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AstraZeneca – ny partner i Digital Futures 
Industrial & Societal Partnership-program 
Digitalisering har potential att skapa ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. 

Med Digital Futures växer ett nytt forskningsområde fram med stor relevans för 

samhället, både för Sverige och globalt.  

Digital Futures är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med visionen att forma ett hållbart 

samhälle genom digital transformation – gemensamt etablerat av Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH), Stockholms universitet och RISE Research Institutes of Sweden. Över 

hundra projekt bedrivs inom centret för att bidra till att lösa frågor inom framtida 

energiförbrukning, klimatförändringar, sjukvård, transporter och ett inkluderande samhälle. 

Tillsammans med aktörer inom offentlig och privat sektor tar forskare upp 

samhällsutmaningar med innovativa digitala lösningar, såsom framtidens kommunikations- 

och logistiksystem, platsoberoende sjukvård, klimatpositiv utveckling, digital infrastruktur 

och cybersäkerhet. 

”AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag. Som partner till Digital 

Futures medverkar AstraZeneca till att fastställa färdplanen för ett mycket stort 

forskningscenter inom digitalisering, påverka den strategiska forskningsagendan och 

säkerställa samverkan mellan industri, akademi och offentlig sektor”, säger Karl H 

Johansson, chef för Digital Futures. 

”Att vara en del av Digital Futures ekosystem kommer ytterligare att stärka oss i våra 

samarbeten både inom industrin och det offentliga. Partnerskapet kommer att tillföra nya 

insikter och talanger till vår digitala transformation för att driva innovation och hållbarhet i 

vår verksamhet”, säger Anders Bergman, Digital Business Transformation Lead på 

AstraZeneca Sweden Operations. 

"I och med att AstraZeneca går med i Digital Futures Industrial and Societal Partnership 

Programme (ISPP) välkomnar vi en global aktör med lång svensk tradition till vårt nätverk. 

Detta samarbete kommer att utöka Digital Futures nätverk av partners till 

läkemedelsindustrins domän, med fokus på digitalisering inom automation och produktion. 

Vi ser fram emot ett ytterligare partnerskap med en världsledare”, avslutar James Gross, 

Associate Director Digital Futures Partner Programme. 

Samarbete med företag och offentlig sektor ger forskare ökad insikt i olika 

samhällsutmaningar och tillgång till data och testbäddar. På så sätt kan forskningen 
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fokusera närmare på konkreta problem och bidra till ett mer hållbart samhälle.  

Ekosystemet av intressenter kallas Industrial and Societal Partnership Programme (ISPP) 

och etablerades i april 2022, tillsammans med Stockholms stad, Region Stockholm, 

Ericsson, Scania och Skanska. 
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