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Bakgrund
2021 års ESS/MAX IV Summit hölls den 14 oktober på Norrlands Nation i Uppsala. 
Under eftermiddagen genomfördes tre workshops vilka byggde på utvalda delar i den 
implementeringsplan som publicerades i början av året och behandlade följande områden:
• hur samhällsnyttan av att vara värdland för två världsledande forskningsanläggningar

kan ökas,
• hur genomtänkta strategier kan öka nyttjandet av ESS och MAX IV
• hur användare från akademin och industrin får kunskap om och tillgång till

anläggningarna genom ett välutvecklat ekosystem.

På plats i Uppsala deltog cirka 50 personer fördelade på 11 grupper, online deltog cirka 15 
personer fördelade på tre grupper. Deltagarna representerade akademin, industrin, politiken, 
branschorganisationer, myndigheter samt ESS och MAX IV. Syftet med workshopparna var 
att driva arbetet med att ”främja svensk användning och nytta av ESS och MAX IV” framåt 
samt att erbjuda deltagarna en arena för nätverkande. Resultatet av workshopparna kommer 
öven att tjäna som underlag för ESS/MAX IV-kansliets verksamhetsplan för 2022 samt i 
arbetet med att uppdatera implementeringsplanen.

Sammanfattning
Det som deltagarna efterfrågar, för att kunna främja och maximera Sveriges nytta av MAX IV 
och ESS inom ovan nämnda områden är följande (utan inbördes ordning):

• Samarbetsplattformar och nätverk, gärna transdiciplinära och/eller tematiska, som
involverar både akademi, industri, samhällsaktörer, mediatorbolag och branschorganisationer/
företag.
• Stöd till användare, särskilt oerfarna, både från anläggningarna och från erfarna användare
så att kunskap om tillgängliga tekniker sprids och att användningen av anläggningarna ökar
både inom befintliga och nya forskningsområden. Viktigt att detta finns i hela kedjan – från
design av forskningsfrågor till analys och tolkning av data.
• Möjlighet att på ett smidigt sätt ”prova på” användning av teknikerna, en bredare repertoar
av ”accessmodes” som möter olika behov och aktörer samt en intuitiv och effektiv portal för
ansökningar om stråltid – gärna gemensam för de bägge anläggningarna.
• En väl förankrad svensk strategi för uppbyggnad, utveckling och användning av
anläggningarna med långsiktiga finansieringssystem och tydliga incitament samt koppling till
internationell forskningsinfrastruktur och forskningsfinansiering.
• Att politiken förstår vikten av grundforskning och dess koppling till tillämpad forskning,
innovation och tillväxt.
• Strategier för inhemsk kompetensförsörjning och för att rekrytera internationell expertis
(och en lagstiftning som inte motverkar detta).
• Att stärka utbildningsinsatser, redan från grund- och gymnasieskolan, som medverkar
till att öka antalet individer som förstår och kan nyttja de tekniker som tillhandahålls vid
anläggningarna.
• En dedikerad och långsiktig utbildningssatsning på synkrotronljus- och neutronanvändning
anpassad för och geografiskt nära placerad vid ESS och MAX IV.
• Ökad synlighet för den samhällsnytta anläggningarna bidrar med till grund- och tillämpad
forskning, för leverantörer till dessa och liknande anläggningar samt som ”magnet” för att
attrahera nationell och internationell kompetens till svensk akademi och industri.





Samtliga svar och  
kommentarer

Ekosystemet
Vad är den viktigaste komponenten i ekosystemet runt ESS och MAX IV 
för dig?
• Samarbetsplattformar (trandisciplinär, mellan forskare, mellan 
forskare och industri, samhällsaktörer). För att skapa dessa behövs 
investering.
• Tematiska samverkansplattformar.
• Samverkansplattformar. Typ de fyra vi hört om idag.
• Tematiska initiativ/Samverkansplattformar så som Treesearch, 
Northern Ligths on Food, MetalBeams, InfraLife etc. Plattformar där 
industri, akademi, institut, branschorganisationer och anläggningar möts 
och arbetar tillsammans med de här frågorna.
• Connecting people.
• Hela värdekedjan och kundmottagning behöver vara på plats. 
Service, hjälp med vägledning och information om vilka metoder som är 
relevanta, kontakter till relevanta forskare.
• Huvudelementen i den föreslagna Teknikparksfunktionen är centrala 
och en bra stomme att bygga från.
• För teknikparksfunktion förs diskussioner på strategisk nivå men inte 
forskarnivå.
• Samverkansplattformar som möjliggör samverkan, innovation, 
lärande och kunskapsöverföring.
• Plattformar som sätter användare i kontakt med olika 
forskningspartners, mediatorer och finansiärer.
• Utveckling av instegsmiljöer behöver tas till nästa nivå.

Vem samarbetar du/din organisation med för att få eller erbjuda tillgång 
till ESS och MAX IV? Hur gör ni? Vilka samarbeten saknas och hur kan 
du/din organisation bidra?
• För nya användare saknas kunskapen om nätverken in till 
anläggningarna. Processer för att komma in och skapa de första 
kontakterna kan vara en utmaning.
• Samarbeten är ett svenskt styrkeområde. Stöd att hitta rätt nätverk och 
förstå värdet.
• Nätverk för nya användare och sektorer.
• Mediators like Big Science Sweden and initiatives like ”aim days” 
a concept of bringing different stake holders together in joint efforts 
regarding a specific theme.
• Direkt med MAX IV User Office + med universitet och institut 
(ex Swerim) och andra företag. Mediatorbolag bidrar med att slussa in 
användare.



• Det saknas gemensamma översikter och ingångar/portaler som 
synliggör och vägleder aktörer till kapaciteter och resurser i ekosystemet 
runt anläggningar.
• Anläggningar, LINXS, TREESEARCH, andra universitet. Vi 
på Luleå tekniska universitet bygger forskningsstöd för nuvarande 
och framtida användare och hjälper dem med utbildningsaktiviteter, 
finansiering, success stories, samverkan med andra mm.
• Branschorganisationer inom industrin, Vinnova. Behövs fler 
inkubatorer.

Vad behövs för att göra det enklare och effektivare för forskare från 
akademi och industri att nyttja anläggningarna? 
• Stöd till användare före och efter experimentet saknas i många fall. 
Det finns inga bestående strukturer för att anställa och hålla kvar personal 
inom dessa områden.
• Arbeta tillsammans med redan erfarna användare.
• Stärka rollen av ambassadörer för teknikerna - erfarna forskare 
som sprider kunskap om teknikerna och möjligheterna inom sitt 
forskningsområde. Forskare som kan ta med oerfarna forskare på ett 
experiment för att skapa nya användare.
• Vi behöver stärka eldsjälarna och fackelbärarna som visar vägen 
fram emot ett ökat användande, nya användare, och skapande av nya 
samverkansplattformar och tematiska initiativ.
• Användarstöd.
• Vi behöver nå ut tidigare med information om teknikerna i skola 
och grundutbildning. Här behövs dedikerade resurser som har detta som 
huvudsaklig arbetsuppgift.
• Bättre kommunikationsflöde. Bättre ”governance” av resurser som är 
tillgängliga.
• Kopplingar mellan expertis (forskare, intermediärer) och industri 
(eller andra användarbaser).
• Interconnected regional nodes serving as a ”one stop shop” for 
potential stakeholders to use research infrastructure. A potential user has 
to get adequate help to design the projects.
• Synliggör mediatorbolagens funktion och andra aktörer som har 
likande roll.
• Prova-på-miljö möjlighet i interaktion med experterna på 
anläggningarna.
• Instegsmiljöer/samverkansplattformar, intermediärer, 
bredare repertoar av ”accessmodes” som möter olika behov och 
aktörskonstellationer.
• ”Prova på” möjligheter på anläggningar, att samhällsnytta vägs in i 
bedömningen av ansökningar för stråltid, flera utlysningar som liknar 
Vinnovas om nyttiggörande, instegsmiljöer, kunskap om tekniker och 
metoder som används på anläggningar.
• Hårdare paketerade tjänster, ett tydligare och öppet ”kom och prova 
på”-budskap, större möjlighet till pilotprojekt.



Hur bör en modern process för tillgång till ESS och MAX IV se ut?
• Affärsmodell stråltid. Någon måste alltid betala för stråltiden. Olika 
kunskap inom olika sektorer. Smart system - en gemensam portal.
• Det behövs smarta system som anpassar sig efter olika användare:
1. Befintliga användare behöver modernare ansökningssystem som 
minskar onödigt ifyllande av existerande data. 
2. Nya användare behöver stöd för att kunna skriva bra 
stråltidsansökningar med bra guider kring processen. Hur gör man 
förarbetet inför en ansökan, etc. 
3. Personer med frågeställningar men inte kunskap om teknikerna 
behöver mer djupgående stöd för att omvandla frågeställningen till ett 
experiment.
• Creating additional tracks for selecting projects that take in to concern 
dimensions such as excellence in sustainability, societal and innovational 
impact.
• Gemensam webbportal + hjälp med vad kan man göra var är bra 
första steg. En agil process som kan designas efter hur sektorns behov ser 
ut. En single point of entry - med kompetens att rikta rätt.
• Joint access. 
• Enklare access.
• Tillgänglighet och governance/coordination av andra infrastrukturer/
laboratorier, eg. för sample preparation.
• Snabb och flexibel, mångfald och stor förmåga till ”remote” access

Under förmiddagen har några arenor presenterats som finns för att 
få tillgång till utbildning och samarbetspartners – vilka av dessa eller 
andra arenor har du/din organisation använt hittills? Vad saknas?
• LINXS www.linxs.se
• Marknadsföra utbildningar bättre och erbjuda dem också till industrin. 
Krasch course for dummies kunde vara bra för att öppna upp!
• Arenorna som presenterades är utmärkta exempel och det är viktigt 
att det finns stöd och finansiering i systemet för liknande att växa fram i 
andra sektorer eller runt konkreta problem/utmaningar.
• What is missing is a national collaboration arena focusing on 
scientific excellence. An interesting model could be NORDITA.
• LINXS, Treesearch, MAX IV, ESS
• T ex InfraLife, Northern Lights on Food, MetalBeams
• Big Science Sweden

www.linxs.se


Strategier
Har din organisation en tydlig strategi för användning och/eller 
utveckling av anläggningarna? Svarsalternativ: Ja, Nej.
Åtta Ja, fem Nej.

Vad krävs av politiken för att Sverige ska dra maximal nytta av 
investeringarna i ESS och MAX IV? Tänk incitament, lagstiftning, 
samordning och internationellt.
• Finns ett behov av att titta på strategier för både användning, 
utveckling, uppbyggnad och återuppbyggnad. I nuläget finns till viss del 
strategier för användning – men det brister i strategier för samtliga av 
dessa områden, framförallt utveckling. 
• Viktigt med rätt input utifrån på MAX IV. Måste positionera sig 
internationellt. Viktigt att renodla URG’s (University Reference Group) 
roll. I dagsläget är det en mix av strategi och forskare. Man kan inspireras 
av SciLifeLabs internationella advisory board. Statusen på personerna 
i denna board gör att man lyssnar. Strategiprocessen på MAX IV inte 
toppen. Samverkan mellan lärosätena och MAX IV måste öka. Hur 
MAX IV växelverkar med universiteten är inte bra. Lärosäten har inte 
getts möjlighet att ge input på strategidokument. Strålrören på MAX 
IV behöver communities som på MAX II - med tydlig möjlighet att 
påverka. Central fråga hur de 16 strålrören på MAX IV ska utvecklas. 
Internationell kontext. Åtgärder behövs för att få svenska användare 
tillbaka.
• Tydliga möjligheter, regler för att locka/ behålla världsledande 
forskare utveckla kommande stjärnor. Tydligt finansiera svensk kunskap 
kring instrument. Tydlighet att finansiella satsningar i ESS/MAX IV inte 
påverkar universiteten negativt.
• In kind-program för ESS är ett första steg att engagera svenska 
forskare. Viktigt med hänsyn till ömsesidig vinst.
• En genomtänkt miljö där alla pusselbitar faller på plats, även det som 
inte är high-tech. Bättre stöd för det internationella arbetet, tex. i EU, i 
alla fall för MAX IV.  Tydligare incitamentsstruktur för universitet och 
högskolor att vilja bidra till uppbyggnad av anläggningarna.
• Create and strengthen the whole national eco system around the RIs.
• Build knowledge on how to act in the international RI system, with 
lobbying etc.
• A hands-on strategy and roadmap for the Swedish engagement in 
these RIs.
• A strong international outlook in addition to a coordinated strategy for 
engaging industry and academia across Sweden
• Tydlighet att det är ett svenskt perspektiv som krävs, inte individuella 
universitetsperspektiv. Ta ledartröjan i en koordinerad strategi.
• Utvärdera om ESS/MAX IV är bäst hemmahörande under 
Näringsdepartementet eller Utbildningsdepartementet med hänsyn till 
kopplingen till svensk konkurrenskraft.



• Clarity of what the expectations are on the different stakeholders, 
e.g. the universities. Currently, there are a lot on unspoken or vague 
expectations.
• Samordning, på användarnivå typ Danscatt utan styrning top-down 
eller från anläggningarna.
• Tydlig strategi och samordning av utbildningen, framförallt i samband 
med MAX IV och tydligt kopplad till användarnas behov.
• Continued and secured investment into the facilities and the 
ecosystem surrounding them which includes education.
• En uppsättning standardiserade avtal som reglerar projekt 
forskningsanläggningar och universitet och industrin etc emellan. Sparar 
mycket tid, resurser och frustration som hämmar samarbetet.
• Utmaningen är långsiktighet – och där behöver politiken bidra för att 
få till det. Största utmaningen och lösningen är finansieringssystemen. 
Dagens finansieringssystem funkar inte. Att satsa på stora anläggningar 
kräver en annan typ av finansieringsmodeller än vad vi har idag. 
Lösningar som skapar långsiktighet. Här bör man titta på de lösningar 
som finns i Tyskland och Storbritannien – där man lyckats skapa 
en finansieringsmodell som bidrar till uppbyggnad, utveckling och 
nätverksbyggande – snarare än bara själva användningen. STFC kan vara 
en bra modell som verkar fungera bra för de brittiska anläggningarna.
• Pilotprojekt kan vara värdefulla för den enskilda forskaren, men är 
inte så mycket värda – om de inte kopplas på ett långsiktigt tänk. Om 
man från universitetens håll vill att det ska vara en seriös aktivitet måste 
man klargöra att de här anläggningarna är viktiga!
• Om man jämför hur svenskarna och danskarna förberedde sig är 
skillnaden milsvid – så nu ligger Sverige efter.
• En central fråga är – vad vill man uppnå?! Om vi vill uppnå ökad 
användning av anläggningarna för forskning och även så småningom 
industrin – så är det hyfsat rätt saker vi gör. Även om vi bör göra mer och 
mer koordinerat. Men det görs hyfsat rätt saker. Men om vi ska bidra till 
uppbyggnad och utveckling – då står vi nästan helt handlingsförlamade – 
där måste vi tänka nytt.
• Viktigt också att politiken förstår, pratar om och satsar på basic 
science. Idag är det väldigt mycket fokus på implementerad forskning – 
men för att kunna komma dit krävs en stark grundforskning. Större fokus 
måste läggas där.

ESS och MAX IV ska stärka Sverige som kunskaps- och 
innovationsnation. Vad saknas för att uppnå detta?
• Gör SwedNess permanent så det matchar ESS färdigställande. 
Doktorander som blir färdiga nu och framöver behöver erbjudas 
karriärväg så vi inte förlorar dem. 
• Facilitate knowledge/tech transfer to and from the facilities.
• Identify the competences that the facilities can attract, and create a 
plan for how to attract and keep it.
• Tillräckligt stor finansiering för tvärsektoriell forskning.
• Bättre incitamentsstruktur för forskare att bidra till tvärsektoriell 
forskning.



• Connect Sweden to the international Big Science eco-system. Also, 
build knowledge about the system.
• En tydlig, väl förstådd och väl spridd process för hur en forskningsidé 
flyter genom systemet till en lösning till viktiga samhällsutmaningar. 
Incitament att följa denna process som involverar universitet, 
forskningsanläggningar och industri.
• A strong international outlook in addition to a coordinated strategy for 
engaging industry and academia across Sweden
• Improved communication and collaboration regarding science and 
instrument design. A Swedish version of the Danscatt organization/
structure. Support Swedish researchers’ participation in MAX IV 
activities/experiments.
• A national LINXS (SWINX) possibly structured like Scilifelab with 
nodes all over Sweden that can work in a focused manner to educate and 
function as a cradle for new collaboration and development.
• Basic education at universities should include techniques from LSRI 
(example analytical chemistry could include SAXS amongst MS and 
NMR).
• Engagement of school students as early as possible.
• Långsiktighet.
• Long-term strategy is needed.
• Långsiktig finansiering.
• Need to keep a strong focus on basic research (which can support 
applied research after)
• Att inte ESS o MAX IV tillåts dränera annan forskning.
• Från politiskt håll måste grundforskningens status uppgraderas, utan 
grundforskning - ingen eller svag tillämpad forskning och innovation.
• Development of knowledge around the use of x-rays and neutrons 
over a wide (wider) range of research areas and start this development 
with young researchers.
• Politiker måste tala om vikten av grundforskning.
• Finansiering för utveckling och eller uppgradering av anläggningarna 
måste säkerställa långsiktigt. Bör inte åläggas lärosäten eller finansiärer 
som ger forskningsstöd. Modell enligt tyska BMBF eller brittiska STFC 
bör övervägas.
• Vi behöver strategier för alla komponenter inom anläggningarna: 
uppbyggnad, utveckling och användning.
• Strategier blir av nödvändighet internationella och bör kopplas till 
hur Sverige bidrar med uppbyggnad, utveckling och användning av 
anläggningar i andra länder.
• Vi ska hålla på med innovation och industrikontakter – men det får 
inte vara på bekostnad av grundläggande forskning. Det krävs att man 
pratar om grundforskningen och att den är oerhört viktig. VI måste se till 
att alla länkar i kedjan fungerar. Man behöver prata om och engagera sig 
i grundforskning. Grundforskning och en stark kunskapsnation kommer 
från bra studenter, bra utbildning – att de förstår hur de kan använda 
röntgen och neutroner för forskning och får jobba och utvecklas med de 
bästa forskarna.



• Sverige är idag en kunskaps och innovationsnation. ESS och MAX 
kommer inte automatiskt stärka det utan de kommer omforma det. De 
här två anläggningarna kostar extra pengar – så har man nu satsat på 
att bygga upp dessa anläggningar så måste man nu tillföra pengar – så 
att inte övriga forskningsdelar dräneras. Varifrån ska pengarna till ESS 
komma? Kanske ska dessa medel komma från industrin? ESS innebär 
kostnader för forskning och utbildning och det måste tas från andra håll.
• Viktigt också att man pratar om hur det som görs på ESS och MAX 
kan vara till nytta för många olika forskningsområden.
• Neutronanvändare i Sverige har ökat markant, men expertanvändare 
som använder neutroner mycket har minskat under de senaste fem till 
tio åren – och det är ett problem – för jag ser det som att det är kring de 
här starka forskningsmiljöerna som man behöver bygga ut. De starka 
miljöerna har minskat i antal signifikant – och det är ett problem. Det är 
ett finansieringsproblem.
• Politiken kan bidra med långsiktighet. Att söka pengar hela tiden är 
jobbigt. Och i andra länder finns en basfinansiering vilket gör att man 
inte hela tiden behöver skriva ansökningar och leta efter pengar. Det finns 
pengar i Sverige men man måste söka det konstant och på nytt.
• En annan sak är att om vi vill att folk flyttar till Sverige – så är det 
inte lätt! Det finns många som kommer till Sverige men jag har också 
sett att det är många som INTE kommer till Sverige. Pga att det går för 
långsamt. Och är för svårt. Vill vi ha kompetens till Sverige behöver det 
vara enklare att komma hit och stanna.
• En central fråga är vilken roll anläggningarna ska ha i Sverige! 
Ska vi beställa – det här ska ni göra åt oss, eller ska de prioritera och 
hjälpa till att förstå vad som bör få utrymme – eller ska MAX vara en 
nod för synktrotronforskning - svensk men även global. Jag saknar den 
diskussionen om vad MAX bör ha för roll för Sverige. Det bör definieras 
utifrån! Kanske inte av politiken men inte av anläggningarna själva. Och 
det behövs en tydligare definition!
• I Sverige har det blivit lite så att ESS är där – och därefter kommer 
frågan hur vi ska använda anläggningen. I andra länder har de aktörer 
som är inblandade varit mycket mer involverade i den diskussionen. På 
FREJA laboratoriet finns många bra lösningar som man skulle kunna titta 
på, även om de har utmaningen att de behöver slåss för sin överlevnad, 
men där finns många spännande tankegångar.

En svensk version av Hercules-skola där akademi och industri kan 
utbilda sina forskare och bygga nätverk – är det en bra idé att arbeta 
vidare med? 
• Hercules skolan är jättebra, och det vore bra att göra en svensk 
version av den – men då behöver det vara just en svensk version och den 
behöver ge ett mervärde. För just nu finns många skolor för neutroner. 
Men det som HS skulle kunna bidra med är en långsiktighet och en 
samling av kompetens kring N&S. Jag tror att en svensk version av HS 
kan bli jättebra, men den måste vara svensk, anpassad. Men den bör inte 
vara stängd för svenskar utan också bidra till att skapa nätverk som är 
större än Sverige. 



• Jag tror att denna typ av skola är jättebra för utbildning, för kunskap 
om N&S men också för att etablera och stärka nätverk. Det viktiga är 
att samla all kompetens på en plats, vi måste ha en forskarskola som har 
användningstid. En sådan skola bör iaf till stor del finnas nära MAX och 
ESS. Man behöver få vara där, gå in, gå med forskare. Och det måste 
vara större än bara kunskap om N och S, det måste handla om bredare 
frågor. 
• Vi kan aldrig konkurrera med HS. En svensk utbildning behöver 
anpassas till Sverige. Den behöver inte vara varje år. Fem veckor – 
kanske kan den vara lite kortare. Vi vill ha något som funkar för oss och 
gör någon skillnad. 
• Det ska vara fokuserat på MAX IV och ESS, och med det 
intäckningsområdet och fokusera på det som blir relevant ur det 
perspektivet. Hercules är för ambitiöst. Vi kommer aldrig kunna 
konkurrera med alla de anläggningar som är knutna till Hercules. Vi får 
en naturlig fokusering genom fokus på MAX IV och ESS.

Vilka resurser finns i din organisation som kan användas i en svensk 
version av Hercules? Saknas något för att ni ska kunna bidra? 
• What we have: Knowledge and experience of the methods. Teaching 
experience. Cooperation with the facilities (essential). Experience with 
industry cooperation. Good industry connections. What we are missing: 
Funding. Long-term commitment.
• KI skulle med starka användare inom life science kunna bidra med 
goda exempel och banbrytande forskningsidéer.
• Jernkontoret skulle bidra med industriforskare som föreläsare och 
frågeställningar.
• Vi ser ett behov av ökat internationellt samarbete, därför är en svensk 
version av Hercules inte att föredra.
• Largely the same resources as have been used to organize and support 
HERCULES: (1) commitment and funding to support this program for a 
period of several years, (2) a plan to attract expertise from outside as well 
as inside Sweden to contribute.
• För få. Utbildningen i Sverige ska organiseras decentraliserat och i 
samarbete med universiteten.
• We should ensure Swedish participation in the current HERCULES 
course. a. Any Swedish “Hercules” type of course should have the main 
goal to keep the students in the field of X-rays and Neutrons and be an 
extended version of Hercules. b. Network. 
• Both MAX IV and user community (e.g. UU) have key roles to 
play in a Hercules type of course in terms of providing a. Competence 
(teaching and training) b. Educational beamtime for hands-on 
experiments c. Collaborative approach to course development, design and 
implementation together with user community (ex UU in photoemission 
spectroscopy/RIXS coupled with hands on training at MAX IV or 
Ingmars course on EXAFS coupled with practicals at BALDER).
• Vi har kapacitet att driva det från Lund om det finns en finansiering, 
men jag tror kanske inte det är optimalt. Det behöver vara en svensk 
angelägenhet. Det finns ett värde i att sprida gracerna. 



• Positivt med Hercules var att man gjorde tester nästan varannan 
dag och då behöver man ju vara på plats – nära MAX och ESS rent 
geografiskt.
• Det som finns på t ex Chalmers är föreläsare och kunskap inom de 
flesta områden. Folk som är involverade i sån här forskning brukar vilja 
ställa upp på den här typen av utbildningssatsningar.
• Jag tror att det är viktigt att det drivs av ”alla i Sverige”. Det kan ligga 
i Lund men det är viktigt att det inte drivs av Lunds Universitet. Utan av 
alla i Sverige. Vi har kompetens utspritt över hela landet.
• I Lund har vi LINXS med kunskap och kompetens. Vi har kontor 
som vi skulle kunna använda till den här skolan. Här finns en fysisk 
mötesplats och en samlingsplats som kan fungera som skolmiljö fysiskt 
redan nu – 2023 kommer det vara ännu bättre då vi utvecklar detta inom 
ramen för Science Park.
• Vi behöver alla universitet men också industrikompetens med oss 
i det här. Det svåra är att hitta en kärntrupp på 2–3 personer som är 
beredda att göra en ansökning med finansiering och knyter kontakter.
• Det bör inte vara en ansökan!! Vi ska inte behöva ansöka om att 
göra det här. Det som behövs är en beställning från politiken med ett 
tydligt uppdrag med pengar. Vi låter Vinnova och VR få en budget – och 
organisera detta, SSF skulle ev också kunna vara en finansiär för detta. 
Med ett tydligt direktiv och en styrgrupp så finns mycket av forskarna 
och föreläsarna där. Det som behövs en startsignal.
• Det finns också mycket upparbetat material och pedagogiska 
ideer. Viktigt och inte att förglömma är att det är centralt att det måste 
uppbackas av MAX IV och ESS och alla forskare som finns där.
• En intressant kommentar som kopplar an till BiSS arbete: Det kom 
upp att man ser en enorm potential vad gäller uppbyggnad både av ESS, 
MAX och andra anläggningar runt om i världen. Där behöver vi ha en 
tydlig plan/strategi för hur vi är med i det arbetet - därför det är centralt 
för att bygga nätverk och kärnkompetens. Detta är ju till viss del precis 
vad BiSS jobbar med - men deras approach är mer produktleveranser 
och företagssamarbeten - det som lyftes här var att vi också behöver 
ha en strategi för hur Sverige kan bidra med en samlad kunskap och 
kompetens för hur/vad - vad gäller uppbyggnad inte minst av avancerad 
forskningsutrustning för anläggningarna. Det tänker jag kunde vara något 
man kunde föra ett resonemang med BuS kring hur de ser på - utifrån 
den erfarenhet de byggt upp. De jobbar ju mycket bottom up - det som 
efterfrågas här är ett tydligare top down/samlat perspektiv/strategi för 
detta arbete - på en tydligare forskningsnivå.



Samhällsnytta
Hur ska samhällsnytta definieras i det sammanhang vi nu befinner oss i?
• Samhällsnytta kan vara många saker, på kort och lång sikt. Att bara se
det ekonomiskt är kortsiktig.
• Kan skapa positiv inställning till vetenskap och utveckling.
• Samhällsnytta är inte ett bra begrepp. Vi måste söka excellens och
fokusera mer på utmaningar. Nytta är inte något mått att använda i dessa
sammanhang.
• Avancerade infrastrukturer lockar kompetens som skapar
klustereffekter och följder i olika delar av Sverige, såsom inspirera till
STEM-ämnen, nya produkter, innovationer, tillväxt, nya arbetstillfällen,
som ringar på vattnet.
• Tror att politikens logik har fått forskningen att tro att de måste visa
på samhällsnyttan. Det är inte bra och fel logik att följa för forskningen.
• Viktigt att definiera vem som ingår i samhället genom att ha
målgrupper nedbrutna från start, t ex akademi, industri, allmänheten.
• Samhällsnytta, om det nu ska användas, måste basera sig på
vetenskaplig excellens.
• För att öka effekten måste hela kedjan finnas. Inom ramen för
experiment måste man inte tvingas byta samarbetspartner för att kunna
slutföra.
• Allmänheten borde brytas ned i olika kategorier, t ex ungdomar.  Man
borde göra behovsanalys för allmänhetens olika åldersgrupper och även
olika utbildningar, det är stor skillnad på behoven.
• För effektens skull måste det finnas kunskap kring vad som finns och
vilka som finns.
• BISS körde Aim day och samlade svensk akademi och industri kring
utmaningar från stora forskningsanläggningar. Konkreta exempel på
frågor.
• Lärosäten utbildar och forskar och bidrar därför.
• Tekniker som ESS och MAX IV representerar måste in i utbildningen.
• Vid stora nationella satsningar glöms anläggningar bort, t.ex. Life
science strategin, satsning kring fossilfritt stål, Northvolt etc.
• Det behöver finnas fellowships för studenter på ESS och MAX IV,
redan på gymnasienivå. Helt enkelt outreach på tidig nivå.

Vad krävs för att öka de samhällsnyttiga effekterna av ESS och MAX IV?
• Lite längre pojekt så att de hinner sätta sig lite bättre (kanske 10 år).
• Fler av VINNOVAS pilotprojekt där forskare och företag tillsammans
åker till typ MAX
• Utbilda fler doktorander inom ämnena.
• Sprida kunskap, visa möjligheter och samla individer. Skapa en arena
för en kvalitativ dialog i gränslandet, som har transparens och acceptans.
Vara tydlig med var vi ska landa så att det finns riktning i dialogerna.
• Visibiliteten i många led behöver ökas.
• Den övergripande visionen borde brytas ned för att anpassas till
de olika målgrupperna (kopplat till behovet) och de som jobbar nära
målgrupperna, så att de kan skräddarsy sina aktiviteter.



På vilket sätt agerar du/din organisation för att bidra till samhällsnyttan 
i detta sammanhang? Ge så konkreta exempel du kan.
• RISEs roll i systemet är att öka samhällsnyttan. Tex genom 
gemensamma projekt
• Deltar med digitalt material i SM (utställningen Unga Forskare) i 
forskning med en digital monter för ESS och MAXIV.
• Utbildning.
• Samlar aktörerna (regionen, politiker, akademi, näringsliv, 
kommuner), genom forsknings- och innovationsrådet i Skåne för att 
identifiera vad man man samarbeta inom. Genom att bevaka området kan 
tidigare initiativ identifieras och stödjas.
• Arbetar med att få kompetenser att vilja stanna - international citizen 
hub (medföljande får hjälp med att komma in i samhället).  Har byggt 
spårvägen.
• Unga Forskare arbetar med kompetensförsörjning på lång sikt genom 
att ge stöd till ungdomars intresse för och resursskapande inom STEM. 
Arbetar mycket med skolor. En nationell strategi för inhemsk kompetens 
behövs.

ESS och MAX IV ska stärka Sverige som kunskaps- och 
innovationsnation. Vad saknas för att uppnå detta?
• ESS måste bli klart först.
• Det måste finnas försökspreparationslaboratorium som är tillgängliga 
dessa behöver också passa för industrisamarbete.
• Instegsmiljöer.
• Standardiserade transportbehållare som passar både de som skall göra 
exp och de som skall utföra experiment.
• En strategi för inhemsk kompetensförsörjning, från grundskola 
och högre upp. En strategi för att rekrytera internationell expertis. Se 
över lagar och regelverk för att underlätta rekryteringen. Fler bör lyfta 
frågorna och resurser behövs.

Vad behövs för att kunna agera ambassadör för ESS och MAX IV internt 
och externt, nationellt och internationellt? 
• Kunskap om tillämpningsområden. Tematiska center - visa på frågan 
som ska lösa problem och bidra till samhällsnyttan. Konferenser som blir 
ambassadören för ESS.
• Kunskap, engagemang, syfte, gemensam marknadsföring för 
Sverige (dvs vad vill vi lyfta fram). Svenska Institutets plattform? UD? 
Forsknings- och innovationsråden. Identifiera personer som kan agera 
ambassadörer på internationella infrastrukturer.
• Se till att lärare och skolklasser får besöka.
• Forskare får åka runt och göra reklam och tillverka glass (vaniljvisp, 
dajmkross och flytande kväve).
• För att bli ambassadör: De goda exemplen måste spridas och lättare 
nås. Samla saker som vi såg idag, papper och mjölk t.ex. samt andra goda 
ex på tillämpning. Vad får unga och studenter att komma ihåg och vilja 
veta mer.



Strålröret FemtoMAX på MAX IV. Foto Kennet Ruona.

Linjäracceleratorn på European Spallation Source ESS. Foto Roger Eriksson.
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