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Storföretags ledare möts i Norrköping
Hur företag kan stimulera hållbar teknik- och produktutveckling är
samtalsämnet när företagare och forskare möts i Norrköping i nästa vecka.
ABB:s svenska fou-chef kommer, liksom Electrolux tidigare koncernchef och
Hasse Johansson, mångårig utvecklingschef på Scania. Det som lockar dem är
en konferens på temat Hållbar forskning och utveckling inom näringslivet.
- Att organisera forskning och utveckling inom industrin så att den är effektiv,
kreativ och framtidsinriktad är en överlevnadsfråga, säger Christian Berggren,
professor i industriell organisation vid Linköpings universitet. Han är värd för
konferensen, som lockar nästan 200 deltagare från en rad olika länder.
- Här får fou-ledare chansen att diskutera dessa frågor med framstående
internationella forskare inom ekonomi, politik och teknikutveckling.
Goda exempel finns. Electrolux liksom andra vitvaruföretag satsade redan på
1980-talet på att avveckla de farliga freonerna och samtidigt utveckla
energisnåla kylskåp. Scania driver ett långsiktigt utvecklingsarbete både för
att få bort de smutsiga dieselavgaserna och sänka bränsleförbrukningen.
Konferensens inledningstalare är teknikchefen på danska Vestas, världens
största vindkrafttillverkare som nu har ytterligare vind i vingarna. Bland de
medverkande märks också ledande företrädare för en annan tillväxtbransch,
bioraffinaderier.
En hållbar produkt- och teknikutveckling är inte bara en fråga om teknik, utan
också om organisation och framtidsbedömningar.
- För företagen handlar det om hur mycket man vågar satsa på förnyelse,
säger Christian Berggren. Ligger man i framkant kommer man att tillhöra
vinnarna, samtidigt som det krävs initiativ för att skapa marknader.

Det är första gången som konferensen, med namnet The Research and
Development Management Conference, hålls i Sverige. Den har funnits i 30 år
och turnerar runt i olika länder. I år får alltså Norrköping värdskapet, med
placering mitt i industrilandskapet och Motala ströms förnybara resurser.
Konferensen pågår 28-30 juni.
Konferensens hemsida: http://www.iei.liu.se/rnd2011?l=en
Mer information Christian Berggren 0703-700082, Johanna Molin 0709891363

I nyhetsbrevet "Forskning och samhälle - nyheter från Linköpings universitet"
får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings
universitet. Vi berättar om nya upptäckter, hur forskning kommer till nytta
och hur samverkan bidrar till att kunskap sprids. Prenumerera här!
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