För oss är idrotten ett verktyg. Vi vill bryta segregation
och förebygga brott genom att skapa gemenskap och
trygga mötesplatser.

fungerar enligt Goodsports
avsiktsförklaring. För att undersöka om det stämmer deltog
Andreas Axelson på universitetets AIMday Välfärd förra
året, en dag då forskare, organisationer och företag möttes
för att diskutera praktiknära frågeställningar om olika
aspekter på just välfärd. Med sig till dagen hade han några
frågor. Hur kan man arbeta med idrott för att förhindra att
unga människor blir marginaliserade och hamnar i kriminalitet? Vilka metoder och processer är lämpliga? Hur går
det att säkerställa att nattfotboll verkligen leder till minskad
kriminalitet?
– Det är viktigt att se över hur vi kan utveckla verksamheten. Vi vill kartlägga vad som fungerar och arbeta så
evidensbaserat som möjligt, säger Andreas Axelson.

känslan är att nattfotboll

Söker djupare svar om

betydelsen av
idrottsinsatser
Text & FotO: Lisa Thorsén
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dagen ledde till två samarbeten för Goodsport. I ett
examensarbete vid institutionen för folkhälsovetenskap
beskriver Eva Åkerlind verksamheten nattfotboll utifrån
programteori och undersöker förutsättningarna för att
den skalas upp. I ett annat projekt beskriver Ella Johansson,
professor i etnologi, hur manlighetsnormer formas hos
unga pojkar.
– Det ska bli intressant att se vad Eva har kommit fram
till. Ella har varit med under våra ledarutbildningar och
föreläst om hur manlighet skapas.
– Sammantaget är kontakterna med Uppsala universitet
ett steg i rätt riktning. Även om vi inte kan få svar på exakt
de frågor vi ställde så leder samarbetet till att vi får mer
kunskap och fler perspektiv, säger Andreas Axelson.
Läsvärt - En bilaga från UU Innovation
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Ta reda på vilken typ
av samarbete det är
frågan om.

Definiera typ av avtal
samt avtalsparter.
Goda råd på vägen från Olivia Tolan.

ha koll på

Dina rättigheter
när du samverkar

Kontakta IP-rådgivare
i ett tidigt stadium.

innovationer med

Samhällsnytta som primärt mål

Text: Henrik Möller

Företag letar ständigt efter spetskunskap eller trovärdighet som kan bidra till deras verksamhet. För
forskaren kan ett samarbete öppna nya möjligheter
och ge viktigt ekonomiskt stöd. Men själva formen för
samarbetet måste först definieras.
– Mitt bästa råd är att tänka efter innan projektet
påbörjas. Samtalet som leder fram till hur samarbetet
ska gå till är viktigt, säger Olivia Tolan, IP-rådgivare vid
UU Innovation. Vad vill var och en uppnå, vad ska du
dela med dig av och vad ska hända med dina forskningsresultat när samarbetet upphört?
Det bästa är att kontakta en IP-rådgivare i tidigt
skede. En sådan har koll på lämpliga avtalsformer
och ersättningsmodeller och kan hjälpa till med en
gemensam avsiktsförklaring. Själva avtalet kan senare
vara formulerat på en till två sidor där det framgår hur
rättigheter fördelas och under hur lång tid något ska
vara hemligt. Ett till tre år är vanligt.
– Forskaren bör ha rätt att publicera samt använda
resultatet i forskning och undervisning. Undvik också
att avtala bort rätten att samarbeta med andra företag
i framtiden, råder Olivia Tolan.
Ett dilemma för forskare kan vara att hitta balans
mellan publicering och tillgången till ny kunskap i samverkan med företag. En annan svårighet kan vara akut
8
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Anna Jonsson Cornell, professor vid juridiska institutionen,
leder projektet Människorättsklinik.

Text: Sara Gredemark

behov av finansiering för fortsatt forskning. Men ofta
förstår alla parter vad som kan anses rimligt och de
hittar en lämplig lösning. Som i fallet med det framgångsrika teamet inom medicinforskning som avtalat
med ett företag inom en smal nisch att dela med sig av
vissa resultat.
– Forskaren skickade tidiga versioner av manuskriptet till företaget inför en publicering. Mot betalning fick
företaget första tjing på att använda data kommersiellt,
till exempel genom att söka patent, samtidigt som
forskaren behöll kontroll över publicering och rätten
till vidare samarbete med övriga aktörer.

Lästips!
Goda samarbeten och en smidigare väg dit är en
av förhoppningarna med informationsmaterialet
”Att samarbeta med Uppsala universitet. Förutsättningar för uppdrags- och samverkansforskning” som
tagits fram av juridiska avdelningen. Här tydliggörs
universitetets grundläggande förutsättningar för
samverkan med det omgivande samhället, vilka
samarbetsformer som finns inom forskning och
vad som skiljer dem åt på viktiga punkter.
Läs gärna och dela generöst med dig till
potentiella samarbetspartners. Du hittar den
i Medarbetarportalen under Forska och avtal.
Här hittar du även riktlinjer för IP som skapas
vid universitetet.

Vad är social innovation?
– Det finns lite olika definitioner av begreppet men
det gemensamma är att det
handlar om idéer som löser
ett problem i samhället, på
ett nytt sätt. En annan central
del är att lösningen behöver
tas fram i samverkan med de
Nhils Forslund
som ska använda den. Socialt
entreprenörskap, sociala företag och samhällsentreprenörskap är närliggande benämningar.
Kärt barn har många namn alltså, men
vilka är utmaningarna?
– En av de största utmaningarna är faktiskt hur idéerna
ska omsättas i praktiken. Därför är det viktigt att tidigt
identifiera vilka användarna är och involvera dem i
utvecklingsarbetet. En annan handlar om att skapa
ekonomisk hållbarhet. Social innovation handlar inte
om välgörenhet, samtidigt är finansiell avkastning inte
det huvudsakliga måttet på framgång. Innovationer
med samhällsnytta som primärt mål kan initialt vara
beroende av bidrag, gåvor och filantropisk investering,

men för att bli långsiktigt hållbara och nå fler användare behöver de hitta modeller som ekonomiskt ger
möjlighet att driva och utveckla verksamheten.
Hur ser förutsättningarna ut på Uppsala universitet
för att skapa sociala innovationer?
– Vi är ett brett universitet så jag skulle säga att det
finns en stor potential för både områdesspecifika idéer
och idéer som nyttjar tvärvetenskapliga lösningar.
Men hittills har inflödet av idéer inom det sociala
området varit ganska litet och vår erfarenhet är att
idéerna måste identifieras i mycket tidig fas för att
kunna få rätt förutsättningar att utvecklas. Vi vet att
utvecklingen av sociala innovationer kan få fart genom
bra samverkan med organisationer i näringsliv och
samhälle och här kan vi bidra.
Hur kan UU Innovation stötta?
– Många gånger handlar det just om att hjälpa till att
hitta relevanta samarbetspartners. Här har vi nätverk
som kan komplettera forskarnas. Men det är viktigt
att känna till att man kan använda oss som bollplank
väldigt tidigt i idéutvecklingen. Vi tittar på behov och
potential, försöker hitta lösningar på utmaningarna och

kan stötta med finansiering för att testa en idé eller
ett samarbete.
Kan du nämna några exempel på sociala innovationsprojekt med koppling till universitetet?
– Då vill jag särskilt lyfta fram två spännande projekt
som vi har haft förmånen att stötta och som i två steg
fått finansiering från Vinnovas utlysning inom social
innovation. De är båda exempel på att lösningar bäst
skapas i samarbete mellan olika aktörer. Det ena är
Människorättsklinik som är en modell för samverkan
mellan människorättsorganisationer och universitet så att grupper i samhället som är utsatta för
människorättskränkningar får ökad tillgång till
juridiskt stöd. Projektet leds av Anna Jonsson Cornell,
professor vid juridiska institutionen, i samarbete med
Civil Rights Defenders. Det andra projektet är Nyhetsvärderaren som leds av Thomas Nygren, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och
utbildningsstudier, i samarbete med Vetenskap och
Allmänhet,VA. Nyhetsvärderaren är ett forskningsbaserat verktyg för undervisning i digital källkritik som
testats och nu vidareutvecklas för att kunna spridas
nationellt och internationellt.
Läsvärt - En bilaga från UU Innovation
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uppsalamodell bakom

under vårens programomgångar av uic
business startup deltog många innovationsprojekt från universitetet. Som avslutning fick de
visa upp sina affärsidéer på en Demo Day i juni.
Här är några av dem:
altris

Tillhandahåller ett nytt katodmaterial för natriumjonbatterier bestående av miljövänliga ämnen.
carbon uav

Text: Henrik Möller

Nordberg, chef för IP och kommersialisering på UU
Innovation och även styrelseledamot i UIC.
av ett hus med en gemensam
dörr som leder till olika organisationer för stöd och
rådgivning. För studenter som vill starta företag är ofta
Drivhuset den naturliga kontaktpunkten. För forskare
med siktet inställt på någon form av nyttiggörande av sin
kunskap finns UU Innovation. Här arbetar rådgivare med
erfarenhet av både forskning och affärer och kunskaper
inom immaterialrätt och avtal.
– Det är väldigt förmånligt för forskare att förutsättningslöst kunna ta del av rådgivning och dessutom
få ekonomiskt stöd för att tidigt kunna identifiera och
ta bort framtida kommersiella risker i sitt projekt.
UU Innovation kan till exempel finansiera en marknadsundersökning eller patentansökan.
hon målar upp bilden

uppsalas företagsinkubator, UIC, rankades

nyligen som världens
fjärde bästa med universitetskoppling. Nio av tio
företag som genomgått
inkubatorns program
bedriver sin verksamhet
Malin Graffner Nordberg
med framgång tre år
efteråt. En ingrediens i
framgångsreceptet tycks vara ett välsmort innovationsstödjande system där alla delar har sin specifika roll.
– När Uppsala universitet fick i uppdrag att starta
ett innovationskontor hade vi på UU Innovation redan
varit igång några år och fick därigenom möjlighet att
expandera verksamheten. Från start har vi förstått vikten av att bygga upp ett gott samarbete med UIC och
andra aktörer genom täta avstämningar för att ge rätt
stöd till oförlösta innovatörer, säger Malin Graffner
10
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projekt och företag presenterade sig blev det tydligt
att inflödet av idéer från universitetet till inkubatorn
är stort.
– År 2017 kom 42 procent av nya innovationsprojekt från universitetet. Det finns ingen inkubator
i Sverige som har liknande siffror och då ser UIC
samtidigt ett ständigt växande idéinflöde, säger Malin
Graffner Nordberg.
uppsalas framgångsrika modell med starkt och
kompletterande samarbete mellan aktörerna väcker
nyfikenhet.
– Uppsalas innovationssystem får ta emot många
delegationer och studiebesök från både svenska och
utländska intressenter, säger Malin Graffner Nordberg.

CarbonUAV har utvecklat en prototyp av en
drönare (UAV) som kan navigera mellan träd,
under trädkronorna. Drönarens sensorsystem
kan bygga 3D-modeller av hela skogsbestånd
vilket bland annat kan användas till precisa
volymberäkningar.
denapsis artificial intelligence

Utvecklar självlärande AI (artificiell intelligens)
speciellt utformad för att utifrån tillgänglig bioinformatik lösa problem inom livsvetenskaperna.
ena

Tillhandahåller tjänster till läkemedelsforskare
och -utvecklare, bland annat genom användning
av egenutvecklad teknologi som bättre kan simulera hur tarmens upptag av läkemedel påverkas
av hur det är formulerat.

Janneke Keemink, forskare vid institutionen för farmaci, är entusiastisk över möjligheten att kommersialisera sin upptäckt.

Analys av läkemedel
i simulerad tarm

oncodia

Utvecklar en regulatoriskt godkänd mjukvara för
att hitta behandlingsstyrande mutationer i cancertumörer som möter patientens och vårdens
behov av rätt diagnos, snabbhet, och precision
i behandling.
peafowl solar power

av att själva vilja driva sina
potentiella affärsidéer mot en kommersialisering har
möjlighet att gå vidare till företagsinkubation. På UIC
kan forskaren gå olika affärsutvecklingsprogram som
matchar olika utvecklingsfaser och mognadsgrad.
UU Innovation kan kvarstå som resurs till forskaren
med ett individanpassat stöd.
Parallellt kan även forskaren få stöd från universitetets holdingbolag, UU Holding, som kan hjälpa till
med bolagsstart och investera tidigt kapital mot en liten
ägarandel.
– När vi ser att vårt arbete resulterar i att forskaren möter både UIC och holdingbolaget har vi lyckats,
menar Malin Graffner Nordberg.
På UIC:s Demo Day i juni 2018 där nya innovationsforskare som har intresse

Foto: Göran Ekeberg

I huset Hubben i Uppsala Science Park finns stora delar av det universitetsnära
innovationsstödet samlat. Det har också blivit en mötesplats för studenter, forskare,
entreprenörer och näringslivet, som här på UIC:s Demo Day i juni 2018.

Foto: Göran Ekeberg

Framgångsrika
innovationer

de presenterade
sina affärsidéer

Utvecklar prisvärda, flerfärgade, transparenta
solceller för integration i byggnader eller annat
material.
researgene

Använder DNA-teknik för att identifiera vilka
arter, exempelvis bakterier, växter och djur som
finns i ett prov. Kan till exempel användas för att
säkerställa att innehållet i en produkt överensstämmer med beskrivningen.
vesicode

Utvecklar avancerade molekylära verktyg för
känslig och högupplöst analys av specifika
blodkomponenter som kan möjliggöra mycket
tidigare diagnos av flera cancertyper och andra
behandlingsbara sjukdomar.

Text: Henrik Möller

Efter att ha specialiserat sig på hur kemikaliska
föreningar tas upp av lever och tarm insåg Janneke
Keemink, forskare vid institutionen för farmaci, hur
nya läkemedel ofta saknar förmåga att snabbt lösas
upp i vätska och därmed absorberas av blodet.
– Allt fler läkemedel måste injiceras istället för att ges
i tablettform. Men de flesta patienter föredrar kapslar
som de kan svälja, säger Janneke Keemink.
Hon och hennes forskargrupp arbetar därför med
olika strategier för att göra kemiska föreningar vattenlösliga. Med det nya verktyget Enabling absorption
(ENA), har man återskapat processer och miljöer för
mänsklig matsmältning och upptagning av ämnen.
– Vår modell är utvecklad för labbmiljö och vi kan
snabbt selektera fram lovande läkemedelskandidater,
säger Janneke Keemink.

ENA består av två kammare, den ena återskapar
tarmens naturliga vätskor och den andra blodets miljö.
Däremellan finns ett membran av celler som representerar tarmväggen.
– Genom att tillföra kemikaliska föreningar till tarmavdelningen och ta prover från båda sidor kan vi se hur
mycket av läkemedlet som når blodflödet. Sedan jämför
vi hur framgångsrika olika beredningsformer är.
Forskargruppen ska nu testa läkemedelsberedningar
från läkemedelsföretag.
– Vårt mål är att skapa en fullt utvecklad servicetjänst
så att företag kan komma vidare med sina läkemedelskandidater snabbare än i dag.
Janneke Keeminks projekt får stöd med rådgivning och
finansiering från UU Innovation, hon deltar i Mentor4Research och har genomfört UIC Business Startup.
Läsvärt - En bilaga från UU Innovation
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Med ledande

förmåga

Uppsala universitet har ett
fantastiskt stöd för forskare
som vill göra affärer.

– jag har utvecklats mycket som person under
den här resan. I dag forskar jag på trettio procent,
driver företag på resten och drivs av att skapa nytta
för så många som möjligt, berättar Mamoun Taher.
grafen är världens tunnaste material, bara

Text: Henrik Möller

ett
atomlager tjockt. Det är böjbart, cirka 200 gånger
starkare än stål och leder elektroner effektivare än
kisel. Därför har intresset varit stort för att skapa
tillämpningar inom till exempel elektronik- och
telekomindustrin.
– Men tidigare har försöken varit förgäves. Grafenflingorna har en tendens att klibba ihop när materialet
används i stor skala och förlorar sina fantastiska egenskaper, berättar Mamoun Taher.

mamoun taher har också gått UIC:s program för
nya företag, fått stöd av Vinnova och jobbar i dag
tätt tillsammans med bland annat Ericsson och deras
underleverantör Nolato Silikonteknik.
– Vi besöker deras labb med vårt material, testar
det på plats och utbildar dem så att de kan dra nytta
av tekniken i sin verksamhet. Slutprodukten används
till att kyla ned dataelektronik.
mamoun tahers förmåga att övertyga slipade affärsmän har han utvecklat efter hand.
– Det har varit en nyckel för mig att bli exponerad
för både den vetenskapliga och kommersiella miljön.
I dag är det roligaste jag vet att använda min kompetens till att sälja mina forskningsresultat.

som forskare löste Mamoun Taher problemet
genom att i ett första steg hitta och tillsätta rätt kemikalier, så kallade separatorer.
– Med separatorerna behåller grafenet sina egenskaper och förvandlas till flytande eller fast form. Steg
nummer två var att bygga en tredimensionell struktur
med separatorerna.

har fått namnet Aros
Graphene efter Uppsalas gamla namn från vikingatiden, Östra Aros.
– Vi hade räknat med två till tre projekt till att börja
med. Men innan vårt första år är slut kommer vi ha
ett tiotal projekt igång tillsammans med stora företag,
säger Mamoun Taher lätt omtumlad.

det nya hybridmaterialet

i Syrien var siktet inställt på att
lyckas utomlands. Han tog en master i biomaterial,
jobbade extra som lärare på universitetet samt jobbade
natt på en textilfabrik för att förbättra ekonomin.
– Sömnen blev något eftersatt men jag var ung och
allt ledde till ett Erasmusstipendium med studier i
Tyskland och sedan Luleå där jag doktorerade, berättar
Mamoun Taher.

redan som student

Nästa stora
industribolag
I september blev det klart att affärsängeln Jane
Waleruds bolag Walerud Ventures och ABB:s
investeringsgren, ABB Technology Ventures
går in som investerare i Graphmatech. Jane
Walerud, som nu tar en plats i styrelsen,
beskriver Graphmatech som Europas nästa
stora industriella bolag.

12
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sedan 2015 har han forskat vid institutionen för
kemi på Ångströmlaboratoriet i nära samarbete med
ABB i Västerås. Vad separatorerna i Aros Graphene
består av är förstås företagshemligheter. Mamoun
Taher var tidigt i kontakt med rådgivare på UU Innovation för att lära sig att skydda sin upptäckt.
– Uppsala universitet har ett fantastiskt stöd för
forskare som vill göra affärer.Vi hade ett effektivt
möte och rådgivarna har sedan varit involverade
hela vägen och guidat kring immateriella rättigheter
och patent.

Mamoun Taher
Titel: Forskare vid institutionen för
kemi - Ångström, samt vd och teknikchef
i startupbolaget Graphmatech.
Familj: Fru och två barn.
På fritiden: Familjen, vänner, fotboll och
badminton.
Senast lästa bok: Being Steve Jobs.
Jag fick den av min före detta projektledare
när jag lämnade ABB och sade: ”Tack! Jag
kommer att läsa den men förblir mig själv.”
Favoritfilm: Animerade filmer som jag
ser med mina barn. Senast ”Trolls”.
Brinner för: Att bidra till att människor
kan leva ett liv med kvalitet.
Inspireras av: Min far, lärare i Syrien. Han var
tvungen att leva utan sin familj under några år
för att arbeta i ett annat land och kunna skapa
ekonomiska möjligheter för oss barn att studera.

Läsvärt - En bilaga från UU Innovation
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Satsning på mentorskap för forskare
Broaden
your horizons

Vill du ta din forskning utanför den
akademiska världen men vet inte hur?
Sök till Mentor4Research!

För mig är forskningen ett verktyg för att
förändra saker till det bättre. Men först
genom att omsätta den i praktiken kan
jag påverka och hjälpa andra på riktigt.

söker svar på

Stress i skolan

Under närmare ett år får du stöd av
en mentor som är verksam utanför
akademin. Mentorn handplockas för
att passa just dig. Tillsammans undersöker ni vilka möjligheter till nyttiggörande som kan finnas i din forskning.
Genom mentorskap, föreläsningar och
workshops får du möjlighet att öka
dina kunskaper om kommersialisering
och kommunikation samt bredda
ditt nätverk både inom och utanför
akademin. Mentorprogrammet är
öppet för alla doktorander och
forskare – oavsett forskningsområde.

Sök senast 15 oktober på
uuinnovation.uu.se där du
också hittar mer information.

14

Läsvärt - En bilaga från UU Innovation

Emin Poljarevic, docent i religionssociologi vid
teologiska institutionen

Jag har arbetat många år inom forskning och utveckling, finns
nära innovationsarbetet och har dessutom varit mentor inom
företaget. Med den bakgrunden tyckte jag det skulle vara
givande att vara mentor till en akademisk forskare med intresse
för kommersialisering. För mig handlar mentorskapet om att
vara en diskussionspartner och inspiratör och det ger mig ny
kunskap och personlig utveckling.
Marie Wulff, Head of Product Governance and
Compliance, CTO office, GE HealthCare Life Sciences

Att vara mentor ger mig ett stort mentalt energitillskott då jag
känner att jag kunnat bidra och dessutom få möjlighet att själv
lära mig nya saker. Jag valde att bli mentor för att jag brinner för
entreprenörskap och att få andra människor att växa.
Mats Klaar,VD, PCG Solutions AB

Text: Sara Gredemark

I sitt doktorandarbete
vid institutionen för
psykologi, studerar
Malin Eriksson förskolebarns samarbete och
tävlan mot varandra.
Frågan om kopplingen
mellan stress och hur
barn hanterar tävlingsMalin Eriksson
situationer intresserar
henne särskilt.
– Skolan, i synnerhet från högstadiet och uppåt, är full
av tävlingssituationer och handlar om både kompisar,
popularitet och betyg. Vad innebär det för de barn som
inte tycker om att tävla och där andra strategier inte
är möjliga?
Hon bestämde sig för att fördjupa sig i ämnet och
fann många rapporter som visar att barn är stressade

Som forskare är det viktigt att hålla nyfikenheten levande inom
sitt eget vetenskapliga fält men också viljan att interagera med
forskare inom andra områden. UU Innovation erbjuder genom
Mentor4Research en sådan, skulle jag säga, unik möjlighet att
som samhällsvetenskaplig forskare kliva utanför sin komfortzon. Samspelet med forskare och yrkesverksamma inom andra
områden har sporrat mig att tillfälligt byta perspektiv på mitt
eget forskningsområde, vilket har genererat nya och, tror jag,
innovativa forskningsfrågor.

och mår dåligt i skolan. I rapporterna finns däremot inga
tydliga förklaringar till varför. Det fick henne att börja
fundera och inse att hon skulle kunna utveckla en lösning
för att klarlägga just orsakerna till barns upplevelse av
stress i skolan.
– För mig är forskningen ett verktyg för att förändra
saker till det bättre. Men först genom att omsätta den
i praktiken kan jag påverka och hjälpa andra på riktigt,
säger Malin Eriksson.
Men hur gör man för att ta sin idé vidare, testa den,
utveckla den och förhoppningsvis så småningom kunna
förverkliga den? För Malin Eriksson blev programmet
Mentor4Research det första steget.
– Mentor4Research har varit en ögonöppnare för mig,
att våga se om det finns ett kommersiellt värde i forskningen och få strategier för att testa. Nu vet jag också
att det finns företag som vill jobba med forskare, det var
nytt för mig, säger hon.

Hennes mentor har tidigare jobbat som lärare och
rektor och arbetar idag med att utveckla och sälja
läromedel. De har kontakt några gånger i månaden och
mentorn fungerar som både bollplank och dörröppnare.
– Jag har fått mycket hjälp att konkretisera min idé och
att bryta upp den i delmål. Att min mentor har förståelse för skolans värld betyder mycket. Den lösning som
jag vill utveckla behöver vara både kostnadseffektiv och
enkel för att fungera, säger Malin Eriksson.
Hennes mål är att ha ena foten i forskarvärlden och
den andra i företagsvärlden. Att kommersialisera blir
ett medel för att nå ut med forskningen och ge den ett
värde även utanför akademin.
– Det är viktigt att fånga upp dem som vill vara en del
av att utveckla verksamheter med sin kunskap. Då behöver man en annan typ av stöd och kompetens och det är
vad min kontakt med Mentor4Research och rådgivarna
på UU Innovation har gett mig, avslutar Malin Eriksson.

15
sök senast

okt

Jag har alltid fascinerats av hur andra forskare omvandlar
forskning till något som är användbart för samhället. Hur kan
industrin och akademin samverka för att åstadkomma det? Jag
ville lära mig mer. För mig som inte har någon erfarenhet av
affärsvärlden blev Mentor4Research den perfekta möjligheten
att utveckla dessa kunskaper och färdigheter.
Viviana Lopes, forskare inom nanotoxikologi vid
institutionen för teknikvetenskaper
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krönika av ernesto gutiérrez

En konst att vara nyskapande
”innovation vore enkelt, om bara människor
gjorde rationella val, var villiga att jobba tillsammans,
och aldrig fick ångest inför en förändring”, sade en
industrichef till mig en gång. Jag försökte förklara att
innovation är en komplex företeelse som präglas av
motstridiga mål. Vi förväntas skapa förnyelse samtidigt som vi behåller stabiliteten, vara supereffektiva
samtidigt som vi ska riskera att göra fel, planera och
söka förutsägbarhet samtidigt som vi kastar oss ut i
det okända. Det är inte alls konstigt att människor då
använder sin intuition, ifrågasätter etablerade planer,
känner sig förvirrade och ibland rädda, menade jag.

Innovation is unpredictable
a playful environment

idea management

we’ve created
the conditions
for successful
innovation.
collaboration tools

inspiring leaders

IO CAN
DI

failure
is nice

men det var inte lätt att prata om innovation
på ett sådant sätt att man kunde fånga hela dess
komplexitet. Hur skulle vi kunna förstå innovation
med alla sina motsägelser och paradoxer? Tänk om
vi kunde skapa en spegel där vi kunde se oss själva
utan att känna oss dumma när vi inte är rationella,
inte odugliga när vi inte kan förutspå framtiden,
inte fega när vi inte tar risker och inte heller som
en belastning om vi inte anammar förändring?

we just
have to wait

IO CAN

IO CAN

IO CAN

IO CAN

DI

DI

DI

DI

one side of innovation is spontaneous and emergent. can we design the conditions for success?

fick jag reda
på att Columbia University under 2015 hade publicerat
den första doktorsavhandlingen i form av en grafisk
berättelse. Kunde det vara svaret? Jag bestämde mig
för att göra ett experiment. Jag förvandlade min
egen avhandling om innovation till en tecknad serie.
Jag skapade karaktärer, situationer, historier och
komik för att prata om innovation. När jag trodde att
mitt försök skulle bidra till att skapa en djup insikt
i en komplex organisatorisk företeelse får jag ett
e-postmeddelande: ”Skulle du kunna göra ett skämt
om IT-folk, jag står inte ut med dem”. Innovation är
oförutsägbart men skam den som ger sig.
när jag brottades med dessa frågor

Ernesto Gutiérrez är samverkansledare på UU Innovation.
Han är teknologie doktor från KTH inom innovationsledning
och har en civilingenjörsexamen i maskinteknik. Ernesto
Gutiérrez projekt för att förmedla vetenskaplig kunskap om
innovation genom tecknade serier kan upplevas på:
www.innovationstories.se

© 2018 Innovation stories & Ernesto Gutiérrez

www.innovationstories.se

Ref.: Gutiérrez, 2012 (Ph.D. dissertation)

utses i december

Årets attraktiva innovationsprojekt
I samband med sitt 10-årsjubileum 2017 introducerade
UU Innovation utmärkelsen ”Attraktivt innovationsprojekt”
för att uppmärksamma lovande innovationsprojekt vid
Uppsala universitet. Utmärkelsen delas ut årligen till
projekt med hög innovationspotential som fått stöd
av UU Innovation och erhållit extern finansiering som
ytterligare stärkt utvecklingsmöjligheterna. I december
utses de projekt som får ta emot utmärkelsen för 2018.

Välkommen att kontakta oss!
UU Innovation erbjuder studenter, forskare och övriga medarbetare på Uppsala universitet kvalificerad rådgivning och stöd för att utveckla
affärsidéer, samarbeten och kontakter. Vi är en del av Uppsalas innovationsstödjande system och har våra lokaler i Hubben i Uppsala Science Park.
Välkommen till oss för enskild rådgivning eller boka oss för ett besök till din institution eller forskargrupp. Vi håller gärna seminarier om IP-frågor
och avtal, innovationsarbete och samverkansforskning.

Maila oss: info@uuinnovation.uu.se ■ Läs mer: uuinnovation.uu.se ■ Följ oss i sociala medier:
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