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Förord

På samma sätt som Forum for Innovation Management genom salongsdebat-
ter och andra aktiviteter vill uppmuntra livfulla, framåtriktade samtal om
Sverige som innovationsland vill vi med den här boken förmedla tankar och
idéer om svensk innovationskraft. Därför har vi bjudit in framstående och
inflytelserika personer på innovationsområdet att dela med sig av sina erfaren-
heter och åsikter. Ur olika perspektiv handlar de 23 bidragen om förutsättning-
arna för svensk innovation och kopplingar till det som pågår internationellt. Vi
bjuder också in var och en som läser boken att inspireras av inläggen – hålla
med eller inte – och utveckla det egna engagemanget i innovationsrörelsen.
Som en introduktion till boken ger professor Åsa Lindholm Dahlstrand

en översikt av det vi har att arbeta med –- de speciella förhållandena i Sverige
jämfört med omvärlden med avseende på företags tillväxt och innovationers
uppkomst. Här presenteras färska forskningsresultat om utvecklingen av
innovationer i befintliga och nystartade bolag och vid universitet och högsko-
la. Boken är därefter indelad i fem temaområden.
Det första temat, ”Vad händer inom offentlig sektor?”, handlar om nytän-

kande och innovationer i stat och kommun. Den offentliga sektorn omfattas
av en mängd tjänster för medborgarna – allt från barnomsorg och skola,
forskning och högre utbildning, till vård och äldreomsorg. Här finns stora
möjligheter att skapa nytt och finna nya kreativa lösningar för entreprenörer
såväl inom offentliga organisationer som i företag, både befintliga och nya.
I kapitlet medverkar Per Unckel, landshövding i Stockholms län, Henrik
Borelius, vd och koncernchef på vård- och omsorgsföretaget Attendo ab,
Fredrik Mattsson, Martin Sandgren, och Ulf Sjulander på skolkoncernen
Anew Learning ab, Peter Holmstedt, vd på Ireco ab, statens ägarbolag för de
svenska forskningsinstituten, och Per Eriksson, generaldirektör vinnova.
I bokens andra tema, ”Innovationer i befintliga företag”, tar vi tempen på

innovationer och affärsutveckling i det som traditionellt har varit Sveriges



basindustri. Här står vi inför enorma utmaningar i och med att produktion,
forskning och utveckling inte längre med självklarhet ska genomföras i
Sverige, hur duktiga vi än är. Frågorna handlar om att rusta hela det svenska
näringslivet för internationell konkurrens. På det här området har vi traditio-
nellt varit framstående men står nu inför nya utmaningar. Detta rör inte
minst svenskt management och ledningen av våra stora och små företag,
samt utbildning av våra framtida innovationsledare. I kapitlet medverkar
Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson, ab Volvos vd och koncern-
chef Leif Johansson, Bengt Braun, styrelseledamot i Bonnier ab (tidigare vd

och koncernchef), och Margareta Norell Bergendahl, professor vid kth.
Bokens tredje tema, ”Entreprenörens drivkrafter”, tar sin utgångspunkt i

individen och hans eller hennes drivkrafter. I kapitlet lyfts också entreprenö-
rer och innovatörer fram som finns där vi kanske inte i första hand tänker oss
det. Medverkande i kapitlet är designern och företagaren Efva Attling, Ayad Al
Saffar, koncernchef för Ur&Penn ab, forskarna Alf Rehn, Marcus Lindahl,
och Claes Gustafsson vid kth, samt näringsminister Maud Olofsson.
Det fjärde temat, ”Akademin som plantskola för innovationer”, tar speci-

ellt upp förutsättningar för företagande inom akademin och högskolesyste-
mets utformning. Medverkande är Peter Halldin, forskare på kth och vd för
det medicintekniska företaget mips ab, Carl Johan Sundberg, leg läkare,
docent och universitetslektor vid Karolinska institutet, Bo Rothstein, profes-
sor vid Göteborgs universitet, och Lena Treschow Torell, vd för Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien (iva).
Det femte och avslutande temat är ”Svensk innovationskraft i ett interna-

tionellt perspektiv”, något som redan har berörts i många av inslagen i tidiga-
re kapitel. De medverkande är riksdagsman Thomas Östros, Kai Hammerich,
generaldirektör på Invest in Sweden Agency (isa), forskarna Christian
Berggren och Anna Bergek vid Linköpings universitet samt Staffan
Jacobsson, Chalmers, Lars G Josefsson, vd och koncernchef Vattenfall ab,
Suzanne Håkansson vid Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (itps) och
Sylvia Schwaag Serger, tidigare itps och numer chef för vinnovas interna-
tionella avdelning.
Boken avslutas med ett manifest för svensk innovationskraft som har

inspirerats av de medverkande skribenternas och intervjupersonernas åsik-
ter och förslag. I manifestet identifieras ett antal uppenbara områden som vi
kan förbättra och utveckla. Det riktas till svenska beslutsfattare med det sam-
manfattande budskapet: Ur startblocken! Rätt agerat nu kan vår samlade
innovationskraft bidra till en dynamisk utveckling i Sverige och på den inter-
nationella arenan. Med detta önskar vi inspirerande läsning.
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1: Möjligheter för ett innovativt Sverige

Venture Cup finalist:
Anders Jansson – Minesto AB

Den globala uppvärmningen är ett faktum samtidigt som orsaken, vår konsumtion, väntas öka behovet av energi
med 60% fram till 2030. Därav finns ett behov för lösningar som miljövänligt producerar elektricitet. Minesto
utvecklar ett kraftverk som använder tidvatten och havsströmmar för elproduktion på ett kostnadseffektivt sätt.
Industrin för tidvattenenergi växer starkt och har en potential på över 400 miljarder kronor/år. Genom en innova-
tiv lösning, starkt team och en närvaro på en av världens snabbaste växande marknader ser framtiden mycket ljus
ut för Minesto.





Möjligheter för ett innovativt Sverige

Åsa Lindholm Dahlstrand

innovationsbaserat nyföretagande –

något vi borde kunna bli duktigare på i sverige!

Nu är det drygt 25 år sedan amerikansk forskning (Birch 1981) för första
gången kunde visa att det är de nya och små företagen som skapar de allra
flesta nya arbetstillfällena. I Europa har liknande observationer gjorts relativt
nyligen (se t ex Figur 1.1). I början av 1990-talet kunde svenska forskare kon-
statera att samma sak gäller även här (Davidsson, Lindmark och Olofsson
1994). Det visades då att under andra hälften av 1980-talet hade ungefär
70% av nettotillkomsten av nya arbetstillfällen skapats i juridiskt fristående
företag med färre än 200 anställda. Ungefär en tredjedel av dessa skapades
av nyetablerade företag och två tredjedelar i expanderande småföretag
(Davidsson m fl, 1994). I Sverige pekar data dock på att det är just företagse-
tableringar och en marginell tillväxt i ett stort antal mycket små företag som
tillsammans ger stora effekter på sysselsättningsskapande (Davidsson m fl
1996, Blixt 1997).
Det är delvis själva etableringen som skapar nya jobb, delvis expansionen

i de små och nya företagen. Det finns dock ett par saker som skiljer Sverige
från många andra länder. Först och främst tillhör Sverige de länder i världen
som utmärker sig genom en mycket låg entreprenöriell aktivitet. Mindre än
2% av befolkningen driver verksamhet i nystartade företag (se t ex gem-rap-
porterna, Global Entrepreneurship Monitor 2006, 2007). I Sverige är det
också den marginella tillväxten i ett stort antal små företag som skapar sys-
selsättning. I många andra länder är det snarare den snabba tillväxten i ett
fåtal så kallade gasellföretag (se t ex Storey 1994). Kanske är det just detta
som fått många att undra över vad som är ”fel” i Sverige. Skapas det rent
generellt för få nya företag? Är det för få av dessa nya som blir snabbväxande
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gaseller? Är de nystartade företagen dåliga på att exploatera forskning och
innovationer? Och vad beror det i sin tur på i så fall? Såväl politiker och
beslutsfattare som journalister, forskare och många andra söker efter svar. I
resten av detta kapitel skall vi närma oss några av dessa frågor.

Figur 1.1. Sysselsättningstillväxt i olika storleksklasser, EU 1988-2001 (Källa: Observatory of European SMEs 2003)

forskning och innovation i sverige

I undersökning efter undersökning placerar sig Sverige i topp när olika mått
på forskning och innovativitet studeras. I de mätningar som görs i eu:s
Global Innovation Scoreboards (se figur 1.2) brukar vi hitta Sverige i en tätpo-
sition. I Global Innovation Scoreboard 2006 kallas Sverige, Finland,
Schweiz, Japan, Singapore, usa och Israel för de gobala innovationsledarna
(dock påverkas Israels siffror av stora investeringar i militär forskning och
innovation). I den europeiska topplistan, European Innovation Scoreboard
(eis, se figur 1.3), ingår Sverige i gruppen innovationsledare tillsammans
med Schweiz, Finland, Danmark, Japan och Tyskland.
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Figur 1.2. Global innovationsprestation, Global innovation performance.
(Source: The thematic report 2006, Global Innovation Scoreboard, GIS)
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Global Summary Inovation Index (GSII)



Figur 1.3. 2006 års innovationsindex, Summary Innovation Index (SII). (Källa: EIS 2006)

Sverige framstår som extra starkt då inputvariablerna (i forskning) studeras.
På outputsidan presterar landet inte riktigt lika väl. Detta märks exempelvis
då de svenska FoU-investeringarna undersöks, se figur 1.4. Sverige är ett av
få eu-länder som kommer i närheten av att uppnå det sk Lissabonavtalet där
eu önskar nå målet att 3% av bnp investeras i FoU (varav 1/3 publika och 2/3
privata investeringar).

Figur 1.4. Utgifter för FoU-verksamhet fördelat på sektor 2005. (Källa: SCB)

1) BNP 2005= 2 670 547 MSEK, dvs 3,89% av BNP investeras i FoU (varav 74% i företagssektorn och 26% i
den offentliga, icke-vinstdrivande sektorn).

2) Siffrorna inkluderar företag med över 10 anställda, dvs mikroföretag ingår ej.
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Andel av
BNP Totalt

Totalt 1 3,89 103 814

Företag    2,88   74 949
 varav tillverkande industri 57 839

varav servicesektorn 19 111

Universitet och högskolor 0,81 21 660

Statliga myndigheter 0,12 3 182

Landsting och kommuner 0,06 1 717

Privat icke vinstdrivande organisationer 0,01 306
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2005 är det senaste år för vilket scb har publicerad statistik tillgänglig. Av
Figur 1.4 ses att närapå tre fjärdedelar av svensk FoU utförs i de vinstdrivan-
de företagen och 21% inom universitet och högskola. Tillsammans svarar de
privata företagen och universitetssektorn för 95% av den svenska forskningen.
Endast 4,7% utförs av andra offentliga aktörer än universitet och högskola.
Storföretagens dominans speglas i Figur 1.5. Dock bör åter konstateras att

det i Sverige saknas tillförlitlig statistik över omfattningen av den forskning
som utförs av mikroföretagen, dvs med tio anställda eller färre. En orsak till
detta är att Sverige inte medger skatteavdrag för FoU och att incitamenten att
rapportera FoU i samband med det blir begränsade. Dessutom väljer också
eu för de flesta av sina statistikinsamlingar att exkludera mikroföretagen.

Figur 1.5. Svensk FoU och företagsstorlek. (Källa: SCB)

Bilden av storföretagens dominans förstärks om man också ser till forsk-
ningsinvesteringar per capita i de olika kategorierna. Totalt i Sverige fanns ca
2 647 miljoner personer anställda i det privata näringslivet 2006. Av dessa
var majoriteten, ca ungefär 1,5 miljoner anställda i små företag med färre än
50 sysselsatta (varav ca 665 000 i mikroföretag). Närapå lika många var sys-
selsatta i företag med över 50 anställda (1 117 000), varav ca 851 000 i företag
med över 100 anställda.
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1. Universitetssektorn ca 352 500 kr/capita (21 660 MSEK/61 451 anst), 1,381 MSEK/forskare (21 660/15 686
forskare). Småföretag (med 10-249 anst) 32 500 kr/capita (15 295 MSEK/470 651 anst, NACE 10-74), men
1,057 MSEK/forskare (15 295/14 472 forskare). Storföretag (med över 250 anst) =62 000kr/capita (61 655
MSEK/994 089 anst, NACE 10-74), men 1,481 MSEK/forskare (61 655/41 634 forskare)



18 svensk innovationskraft ii

Om man räknar om forskningsinvesteringar per anställd för dessa kate-
gorier fås att för 2005 investerade

• Universitetssektorn ca 352 500 kr per anställd, men 1,381 msek per
anställd forskare

• Små och medelstora företag (med 10-249 anst) 32 500 kr per anställd,
men 1,057 msek per anställd forskare

• Storföretag (med över 250 anst) 62 000 kr per anställd, men 1,481 msek

per anställd forskare

Detta betyder att det i universitetssektorn investeras mest i forskning per
anställd, främst beroende på att andelen forskare i relation till andra anställ-
da är högst här (25,6% forskare). I de privata företagen finns betydligt fler
anställda som inte sysslar med forskning (3% forskare i små och medelstora
företag och 4,2% i storföretagen). Detta innebär att per anställd forskare sat-
sas det i storföretagen mer än vad det görs i universitetssektorn. Det finns ca
3,5 gånger så många forskare i det privata näringslivet som det finns i univer-
sitetssektorn. 58% av de svenska forskarna är anställda i storföretag, små
och medelstora företag och universitetssektorn anställer båda lite drygt 20 %
vardera av forskarna (universiteten 21,85%, små och medelstora företag
20,16%). Dessutom kan det konstateras att de 20 största svenska företagen
svarar för 62% av de privata företagens FoU, samt att det mesta av detta
handlar om utveckling snarare än forskning (vinnova 2007). Vi kommer att
återkomma till dessa siffror då vi tittar på varifrån de nya innovationsbasera-
de svenska företagen har sitt ursprung.

svenskt entreprenörskap

En mycket stor andel av de svenska företagen är småföretag. Av dessa är det,
precis som i andra länder, väldigt få som växer och blir medelstora eller stora
av egen kraft. Dock är det alldeles naturligt och helt i sin ordning att den
stora majoriteten nya och små företag förblir små.
Bland nya svenska företag etableras ca 35% inom den kunskapsbaserade
tjänstesektorn och 15% inom den tillverkande industrin. Därmed håller vi
oss väl framme vad gäller innovations- och teknikbaserat entreprenörskap.
Det anses ofta att nya teknik- och kunskapsföretag har en nyckelroll för den
framtida ekonomiska utvecklingen. Samtidigt verkar många ense om att
svenska universitet och högskolor är alltför dåliga på att kommersialisera
forskningsresultat.



I jämförelse med andra länder utgör det svenska teknik- och innovations-
baserade nyföretagandet en relativt stor andel av det totala nyföretagandet
(uppskattningsvis runt 20% av nyföretagandet). Många mätningar och studi-
er visar att Sverige håller sig väl framme då det gäller att ta fram nya lösning-
ar och innovationer. Istället är det just det generella nyföretagandet och
entreprenörskapet som vid internationella jämförelser brister, se t ex Figur
1.6. Detta betyder att Sverige – trots det högkvalitativa nyföretagandet – i
absoluta tal har få nya företag med stor tillväxtpotential. Bristen i Sverige är
inte främst goda idéer att exploatera utan personer, eller entreprenörer, som
är beredda att göra detta.

Figur 1.6. Entreprenöriell aktivitet i tidiga skeden, per land 2006. (Källa: Bosma och Harding GEM 2006)

Sverige delar detta problem med många andra välfärdsstater. Att bli entre-
prenör eller egenföretagare är att ta ett steg bort från det trygghetspaket som
erbjuds anställda. I relativa termer blir risken för den enskilde större. Om
inte denna risk uppvägs av motsvarande stora möjligheter blir naturligt
motivationen att ta ett sådant steg begränsad. Inte minst för eu är detta ett
allvarligt problem att brottas med. Att outsourca entreprenörskapet är ett
alternativ som t ex blivit vanligare för brittiska bioteknikföretag (Cooke
2006). Här handlar det ofta om att behålla viss forskningsverksamhet i
ursprungslandet medan kommersialisering, och ofta själva bolaget, flyttar
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till usa. Det är naturligt att internationella investerare (i form av riskkapita-
lister och förvärvare) tar denna typ av utflyttningsbeslut om det finns en brist
på kompetenta entreprenörer samtidigt som hemmamarknaden är begrän-
sad eller underutvecklad. Om inte länderna inom eu lyckas skapa en gemen-
sam hemmamarknad och stärka entreprenörskapet är det inte alls säkert att
det räcker speciellt långt att ha duktiga forskare som kanske framgångsrikt
utvecklar lösningar som attraherar investerare.
Ett andra problem som antyddes ovan är att få svenska företag växer till

gaseller, snabbväxande företag med god lönsamhet. Trots att man i usa kon-
staterat att snabbväxarna är fem gånger vanligare bland låg- än höginnovati-
va företag (Kirchhoff 1994), verkar vi i Sverige fortfarande tro att det är
bland universitetsavknoppningarna gaseller skall skapas. Exempelvis har
regeringen satsat närmare två miljarder kronor i Innovationsbron för att
stärka kommersialisering av forskningsresultat och innovationer i näringsli-
vet. I enlighet med den svenska Innovationspolicyn (2004) behövs t ex
”insatser för att effektivare omsätta forskningsresultat och idéer i affärer och
företag”. Det är bra att insatser planeras och genomförs! Frågan är bara om
det är rätt saker som görs.
Studier inom oecd visar att få universitetsavknoppningar har fler än 20

anställda. I Sverige har konstaterats att de flesta avknoppningarna faktiskt
med tiden växer mer än så, även om det är sällan de blir gaseller (Lindholm
Dahlstrand 2005, kommande). Tyvärr finns få studier som mäter effekter
under tillräckligt lång tid. Sverige tillhör de oecd-länder som har den allra
högsta andelen universitetsavknoppningar bland de nya företagen (Lindholm
Dahlstrand 2005, Wahlbin och Wigren 2007). Runt 20% av våra nya teknik-
företag är baserade på idéer från universitetsforskning, se Figur 1.7.
Dessutom verkar få bry sig om indirekta tillväxteffekter som skapas

genom att avknoppningar agerar som forsknings- och utvecklingskonsulter
åt andra företag. Att många företag köper kunskap från universitetsavknopp-
ningar – ofta i den egna regionen – kan mycket väl ha en större kommersiell
betydelse än det direkta egna jobbskapandet. Att många högskole- och uni-
versitetsstudenter anställs i det existerande näringslivet betyder inte alls att
de inte vill starta egna företag! Istället väljer många att komplettera sina stu-
dier med näringslivserfarenheter och nätverksbyggande innan man tar ste-
get och etablerar ett eget företag.
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2. Med indirekta universitetsavknoppningar avses att universitetsforskare kombinerat sin universitetsanställ-
ning med en privat dito, innan universitetsidéerna kommersialiseras i ett nystartat förtag.

Figur 1.7. Avknoppningsföretag i Sverige (Källa: egen data)

I Figur 1.7 visas hur nya entreprenöriella teknikföretag föds som avknopp-
ningar från existerande verksamheter. Den största gruppen nya svenska tek-
nikföretag har knoppats av från det privata näringslivet, sk corporate spin-
offs, cso. Dessa motsvarar 49% av de nya teknikföretagen. Här har den idé
som det nya företaget baseras på utvecklats i ett befintligt privat bolag där
grundaren tidigare har varit anställd. De idéer som är grund för universitets-
avknoppningar kan delas in i direkta universitetsavknoppningar, sk universi-
ty spin-offs, uso:s, motsvarar 5%, indirekta universitets universitetsav-
knoppningar, sk indirect university spin-offs 2, iso:s, 12%, samt kategorin
”Extern U”, när en extern entreprenör utan egen universitetsförankring star-
tar företag baserat på universitetsforskningsresultat. Dessa utgör 3%, och
tillsammans utgör de tre kategorierna universitetsavknoppningar alltså 20%
av de nya teknikföretagen. Resterande 31% av de nya teknikföretagen är
antingen så kallade uppfinnarföretag, sk egen idé (19%) i figur 1.7, eller före-
tag baserade på en idé från någon annan organisation (ofta en kund eller
konkurrent till en tidigare arbetsgivare), 12%.
Tittar man sedan på tillväxten i dessa olika bolag kan konstateras att den
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tenderar att bli lägst i de företag där universitetsforskare själva försöker kom-
mersialisera universitetsforskning. Gruppen där externa entreprenörer kom-
mersialiserar universitetsforskning (Extern+ Univ i figur 1.7) visar högst till-
växt av alla nya teknikföretag.
Över hälften av Sveriges nya teknikföretag är alltså baserade på idéer från

det privata näringslivet. Siffran motsvarar dock inte riktigt den andel av
forskningen, 74%, som utförs av det privata näringslivet. Istället ser vi en
större utväxling i form av nya företag från universitetssektorn. De 21% av
svensk forskning som utförs här, genererar ca 20% av de nya teknikföreta-
gen. Detta trots att det måste antas att en betydande mängd av den svenska
universitetsforskningen faktiskt består i (grund-) forskning som inte alltid
enkelt omsätts i kommersiell verksamhet.
De privata svenska företagen skulle också kunna öka sin egen avknopp-

ning3. I en tidigare studie (Lindholm Dahlstrand 1997) identifierade jag över
100 outnyttjade uppfinningar i tre svenska storföretag (Volvo, Ericsson
MicroWave och skf). De allra flesta av dessa idéer och uppfinningar hade
faktiskt utvecklats till en produkt eller prototyp, en hel del av dem hade des-
sutom lanserats på marknaden, om än i en mindre skala. Det framgick också
med all önskvärd tydlighet – vilket inte är speciellt förvånande – att den över-
vägande delen av de svenska storföretagens utveckling resulterar i uppfin-
ningar som ingår som delar (sub-produkter) eller har en mycket nära kopp-
ling till företagens befintliga produkter.

De allra flesta av de outnyttjade uppfinningarna skulle kunna exploateras i
små teknik-baserade företag, vissa i avknoppningsföretag och andra i existe-
rande småföretag. Bland de outnyttjade uppfinningarna med en utvecklad
produkt eller prototyp fanns flera exempel där detta skulle kunna utgöra
basen för ett nytt avknoppningsföretag. Speciellt intressanta är uppfinningar
som förblivit outnyttjade pga att marknaden är oprioriterad eller pga olika
organisatoriska verksamhetsavgränsningar. I fall med en för storföretaget
oprioriterad (produkt-)marknad, skulle en del resurser behövas för att perso-
nerna i ett litet avknoppningsföretag själva skulle skaffa sig erforderlig mark-
nadskännedom och eventuella samarbetspartners. Det är möjligt att det spe-
ciellt i sådana fall kan visa sig vara av en stor betydelse att det lilla
avknoppningsföretaget får hjälp med detta från någon typ av inkubatororga-
nisation. Naturligtvis kan ett avknoppningsföretag också helt självständigt

3. Fast precis som i universitetsvärlden kan det ju ofta vara bättre om anställda fortsätter utveckla vad de är
anställda att göra, oavsett om det är universitetsforskning eller att utveckla befintliga bolag.



lyckas exploatera outnyttjade uppfinningar från föräldraföretag. Det är dock
ytterst ovanligt att detta sker utan någon slags (formell eller informell) kopp-
ling eller samarbete med föräldraföretaget. Det borde finnas en potential i att
föräldraföretag mer aktivt engagerar sig i egna potentiella avknoppningar,
antingen direkt i sk sponsrade avknoppningar, eller indirekt genom att t ex
samarbeta med olika typer av inkubatorer, dvs aktörer som underlättar för
idéer att bli bärkraftiga företag.
Att öka de entreprenöriella aktiviteterna och nyföretagandet tillhör

Sveriges allra viktigaste utmaningar. För att skapa en hög företagstillväxt
måste också forskningskunnande balanseras med ett kommersiellt kunnan-
de. Speciellt iögonfallande verkar den tillväxt vara där universitetsforskning
kommersialiseras av externa entreprenörer med erfarenheter från det priva-
ta näringslivet. Att bättre balansera kompetenser, t ex i form av forsknings-
och kommersialiseringskunnande, är viktiga uppgifter för att öka den fram-
tida ekonomiska tillväxten.

att länka innovation och entreprenörskap

Ingen blir förvånad över att de flesta nya företag föds som små. Till detta
kommer att majoriteten av våra nya teknikföretag föds som avknoppningar
från existerande organisationer. Bland avknoppningarna visar de från stora
privata företag en speciellt hög tillväxt (Lindholm Dahlstrand 1997, 2004).
Att acceptera tillväxt, och därmed vara villig att sälja hela eller delar av företa-
get, är viktigt för medelstora teknikföretags tillväxt. Avknoppningar från uni-
versitet är inte lika ofta villiga att acceptera tillväxt på sådana villkor.
Att universitetsavknoppningar inte når samma höga tillväxt skulle kunna

föra med sig ett ifrågasättande kring huruvida akademiskt entreprenörskap
är något som bör uppmuntras. Dock bör då hänsyn tas till att vi idag inte har
tillräcklig kunskap om den långsiktiga, och indirekta, tillväxt som skapas.
För det andra kan radikalt nya idéer mycket väl vara helt avgörande för lång-
siktig tillväxt. Just för skapa banbrytande innovationer spelar universitets-
forskningen en mycket viktigt roll. Trots att kompetenta förvärv och privatav-
knoppningar är viktiga för tillväxt är det mer troligt att den fria (av det
etablerade näringslivet ostyrda) universitetsforskningen utvecklar de kun-
skaper som leder till banbrytande verksamheter.
En indikation på att så är fallet finns för gruppen externa entreprenörer. I

en kommande studie påvisas mycket hög tillväxt för en grupp universitetsav-
knoppningar som startats av externa entreprenörer utan egen universitets-
förankring (Lindholm Dahlstrand, kommande). Att länka universitetsforsk-
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Figur 1.8. Att länka innovationer med entreprenörer

ning med externa entreprenörer verkar i detta fall vara ett framgångsrecept.
Det är möjligt att de outnyttjade uppfinningar och idéer som idag vilar även
hos privata företag skulle kunna ha en stor tillväxtpotential om det fanns fler
kompetenta entreprenörer med möjlighet att få kommersialisera dessa. Det
som antagligen är det största hindret för framgångsrika avknoppningsföre-
tag från storföretag är att motivera personal från storföretaget att lämna
detta för att istället satsa på en outnyttjad idé i ett litet företag. Att engagera
personal externt för att exploatera denna typ av uppfinningar kan fungera i
en del fall där det finns en utvecklad produkt eller prototyp. I de flesta fall
torde det vara lämpligast att personer som redan har erfarenhet av den tek-
niska lösningen ”följer med” denna vid etablerandet av ett nytt företag.
Sveriges problem är knappast att det finns för få idéer eller för begränsad
innovativ verksamhet. Snarare behöver vi stärka entreprenörskapet och
skapa ett fungerande samspel mellan innovationer och entreprenörer. Här
finns många utmaningar för såväl forskare som olika typer av beslutsfattare.
Jag anser att öka de entreprenöriella aktiviteterna och nyföretagandet till-

hör Sveriges allra viktigaste utmaningar. I Sverige har vi ett relativt högkvali-
tativt nyföretagande, men eftersom det är så få personer som engagerar sig i
entreprenöriella aktiviteter leder detta till att det ändå finns ett begränsat
antal nya företag med hög tillväxtpotential. För att skapa en högre företags-
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tillväxt måste forskningskunnande balanseras med ett kommersiellt kun-
nande. En väg kan vara att öka länkandet av universitetsidéer och forskning
till externa entreprenörer som har erfarenheter från det privata näringslivet.
En ökad samverkan mellan innovativa små företag och stora internationali-
serade bolag är en annan möjlig väg att öka tillväxttakten. Att bättre balanse-
ra kompetenser, t ex i form av forsknings- och kommersialiseringskunnan-
de, är viktiga uppgifter för att öka den framtida ekonomiska tillväxten. Jag
tror att vi i Sverige skulle kunna bli ännu duktigare på att skapa fler innova-
tionsbaserade nya företag med stor betydelse för den ekonomiska tillväxten.

Av Åsa Lindholm Dahlstrand
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2: Vad händer inom offentlig sektor?

Venture Cup finalist:
Magnus Fontes – Qlucore AB

Qlucore (Gene Data viewer) has developed a world class data analysis tool, that lets the user analyze and visuali-
ze very large and complex data sets in real time, with unique interactivity and speed using a normal PC. Initially,
the tool will be launched in the pharma industry, but it is also applicable for a range of other areas, for instance
Business Intelligence and Financial analyses.





Rusta Sverige till ett starkt innovationskraftcentrum

Per Unckel

ny målbild: från välorganiserat innovationssystem

till vildsint klimat

Det är lite ”både och” med Sverige som innovationsland. Vi brukar hamna
högt upp – inte minst brukar Stockholmsregionen ligga i toppen – i olika
internationella och europeiska mätningar om exempelvis välstånd, tillväxt,
innovation, forskningssatsningar och kreativitet. Detta visar en sanning. En
annan samtidig sanning är att vi har mycket svårt att få våra små och medels-
tora företag att växa. Om den första verkligen vore sann borde inte den andra
samtidigt kunna vara det. Något stämmer inte. Det förefaller svårt att få
innovationer att växa i Sverige. Vi har mängder av idéer som stannar i små
enmansföretag, sk groddföretag, eller i forskningslaboratorier.
Ett allvarligt hot mot Sveriges framtida tillväxt och välstånd är det drag av

liknöjdhet som man kan se i samhället. Det går bra för Sverige och har så
gjort länge. Det gör att vi riskerar att invaggas i en falsk trygghet, eftersom
världen runt omkring oss inte alls ser ut som den har gjort tidigare. Det ver-
kar som att vi saknar sense of urgency i Sverige, som Kai Hammerich på
Invest in Sweden Agency någon gång har uttryckt saken. Vi är vana vid att
göra väl ifrån oss och sola oss i glansen av att vi satsar mycket på forskning.
Vi är därmed inte riktigt kapabla att inse vilken totalt annorlunda värld vi är
på väg in i jämfört med den som vi har glatt oss åt att vara framgångsrika i.
Visst är vi är bra, men inte tillräckligt bra.
En fara ligger i vår tro på att bygga ett hållbart innovationssystem. Jag

skulle vilja ifrågasätta begreppet ”system” när det gäller innovation och
entreprenörskap. Det ger en illusion av att innovationer sker och ordnas i
system, medan de i grund och botten är en del av en skapelseprocess. Där
finner man möjligen en förklaring till varför vi har anledning att fundera
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över hur framgångsrika vi egentligen är. Det är lite för mycket ordning i
Sverige!
När jag precis hade avgått som utbildningsminister ombads jag att ordna

en studieresa till Finland. Vi skulle studera hur det kom sig att de lyckades så
väl med samverkan mellan industri, det offentliga och vetenskapen, det som
skulle kunna kallas public private partnership (ppp) och hur de i Finland
lyckades göra business av så många av sina upptäckter. Min finländska kolle-
ga svarade på vår besöksförfrågan lite undrande: ”Javisst, får ni komma till
oss, men jag förstår inte vad ni menar att ni ska studera?” Den lilla kommen-
taren fångar precis vad det handlar om, nämligen att det som var en kulturell
självklarhet i Finland ville vi svenskar lära oss att organisera fram. Vi försök-
te organisera triple helix, dvs relationer mellan akademi, staten och närings-
livet. I Finland är denna samverkan bara en del av den kulturella väven.
Innovationer behöver nästan ett ”vildsint samhällsklimat” för att trivas.

Men jag är inte säker på att vi har det kynnet för oss här i Norden. Det ame-
rikanska samhället är i mångt och mycket motsatsen. Ett innovationsfräm-
jande klimat utgörs inte bara av ”hårdvara” dvs regelverk och ekonomiska
förutsättningar, utan också av många kulturella komponenter. I hela Europa
har vi ett kulturellt problem jämfört med usa. Medan man där gläds åt den
som lyckas, och har attityden ”kan han så kan jag”, har vi här i Europa en
tendens att bli avundsjuka, ”varför kunde han?”, och hellre uppmärksamma
misslyckanden. Man får definitivt inte väja för den kulturella diskussionen.
Det handlar om inställningen till att lyckas och misslyckas, drivkrafter och
sättet vi ser på varandra. Inställningen går inte att organisera fram i ett
uttänkt innovationssystem. De hårda faktorerna spelar självklart in, som
regelverk, ekonomiska villkor, tillgång till riskkapital och annan kapitalför-
sörjning, vad som händer vid misslyckanden, förutsättningar och incita-
ment. Men krafter under ytan i form av attityder är förmodligen ännu vikti-
gare. Ta exempelvis relationen mellan akademin och näringslivet i Sverige.
Den präglas fortfarande i alltför hög utsträckning av en ömsesidig misstro,
där många i akademin menar att näringslivet är alltför lönsamhetsinriktat,
medan man i företagsvärlden kritiserar akademin för att ”sitta i elfenbens-
torn” och bli bedömda på hur ofta de citeras. Det är mycket bättre nu än för
tio år sedan, men det är fortfarande långt kvar.
När vi analyserar de kulturella föreställningarna så kan vi konstatera att vi

rör oss för lite mellan de olika kulturerna. Personer i företag stannar där, och
personer i akademin förblir akademiker. I framgångsrika miljöer bär männi-
skor med sig erfarenheter när de vandrar mellan kulturerna. Lärande sker
från den ena miljön till den andra genom att människor vistas i den, något
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som är långt mycket effektivare än att skriva böcker om den andra miljön.
Inom exempelvis läkemedelsindustrin och läkemedelsforskningen finns
mer av sådan växelverkan och mer naturlig vandring mellan industri, forsk-
ning och klinisk verksamhet.

sverige som en region i världen

Vi ska inte sätta vårt ljus under skäppan – Sverige är ett bra land på många
sätt vilket statistiken visar. Däremot behöver vi ha en realistisk syn på vad
Sverige är i ett större perspektiv. Visserligen satsar vi mycket på forskning
relativt sett, men 4–4,5% av en liten bnp är lite i ett globalt perspektiv. Till
följd av vår relativa litenhet möter vi idag svårigheter som vi inte har mött
tidigare. Det gäller speciellt vissa delar av Sverige. I realiteten har Sverige
egentligen bara två riktigt stora regioner där den samlade kraften räcker till
i ett globalt perspektiv, och det är Stockholm (med Uppsala, Mälardalen och
Östergötland inom pendlingsavstånd) och Lund-Malmö-Köpenhamn-
regionerna med ca 2–3 miljoner invånare i varje. oecd (2006) konstaterar
beträffande Stockholmsregionen att potentialen är enorm, större än vad vi
har förmåga att lösa ut. Det innebär inte att det inte görs fantastiska saker i
andra svenska regioner som Luleå, Umeå, Sundsvall eller Göteborg. Poängen
är att vi behöver ta tillvara den kombinerade kraften i våra storregioner om vi
överhuvudtaget ska vara en spelare att räkna med.
Man kan hävda att Harvard, Oxford eller Cambridge inte är några märk-

värdigt stora universitet, men faktum är att regionens storlek har avgörande
betydelse för ett kunskapscentrums betydelse. Däremot är det inte nödvän-
digt med sammanslagningar av de svenska universiteten och högskolorna,
det är långt ifrån säkert att det skulle vara en bra väg.
Ett konkret exempel är vad vi ska göra på Norra Stationsområdet i

Stockholm. Där det finns idéer om att det inte bara ska bli en ny stadsdel
utan också ett ”vetenskapligt kraftcentrum”. Där framgår med stor tydlighet
den kraft de specialiserade universiteten har. Summan av Karolinska insti-
tutet, ki, och Kungliga Tekniska högskolan, kth, i samverkan, tillsammans
med Stockholms universitet, är större än om de skulle vara sammanslagna,
eftersom både ki och kth och su var för sig har utvecklats till att vara fram-
stående inom sina respektive vetenskapsområden. Det kan vara svårare
inom ett universitet, även om det inte är omöjligt.
Den kombinerade kraften i en region behöver mobiliseras för att man ska

klara sig framöver. Vi skulle kunna få ihop ett kunskaps- och innovationsbäl-
te från Uppsala, över Stockholmsområdet och ner till Linköping. Ett sådant
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skulle kunna bli mycket starkare jämfört med regionerna var för sig. Det är
sådana satsningar sommåste göras för att Sverige i framtiden ska bli en spe-
lare att räkna med.

de goda innovationskulturerna präglas av god kultur

Konst och skönhet är viktiga komponenter för ett dynamiskt innovationskli-
mat. Jag tror inte att det är en tillfällighet att några av de främsta universite-
ten i världen dessutom är mycket vackra. Ta exempelvis Stanford University
i Kalifornien4 eller Weizmanninstitutet i Israel5. Det finns undantag från den
regeln också, men jag tror att inspirerande miljöer skapar ett sätt att tänka.
Sverige måste tänka originellt om vi ska hänga med i den internationella

konkurrensen. Indier och kineser är dels många, dels har de gott om pengar.
Dessa länder pumpar ut duktiga civilingenjörer och forskare. I den här glo-
bala konkurrensen måste Sverige differentiera sig. Sverige har ju varit känt
som föregångsland vad gäller social rättvisa och sociala trygghetssystem. Om
vi i detta kan inkorporera individuella valmöjligheter som främjar innova-
tionskraft skulle vi kunna bli ett föredöme för många andra länder.
Ett vackert universitetscampus har sin motsvarighet i en vacker stad eller

en i övrigt vacker miljö. Där kan man utveckla tankar och idéer. Det kan låta
trivialt, men är oerhört viktigt för kreativa möten. Det behöver finnas en
opera, teater, caféer. Caféerna på gatorna är faktiskt en av de mest omvälvan-
de förändringarna Stockholm har genomgått de senaste trettio åren. Jag
hade en gång en vildsint idé om att vi skulle förlägga universitetsfilial ute på
Kvarnholmen, mittemot Waldemars Udde, dit man skulle kunna ta sig med
båt från Slussen. Där hade vi kunnat bygga världens vackraste universitet i
hamninloppet till Stockholm.
Weizmanninstitutet driver också en skola. Det betyder att några av värl-

dens främsta forskare undervisar 9–10-åringar. Samtidigt som barnen får
inspiration och kunskap att själva söka ny kunskap av professorerna får
dessa ”konstiga frågor” och idéer till förbättrad pedagogik med sig tillbaka
till laboratoriet. Till synes banala frågor kan väcka tankar som leder till något
helt nytt och banbrytande. Svenska universitet och högskolor skulle också
kunna göra så här – starta friskola. Om man lägger in en lågstadieskola på
campus så händer det saker! Tyvärr tänker vi oftast inte så här i Sverige, till-
baka till ordning och reda och klara roller där var och en sköter sitt.
Vi måste tänka bredare på vad ett innovationsklimat egentligen är. Hur får
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man det att sjuda? Vad kännetecknar vildsinta och kreativa kunskaps- och
innovationsfrämjande miljöer? Det görs en hel del i rätt riktning. Ett exem-
pel är professor Svante Lindqvists satsning på att visualisera vetenskap och
utveckling ”i nobeltermer” på Nobelmuséet i Börshuset vid Kungliga slottet.
I en innovationspark vill man visa hur excellent vetenskap leder till olika
innovationer. Nobel är en intressant levnadshistoria om Alfred Nobel som en
person som vågade satsa. Det är samtidigt Sveriges förmodligen starkaste
och viktigaste varumärke (kanske vid sidan om abba!). Genom Nobelpriset
är det dessutom många ute i världen som står i tacksamhetsskuld till
Sverige. Tänk om vi kunde dra större nytta av den dragningskraft som det
innebär att dela ut det mest prestigefyllda priset till internationella forskare.
Politiskt finns det värdekonflikter i varje samhälle. Satsning på excellent

kunskap och vetenskap kan innebära svåra beslut. Om vi väljer en värde-
uppsättning som förnekar att vi behöver satsa elitistiskt ska vi vara medvet-
na om konsekvenserna. Vi får inte väja för diskussionen om konsekvenserna
av att inte göra elitsatsningar, exempelvis hur vi satsar våra universitets-
pengar. Vi lurar oss själva på det sätt som forskningspengar fördelas idag.
Det har inte att göra med att forskare och lärare på mindre högskolor inte
kan prestera goda resultat, utan att förutsättningarna för excellent forskning
helt enkelt inte finns där. Frågan gäller inte att antingen ha spets eller bredd
– bredden måste vi ha i vilket fall som helst. Hur brutalt det än kan låta så
måste vi inse att det inte är där avgörandet kommer att stå. Alla länder inser
att en större andel av befolkningen behöver ha akademisk utbildning. Det är
trivialt numer att alla måste kunna mer och att utbildningsnivån behöver
vara högre generellt, med ökning av andel högskoleutbildade och disputerade.
Det som kommer att avgöra framgångarna i den internationella konkur-

rensen är vilka länder som förmår erbjuda det som går utöver det vanliga.
Detta gäller i synnerhet för en liten nation som Sverige som dessutom ligger
geografiskt besvärligt till och talar ett språk som ingen utom några i Finland
och Norge förstår. Vi måste erbjuda något som är så enastående att man vill
komma hit! Det gäller såväl riktat mot den avancerade vetenskapen sommot
det avancerade företaget. Det finns ingen självklarhet vare sig för individer
eller internationella företag att förlägga forskning och utveckling i
Stockholm innan man börjar gå under ytan och förstå vad Sverige kan erbju-
da. Det är just detta underliggande vi behöver utveckla. Exempelvis skulle vi
kunna dra större nytta av Nobelpriset och visa att vi kan samla den främsta
kunskapen i vårt land.
Om vi statistiskt jämför de bästa universiteten internationellt så hamnar

åtta amerikanska universitet överst och därefter brittiska Oxford och
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Cambridge. De ligger ofta som en centrumpunkt i ett starkt innovationsområ-
de. Det kanske vi inte klarar i Sverige, men vi skulle kunna identifiera den
starkaste institutionen område för område inom Sveriges universitet och hög-
skolor. Kanske skulle vi då kunna komma upp i klass med de främsta institu-
tionerna i världen. Detta skulle vi kunna göra som en mental bild, eller fak-
tiskt bygga upp något med strukturellt samband, för att vi skulle kunna mäta
oss i attraktionskraft med dem som har det samlat på ett enda ställe. I Sverige
har vi ju distansöverbryggande teknik och vana att samarbeta trots långa
avstånd. Sådana här åtgärder behöver göras – och acceptera att vi söker bara
efter det bästa – men vi vågar inte riktigt detta idag och då går vi miste om de
goda synergierna. Det går inte att som utgångspunkt vara nöjda med att
komma på femtionde plats. Vi får inse att vi inte kan vara bäst på allt. En god
forskningsregel är ju att satsa mer på det man redan är bra på. I Sverige är det
bara de två tidigare nämnda regionerna som har förutsättningar att upprätt-
hålla en så stark kritisk massa att vi faktiskt kan konkurrera med de ledande
regionerna ute i världen. Eftersom det är den allra främsta kunskapen som
kommer att fälla avgörandet har vi behov av ett starkt akademiskt ledarskap.
I den här regionen har vi det oecd (2006) benämner ett starkt ”governance”-
problem. Makthavarna drar inte åt samma håll samtidigt.
Vi har inte riktigt vaknat upp från det förhållandet att Sverige som länge

har varit så framgångsrikt kanske inte längre är det. Jag kan jämföra med
Danmark som har ett försteg genom att de sedan länge har insett detta.
Kanske beror det dels på att de geografiskt är närmare övriga Europa dels är
ett ännu mindre land, eller har varit köpmän genom hela sin historia och
därmed har en mer internationell inriktning. Ett litet land i Europas periferi
med ett udda språk har helt andra krav på sig för att vara internationellt
intressant. Återigen behöver vi känna ”sense of urgency” för att våga göra de
svåra ställningstaganden som krävs. Mitt viktigaste budskap är att Sverige
behöver ett samhälleligt, industriellt och ekonomiskt ledarskap som premie-
rar miljöer som stimulerar framstående människor att växa. Och den här
personliga växtdimensionen kräver – kulturellt rika, kreativa och kanske mer
vildsinta miljöer.

Samtal med Per Unckel

R E F E R ENS
OECD (2006), Territorial Reviews, Stockholm, Sverige maj.
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Uppdrag: Att stärka individen

Henrik Borelius

sverige har en stark vårdsektor

Sverige har mycket goda förutsättningar att kunna generera innovationer
inom vård och omsorg jämfört med andra länder. För det första har vi värl-
dens äldsta befolkning. För det andra lägger vi mer pengar på vård och
omsorg som del av bnp än något annat land. Dessa två faktorer betyder att vi
har en proportionellt större äldreomsorgsmarknad än andra länder. I Europa
är det enbart Storbritannien, Frankrike och Tyskland som i absoluta tal har
större äldreomsorgsmarknad än Sverige (ca 80 miljarder kronor), trots den
mycket större befolkningsmängden i länder som Polen, Spanien eller Italien.
För det tredje har vi sedan lång tid tillbaka höga krav inom vård och

omsorg. I och med att kvinnor i Sverige gick ut i förvärvslivet tidigare än i de
flesta andra länder har det mesta av ansvaret för vård och omsorg flyttats från
närstående till anställd personal. Fortfarande utförs givetvis mycket vård och
omsorg av närstående, men en stor professionaliserad vård- och omsorgssek-
tor har länge varit, och är fortfarande, en väsentlig skillnad mot situationen i
många andra länder.
Sammantaget har detta lett till att Sverige har en stor kader av professionell

personal inom vård och omsorg. Vård- och omsorgssektorn karaktäriseras av
långt driven delegering av arbetsuppgifter och ett väl utvecklat ledarskap,
något som är oerhört viktigt för att utveckla innovationer. T ex får en under-
sköterska i Sverige utföra mer kvalificerade uppgifter än motsvarande tjänst i
de flesta andra länder. En sjuksköterska arbetar självständigt och gör en del av
de uppgifter läkare utför i andra länder. Det är också en konsekvens av att
Sverige är ett litet land befolkningsmässigt men stort till ytan. Svenska under-
sköterskor och sjuksköterskor måste helt enkelt göra mer, för det finns inte
läkare så att det räcker till överallt. Detta gäller i hela Norden.
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En fjärde viktig faktor för innovationer är inställningen till vård och
omsorg i Sverige. Sedan lång tid tillbaka har trenden gått i riktning mot att
flytta ut vårdinsatser från de stora institutionerna till att ges ute i samhället,
närmare människan i sin boendemiljö och vardag. Reformeringen av den
svenska primärvården innebar att vårdcentralernas funktion stärktes och
medicinska insatser kunde göras där, istället för på stora centralsjukhus. Från
att ha stora institutioner har vi gått mot att ha mindre enheter och gruppboen-
den. Exempelvis ädel-reformen i början av 1990-talet handlade om att flytta
äldreomsorg från långvård ut i samhället. Därefter kom reformer för funk-
tionshindrade, där man aktivt rört sig bort från större institutioner som de
gamla mentalsjukhusenmot ett aktivt liv med egen bostad och arbete. Sverige
ligger därför i framkanten genom till synes enkla men principiellt viktiga
beslut som att äldre på vårdboenden hyr sin egen lägenhet – de har inte en
”sängplats på ett sjukhus”. En viktig grundinställning är att funktionshindra-
de ska kunna leva ett självständigt liv. Det moderna synsättet är att man bor
på ett ställe och går till jobbet på ett annat. En person i 45-årsåldern ska inte
behöva bli förtidspensionerad, utan ska istället ge bättre möjligheter att fun-
gera på en arbetsplats. Det ställer krav på utveckling av innovativa erbjudan-
den för funktionshindrade. Vi har sett exempel med teatergrupper där funk-
tionshindrade är aktiva som skådespelare bland mycket annat. Här ligger
Sverige långt fram jämfört med andra länder. En viktig tjänsteinnovation är
hemtjänst integrerad med hemsjukvård, något som blir allt viktigare. I många
andra länder måste en medicinskt legitimerad person skicka iväg den vårdbe-
hövande till medicinsk vård, i Sverige kan man få insatser i hemmet mycket
längre.
Dessa fyra faktorer är alltså en mycket god grund för innovationer i vård-

sektorn. Det har också resulterat i många goda exempel. Inom Attendo har vi
sett många intressanta exempel på innovativ tjänsteutveckling, som också
skulle kunna vidareutvecklas mycket mer

beställarrollen – en grundförutsättning för

innovationer i offentlig sektor

Som ”system” är det alltså mycket som är gynnsamt i den svenska vård- och
omsorgssektorn. Den stora innovationshämmaren är dock att vi länge har
haft ett stort monopol. Nittio procent av vård- och omsorgsverksamheten
drivs fortfarande inom offentlig sektor. Det leder till suboptimeringar. Det
som skapar innovationer är konkurrens. När vi på Attendo känner att vi hela
tiden måste kämpa för att vinna upphandlingar och få pensionärerna att
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aktivt välja oss i kundvalssystem stimulerar det oss till nytänkande och för-
bättringar.
Att lagen om offentlig upphandling (LoU) skulle hämma innovation, som

en del hävdar, har vi inte upplevt. Attendo jobbar ständigt under LoU och har
inte sett den som något problem. Det som har betydelse är istället hur kun-
den väljer att strukturera upphandlingen, och vad man väljer att fokusera på,
exempelvis främst pris eller främst kvalitet. Ett av Attendos goda innova-
tionsexempel är ett äldreboende i Malmö, Västra Varvsgatan, som vi har
byggt från grunden med innovativa och smarta lösningar, helt upphandlat
enligt LoU.
Attendos verksamhet och roll tillsammans med den statliga eller kommu-

nala beställaren liknar i mångt och mycket den som Ericsson eller Asea hade
under mitten av 1900-talet mot beställaren Televerket respektive Vattenfall.
Det kan också jämföras med fmv som beställare och olika teknikföretag
inom försvarsindustri. Systemmässigt ligger utmaningen för vård och
omsorg inte i marknaden eller marknadens storlek. Den ligger i hur kom-
muner och landsting handlar upp vård och omsorg. Om konkurrensen öka-
des skulle man kunna öka innovationskraften. Det som behöver göras är att
handla upp all vård och omsorg. Vård- och omsorgsmarknaden omsätter ca
330 miljarder kronor . Ett mål skulle kunna vara att ”om tre år ska 70% av all
vård och omsorg utföras av privata aktörer”. Det skulle generera en marknad
på mellan 200 och 300 miljarder kronor där massor med företag skulle ska-
pas. I upphandlingarna skulle förstås även offentliga aktörer kunna vara
med och konkurrera. Så är det redan idag. Det möter vi ofta i de upphand-
lingar som vi deltar i. Men för att skapa ett bättre innovationsklimat behöver
den offentliga sektorns roll renodlas som beställare.
Det finns goda exempel på när det fungerar riktigt väl. Bland våra kunder,

exempelvis i Linköpings kommun, har man en beställarnämnd, dvs en egen
politisk nämnd, och annan enhet för produktion av vård och omsorg, som
konkurrerar med oss leverantörer. Numer är den kommunala produktions-
enhetens marknadsandel under 50%. På vissa områden, t ex psykiatrin, är vi
och våra konkurrenter större än kommunens egen produktion. Andra kom-
muner som har kommit långt är Älvsjö, som inte alls har någon egen hem-
tjänstproduktion, Solna med 70–80% privata utförare, och Vellinge i Skåne,
med så mycket som 80–90%.
Attendo är pionjärer och vann det avtal som blev grunden för dagens pri-

vat utförda äldreomsorgsbransch, då Danderyds kommun redan i slutet av
1980-talet, för första gången i Nordeuropa, skrev avtal med ett privat företag
om att utföra offentligt finansierade vårduppdrag. Helt privata initiativ hade
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funnits tidigare, dvs sådan vård och omsorg som både utförs och bekostas
privat. Detta var alltså innan lagen om offentlig upphandling fanns. Till att
börja med blev avtalet mellan Danderyds kommun och Attendo mycket
omdiskuterat, och många kommuninvånare var ovana vid tanken att ett pri-
vat företag skulle driva omsorg. Det blev ett ärende som först togs upp i läns-
rätten, sedan hovrätten och slutligen i regeringsrätten. Då fattade regerings-
rätten det viktiga beslut som fortfarande ligger till grund för innovationer
och företag inom vård och omsorg, nämligen att dela upp vård- och omsorgs-
verksamheten i tre delar:

(1) beslut om vem som ska få vård och omsorg,
(2) hur vården och omsorgen finansieras, och
(3) vem som är utförare av vård- och omsorgsinsatsen.

När Danderyds kommun sedan utvärderade avtalet med Attendo kunde man
visa att verksamheten blivit bättre för brukarna, arbetsmiljön mer stimule-
rande för medarbetarna samt att kostnaderna sänkts. Det blev startskottet
för fler kommuner som hade följt Danderyds konkurrensutsättning.
Finansieringen är det ingen diskussion om, den ska vara solidariskt finansie-
rad genom offentliga medel. Beslutet ska ligga hos kommun eller landsting.
Den som är utförare kan sedan vara en offentlig eller privat aktör. I Sverige
har vi därmed skapat former för gott samarbete mellan företag och offentlig
köpare.

företaget som plattform för bättre vård- och

omsorgstjänster

Utan incitament att dra ner på kostnader skapas inga innovationer. Inom vår
bransch vet vi att det inte är svårt att driva god vård och omsorg med obe-
gränsade resurser. Det svåra är att leverera god kvalitet med begränsade
resurser, då krävs det, förutom rutin och erfarenhet, nytänkande och smarta
lösningar.
Omman ska tänka i termer av vad som skapar innovation så är det viktigt

att förstå varför vård- och omsorgsmarknaden måste avregleras. Vi behöver
göra samma sak nu som skett för tio–femton år sedan inom telekom och
media, där branschen öppnades upp för flera aktörer. Vi kan redan nu se ett
antal innovationsfrämjande faktorer som en konsekvens av att fler leverantö-
rer än de kommunala utför vård- och omsorgstjänster:
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• Ökad konkurrens stimulerar till nytänkande. Ett privat företag har högre
krav på sig att skapa god kvalitet då beställaren har lättare att ställa krav
på en extern part än på kommunal egen produktion – det är lättare att
byta ut en privat aktör än att byta ut sin egen kommunala verksamhet om
man inte är nöjd.

• Ökat lärande mellan geografiskt spridda enheter genom nationellt (och
internationellt) bolag istället för enskilda kommunala utförare.

• Bättre kompetensförsörjning och ledarutveckling samt ökad motivation
genom bla möjligheter till delägarskap.

• Ökade investeringsmöjligheter genom att bolaget kan vinna synergier på
många orter.

• Effektivare dokumentationssystem som likriktar uppföljning och säker-
ställer kvalitet oavsett geografisk spridning.

• Ökad mätning och uppföljning av kund- och brukarnöjdhet när rollerna
köpare-leverantör blir tydligare.

Det första och grundläggande för innovation är ökad konkurrens. Det spor-
rar både oss leverantörer och köparsidan till bättre lösningar.
Nästa viktiga förutsättning och möjlighet för innovation är att vi behöver

få till stånd ett bättre lärande mellan vård- och omsorgsenheter i olika delar
av landet. Vår bransch är fortfarande mycket lokal, baserad på att svenska
kommuner är oerhört självständiga, något som Kommunallagen föreskriver.
Förutom ramlagarna som gäller för samtliga utförare (Hälso- och sjukvård-
slagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lss, och
Lagen om Assistansersättning ) är kommunerna fria att utföra tjänsterna lite
”hur de vill”. Samtidigt säger Ansvarskommissionen att det ska ges lika för-
utsättningar för alla svenska medborgare oavsett var i landet man befinner
sig. Genom att vi som företag har enheter över hela landet, och även i andra
nordiska länder, kan vi genom att göra likadana kvalitetsmätningar överallt
säkerställa att det blir likvärdig vård och omsorg oavsett ort.
Den tredje aspekten är att kompetensförsörjningen bättre kan tryggas

genom att det finns ett företag. Företag är bra på att utveckla ledarfunktionen
och delägande är också en möjlighet som kan erbjudas nyckelmedarbetare.
Företagsformen jämfört med utförande i kommunal regi ger också bättre

möjligheter till investeringar. Attendo kan satsa på investeringar som ger
avkastning i många delar av landet samtidigt. Det är inte alls lika självklart
för en kommun att göra samma investering eftersom det geografiska områ-
det är begränsat.
En annan fördel är dokumentation. Vi började dokumentera våra utförda
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uppdrag, på uppmaning av köparen, som när de inte längre själva utförde
vård- och omsorgstjänsterna utan istället skulle betala fakturor till Attendo,
kände behov av att veta vad leverantören gjorde för pengarna. Här skapade
Attendo en systeminnovation genom sk hempärmar och andra lösningar på
90-talet, och dokumentation av vårduppdrag blev sedermera ett lagkrav i
Socialtjänstlagen. Det är ett mycket gott exempel på innovationskraft då
offentliga tjänster avmonopoliseras och en innovation utvecklas i samspel
mellan köpare och leverantör.
Förutom dokumentation av faktiskt utförande har mätning av upplevel-

sen av nyttan med vård- och omsorgstjänsterna inletts. I ett företags verk-
samhet är kundnöjdhet och brukarnytta sedan länge självklart i fokus. För
en offentlig verksamhet som inte tydligt har betalande kunder är detta inte
lika självklart. Innan man började konkurrensutsätta vård- och omsorgs-
verksamhet var det därför sällan någon som mätte brukarnöjdhet. För en
kommersiell aktör är det självklart att ta reda på vad kunden tycker och hur
man kan förbättra verksamheten. För ett företag är det lättare att ha it-stöd
för detta som används genomgående i hela företaget, oberoende av ort, vil-
ket är en fördel jämfört med kommuner och landsting som har barriärer i
form av kommun- eller länsgränser som motverkar effektiva flöden. Det är
både mer effektivt och mer rättvist. Om vi ska vara ett långsiktigt intressant
alternativ måste vi veta vad våra kunder och viktigast – brukarna av våra
tjänster – värdesätter.
Dessa faktorer kan sammanfattas i sambandet att ”konkurrens föder

innovationer – innovationer leder till ökad kvalitet”. Kvalitetsmätning och
styrning mot ökad kvalitet är därför självklart. Kvalitetssystem, som t ex för
dokumentation, är en viktig förutsättning för att utföra vårt uppdrag, men
med väl fungerande rutiner och bassystem skapas utrymme och frihet som
gör att det då och då uppstår innovationer.
Poängen med en innovation är ju att skapa värde. Om vi är bäst i världen

på att skapa värde inom vår bransch har vi goda möjligheter att också gå
utanför landets gränser. Vi mäter värde i form av nöjdhet för brukaren per
nedlagd krona. När vi tar över verksamhet från någon annan, oftast kommu-
nal, utförare driver vi den vidare med exakt samma förutsättningar vad gäller
byggnader och personal. I så gott som alla fall ökar brukarnöjdheten på kort
tid. Mycket av förklaringen ligger i att vi ändrar ledarskapet. Om man analy-
serar kostnadssidan kan man konstatera att konkurrensutsättning medför
besparingar. Ganska snabbt har vi nått besparingar – med bibehållen och
ökad brukarnöjdhet. Vår produktivitetsvinst ligger just i detta; ökad nöjdhet
för brukaren och minskad kostnad för oss och den som köper våra tjänster.
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företaget ger möjligheter till export av vård- och

omsorgstjänster

Nästa fråga är hur man skulle kunna utveckla vård- och omsorgstjänster till
en framgångsrik exportindustri. Sverige har en fantastiskt god bas för tillväxt
genom utveckling och innovationer i vård- och omsorgsektorn.
Stärkta av att ha basen i den svenska stora och professionella vård- och

omsorgssektorn har svenska leverantörer goda möjligheter att exportera. Vi
har t ex lyckats vinna kontrakt i Danmark tack vare framstående svensk
demensvård. Men vi har i gengäld lärt oss mycket av att ha verksamhet i
Danmark. Där har man ofta ett starkare socialt perspektiv. Man brukar tala
om balansen mellan socialt och medicinskt perspektiv, och i Sverige och
hela Norden finns en vilja att för vårdtagarens bästa så långt som möjligt
undvika specialist- och institutionaliserad sjukvård när det inte är nödvän-
digt, dvs tyngdpunkten mot det sociala perspektivet. I Danmark är det i
äldrevården ännu mer än i Sverige fokus på att man ska få leva som man
vill när man blir gammal, även om man har vårdbehov. Även om man bor i
ett gruppboende eller på sluten avdelning ska man få dricka konjak och
röka cigarr om man vill det. Det är lite mer fokus på individens fria val än
den traditionella synen med medicinsk rekommendation om vad som är
lämpligt eller inte. Där har vi lärt oss mycket om hur man kan organisera
annorlunda och öka brukarnöjdhet. Vad gäller lärande mellan olika länder
är vi verkligen bara i början – här finns oerhört mycket mer att hämta i takt
med att vi etablerar oss i andra länder. Än så länge finns Attendo i de nor-
diska länderna (Finland, Norge och Danmark), och vi har redan lärt oss
mycket om att överföra goda idéer.
Landsting eller kommuner ska inte exportera vård- och omsorgstjänster.

Det är en fundamental skillnad mellan privat företag och offentlig verksam-
het. Privata företag har incitament att växa lönsamt eftersom de ska leverera
aktieägarvärde. Ett privat aktiebolag styr sådan utveckling på kommersiellt
sunda grunder, med krav från ägare och styrelse att satsningarna hänger
ihop med företagets affärsidé och att affärsmodellen fungerar. Hos Attendo
tar det sig uttryck i att vi vill att våra medarbetare och chefer ska utveckla sina
enheter. Det skapar också intressanta utvecklings- och karriärmöjligheter för
medarbetarna på ett annat sätt än i ett kommunalt drivet äldreboende. En
offentlig aktör däremot ska ju leverera nytta för medborgarna.
Första vågen av svenska exportföretag har varit de teknikbaserade industri-

företagen från tidigt 1900-tal, som exempelvis Sandvik, Ericsson m fl.
Ganska snabbt i företagets utveckling insåg dessa att svenska hemmamark-
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naden var för liten och gav sig ut på export. Ta t ex Sandvik. Där säljer man så
många enheter som möjligt av t ex borrstål.
Andra vågen av svenska exportföretag, med start under 1950-talet, var

handelsföretagen (retail) med ikea, h&m och ett aktuellt exempel Clas
Ohlson med sin pågående Londonsatsning.
Den tredje stora svenska exportvågen är tjänster, och den kommer nu.

Hittills finns det egentligen bara ett stort svenskt tjänsteexportföretag,
Securitas. Karakteristiskt för tillväxt i ett tjänsteföretag är att det kräver stark
företagskultur. Ett produktbolag har ”hårda” synergier, dvs ju mer borrar
eller skärstål Sandvik producerar med ett visst patent och en viss maskin-
park, desto större tillväxt och lönsamhet. I ett tjänsteföretag finns det inga
hårda synergier, utan de synergier som kan vinnas är genom ”konceptet”,
dvs sättet att paketera och utföra tjänsterna. Leveransen av en tjänst hänger
helt på den medarbetare som utför tjänsten. Då är företagskultur, vision och
värderingar oerhört centrala. För oss handlar det om att utföra modern vård
och omsorg. Alla medarbetare måste vara med på tåget, om de inte är det
måste de bli det, oavsett var i Sverige, Finland, Norge, eller Danmark de arbe-
tar. Ett starkt lokalt ledarskap på varje enhet är oerhört viktigt, och vi arbetar
mycket med att stärka ledningsfunktionen. Bakom den har vi system och
koncept i form av system för dokumentation, paketerade tjänster som t ex
demensrådgivning, och en stark företagskultur. Tittar man på andra tjänste-
företag som iss, Securitas eller Manpower, så arbetar alla på liknande sätt
med starkt lokalt ledarskap, stark företagskultur.
Attendo uttrycker det på följande sätt:

”Ett bra liv handlar för de flesta om att ha makten över sin livssituation.
Genom att vårt arbete präglas av våra värderingar, kompetens, engagemang
och hjälpsamhet stärker vi individen. Därmed ger vi människor möjligheten
att påverka sin vardag.”

(Attendo hemsida hämtat 2007-10-03)

Med vår vision som ledstjärna tar vi beslut om att utveckla idéer eller inte.
Om en idé inte tillför något till att ”stärka individen” hör den inte hemma i
det här bolaget. Det hjälper oss att behålla fokus. Det hjälper oss också att se
till att var och en av våra ca 11 000 medarbetare kan bidra i affärsutveckling-
en och i att skapa innovationer. I ett tjänsteföretag kan man inte lita på en
central utvecklingsenhet som ska tänka ut innovationer för verksamheten.
Centralt kan man arbeta med att paketera och konceptualisera, men idéer
och utveckling av innovationer sker ute i verksamheten.
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Ett aktuellt exempel på tjänsteinnovation i Attendo är ”fallprevention”.
Fallolyckor är mycket allvarliga för äldre människor. Vi har en duktig sjuk-
gymnast i Uppsala som tillsammans med Uppsala universitet har utvecklat
detta till en tjänst som vi numer erbjuder överallt. Den går ut på att göra en
fallriskbedömning för varje brukare av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjuk-
gymnast, och andra medarbetare tillsammans (se Attendos årsredovisning
2006). Sjukgymnasten som har utvecklat tjänsten håller nu utbildning till
alla berörda i verksamheten. Här kan vi som privat företag vara snabba med
att införa en ny metod över hela landet och även på export.
Ett av våra erbjudanden är att locka entreprenörer inom vård och omsorg

till oss, de som känner att de inte har fått utveckla sina idéer där de har arbe-
tat hittills. Vi ser hur vi har utvecklat vår verksamhet oerhört mycket från
hemtjänst till att idag omfatta även äldreboenden, gruppboenden för funk-
tionshindrade, och individ- och familjeomsorg för stöd och behandling av
barn och familjer samt missbrukare Vi ser också att beställarna efterfrågar
Attendos arbetssätt inom nya områden – därför erbjuder vi t ex i Finland
även primärvård.
Ska vi släppa loss potentialen i vård- och omsorgssektorn, där det finns

massor av duktiga människor, så måste marknaden avregleras. Att bara 10%
drivs av privatägda aktörer är för lite, det borde vara 70–80%. Sverige är en
mycket attraktiv hemmamarknad, men jag efterlyser en mer visionär bild av
i vilken riktning den ska gå. Vi behöver inte ifrågasätta paradigmet att offent-
lig sektor solidariskt finansierar vård och omsorg men vi har allt att vinna på
att ifrågasätta normen för utförandet.

Samtal med Henrik Borelius
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Sveriges skolor i förändring

Fredrik Mattsson, Martin Sandgren och Ulf Sjulander

utmaningar för sveriges skolor

Utbildning är en av de viktigaste sektorerna för att säkerställa Sveriges fram-
tida innovationskraft, delvis genom att sektorn i sig är under omvandling vil-
ket skapar entreprenörsmöjligheter, men primärt för att kunskap och kritiskt
tänkande är viktig grund för innovativa samhällsmedborgare. Att god utbild-
ning är en förutsättning för innovation och ekonomiskt välstånd är knappast
en kontroversiell åsikt. Sverige investerar ofattbara 180 miljarder kr per år i
utbildning, vilket motsvarar 6% av vår bnp.
Friskolereformen 1992 har förändrat det svenska skolväsendet vilket

bland annat lett till att vi idag, i många av Sveriges kommuner, har fristående
aktörer som driver förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. De fristående
aktörerna har bidragit till pedagogisk mångfald och ökad valfrihet för elever
och föräldrar och idag går ca 8% av eleverna i grundskolan (läsåret
2006–2007) och 15% av eleverna på gymnasiet i skolor som drivs av fristå-
ende huvudmän.
De fristående aktörernas framväxt och intresset för utbildning i stort ska-

par en ständigt pågående debatt om skolfrågor. Fokus för medias bevakning
av skolfrågorna det senaste året har varit på konfessionella friskolor, vinsterna
för de fristående skolorna samt på avknoppningar av kommunala skolor.
Dessa frågor är viktiga men det är dags att rikta fokus mot de riktigt viktiga
frågorna: Hur ska vi i Sverige förbättra kvalitén och resultaten i skolan? Vilka
förändringar i regelverk och Skolverkets roll är nödvändiga för att främja en
fortsatt positiv utveckling av den svenska skolan där samhällets resurser nytt-
jas effektivt? Och, hur kan en bra skola stärka Sveriges position som ett inno-
vativt och kunskapsintensivt land som skapar entreprenörer och innovatörer?
Precis som i Sverige är skoldebatten intensiv över hela världen.
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Finansieringsformer, betygssystem och lärarutbildningar diskuteras. Michael
Barbor, rådgivare till Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair, ger
i en intervju i tidskriften the Economist den 20 oktober 2007 sin bild som
kan sammanfattas enligt följande: ”När det gäller skolor förändrar man stän-
digt. Finansiering, styrning, innehåll, allt förändras, ibland ändras det också
tillbaka. Det enda som inte förändras är resultatet. ”
Det finns anledning att vara stolta över de steg som tagits i Sverige de

senaste åren. När journalisten John Crace i The Guardian den 20 november
2007 beskriver sina intryck efter att ha granskat det svenska skolsystemet
framhåller han kraften i den mångfald och konkurrens som finns i Sverige.
Han uppmärksammar den svenska modellen, som innebär att skolpengen
följer med eleven, och att detta har varit en förutsättning för att fristående
skolor har kunnat etablera sig. Effekten förstärks av det faktum att elever och
föräldrar har möjlighet att välja den skola som de finner mest attraktiv
utifrån de egna önskemålen. Dr Madsen Pirie, president på Adam Smith
Institute, konstaterar i samma artikel att även om ett införande av det svens-
ka systemet i Storbritannien skulle kosta en del i början skulle det vara värt
priset då Storbritannien idag lägger ut stora skattemedel på ett system som,
enligt honom, inte fungerar.
Den internationella synen på den svenska skolmodellen präglas även av

de nedslående resultaten i oecd:s mätning av 23 miljoner elevers förmåga i
57 olika länder. oecd mäter vart tredje år 15-åringars förmåga att förstå, tolka
och reflektera i ämnena naturvetenskap, matematik och läsförståelse. De
svenska 15-åringarna har de senaste tre åren halkat nedåt på denna mätning
och är långt efter Finland som är det land där 15-åringarna har de högsta
poängen.
Den viktigaste frågan är nu hur vi kan utveckla skolorna genom att foku-

sera på elevernas kunskap och kvaliteten i undervisningen. Vi ser ett behov
av att förtydliga och delvis förändra Skolverkets roll samtidigt som läraryr-
kets status och attraktivitet behöver stärkas. Med högre kvalitet i undervis-
ningen och ökad stolthet för professionen kommer statusen och attraktivite-
ten i läraryrket att höjas.
Primärt ser vi tre områden som behöver förändras:

1. Skolverkets roll som beställarorganisation
2.Metoderna för utvärdering och granskning av kvalitet i skolan
3. Möjligheterna att rekrytera de mest lämpliga lärarna och stimulera till
högkvalitativ undervisning
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skolverkets roll som beställarorganisation

Skolverket är den myndighet som beviljar tillstånd och som granskar sko-
lorna. När en sektor inom samhället förändras så snabbt som utbildnings-
sektorn gjort krävs en skarpare tillståndsprocess, en hårdare granskning,
samt en förbättrad återrapportering.
Skolverkets hantering av ansökningar för fristående aktörer har de senas-

te åren varit långt ifrån tillfredsställande. Det finns en definierad process där
aktörer som vill starta t ex gymnasieskolor ska lämna in ansökan till skolver-
ket den 1 april året före skolstart, dvs ca 16 månader innan de första eleverna
väntas till skolan. Inom vår koncern, Anew Learning, som driver en rad för-
skolor, grundskolor och gymnasieskolor, finns det flera exempel där besked
om tillstånd från Skolverket getts en vecka innan elevernas preliminära val
till gymnasiet skall vara klart, medan andra aktörer på samma ort har fått
tillstånd ett par månader tidigare. Det innebär att många elever gör sina val
utan att ha känt till att de haft ytterligare en valmöjlighet. I dessa fall blir det
en omöjlighet att hinna starta en kvalitativ verksamhet till terminsstart och
vi tvingas skjuta på skolstart 1 år. Olika förutsättningar ges alltså till de olika
aktörerna vilket är ett orättvist och oacceptabelt system.
Vid ansökan om tillstånd för start av en ny skola bedömer Skolverket

bland annat hur en etablering av en friskola kommer att påverka det kom-
munala utbildningsväsendet på orten. Har den kommunala skolan ett mot-
svarande program eller liknande inriktning med relativt få elever minskar
chansen att Skolverket godkänner ansökan. Hänsyn tas inte primärt till om
eleverna skulle gynnas av en ny skola med ett nytt innovativt arbetssätt utan
snarare tas hänsyn till om liknande kurser erbjuds av en annan aktör, oftast
i kommunal regi. Hur en kurs genomförs och hur eleverna lyckas med att
uppnå målen i kursplanen kan variera stort mellan olika skolor och lärare.
Skolverkets hantering av ansökningar behöver alltså förändras. Dagens

hantering av tillståndsansökningar harmonierar inte med hur skolåret och
elevernas ansökningsprocess till gymnasiet ser ut och det skapar inte rätt
förutsättningar för att de fristående aktörerna ska kunna iordningsställa
lokaler, rekrytera personal och säkerställa kvalitet vid igångsättning. Här
behöver processen omgående ses över för att säkerställa lika behandling
och snabbare hantering av tillståndsansökningar. Därigenom förbättras
möjligheterna att starta skolor på ett kvalitativt sätt.
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utvärdering och granskning av kvalitet

Det finns länder som år efter år lyckas öka den mätbara kunskapsnivån, t ex
vårt grannland Finland. Konsultföretaget McKinsey & Co, som agerar rådgi-
vare till stater och storföretag, konstaterar i sin rapport How the world’s best
school systems come out on the top att lösningen kan sammanfattas så här:
”Säkerställ att rätt personer blir lärare, utnyttja lärarnas potential och ta tag
i elever som halkar efter, tidigt och kraftfullt.”
Detta är knappast särskilt nydanande tankar, men de tas idag inte på till-

räckligt stort allvar. De många reformer som genomförts och som planeras
missar i vissa fall det övergripande målet, att säkerställa hög kvalitet i
undervisningen. Exempelvis riskerar införandet av en ny 6-gradig betygs-
skala att ha lika stor effekt på elevernas kunskaper som novemberrusket
kommer att kännas varmare om vi beslutar att gå över från Celsius- till
Fahrenheitskalan. Det är andra åtgärder som krävs för att höja kvaliteten i
undervisningen.
Uppdelningen av Skolverket i tre separata myndigheter är enligt oss ett

steg i rätt riktning. Det är dock viktigt att den Skolinspektion som etableras
som en självständig myndighet ges de resurser och verktyg som krävs. En
god framtida utveckling förutsätter att man ser ett värde i dynamiken som
skapas av mångfald både av skolformer och av huvudmän.
Problemet är att vi i Sverige är dåliga på att mäta resultat, kanske för att

vi ogärna vill peka ut de skolor som har brister. Det krävs ett sofistikerat
mätverktyg för att kunna fånga upp vilka skolor som är ”bäst i klassen” och
vilka som underpresterar. Om vi mäter enbart på elevernas slutbetyg blir
svaret alltför endimensionellt. En skola med elever som från början har
höga betyg kommer även med brister att lyckas visa upp höga betyg för sina
avgångselever.
Det finns idag modeller för att värdera resultat på annat sätt, t ex

Skolverkets analysverktyg salsa som bygger på att systemet via bakgrunds-
faktorer såsom andelen elever med utländsk bakgrund, andel pojkar
respektive flickor och föräldrarnas utbildningsnivå jämför en skolas eller
kommuns verkliga resultat med ett förväntat resultat. En vidareutveckling
av utvärderingssystemet har till exempel skett i Uppsala kommun där en
faktor för förväntat resultat tas fram för den enskilda skolan. Ett förslag är
att Skolverket fortsätter detta arbete för att hitta relevanta mått och sätter
upp ett förväntat mål för varje skola där hänsyn tas till elevgruppens förut-
sättningar, förkunskaper och kända socioekonomiska faktorer och därefter
mäter om skolan presterar bättre eller sämre än det förväntade resultatet.
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En annan viktig faktor för resultatet på en skola är trivsel och trygghet.
Även det skulle kunna vara en faktor som Skolverket enkelt skulle kunna
mäta genom en enkätundersökning bland elever, lärare och föräldrar.
Skall utvärderingen ske av aktörerna själva eller av en statlig myndighet?

Oavsett väg framåt måste det ske på ett systematiskt, kvalitativt och objektivt
sätt med fokus på det väsentliga, nämligen att öka barns och elevers färdig-
heter och kunskaper. Samtidigt måste transparens skapas mellan samtliga
aktörer, såväl de kommunala som de fristående skolorna. Vår förhoppning är
att utbildningsdepartementet och skolverket tar initiativet och bjuder in även
de fristående huvudmännen till en sådan diskussion och att detta arbete
påbörjas omgående.

skapa möjligheter att attrahera och rekrytera de mest lämp-

liga lärarna och stimulera till högkvalitativ undervisning

Om vi har en välfungerande upphandlare (beställare) av utbildningstjänster
samt en skolinspektion som säkerställer att det finns processer för kvalitets-
uppföljning har vi skapat ramarna för fortsatt utveckling av Sveriges skolor.
Det allra viktigaste är dock attraktiviteten i läraryrket och möjligheterna att
attrahera och rekrytera de mest lämpliga lärarna. Hur kan vi då skapa högre
attraktivitet i läraryrket och få de mest lämpade pedagogerna att söka sig till
detta yrke?
Exempel på områden som vi behöver jobba med under kommande år är:

I. Att höja nivån på lärarutbildningen – se över utformningen av lärarutbild-
ningen och säkerställa en högre miniminivå på dem som antas till utbild-
ningen. Att bedriva god undervisning handlar i hög grad om att ha en
bred pedagogisk repertoar, goda ämneskunskaper parat med pedagogisk
skicklighet. Dessutom krävs en vilja att själv utvecklas och förbättras. Tid
behöver också läggas på att utveckla de blivande lärarnas ledaregenskaper
för att de på ett bättre sätt ska kunna hantera det allt tuffare klimatet i
många skolor. De första åren i läraryrket är extra viktiga för att skapa
attraktivitet för yrket. Även här behövs utbildning och mentorskap. Här
finns möjligheter att utvärdera andra anställningsformer under första
anställningsåren och att ställa krav på huvudmän att ge extra fortbildning
och stöd till nyexaminerade lärarstudenter under de första åren.
Målsättningen ska vara att säkerställa en god start i yrkeslivet och en
högre kvalitet i undervisningen samt kontinuitet för eleverna.
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II. Skapa förutsättningar för duktiga lärare att fortsätta att vara lärare – idag
är det naturliga utvecklingsspåret att bli arbetslagsledare, biträdande rek-
tor och slutligen rektor eller skolchef. Det är inte med säkerhet den bästa
pedagogen som ska bli rektor. Här behöver fristående och kommunala
aktörer tillsammans med fack och anställda säkerställa att det finns alter-
nativa pedagogiskt inriktade karriär- och utvecklingsmöjligheter för dukti-
ga lärare.

III. Ta krafttag mot lärare och skolor som inte levererar tillräckligt hög kvalitet
– i likhet med behovet att uppmuntra goda exempel behöver också krafttag
tas mot lärare och skolor som inte levererar. Varför kan man dra in ”rätten
att utöva sitt yrke” för advokater, läkare och poliser men inte för lärare? För
att skapa ett kvalitativt och innovativt klimat på Sveriges skolor är det vik-
tigt att markera att vi har höga krav på lärare, att det inte är något som vem
som helst klarar av och att vi inte accepterar prestationer under en viss
nivå. För att kunna ta dessa krafttag behöver Skolverkets sanktionsmedel
kompletteras med instrument som skapar incitament till förändring, t ex
vitesföreläggande vid sidan av dagens möjlighet att dra in tillstånd.

IV. Öka nivån och kraven på lärare som undervisar i de lägre åldrarna – barn
som lär sig mycket när de är unga fortsätter att utvecklas och de som hal-
kar efter tidigt har ofta svårt att komma ikapp. Mycket talar för att de lära-
re som undervisar tidigt i skolsystemet är de som har störst betydelse för
elevens fortsatta skolgång och intresse för studier. Detta ställer höga krav
på att de som undervisar yngre barn har rätt kompetens och intresse för
läraryrket.

V. Förbättrad möjlighet att rekrytera bra pedagoger från näringslivet – i karak-
tärsämnen på yrkesnära utbildningar, t ex i it-ämnen, är de lärare som har
erfarenhet från näringslivet ofta mycket uppskattade av eleverna. Eleverna
upplever att de får en god inblick i de krav och förväntningar som väntar
dem efter avslutad utbildning. De personer som på detta sätt gör ett aktivt
val och söker sig till lärarrollen från näringslivet kan ofta utvecklas till bra
pedagoger. För att möjliggöra att utbytet mellan näringsliv och skola sker
på ett kvalitativt sätt behöver vi ett system som möjliggör en rörlighet mel-
lan skola och näringsliv och underlättar för dessa personer att få en lärar-
behörighet.
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avslutande ord kring skolans roll i ett innovativt sverige

och som en höjare av effektiviteten inom skolområdet

Liksom inom vårdsektorn bidrar privata alternativ inom för-, grund och gym-
nasieskolan till innovationer.
Konkurrens innebär valfrihet vilket ger utrymme för nya idéer. Det kan till

exempel handla om nya arbetssätt eller att skolledare och anställda ges inci-
tament för att fokusera på kunskapsnivå och kvalité. En annan effekt kan
vara att aktörer med tillgång till finansiella marknader bidrar till investering-
ar i nya skolor vilket höjer den allmänna nivån på Sveriges skolor.
En ny skola har till viss del möjligheter att införa nya system och arbets-

villkor eftersom skolan inte sitter fast i gamla avtal och en inarbetad struktur.
På it Gymnasiet har till exempel all personal vanlig semestertjänst med 40
timmars arbetsplatsförlagd tid. Detta fungerar bra eftersom samtliga anställ-
da vid anställningens början har varit medvetna om dessa villkor. Ett annat
exempel är utvecklingen av tidsbesparande it-system för personalen vilket
innebär att mer av lärarens tid kan ägnas åt eleverna.
Den absolut viktigaste rollen för skolan som innovationsmiljö är dock åte-

rigen kvaliteten i undervisningen. Erbjuder Sverige de bästa förutsättningar-
na för lärande och utveckling säkerställer vi framtida generationers fram-
åtanda, uppfinningsrikedom och framgång.

Av Martin Sandgren, Ulf Sjulander och Fredrik Mattsson
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Akademi, institut och näringsliv –
en gränsöverskridande betraktelse

Peter Holmstedt

tydligare institutsroll för att möjliggöra innovation

Potentialen i gränssnitten mellan näringsliv och institut, akademi och insti-
tut, samt i det treeniga snittet där de tre verkar tillsammans, är en outnyttjad
resurs i det svenska innovationssystemet. Dessutom är framtidsbilden för
den svenska institutssektorn ljus, mycket tack vare den utredning som pro-
fessor Sverker Sörlin levererade i juni 2006 om just de svenska industri-
forskningsinstituten och dess potential samt sektorns möjliga lösning.
Sörlins utredningsförslag har tagits vidare av en interdepartemental arbets-
grupp inom regeringskansliet, den sk ida-gruppen som spänner över sex
departement inklusive Finansdepartementet, som den 5 november 2007
presenterade en handlingsplan för Sveriges framtida institutssektor.
Idag har vi i Sverige en institutssektor som präglas av en ”besvärlig histo-

ria”, med inslag av fragmentering, otydliga roller och underfinansiering,
framförallt vid en jämförelse med många andra länder. I exempelvis
Tyskland (Fraunhoferinstitutet), Finland (vtt), Norge (sintef) och Holland
(tno), intar instituten en helt annan strategisk ställning i respektive lands
innovationssystem, med inslag av kraftsamling, tydlig roll i innovationssys-
temet samt med en statlig kompetensinvesteringsfinansiering på över 30 %
av respektive instituts omsättning. Dit måste också de svenska instituten, för
att vi till fullo skall kunna utnyttja den potential som finns i institutssektorn,
med dess samspel med näringslivet och akademin.
Frågan är – vilka är då problemen som vi måste approchera och lösa?
Den rådande underfinansieringen har i alltför hög grad tvingat instituten

till konkurrens både om forskningsmedel med universitet och högskolor och
med en affärsmässig konsultmarknad. Att samtidigt bedriva affärsmässig
konsultverksamhet och vetenskaplig forskning är en svår balansgång för tro-



värdigheten. Institutens speciella roll, varken som renodlad affärsdrivande
konsult eller akademisk forskningsaktör, utan ”översättare” och kunskaps-
förmedlare mellan båda dessa världar behöver tydliggöras och finansieras.
Som framgår av de internationella jämförelserna ovan samt våra egna erfa-
renheter, är det just kraftsamling, tydligare roller i gränssnitten med
näringslivet och akademin samt internationellt konkurrenskraftig finansie-
ring med kompetensinvesteringsmedel, sk ki-medel, som utgör lösningen
på en aggregerad nivå.
Att kraftsamla innebär i praktiken att sammanföra alla relevanta institut i

en ny och samlad struktur. Detta gjordes i form av ett gemensamt holdingbo-
lag redan 1997, ireco Holding ab, som nystartades 2007 som en reaktion
på Sörlins utredning. ida-gruppen tog ställning för en ”federativ holdingbo-
lagslösning med breddat mandat”, istället för den koncernstruktur som före-
slogs i utredningen (2006). Fördelarna med holdingbolagsstruktur med
breddat mandat är att man tillåter näringslivet att engagera sig via delägar-
skap i instituten. Ett sådant gemensamt ägande blir en form av public priva-
te partnership (ppp). Det betyder också att själva kraftsamlingen runt ett
institut blir än mer bärkraftig, då även näringslivets forskning kopplas till
institutens.

institutsstruktur för kunskapsöverföring

Att öka den statliga finansieringen rejält är ett politiskt ställningstagande
som innebär en ökad ambitionsnivå vad gäller institutsforskningen och vad
den kan åstadkomma inom innovationssystemet.
Att förtydliga rollerna i gränssnitten med näringslivet och akademin,

samt att öka och spetsa samspelet dem emellan, är den mest intressanta
åtgärden och lösningen. Den utgör själva grunden till att en kraftsamlad och
rimligt finansierad institutssektor kan leverera excellenta kunskaper, kompe-
tenser och nyttigheter i innovationssystemet.
Det finns självklart redan idag ett antal välfungerande miljöer där dessa

tre möts på ett konstruktivt sätt, exempelvis inom sict (Swedish igt

Research AB, en institutskoncern inom system, mjukvara, elektronik, optik
och kommunikationsteknik med instituten Acreo, sics, St Anna, Victoria
och Interaktiva Institutet) och stfi-Packforsk (institutskoncern inom skog
och papper), men detta är något som behöver utvecklas i större skala. Ett sätt
kan vara adjungerade forskare som har sin plattform på institut eller företag
men som på så vis knyts närmare till akademin. Ett annat är personutbyten
mellan universitet och institut så att professorer och disputerade forskare, sk
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post doc, jobbar periodvis i institutssfären, eller i företag. Samtidigt är insti-
tutens roll att närheten till industrin ha mycket god kontroll på utvecklings-
behov och trender, och därför är dubbelriktade personutbyten mellan företag
och institut också mycket intressanta.
Utmaningen i att omdana instituten ligger i att rollerna mellan universi-

tet och institut i mångt och mycket har suddats ut under de senaste åren.
Man konkurrerar om samma pengar i forskningsutlysningar och söker sam-
verkan med industrin på likartat sätt. Istället för att vara en tydlig komple-
mentär till universitetsforskningen har många institut blivit till konkurren-
ter. Å andra sidan ligger lösningen just i att institut och universitet ska finnas
nära varandra för att vi ska få effekten av att förädla akademisk forskning till
företagsnyttiga resultat. Närhet är viktigt, då närhet främjar samverkan.
Institut på universitetens campusområden är en bra princip. En effekt av
underfinansiering kan vara att instituten konsoliderar på färre platser istället
för kompetenskraftsamlar på universitet och högskolor.
För att lyckas med detta behöver alltså institutets roll tydliggöras. Det kan

vi åstadkomma genom att tydligt definiera vad ett industriforskningsinstitut,
eller ännu hellre, vad ett näringslivsinstitut egentligen består av, och sedan
att säkerställa att institutet också verkar inom sitt definierade fält.
Ett grundfel i Sverige är att vi ofta ser ”antingen eller” istället för ”både

och”. Istället för antingen universitets- eller institutsforskning bör vi tänka i
termer av både universitets- och institutsforskning. Istället för antingen
grundläggande- eller behovsmotiverad forskning, bör vi tänka i termer av
både och, dessutom även gärna behovsmotiverad grundforskning. Det är en
av anledningarna att instituten behöver tillräcklig KI-finansiering, dvs inte är
underfinansierade till så stor grad att de tvingas till lönsamhetsfokus i varje
del. Den ska läggas på egen kunskaps- och kompetensutveckling, så att insti-
tuten kan se till att hela tiden ha tillgång till spetskompetens via kontakter
med de bästa forskarna på universiteten och på att ständigt hålla kännedo-
men om näringslivsbehovet uppdaterad. För att klara närheten till forskning-
en behövs geografisk närhet, och därmed fler institutsnoder ute vid landets
kunskapsmiljöer.
Storindustrierna är en bördig mylla för teknik- och tjänsteinnovation och

instituten kan ha en viktig roll i att föra över mer generiska kunskaper till
mer generella verktyg som kan komma små företag till del. Där finns en vik-
tig roll för instituten att fylla, liksom i att utveckla tillämpningar av forsk-
ningsresultat specifikt för mindre företags situation. Det tillför även forsk-
ningen de mindre företagens aktuella frågeställningar. Idag har konsulter
som går mellan företag denna mycket viktiga roll för kunskapsöverföring,
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inte bara inom teknik, utan även arbetssätt och kontaktnät med personer
som kan hjälpa till.

innovationer både i tangentens riktning och det

radikalt nya

Vi vet att vi inte kan förutspå vilka nya sätt att använda ny teknik som kom-
mer att växa fram. Just nu växer till exempel industriella tjänster väldigt
snabbt i bolag som Ericsson och andra stora tillverkande företag. Tjänster för
helhetsåtaganden utvecklas, där leverantören tar tillbaka uttjänt utrustning
för återvinning, repareration och återanvändning. Det är exempel på lös-
ningar som både kund, leverantör och ofta miljön vinner på, istället för tradi-
tionell service- och reservdelsförsäljning. Den här formen av innovation är
kanske inte alltid högteknologisk, även om den kan vara det, utan snarare
innovativ vad gäller ny affärslogik.
Det finns olika sätt att skapa en god grund för innovationer. I våra teknik-

parker kan man se olika sätt att bygga upp och välja fokusområden. I Luleå
har man utgått från myllan som finns i näringslivet och som har utvecklats
under många år, när man fokuserar på (1) höghållfast stål, (2) rymdteknik
tillsammans med Esrange, Kiruna och robotbasen i Vidsel, (3) biltester till-
sammans med flygflottiljen F21s träningsprogram för stridspiloter och (4) it

i offentlig sektor. Vid Teknikhöjden i Stockholm utgick man från vad
Stockholms universitet och kth höll på med och gick i tangentens riktning.
Vid Ideon i Lund och Mjärdevi Science Park i Linköping utgår man både från
behovet i näringslivet, men också ifrån vad som kommer fram vid respektive
universitet.
När man analyserar teknikinnovationer och tekniköverföringsmekanis-

mer, kan man se två principiellt alternativa utvecklingsvägar, å ena sidan de
som går i tangentens riktning, där man utgår från det vi redan kan (inkre-
mentell utveckling) och å andra sidan de nya, stora omvälvande teknik- inno-
vations- och paradigmskiftena som är mycket svåra att förutspå.
Det som händer just nu kring Internet och nya medier hade vi förmodli-

gen inte kunnat förutspå för tjugo år sedan. Det enda vi vet när det gäller att
försöka förutspå framtida utveckling är att vi ständigt blir överraskade och
spår fel. Därför är det viktigt att ha forskningssatsningar både inom det
behovsstyrda näringslivsnära området och det mer nyfikenhetsstyrda,
extremt experimentella och radikala.
Här kan instituten tillsammans med akademin och näringslivet spela en

stor roll, t ex genom att ständigt arbeta med framsynsprocesser, där man för-
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söker att göra behovsanalyser av näringslivets nuvarande och framtida
behov. Detta är särskilt viktigt för små och medelstora företag (smf) som
normalt varken har resurser eller kompetenser att själv göra detta.
Svårigheten och utmaningarna kommer när man skall försöka analysera

det framtida näringsliv som inte finns idag, men troligen i morgon. Den ana-
lysen får sannolikt sökas i multipla processer, dels konsumentnära, dels i
forsknings- och innovationsnära processer. Dessutom måste man arbeta
fram flexibla och lättförändrade egenskaper. Det engelska (amerikanska)
begreppet to be agile, snabbrörlig och dynamisk, speglar dessa egenskaper
väl. En stark och tydlig nationell institutssektor är en förutsättning för att
Sveriges innovationssystem skall utvecklas till den nivå som Sverige förtjä-
nar, med vår succéfyllda historia vad avser både innovationer och entrepre-
nörskap. Här har vi ett jobb att göra, men också en potential att uppfylla.
Framtiden är vår – låt oss ta den!

Samtal med Peter Holmstedt

R E F E R ENS
Sörlin S (2006), Handlingsplan för en ny institutssektor, Ds 2007:39.
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Inte är färre och större universitet alltid bättre?

Per Eriksson

Är färre och större universitet alltid bättre? En enkel jämförelse visar att så
inte är fallet. Men långt viktigare än antalet universitet är satsning på starka
forsknings- och innovationsmiljöer. Detta är nödvändigt för akademins och
näringslivets internationella konkurrenskraft. Därför behöver vi, som i
Finland, att staten satsar 1% av bnp på civil FoU.
Det finns en rad exempel i världen på mindre universitet och högskolor,

som byggt upp internationellt stark forskning, t ex Handelshögskolan i
Stockholm. Stanford är starkt inom forskning och innovation men inte stor
inom grundutbildningen.
Låt oss titta på konkurrenskraften om FoU-medel och jämföra de största

universiteten i Sverige med de mindre universiteten och högskolorna. Staten
fördelar direkt, utan konkurrensutsättning, sk fakultetsanslag och motsva-
rande till landets universitet och högskolor. Dessa direkta anslag utgör ca
40% av svenska statens totala anslag till FoU. (I Finland är motsvarande
andel ca 25% varför en större del av statens FoU-medel är konkurrensutsatta
i Finland än i Sverige!) Den svenska statens direkta anslag till universitet och
högskolor uppgick 2005 till ca 10 miljarder. De 10 största universiteten fick
ca 85% (85,7%) av dessa direkta anslag och ca 15% (14,3%) gick till de övriga
universiteten och högskolorna. Se figur 2.1 på nästa sida.
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Figur 2.1 FoU-finansiering från direkta statsanslag (MSEK) och andel av de direkta statsanslagen (Procent)
Källa: SCB 2007, Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2005

Vilken grupp är starkast att konkurrera om medel från forskningsråd,
vinnova , statliga myndigheter och offentliga forskningsstiftelser? De 10
största får också här ca 85% (84,8%) av medlen medan ca 15% (15,2%) går
till de övriga mindre universiteten och högskolorna. Se figur 2.2 ovan till
höger. Även när man räknar in övriga FoU-medel från bl a företag och
internationella finansiärer blir resultatet likartat (87,7% respektive 12,3%).
Se figur 2.3 nedan till höger.
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Figur 2.2 FoU-finansiering från forskningsråd, VINNOVA, statliga myndigheter och offentliga forskningsstiftel-
ser (MSEK) och andel av finansiering från dessa aktörer (procent)

Källa: SCB 2007, Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2005

Figur 2.3 Extern FoU-finansiering (MSEK) och andel av extern finansiering (Procent)
Källa: SCB 2007, Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2005
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Slutsats: De 10 största universiteten i vårt system är inte mer konkurrenskraftiga än
de övriga! Sedan kan man naturligtvis välja ut någon eller några finansiärer
som ”viktigast” och få andra resultat – åt båda hållen.
Räknar man konkurrenskraften för enbart medlen från forskningsråden, dvs
Vetenskapsrådet, fas och Formas, blir resultatet ca 94% respektive ca 6%. Se
figur 2.4 nedan. I detta främst inomvetenskapliga fält vinner de 10 största
utrymme relativt de övriga. De har alltså här större konkurrenskraft än de
övriga, allt normerat utifrån statens direkta anslag, dvs fakultetsmedel eller
motsvarande.

Figur 2.4 FoU-finansiering från forskningsråden (MSEK) och andel av finansiering från forskningsråden (Procent)
Källa: SCB 2007, Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2005
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Figur 2.5 FoU-finansiering från VINNOVA och andra statliga myndigheter (MSEK) och andel av finansiering från
VINNOVA och andra statliga myndigheter (Procent)

Källa: SCB 2007, Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2005

Omman i stället tittar på medlen från vinnova och statliga myndigheter blir
resultatet ca 81% respektive ca 19%. Se figur 2.5 ovan. Inom detta mer
behovsmotiverade område är förhållandena alltså omvända, dvs de 10 största
förlorar utrymme relativt de övriga. Man kan därför här säga att de övriga här
har större konkurrenskraft än de 10 största.
Man kan också särstudera de offentliga stiftelserna på samma sätt.

Resultatet blir ca 69% respektive 31%, dvs även här vinner de övriga i kon-
kurrenskraft relativt de 10 största universiteten. Se figur och tabell 2.6 på
nästa sida.
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Figur 2.6 FoU-finansiering från offentliga forskningsstiftelser (MSEK) och andel av finansiering från offentliga
forskningsstiftelser (Procent)

Källa: SCB 2007, Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2005
Not: I kategorin Resterande ingår Södertörn som 2005 erhöll 128 MSEK i finansiering från de offentliga forsk-
ningsstiftelserna. Detta motsvarar 15,9 % av de offentliga forskningsstiftelsernas totala FoU-finansiering.

Det finns dock en del metodproblem med denna statistik som bör påpekas.
Förutsättningarna är annorlunda för Chalmers och Jönköping som är stiftel-
ser med eget kapital i stiftelsen samt Handelshögskolan i Stockholm som har
enskild huvudman. Södertörn kan också sägas förfoga över en egen stiftelse.
Man kan här hävda att en stor del av de medel som tillförs den egna högsko-
lan kanske borde jämföras med och klassificeras som direkta anslag från sta-
ten, dvs fakultetsmedel och motsvarande. Nämnas kan också att viss del av
KK-stiftelsens medel är reserverade för de nya högskolorna och universiteten.
Dessa reservationer bör därför finnas med när man studerar jämförelserna.
Presenteras för varje universitet och högskola hur FoU-anslagen fördelar sig
mellan de olika grupperna av finansiärer kan man utläsa var man är mest
konkurrenskraftig och hur mycket man ”förmerar” i konkurrens statens
direkta anslag. Se figur 2.7a till höger och 2.7b på nästa uppslag. Vi bortser
från att diskutera Chalmers, Jönköping, Handelshögskolan i Stockholm och
Södertörn av metodologiska skäl enligt anmärkning ovan. Störst andel exter-
na medel relativt direkta anslag från staten har Mälardalens högskola,
Lärarhögskolan i Stockholm, Karolinska institutet och kth. Samtliga dessa
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har mindre än 40% av sina FoU-medel direkt från staten. Omvänt förhål-
lande gäller för Växjö universitet, Örebro universitet, Högskolan i Gävle,
Högskolan i Kristianstad samt Högskolan Väst. I den senare gruppen utgör
alltså de direkta medlen mer än 60% av totala FoU-medlen. Är då den första
gruppen att betrakta som mer konkurrenskraftiga än den andra? Inte säkert
då ämnesprofilerna är olika. Medicin och teknik dominerar Karolinska resp.
kth och teknik gäller också för Mälardalens högskola. Däremot är profilen
mer mot samhällsvetenskap och humaniora för Örebro och Växjö universitet.
Detta kan vara en del av förklaringen till skillnaderna.

Figur 2.7a Finansieringsprofil för FoU, procent av lärosätens totala finansiering
Källa: SCB 2007, Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2005
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Figur 7b Finansieringsprofil för FoU, procent av lärosätens totala finansiering
Källa: SCB 2007, Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2005

Det avgörande är ökad internationell konkurrenskraft för akademi och
näringsliv!
Vi måste fokusera på uppbyggnad av ett antal internationellt konkurrens-

kraftiga forsknings- och innovationsmiljöer vid universitet och högskolor.
Med all respekt för rektorer, ledare och administratörer så är den produce-
rande enheten dessa miljöer. Här är Mathias Uhléns grupp på kth, Lars
Hultmans grupp i Linköping och safer (fordons- och trafiksäkerhet) i
Göteborg exempel på starka miljöer med bred finansiering och externt enga-
gemang. Långt viktigare än antalet universitet är:
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1. långsiktig statlig finansiering av civil FoU, på nivån 1% av bnp (som i
Finland)

2.satsning på internationellt starka forsknings- och innovationsmiljöer
3. internationella FoU-program, även utanför eu

4.FoU-program för samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle

Vi bör koncentrera oss på detta. Även administrativt sett mindre högskolor
och universitet kan bygga upp starka forsknings- och innovationsmiljöer där
man som i usa undervisar även utanför sitt forskningsområde, samarbetar
med näringsliv och samhälle samt med andra ledande miljöer internatio-
nellt och nationellt. Ett exempel är Blekinge Tekniska Högskola.

i flera fall vinner mindre över större!

Inom vinnovas satsning på starka forsknings- och innovationsmiljöer,
”vinn Excellence Center”, var Karlstads universitet framgångsrikt inom
transportområdet.
Inom Nyckelaktörsprogrammet, som syftar till professionalisering av

samverkansuppgiften, visade det sig efter behandling av bedömningspaneler
och programråd med internationella experter, att flera stora universitet inte
var konkurrenskraftiga medan Karlstad klarade sig bättre.

Slutsats: Färre och större universitet är inte alltid bättre, men en satsning på
starka forsknings- och innovationsmiljöer är avgörande för akademins och
näringslivets konkurrenskraft.

Av Per Eriksson





3: Innovationer i befintliga företag

Venture Cup finalist:
Tomer Shalit, Pado Metaware AB – OmniPad
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för flera att skapa text tillsammans genom att ge överblick över versioner och tydligt presentera förändringar i
samma dokument.





Sverige – det bästa landet att driva företag i?

Anna-Stina Nordmark Nilsson

om företagsklimat som skogsvård

Det kan vara effektivt att tala i bilder för att få fram ett budskap. Att tala
mycket i bilder var något jag lärde mig som lärare i företagsekonomi på
Luleå Tekniska Universitet där jag i början av 1980-talet bland annat försökte
lära civilingenjörer ekonomi. De tyckte nog inte då att de behövde lära sig
ekonomi, tekniker som de var, men sedan, när de kom ut i arbetslivet, insåg
många att de hade behövt mer av det! Med hjälp av bilder och metaforer blev
det tydligare vad företagsekonomi gick ut på.
När det gäller nyföretagande och företagande i stort är samhällets attityder

centrala. Attityder är det första en människa möter. Företagande, liksom
många andra yrken eller akademiska inriktningar, ärvs ofta från förälder till
barn. Tidigare var det inte vanligt att man pratade om företag och företagande
i Sverige. Men på samma sätt som att man idag ser en större bredd av stu-
denter på universitet och högskolor än de som läste på 1960- och 70-talet fin-
ner vi idag många olika slags företagare. Delvis beror det på att det från rege-
ringens sida har funnits en vilja att förändra attityden till företagande och att
hitta incitament. Dels beror det på att vi idag pratar om företagande mer
brett i samhället, på ett helt annat sätt än förr. Det är alla möjliga företagsak-
tiviteter i skolan, från entreprenörsförskolor för barn till Ung Företagsamhet
på gymnasiet. Det hjälper människor att få upp ögonen för företagande som
en möjlig framtid och karriärväg, även om man inte är uppvuxen med det.
Många som inte tidigare har erfarenhet av att driva företag upptäcker att ”det
här med företagande kan ju vara en möjlighet också för mig!”.
I mitt tidigare arbete som revisor mötte jag många företagare med negativ

attityd till att vara företagare. Det har funnits en tid, från slutet av 1970-talet,
under 1980- och stora delar av 1990-talet, då de som var företagare verkligen
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inte önskade att deras barn skulle behöva bli det. De önskade sina barn en
god utbildning på universitet, attraktiv på arbetsmarknaden, för att sedan
kunna välja ett arbete som inte skulle vara lika slitsamt som att driva eget
företag. Att driva företag var ett tungt liv helt enkelt. De småföretagare vi
möter idag har en helt annan inställning. De visar stolthet över att vara före-
tagare och önskar att deras barn ska ta över och driva företaget vidare. Det har
alltså hänt en hel del i fråga om attityder från 1970-talet till där vi står idag.
Idag är många överens om att företagarna och företagen är den stora driv-

kraften som ska skapa värde för samhället. Det syns i regeringsförklaringen
och uttrycks av flera av ministrarna i den nya regeringen och av företrädare
för samtliga politiska partier. Vi ska bistå dem i att göra bästa möjliga för att
företag ska utvecklas väl i Sverige. Nu ska vi tillsammans göra Sverige till det
bästa landet att driva företag i!
Så tillbaka till att tala i bilder. Låt oss jämföra företagsvård och att skapa ett

gott företagsklimat med att driva skogsvård. Jag är själv skogsägare och har
jobbat med skogsvård sedan jag var tolv år, och känner igen samma process
för att få skog att växa som den process som gäller för att utveckla företag och
företagare. Innan man planterar ett nytt skogsbestånd kommer en stor
skogstraktor och markbereder. Först måste det grova skiktet av ris och mossa
tas bort så att man får fram fin planteringsjord. Med hjälp av planteringsjär-
net sätts plantan ned i fin jord. Man trampar till runt den så att den får en bra
start. Utan markberedning är det meningslöst att försöka plantera – den lilla
späda mjuka plantan, bara runt en decimeter hög, kommer att torka och dö.
Låt oss titta närmare på processen och jämföra med beredning och skötsel av
det svenska företagsklimatet.

plantskolans och markberedningens avgörande roll för

företagande

Till att börja med har plantan fått växa upp i en plantskola. Den har skötts om
med varsam hand, fått artificiellt ljus, ja, nästan ”gullats” med. Om plantan är
den blivande företagaren så är det en sådan omsorg vi behöver ge den som
har en idé om att starta ett företag, ung eller gammal. Det är aktiviteter som
börjar redan tidigt i förskola och grundskola. Där sätts ”framtidsfrön” som
gödslas lite mer i till exempel Ung företagsamhet på gymnasiet. På högskola
och universitet växer de sig ännu starkare. Men det gäller, oavsett företaga-
rens ålder lika mycket omvårdnad om en tidig företagsidé av annat ursprung,
dvs inte bara den som har satts i plantskolan. Det kan jämföras med att man
lämnar frötallar som ger avknoppningar ute på hygget. Företagsidéer föds



lite varstans, av anställda i befintliga företag, inom akademin eller i den
offentliga sektorn.
Innan fröet eller plantan från drivhuset hamnar i jorden är det alltså av

avgörande betydelse att marken är beredd. Då ska näringsministern och hen-
nes kollegor ha huggit bort de stora träden som annars inte skulle ge den
sköra nykomlingen något utrymme. De ska ha tagit bort det översta snåriga
skiktet av ris och mossa så att fin planteringsjord finns. Det liknelsen nu talar
om är alltså attityder till företag i samhället och regelverk för småföretagande.
När plantan har kommit i jorden, också det med väl beprövad teknik och

med hjälp av ett tungt planteringsrör, behöver den späda plantan skyddas
från angrepp och den behöver gödslas. Den måste få utrymme att växa. Det
är tufft för den i början, och många små plantor kanske inte överlever första
vintern. Då är den goda markberedningen utslagsgivande. Om den har
gjorts ordentligt och inga andra yttre hot som väder och vind har drabbat
planteringen, är det fantastiskt att efter ett år, två år, tre år, vandra i den och
se att många av de små plantorna nu växer sig starka i stammen och för varje
år blir några decimeter högre. På motsvarande sätt, med förväntan och räds-
la, kan man följa det nystartade företagets tillväxt, ofta i samma tidscykel
som en tall, men i vissa branscher snabbare. Det viktiga gödslandet i de tidiga
skedena kan vara olika former av hjälp och stöttning, vad gäller rekrytering,
avtalsskrivningar, eller tillgång till lån eller riskkapital.

älgattack och beskydd

Vid några års ålder är älgen plantans största fiende. Älgen äter de ljusgröna
toppskotten när plantan är i manshöjd. Här kan vi jämföra med hur svårt vi
har att få de minsta företagen att växa till att bli medelstora och så småning-
om stora. I Sverige har vi ännu inte ett tillräckligt bra företagsklimat med atti-
tyder, regelverk och andra förutsättningar som får småföretag att växa. För
företaget är älgen alla de regler som inte leder företaget framåt, utan knaprar
på toppskotten, dränerar företaget på dess tillväxtenergi. En annan kan vara
kostsamt juridiskt krångel med patent eller andra immaterialrättsliga tvister.
Att skapa ett gott företagsklimat för småföretag är med andra ord inte alls

olikt god skogsvård. Idag görs ganska många insatser på plantstadiet. För
bestånd som är 30–40 år, dvs som har klarat sig från älgarnas angrepp och
andra hot och hinder som väder och vind, har dock åtskilligt skett. Men däre-
mellan, för att företaget ska klara av att rota sig och få utrymme att växa finns
mycket kvar att göra. Det visar sig i att vi inte har något stort företag som
bildats efter 1975. I företagsvärlden är det i mångt och mycket attityder till
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företagande, folkbildning om företagande som behöver påverkas. Bilden av
småföretagaren som en ”stor man som tjänar mycket pengar” och gör
avdrag för det ena och andra som andra människor får betala moms på, och
därmed skor sig på andras bekostnad, behöver fortfarande arbetas bort. Det
viktigaste för att få till stånd en attitydförändring är att prata om företagande.
Det handlar om folkbildning.
När vi har frågat företagarna vilka reformer som de anser kommer att

betyda mest i deras företagande kommer förmögenhetsfrågan sist.
Förmögenhet och kapitalförvaltning känns mycket avlägsna för de flesta
företagare. En granne till mig i Stockholm äger och driver ett litet företag.
Erik är i 60-årsålden och arbetar tillsammans med en anställd som är mellan
60–65 år. Företagande handlar i deras och de allra flestas fall om det vardag-
liga– kommer de att ha möjlighet att ta emot en lärling, kommer blanketter-
na att bli enklare när de ska anmäla till arbetsmiljöverket, kommer de att
klara av blanketten för skatteinbetalningar, kommer man att förstå de nya
skattereglerna för när man ska ta in en ytterligare en anställd, vad händer om
den anställa inte fungerar med oss, måste jag då betala ändå? Det är sådana
här jordnära frågor företagaren har.
Vi måste få fram att det finns sådana som vi och andra som hjälper till,

som ser till att plantan kommer från plantskolan och får växa upp någon-
stans. Som tillsammans med regeringen och politiker ser till att det gödslas
och att företaget får de bästa förutsättningar att utvecklas och växa. Och att
det behövs många plantor.
I den offentliga debatten syns och hörs de enskilda företagen inte så ofta.

De är koncentrerade på sin uppgift, har få anställda och alla i företaget har
fullt upp i vardagen att hinna med det som de ska leverera. Därför är det vik-
tigt att vi som företräder företagen känner dem och deras villkor väl, och det
kan vi som är anställda av företagarna göra, men det är ännu viktigare att
politiker och beslutsfattare i samhället gör det. Det gäller att inte bara visa
upp solskensexemplen för kommunpolitiker och regeringsföreträdare, utan
se till att de träffar företag både i med- och motgång. Man måste våga tala om
misslyckanden också.

Samtal med Anna-Stina Nordmark Nilsson
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Storföretaget – en autostrada ut i världen
och ett trädgårdsland för innovationer

Leif Johansson

investera i idéer för framtiden

Låt oss börja med att konstatera att produktutveckling och innovationsarbete
är det som ligger mitt i ett företags verksamhet. Många års arbete inom
svensk industri och på företag som Electrolux och Volvo har lärt mig att ett
företag stannar utan framgångsrik produktutveckling. Som chef för ett stort
industribolag är du beroende av att ha människor omkring dig som drivs av
nyfikenhet och experimentlusta och som hela tiden strävar efter att försöka
förbättra och utveckla företagets produkter. Den lusten och den strävan
måste komma inifrån medarbetarna och är inget som man från en bolags-
ledning kan beordra fram. Som chef bör du vara med och skapa rätt förut-
sättningar, rätt klimat, för att stimulera till och ta till vara goda idéer – inte
avgöra vilka idéer som bör testas eller inte. Det är nämligen betydligt enklare
att rensa bland idéerna än att plantera dem.
När jag lämnade Chalmers började jag arbeta inom konsultverksamheten

på Indevo, en Chalmersavknoppning som tillkommit för att utveckla
näringslivet i Sjuhäradsbygden. Där utvärderade och stöttade vi idéer i tidi-
ga skeden för att vaska fram innovationer att bygga nya företag på. I det arbe-
tet jobbade vi medvetet över disciplingränserna teknik, ekonomi och psyko-
logi. Jag var ute och intervjuade personer som låg bakom ett trettiotal
potentiella företagsidéer – av dem ledde tre-fyra idéer till lyckosamma före-
tag. I efterhand är det lätt att konstatera att jag inte var särskilt bra på att
avgöra vilka idéer som hade förutsättningar att bli en kommersiell framgång.
Det berodde inte på att jag var jag utan på att det helt enkelt är väldigt svårt
att utifrån avgöra vilka idéer som har bärkraft eller inte. Detta, att inte ha en
överdriven tro på att det går att vaska fram bra idéer, och att man skall vara
oerhört försiktig med att släcka idéer på ett tidigt stadium, är en lärdom jag
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tagit med mig igenom hela min karriär.
Inget av detta är enkelt i ett stort globalt företag där man å ena sidan för-

väntas ”rensa i rabatten” och å andra sidan ständigt behöver så nytt. I så stora
företag som Volvo behöver man både vara rädd om nya idéer samtidigt som
man inte får tveka inför att ta stora grepp centralt och att vara konsekvent när
det gäller exekveringen. Ett exempel är vårt arbete med att gå från 18 till två
plattformar inom vårt dieselmotorprogram, en idé som dök upp första gång-
en 1994 och som vi började driva 1997. Först nu, tio år senare, ger den utdel-
ning med full kraft. Nu har Volvo två globala plattformar för samtliga våra
dieselmotorer världen över. Det är en av anledningarna till att vi så effektivt
kan ta in japanska Nissan Diesel med 30–35 miljarder i omsättning och
9000 anställda i verksamheten.
Just våra motorer är ett intressant exempel på ett förloppmed en ursprung-

lig idé som kräver tid och stöttning och som sedan har visat sig ge innova-
tionskraft åt flera tusen ingenjörer och som också har lett till ett femtiotal
patent. En idé som när den väl är genomförd ger väldigt genomgripande för-
ändringar och därmed skapar helt nya förutsättningar för vår verksamhet.
Jag får ungefär fem brev i veckan från uppfinnare som kommit på ett nytt

smart sätt att utveckla dieselmotortekniken. Det är tydligt att många är enga-
gerade i att utveckla ny teknik runt om i Sverige! Ett av de fem förslagen är
kanske en variant på perpetummobile, evighetsmaskinen, medan två är oin-
tressanta att följa upp.
En idé som är intressant bollas vidare till Volvo Technology Transfer, vtt,

som är ett bolag inom Volvokoncernen som kommit till just för att hantera
externa idéer och för att kunna kommersialisera interna idéer som inte är en
del av vår kärnaffär. vtt har de rätta förutsättningarna för att diskutera och
testa nya idéer från enskilda uppfinnare, t ex inom bränsleteknologi. Istället
för att mötas av den stora koncernen, möter en extern uppfinnare här ett
bolag med en klart definierad och tydlig gränsyta till omvärlden där alla job-
bar nära verksamheten.
En viktig fråga när det gäller innovationskraft är hur nytänkande kommer

fram. Vi talar om miljöer i företag eller universitet som är mera kreativa än
andra, som är roligare att jobba i än andra. Jag tror att man kan skapa sådana
miljöer – Chalmers teknikpark är en sådan där inte sällan riktigt fruktbara
innovationer kommit fram. En annan väl fungerande miljö är Gnosjö, som
istället nästan helt saknar akademisk tradition. Ytterligare ett intressant
exempel på en sådan miljö är norra Italien som jag kom att lära känna under
mina år på Zanussi. Det finaste man kan göra där är att starta eget företag
och den som lyckas bygga upp något eget är en hjälte och betydligt mer
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beundrad än den som har en hög position inom ett storföretag. I norra
Italien har man lyckats kombinera det bästa av Gnosjö med en tydlig akade-
misk kultur och det har visat sig ge väldigt goda förutsättningar för nyföreta-
gande – andelen människor som startar företag är här fem-sex gånger fler än
i Sverige. Det är inte i sig en stark innovationskraft, men ur en stark företa-
garkultur kommer fler som vågar skapa på individnivå.
Samtidigt skall vi komma ihåg och vara ödmjuka inför att det finns

många icke-intuitiva anledningar till varför innovationer föds. Världen är till
exempel full av folk som startar eget för att hämnas på sin gamle chef eller
för att man inte tycker sig ha fått utrymme att testa egna idéer. Inget av detta
är gulligt eller sött eller sådant som politiker kan besluta om. Istället handlar
det om naturliga inslag i människors liv som leder till omprövningar och
nytänkande och till att folk testar nya vägar. Göteborg före och efter släck-
ningen av varvsindustrin är ett gott exempel. Även om det är jobbigt på indi-
vidnivå när det händer, kan det likväl vara bra för en ort. När jag kom tillbaka
hit till Göteborg efter att ha varit borta under tjugo år var det ett mycket mer
spännande och vitalt näringsliv som mötte mig än på de stora varvens tid.
Varvsnedläggningen hade frigjort kunniga, internationellt orienterade män-
niskor som i de nya satsningarna gav mångfald till ett robust och starkt
näringsliv.
För att idéer skall tas till vara och ges full potential krävs också kraftfulla

satsningar på forskning. Här behövs en balans mellan grundforskning och
applicerad forskning där staten bör stå för grundforskningen och företagen
för den applicerade forskningen. Mellan grundforskningen och den applice-
rade forskningen finns en gråzon där vi i företagen skall garantera att forsk-
ningen är industrirelevant medan staten bör garantera att den är grundforsk-
ningsrelevant. Just här i gränslandet finns goda möjligheter för innovativa
och kreativa krafter men då måste både staten och näringslivet satsa engage-
mang och mera pengar! Det är viktigt att företagen är med och betalar för
den applicerade forskningen – om det inte ”svider lite” blir det inte samma
engagemang.

att erbjuda autostrada och trädgårdsland för

innovationer

I det stora företaget finns enorma resurser och möjligheter att få ut idéerna
och innovationerna – det är det som är styrkan i ett stort företag – men i det
stora företaget finns inte så bra gränsyta till externa innovationer och entre-
prenörer. Om du kan skapa en gränsyta och koppla samman de externa idé-
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erna och de externa entreprenörerna med storföretaget kan du skapa både ett
trädgårdsland och en autostrada ut i världen för idéer och innovationer.
Det finns hos människor en oerhörd kreativitet, växtkraft och en vilja att

skapa men detta är en kraft som inte kan kommenderas eller planeras fram.
Volvo är ett bra exempel. Det är ett företag som startades av två unika indivi-
der som gav sig den på att de skulle bygga bilar – de var inte ensamma om att
vilja bygga bilar vid den här tiden men de var ganska ensamma om att lyckas.
Innovation handlar om att bejaka en oförutsägbar kraft som man inte vet

om den kommer att leda till en lyckad affär eller ej. Det handlar om att pröva
och se – och om att tillåta sig att misslyckas. Det kan till och med vara bra att
misslyckas, även om det finns en risk att man då inte vågar igen. Det är ofta
så att de mest framgångsrika personerna i början av sina karriärer har gjort
rejäla misslyckanden. Då blir man bättre på att avgöra vad som är för svårt. I
tekniska termer är det minst lika viktigt att förstå vad som inte fungerar, och
bli bra på att snabbt utesluta det som inte kommer att bli framgångsrikt.

miljö för utveckling

Det är viktigt att förstå och komma ihåg vilken betydelse människor med
idéer och drivkraft har för våra möjligheter att skapa ett gott samhälle. Men
också att allt hänger ihop när det gäller att skapa rätt miljö för att ta till vara
människors idéer, kreativitet och initiativ. Det handlar om att skapa en total-
miljö där de olika rören samverkar: där vi har både små och stora företag, en
akademisk värld som lever i symbios med näringslivet runtomkring och
politiker och myndigheter som samverkar på ett bra sätt med både företagen
och den akademiska världen.
Från 60-talet och framåt hade vi 30 år av vansinnig separation av de här

rören och det gav upphov till en miljö som var dålig på att skapa nytt. Under
den perioden skulle varje rör klara sig självt och det sågs nästan som ett brott
att göra konkurs. Trots att konkurser så gott som alltid är resultatet av att
människor vågat testa en idé och det innebär dessutom ofta att folk lärt sig
något som de har haft nytta av vid nästa försök. Se bara på Volvo – företaget
var nära konkurs vid tre tillfällen. Idag är det Sveriges i särklass största före-
tag med en oerhört framgångsrik historia.
Vi har tyvärr haft en tråkig situation i Sverige där företagare och entrepre-

nörer i stort sett har setts som skojare och skattesmitare, men den attityden
har tack och lov svängt de senaste åren. Att vi i Sverige idag lyfter fram fram-
för allt småföretag som de som skapar intäkter och förutsättningar för väls-
tånd i landet är något av det bästa som har hänt! Det som dock är olyckligt är
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att vi ibland målar upp vad som beskrivs som motsättningar mellan små och
stora företag när istället samspelet mellan dem borde lyftas fram. Uppblåsta
motsättningar gagnar ingen! Det skapas arbetstillfällen också i de stora före-
tagen, men det är för tillfället ganska undanskymt i den offentliga kommuni-
kationen.
Sverige har oerhörda fördelar som jag tror att vi ibland missar. För det för-

sta har vi en internationell förmåga som har präglat samhället ända sedan
stormaktstiden. Både politiskt och inom storföretagen har vi en internatio-
nell utblick i mycket, som bland annat har lett till att vi har en oproportioner-
ligt stor andel globala företag. Vilken statsminister som helst skulle vara glad
över att ha ett näringsliv som det svenska.
I ett internationellt perspektiv kan jag se stora fördelar med den svenska

näringslivs- och forskningsstrukturen, och jag anser att vi bör kunna få ut ett
högre värde av det vi har i Sverige. Vi har ett mycket jämlikt och jämställt
samhälle. Vi har många människor ute i ekonomiskt förvärvsarbete, med
tanke på att vi har både män och kvinnor i arbetslivet. Vi har dessutom vår
struktur av små och stora företag som fungerar väl tillsammans, där stora
företag fungerar som autostrada ut i världen för de små, och vi har veten-
skaplig forskning på hög nivå. Det finns stora randeffekter att uppnå runt de
stora företagen som vi ibland missar. Ibland önskar jag att svenska folket fick
höra vad jag får höra när jag diskuterar Sveriges förutsättningar i de här sam-
manhangen med mina amerikanska styrelsekollegor.

Samtal med Leif Johansson





Ledarskap för innovation

Bengt Braun

att skapa gott företagsklimat för innovation

Idéskapande och innovation förutsätter att företaget har en bra kultur och en
stämning av lust, intresse och nyfikenhet. De som är ansvariga för infra-
strukturen för innovation i ett företag har en mycket viktig roll i att kommu-
nicera detta. I Bonnierkoncernen är infrastrukturen i första hand ledarska-
pet och det är ledningens uppdrag att tydligt tala om att vi ständigt vill ha fler
idéer än vi kan hantera och möjliggöra att de riktigt goda idéerna kan för-
verkligas till något bra.
De bästa idéerna brukar komma av djup kunskap och stor erfarenhet.

Snilleblixtarna kommer mycket sällan från någon som är helt ny på området.
Självklart finns sådana exempel också, som mannen som kom hem med en
kardborre på kläderna, vilket efter analys i mikroskop ledde till den geniala
uppfinningen kardborreband. Men de flesta innovationer kommer från den
som känner området väl. Om man har varit fiolbyggare i trettio år och har
byggt tio fina fioler varje år är det inte så lätt för någon annan att hitta genvä-
gar för att komma ikapp. Kunskap, erfarenhet och yrkesskicklighet är över
tiden oundgängligt för ett innovativt klimat. När vi köper företag och går in i
andra länder brukar jag betona att vi måste vara mycket försiktiga med att i
början komma med en massa idéer och förslag. Det kan uppfattas som en
viljeinriktning och faran är att de gör som vi i vår ovetskap säger. Börja istäl-
let med att lyssna och lära.
Vi får ofta höra att vi är i mediebranschen – men det finns inte en

mediebransch, utan snarare trettio eller femtio olika mediebranscher. Det
skulle vara ungefär som att säga vi är i bollbranschen och klumpa ihop fotboll,
golf, ishockey och handboll till att vara samma bransch. Men inte skulle
någon komma på tanken att sätta Tiger Woods till att leda hockeylaget eller att

innovationer i befintliga företag 81



låta Zlatan Ibrahimovic lära Jesper Parnevik slå en golfsving. Men i närings-
livet och i politiken blandar vi ofta friskt, det händer påfallande ofta att det
påstås vara en fördel att komma utifrån med helt nya perspektiv i betydelsen
att verksamhets-, eller branschrelaterad kunskap nästan vore av ondo. Men
om det inte gäller i sportens värld varför skulle det gälla i näringslivets? Det
är ju inte lättare att leda ett företag än att spela golf. Hos Bonnier i USA
berättade den ansvarige utgivaren för Salt Water Sportsman Magazine att
han varje onsdag sedan han var sex år gick ner till byns livsmedelsbutik och
köpte det nya numret, och nu, trettio år senare, är han tidningens redaktör!
Han har alltså läst vartenda nummer av tidningen sedan dess och det är rim-
ligt att tro att han vet vad han håller på med.
Viktigt i ledarskap är således att ha respekt för kunskap och erfarenhet.

Jag som koncernchef får aldrig inbilla mig att jag samtidigt skulle vara värl-
dens bästa bokförläggare, dagstidningsredaktör, filmproducent, osv, och
lägga mig i och peta i detaljer. Min viktigaste uppgift är att se till att vi har de
absolut vassaste medarbetarna samt ett klimat och en infrastruktur för att få
fram och kunna förverkliga idéerna.

en grundtrygghet i ledarskapet gör att man vågar

Att leda ett innovativt möte kan vara ganska svårt. Oftast finns motstridiga
viljor i rummet. För att undvika att det blir konflikter just på mötet är det inte
ovanligt att idéer och beslut förankras hos olika mötesdeltagare i förväg.
Ibland kanske det är befogat, men det riskerar att kväva debatten. Genom att
förankra på förhand går mycket av den kunskap som kan uppstå i rummet,
vid dialogen människorna emellan, förlorad.
För ordföranden finns en del knep för att få ut mesta möjliga kreativitet ur

ett möte. Det utgår ifrån ett genuint intresse att verkligen komma åt alla
idéer som finns i huvudet på deltagarna. För att mötesdeltagaren ska vilja
berätta om sin idé behöver han eller hon känna att deras bidrag är efterfrå-
gat, vara i rätt sinnesstämning, känna sig trygg med ledningen, bejakas och
belönas för att våga och veta att ingen kommer att hängas ut om det inte var
världens bästa idé som fördes fram.
Det handlar om att som mötesledare våga släppa loss alla och vara trygg

med att mötet inte havererar utan att det i slutänden går att samla ihop alla
spretigheter till ett bra beslut. Det är inte lika lätt som att förankra ett beslut i
förväg och slippa en besvärlig debatt, men besluten blir bättre. Alla deltagare
kommer efter en livlig diskussion inte att tycka att beslutet var det rätta men
de allra flesta människor brukar känna sig nöjda med att de har fått föra
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fram sin idé eller uppfattning på ett sätt så att de andra verkligen har förstått
den, att den har bemötts med respekt och att deras synpunkter har beaktats
när beslutet fattas. Under de förutsättningarna accepterar de flesta att mötet
kommer fram till ett annat beslut än det man själv förespråkar.
Under själva mötet är det viktigt att se till att alla verkligen får yttra sig.

Mötesledaren kan exempelvis låta den yngsta och senast anställda säga sitt
först – hur jobbigt det än kan verka för den individen just i stunden.
Alternativet att låta de erfarna tala först och ge sina kloka förslag inlednings-
vis, leder oftast till att ingen mer junior person yttrar sig med idéer i annor-
lunda riktning. Du bör också hjälpa dem som oftast inte självmant yttrar sig
att delta aktivt genom att ställa frågor till dem.
Den här mötestekniken är ett enkelt sätt att få ut alla deltagare på banan.

Om man lyssnar på många människors idéer så blir det på riktigt menings-
fullt med mångfald. Det finns en väldig dynamik i den här mötestekniken,
men det är tyvärr få förunnat att verkligen få uppleva det. Människor lär sig
snabbt, om det motsatta gäller, att det blir meningslösa möten, vilket är slö-
seri med tid och resurser.
En intressant och lärorik innovationskultur i ett stort företag upplevde jag

i Procter & Gamble där vi på Genève-kontoret var 41 olika nationaliteter repre-
senterade bland de drygt 300 anställda. Vi var en blandning av unga och
gamla, män och kvinnor, och vi kom från all världens kulturer: usa, Europa,
Mellanöstern, Asien, Afrika. Där konfronterades vi dagligen med männi-
skors olika sätt att uttrycka sig och olika värderingar. Jag minns ett budget-
möte då en ung produktchefsassistent, en libanes, skulle presentera sin bud-
get. Han var så nervös att det var svårt att förstå vad han menade, språk- och
kulturella skillnader gjorde det inte lättare. Men chefen på toppnivå gav sig
inte, utan frågade om och om igen, han ville verkligen förstå. Ett sådant för-
hållningssätt från högsta ledningen sänder starka signaler genom organisa-
tionen att idéer och förslag är efterfrågade och välkomna och inte behöver
vara dåliga bara för att de som för fram dem inte kan uttrycka den så tydligt.
Det är viktigt att företagets olika ledare, opinionsbildare och beslutsfattare

ser till att organisationen fungerar och inte bara sätter upp finansiella mål.
De måste också, tillsammans med högsta ledningen, verkligen jobba igenom
frågorna om vad som värderas i organisationen, hos medarbetarna och vad
som förväntas av cheferna. Vi bildade koncernen Bonnier ab 1998 genom att
slå samman det familjeägda Bonnierföretagen med det tidigare börsnoterade
Tidnings ab Marieberg. Jag började med att samla ett tjugotal personer i
ledande befattningar. Tillsammans jobbade vi fram en vision, formulerade
affärsidén och en värdegrund för den nya koncernen. Vi kom fram till nyck-
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elbegrepp som att vi hos medarbetarna särskilt värderar talang, entreprenör-
skap, yrkesskicklighet och integritet, att vi ska vara förändringsbenägna, att
vi fattar kloka, snabba och lönsamma beslut, och att vi vill ha branschens
bästa medarbetare och en arbetsmiljö som präglas av framgång, lust och en
strid ström av nya idéer. Andra självklara värderingar som gäller hos oss är
frihet under ansvar, att vi är omtänksamma mot varandra, och strävar efter
att alla ska vara delaktiga. I de finansiella delarna betonades vikten av orga-
nisk utveckling av verksamheten liksom att skapa nya produkter och tjänster.
Det är inte bara roligare och för var och en bättre att hela företaget är med

och arbetar fram strategin. Dels tar det fram fler idéer och aspekter, dels är
alla medansvariga för strategin. Den som är delaktig kan inte frånskriva sig
ansvar. De tjugotalet chefer som deltagit i processen arbetade därefter ige-
nom materialet med sina respektive ledningsgrupper för att ta in deras syn-
punkter. Det betydde att mer än 200 chefer runt om i organisationen där-
med hade varit med om att jobba fram strategidokumentet, innan vi lade
fram det till styrelsen och därefter kommunicerade den till alla medarbetare.
Det här fungerar bara om man verkligen arbetar igenom vad strategin bety-
der i de olika delarna av organisationen och vågar öppna för input. Ett sådant
arbetssätt kan vara svårt att hantera för chefer med stort kontrollbehov. Men
klarar man inte en öppen dialog ska man nog inte vara chef i en innovativ
organisation.

delaktighet och trygghet grunden för djärva satsningar

utanför ramarna

Vikten av ett öppet dialogklimat för innovation gäller i de flesta branscher,
men det är särskilt stort i kreativa verksamheter med många konstnärssjälar.
I vår koncern arbetar många människor med kreativa processer som inte ens
de själva kan beskriva. Det andliga klimatet är därför mycket viktigt. Det
handlar om att de med konstnärlig inriktning och de som sitter på pengarna
tillsammans vill och kan få kreativiteten att koka.
Vi är ett publicistiskt företag och säger i vår vision att vi vill leda den publi-

cistiska utvecklingen. Jag har medvetet valt att inte kvantifiera något tillväxt-
mål. Genomsnittlig årlig tillväxt är i praktiken omöjligt att styra mot. Omman
ett år köper bolag som ökar omsättningen med 40%, ja då har man klarat till-
växtmålet för ett antal år framöver. Men vad säger det egentligen – särskilt i en
verksamhet utan skalfördelar?
Istället betonar vi vikten av utveckling. Om vi lyckas med det leder det

också till tillväxt. Vi försöker därför skapa många utvecklingsnav i de olika
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länderna och inom varje verksamhetsområde. Det har lett till god tillväxt och
med större verksamheter blir utvecklingskraften större – det blir en god cir-
kel. För några år sedan hade vi huvudverksamheten i Sverige. Idag finns vi i
25 länder med en internationell del som är lika stor som den svenska. Vi har
stora företag i usa och i Tyskland liksom en stor engelskspråkig verksamhet i
övrigt. Vi har betydande aktiviteter i Danmark, Norge och Finland samt därut-
över snabbt växande affärer i ytterligare ett femtontal länder. Det betyder att
utvecklingsfrågorna är i fokus för många medarbetare på många olika ställen
i koncernen.
För innovationskulturen i koncernen spelar vårt eget kunskapscentrum,

Bonnier Media University, en viktig roll. Medieuniversitet har egen rektor
och en organisation som skräddarsyr allt från kortare ledarskapskurser till
förläggarutbildning, sälj- och marknadsseminarier och mba-program till-
sammans med världens främsta universitet. Ett uppskattat inslag i menyn är
Förändringslinjen som är precis vad det låter som. Jag själv är närvarande vid
start och avslutning och träffar på så vis många av koncernens ledande och
drivande medarbetare. Medieuniversitetet ger också bra tillfällen att bygga
broar mellan koncernens olika bolag och avdelningar samt att sprida
Bonnierkulturen.
När Bonnier ab bildades för tio år sedan pratade jag med många medarbe-

tare för att få input till strategi- och organisationsarbetet. En av de vanligas-
te frågorna var: ”vart går jag med mina idéer?” En annan var att vi hade för få
kvinnor i toppen och att vi måste fånga upp den unga generationen. Därför
startade vi ett Idea Council med representanter från olika affärsområden där
nya idéer fångades upp och utvärderades. Vi startade ett Young Advisory
Board med ett 10-tal yngre medarbetare som under några år fungerade som
bollplank åt koncernledningen och därtill drev några projekt de själva identi-
fierat som viktiga. Vi drog igång ett projekt - Bonnier och Kvinnorna – som
på några år dubblade antalet kvinnor i ledningsgrupperna från 16% till 34%,
och lyfte andelen kvinnliga chefer i hela koncernen till 45%. Över 60% av
alla nya chefsjobb under de senaste tre åren har besatts av kvinnor. Tveklöst
bidrar dessa aktiviteter till att släppa fram kompetens och kreativa krafter.
En viktig del av innovationsklimatet och infrastrukturen är också att det är

accepterat att misslyckas. Det är en värdefull kompetens att vara duktig på att
misslyckas. Det är viktigt att kunna avbryta projekt i tid och därmed undvika
att det blir alltför dyrt. För att lyckas och få saker och ting att hända räcker det
inte med att kunna och vilja. Man måste våga också. Det gäller att vara risk-
benägen – går det alltid bra tar man förmodligen för få risker och missar
många möjligheter. Givetvis kan vi inte följa upp alla spretiga idéer, men stör-
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re projekt som misslyckats försöker vi samla erfarenheterna från. Om något
liknande projekt eller idé kommer upp framöver så går det att plocka fram
vitboken och läsa på. Detta är dock en ansats, vi har ännu inte genomfört
detta arbetssätt fullt ut.
En chef måste också acceptera att ibland släppa fram idéer som man själv

inte tror på. Att säga ja till en person som har idé som han eller hon verkligen
brinner för när du själv är skeptisk sänder starka signaler. Självklart ska alla
argument och tveksamheter upp på bordet och diskuteras men om du i slu-
tänden trots det ställer upp på förslaget är det en viktig markering. Och har
man ställt upp kan man inte göra det med ”vad var det jag sa”-kommentarer
efteråt om det gick illa. Som chef står du antingen bakom beslutet fullt ut
eller inte alls.
När är vi själva som mest kreativa? Jo, det är när vi känner oss trygga och i

en miljö som är uppmuntrande och lustfylld. Den som är bland nära vänner
och vågar ta risken att göra fel. Framför allt gynnas kreativiteten av att det är
roligt på jobbet. Det är samma för det lilla barnet som för den vuxne, det gäl-
ler att skapa sådana förutsättningar på arbetsplatsen. Det handlar kort och
gått om att få till fler roliga dagar på jobbet. Det blir fler och bättre idéer av
det, jag lovar.

Samtal med Bengt Braun

86 svensk innovationskraft ii



För fortsatt industriell innovation krävs förändring

Margareta Norell Bergendahl

produktinnovation kräver särskilda förmågor

Sverige har en stark industrihistoria och många stora företag är grundade på
produktinnovationer. Vi har förhållandevis stort antal välutbildade ingenjö-
rer och vi har visat skicklighet i att utveckla komplexa systemprodukter.
Ytterligare en styrka är vår starka tradition av icke-hierarkiska arbetssätt,
grundad i en lång demokratisk period.
Vår position utmanas dock i den globala konkurrensen – företag och verk-

samheter flyttar i en helt ny omfattning. I en situation där kompetenser
inom exempelvis produktion och produktutveckling flyttas från landet, av
kostnadsskäl eller för att finnas nära marknaden, aktualiseras givetvis frågan
om var utvecklingskompetensen bör lokaliseras.
Vår potential att behålla och utveckla möjligheter till nya affärer är nära

knuten till hur vi lyckas öka vår förmåga till innovativ produkt- och affärsut-
veckling, till att utveckla innovativa organisationer, processer och människor
som kan skapa värde genom nya produkter och tjänster.
Efter ett antal år av rationaliseringar och effektiviseringar framstår beho-

vet av en ökande innovationsförmåga, innovation capability, som en viktig
angelägenhet för Sveriges industriella utveckling!
Med detta avses ett dynamiskt förlopp där innovationskraften beror av ett

lärande förhållningssätt, dvs hur organisationer förmår att utveckla sin inno-
vationsförmåga och förändra såväl arbetssätt som kompetens när omvärlds-
förändringar så kräver.
En rad skäl talar för att det krävs nya synsätt i förändringsarbetet – hela

produktbegreppet är i omdaning. Den tidigare indelningen i olika teknologi-
er, hårda och mjuka krav som traditionellt har dominerat saknar i många
stycken relevans. Dagens och morgondagens produkt består ofta av en kom-
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bination av funktion, fysisk bärare, en viss image och inte minst en upplevel-
se för den som använder den. Efterfrågan på kunskapsinnehåll, på design,
på livscykelperspektiv och på livsstilsrelaterade funktioner växer sig starkare
i såväl konsumentprodukter som i industriprodukter.
Teknologiutvecklingen och just kombinationsförmågan över ämnesgrän-

ser skapar möjligheter till helt nya lösningar för att skapa affärer och kundtill-
fredsställelse, företag och välstånd, men ställer också förändrade krav på fram-
tidens ingenjörer – samtidigt med att globaliseringen ger ökad konkurrens.

potentialen finns

Flera av våra starka innovationer har vi levt länge på. I resultaten från
euInnovation Scoreboard 2006 och 2007 visar resultat från Sverige med ett
mycket högt Innovation Index, men också att detta inte har medverkat till
önskvärd tillväxt. Det är nyttigt när andra ser på Sverige och beskriver de
egenskaper vi har som gör oss innovativa – det får oss att uppmärksamma
och vidareutveckla dem. En kollega från Stanford uttryckte helt nyligen att
svenska tekniska högskolor hör till de mest öppna och kreativa miljöer han
hade sett. Vi har kulturella egenskaper och förutsättningar som vi behöver
både förstå och värdera, för att kunna utveckla i utbildning och forskning. En
angelägen utmaning ligger i att omsätta detta för ökad tillväxt.
Tekniska högskolor har genom sin närkontakt med näringsliv och omgi-

vande samhälle, samt stora (i förhållande till vår folkmängd) student- och
doktorandkullar, en unik möjlighet att möjliggöra positiva samarbeten och
utveckla innovationskraften. Synergier mellan industrin och universitet och
högskola kan, när det fungerar väl, ge enorm utväxling för alla inblandade
parter. Gamla normer för hur forskning bedrivs, hur vetenskap prövas och
hur meriter värderas får inte vara hindrande för att använda potentialen i
samverkan med samhället!
Ett exempel på konkret utvecklingsarbete som för närvarande sker inom

en nationell innovationssatsning är att skapa en innovationsdriven forskar-
utbildning – att erbjuda ett spår i forskarutbildningen som syftar till att
skapa både en vetenskaplig avhandling och en innovativ kommersialiserbar
produkt.
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utbildning som innovationens motor

Det är väl bekant att vi idag har ca 9 000 nybörjarplatser på ingenjörsutbild-
ningar i Sverige, dessa är spridda på ett 25-tal universitet och högskolor.
Antalet tillgängliga platser överskrider i hög grad intresset från våra ungdo-
mar att söka sig till utbildningarna! Många skäl brukar anföras till att intres-
set är lågt, till exempel att det grundläggs redan i småskolan och att många
lärare på grundskolan är teknikfientliga, att matematikundervisningen är
dålig eller liknande. Mer sällan söker vi som är högskolans företrädare orsa-
ken hos oss själva. Hur attraktiva är de tekniska högskolorna egentligen i för-
hållande till andra valmöjligheter för dagens och morgondagens unga? Icke
desto mindre behöver vi goda ingenjörer för en bra samhällsutveckling, vi
behöver skarpa och innovativa kvinnor och män som vill och kan anta fram-
tidens utmaningar.
Fortfarande finns en spridd uppfattning att teknikutbildningarna är

smala, kalla, nördiga och tråkiga. Detta trots att det finns en lång rad goda
exempel på motsatsen, både vad gäller livet under utbildningstiden och det
spännande och varierande arbetsliv som följer. Men – om vi skall vara själv-
kritiska – och det behöver vi vara när målgruppen inte förstår eller uppskat-
tar kvaliteten i vår produkt – så innehåller våra ingenjörsutbildningar gene-
rellt än idag alltför lite av skapande moment.
Ytterligare ett drag av självkritik är värt att kommentera. De tekniska hög-

skolorna har genom att anlita skickliga konsulter blivit bra på att paketera
budskapet om värdet av en teknisk utbildning. Tyvärr är detta i många fall en
kosmetisk åtgärd eftersom programmens innehåll och arbetsformer inte har
anpassats till den kundkategori vi adresserar. Resultatet blir att studenternas
förväntningar inte infrias, besvikelse uppstår som ibland leder till avhopp
från utbildningarna.
Om vi verkligen vill släppa fram och utveckla individers och gruppers

innovativa förmåga kan vi inte börja de tekniska utbildningarna med mest
teori, beräkningar och analyser. Vi behöver på ett helt annat sätt lyfta fram
fantasi, skapande och kreativitet. Studenter och lärare bör arbeta med verkli-
ga problem och frågeställningar satta i sitt sammanhang.
Genom att redan tidigt i utbildningarna introducera en mycket mer

öppen problemlösning blir erbjudandet till den unga studenten att gå in i en
period av utveckling – att använda och utveckla såväl den egna som gruppens
kreativitet, men också att tillgodogöra sig metoder, verktyg och grundkun-
skap för att skapa framtiden.
En kraftfull väg, måhända den enda uthålliga, att ändra ett samhälles
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inställning är genom utbildning. Genom utbildning formas framtidens
beslutsfattare, näringsidkare och samhällsmedborgare. Att i utbildningen av
framtidens tekniker och samhällsbyggare skapar goda förutsättningar både
på individ- och gruppnivå att utveckla innovationsförmåga är en ödesfråga.
Det betyder att utbilda de som har förmåga att leda utvecklingen av nya och
nykombinerade idéer, innovationer och system till samhällsnytta och kom-
mersiell framgång, på hemmamarknaden likväl som internationellt,.
Sverige har fantastiska möjligheter!
Långsiktigt bör det innovativa perspektivet påverka de flesta av våra ingen-

jörsutbildningar. En rad utmärkta förslag finns i ivas projekt ”Morgondagens
ingenjör”.

piep – ett ekosystem för förändring

Vad innebär det att skapa innovationsförmåga? Kanske är det först och
främst att identifiera hinder och söka undanröja dessa – att utgå från att det
finns en slags naturlig innovationskraft som tillfälligt hindras av olika skäl.
Allt talar för att människor är kreativa och att många motiveras och stimule-
ras av att förverkliga idéer till produkter och lösningar. Dessutom går det att
träna upp dessa förmågor.

vinnova har, tillsammans med en rad andra aktörer, satsat resurser i
ett nationellt FoU-program för systemförändring, Product Innovation
Engineering program – piep. Utan att här fördjupa detaljerna i upplägg och
mål med programmet, får piep tjäna som ett exempel på en ansats för hållbar
förändring avseende innovation capability. Här arbetar forskare och företag
tillsammans med det gemensamma syftet att utveckla just innovationsförmå-
gan så att det leder till god näringslivsutveckling, parallellt med att utveckla
generell kunskap på området.Programmet drivs inom fem olika aktivitetsfält,
Innovation Knowledge, Innovation Management, Innovation Experience,
Innovation Business och piep Education.
Man kan illustera detta som ett ”ekosystem” med ömsesidig resursför-

sörjning och undervisning som drivande centrum, se figur 3.1 på nästa sida.
Innovation Knowledge handlar om att skapa en kunskapsbas utifrån såväl

internationell forskning som praktiska empiriska studier. Ett stort antal före-
tag undersöks av forskare inom många olika områden, vilka tillsammans
sammanställer en bild av nuläget avseende innovationsförmåga och innova-
tion capability.
InnovationManagement innebär konkret arbete med förändring, att imple-

mentera arbetssätt som utvecklar innovationsförmågan situationsanpassat.
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Det innebär också att värdera effekter åtgärder för innovation – dvs lärande.
Innovation Experience rör kunskapsutbyte, framför allt genom att ökamöj-

ligheterna för personrörlighet mellan akademi, industri och övriga samhälls-
funktioner. Syftet är att berika varandras miljöer genom varandras miljöer
genom utbyte av kunskap och erfarenheter.
Innovation Business skall medverka till att nyttiggöra innovationer

genom att tillhandahålla vägar till finna fungerande affärsmodeller av pro-
dukter och tjänster. Att kunna göra affärer, dvs förse kunden med lösningar
på hans eller hennes behov som man är beredd att betala för, är nyckeln till
innovation, och får inte underskattas.
Bortsett från att vart och ett av dessa områden är viktiga, innebär ekosys-

temet att de också utgör varandras resurser, dvs effekten av helheten blir
större än summan av delarnas effekt på innovationsförmågan. Den riktigt
långsiktiga motorn blir utbildningar för ingenjörer, civilingenjörer, forskare
och industripersoner, där resultat och erfarenheter från de olika fältens arbe-
te kan tillämpas (i piep Education). Programmet utgör ett öppet system och
välkomnar samarbeten med alla parter som vill medverka till att driva frågan
om svensk innovationsförmåga.
En dominerande tanke är att studenter skall få en möjlighet att utveckla

och träna sin innovationsförmåga i kombination med teknik- och analyskun-
skaper under utbildningen. Detta skall belönas och resultera i ny kunskap,

Figur 3.1. Ekosystem för ”innovation capabilities”, enligt PIEp (www.piep.se).
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nya produkter och tjänster och leda till nya affärsmöjligheter i systemet.
Även om teknik- och matematikbasen i våra ingenjörsutbildningar är vikti-

ga att värna om så behöver vi med nya ögon förnya hela kursprogram så att vi
inte slösar med unga människors energi och engagemang i början av utbild-
ningen. Genom att bättre sätta in kunskap i sitt sammanhang, och växelverka
med näringslivet genom hela utbildningen, inte bara i specialiseringskurser-
na i slutet, kan vi öka verklighetsförankring och göra utbildningen mer moti-
verande. Utbyte med näringslivet ger dessutom goda möjligheter till interna-
tionella kontakter och uppdrag som innebär att resa ut i världen.
Eftersom akademin redan baseras på globala kunskapsnätverk ger forsk-

ningsanknytningen i utbildningen gott stöd för examensarbeten och liknan-
de studentprojekt. Möjligheter till internationella utbyten bör ytterligare för-
stärkas för studenter, vilket ger dem nya perspektiv och behovsbilder – och
idéer till nya produkter, tjänster och arbetssätt. Att förstärka våra ingenjörsut-
bildningar som motor i ett rikt ekosystem för innovation kommer att göra
dem attraktiva både för de unga, lärare och forskare, samt för näringslivsre-
presentanter att medverka i. Det kan sporra samhällsengagerade ungdomar
att söka sig till teknikutbildningar för att skaffa sig en bra grund genom
kombinationen av djup kunskap och god innovationsförmåga. Både under
studenttiden och efter avslutad utbildning kommer de att vara väl rustade för
att bidra till att – på riktigt – förbättra världen!

Samtal med Margareta Norell Bergendahl
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4: Entreprenörens drivkrafter

Venture Cup finalist:
Marcus Thorin – Ventotech AB

Enligt en studie på Chalmers har 72% av Västsveriges villor riklig mögelpåväxt på kallvindarna och 175 000 kryp-
grunder har mögelproblem enligt Anticimex. Ventotech utvecklar och säljer en lösning för att fuktsäkra känsliga
byggnadsutrymmen. För fastighetsägaren innebär detta ett kostnadseffektivt sätt att reducera risken för dyra
fukt- och mögelskador. Teknologin utnyttjar klimatets naturliga variationer som drivkraft och är således mycket
energisnål. Ventotech har idag marknadsdominerande professionella aktörer inom bygg- och fastighetsbran-
schen som betalande kunder.





Om att tro på sin idé och friheten att få skapa

Efva Attling

min vision är att göra det vackra möjligt för alla

Min grundinställning är att om man bara vill ha något tillräckligt mycket så
kämpar man för det. Som ung jobbade jag på Åhléns och plockade disk på
caféet för att få ihop pengar – det går alltid om man vill! Vad gäller mina
smycken vill jag att de ska vara möjliga att köpa för gemene man. I det här
och många andra avseenden när det handlar om innovation är förstås Ingvar
Kamprad idolen. Att lyckas med idén ”alla ska ha råd till bra möbler” är
mycket beundransvärt. Jag har samma filosofi. Även om silver, guld och
ädelstenar är dyrt så gör jag smycken som finns i alla prisklasser, från några
hundralappar och upp till miljonbelopp. Även om det är design och hantverk
så försöker jag hålla nere priset på baskollektionen. Vackra smycken ska inte
vara en ouppnåelig dröm. Jag vill att det ska vara möjligt att bära designade
smycken även om man inte har jättemycket pengar.
Den här synen på pengar och ekonomi har jag alltid haft. Vill man något

tillräckligt mycket kan man kämpa för det, och om man har tillgång till egna
pengar ger det frihet. Detta enkla resonemang präglar också företagandets
villkor. I mitt företag har vi alltid varit sparsamma. Det kanske är lite typiskt
kvinnligt företagande. För oss var det inte viktigast att skaffa flådiga kontor
och bilar. Istället ville vi snåla och spara ihop egna pengar till våra satsningar,
så att vi inte skulle vara beroende av någon långivare. Och vi har faktiskt inte
haft några lån i företaget. Vi har velat känna oss oberoende, och inte ha någon
som klappar oss på axeln. Vi är stolta över att ha aaa i kreditvärdering. Det är
viktigt för oss. Vi har inga ekonomiska problem sopade under mattan. Och
företaget är inte heller bara tomt prat och visioner – vi gör det vi har föresatt
oss men gör inte så stort väsen av det. Att vi är ekonomiska till sinnet har
förstås ibland lett till problem med för lite personal vid säsongstoppar, som
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vid konfirmation, skolavslutningar eller vid julhandeln. Men det har vi änd-
rat på nu.
Jag får ta del av så många fantastiska berättelser av människor som vill ge

bort något mycket dyrbart till den de tycker om. En av dem var en kille som
kommer in och fick se en ring, och utbrast: ”Den är så vacker, den ska jag
ha!” Han skulle fria till sin flickvän och ge henne den som morgongåva. Jag
vågade knappt tala om att ringen kostade 26000 kr. Jag försökte erbjuda
andra alternativ. Men han sparade ihop till den, och gav henne den på en
middag i Amsterdam. Han kom in och berättade hur det hade gått sedan.
Eller en kvinna som skrev till mig att hon hade mist sin sambo och pappan
till hennes fem barn. Nu skulle hon köpa sex ringar som skulle påminna
dem om mannen som gått bort. På ringen står det Pencez de moy – tänk på
mig, på 1300-talsfranska. Det är sådant här som är häftigt, det är så mycket
mer än guld och diamanter, det handlar om viktiga ögonblick och männi-
skors kärlek till varandra.
För att våga ta klivet och bli företagare behöver man självförtroende och

känslan av att vara en person som betyder något och kan göra skillnad. Här
kan vi återigen blicka tillbaka till uppväxten och skolan. Som ung behöver
man bli sedd för att få självförtroende och förmåga att uträtta något. Att se
individen i skolan är viktigt! Även de som inte ”passar in” eller tror att de inte
kan. Mycket viktigt för att vi ska få fram företagare.

framgångsrikt företagande ger frihet

För mig personligen är nyfikenheten min stora drivkraft i skapandet och i
företagandet. För mig är det viktigt att få vara kreativ. Som kreatör behöver
man då, för att företaget ska fungera, ”teama” upp sig med en eller flera bra
partners som kan branschen och företagandets villkor. Då lär man sig myck-
et av varandra. I början hade jag en kompanjon som såg till att vi förvaltade
vårt eget guldlager, kontrollerade att vi hade fungerande tillverkning, och
betalande återförsäljare. Tack vare hennes kunnande om branschen har vi
inte gått i onödiga fällor. Ta exempelvis återförsäljare som vi är osäkra på,
eller som vi vet har dålig betalningsförmåga, de får köpa mot postförskott.
Affärsmässigheten måste fungera. Vi hjälper inte om vi stjälper oss själva. Å
andra sidan är det fantastiskt roligt att se en återförsäljare som har fungerat
dåligt som lyckas vända och kommer tillbaka. De kanske behövde byta lokal
eller förändra i sina kostnader för att få det att gå runt.
Det är roligt att möta människor som ser på saker man själv tar för givet

med helt andra perspektiv. Ett exempel på det var när jag nominerades till
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Entrepreneur of the Year i Stockholmsregionen 2005. Inför det fick jag lov att
intervjua min revisor om ekonomi och lära mig mer om olika ekonomiska
begrepp, så att jag inte skulle verka helt bortkommen. Och med Anders, som
han heter, upptäckte jag att det inte alls var så svårt. Jag ville verkligen förstå
det här – det är ju mina pengar det handlar om. Jag hade sedan länge haft
blockeringen att ”jag kan inte matte” från skolåren, men den släppte när jag
fick sätta mig in i det här ordentligt. Mönster går att bryta, och det här är vik-
tigt att förmedla till den som inte tror att man kan till exempel ”matte”, oftast
har man faktiskt förmågan. Och återigen – det kan inte nog understrykas
hur viktigt det är att bli sedd och uppmärksammad i skolan.
Jag är oerhört lycklig att jag får arbeta med att skapa det jag vill. Jag får

många förfrågningar – allt från att designa fälgar till skinnjackor. Och i ska-
pandet har självklart miljön stor betydelse. Här på Söder i Stockholm har jag
nära till små underbara butiker med fantastiska människor som kan sin sak,
skapar sitt eget och bara tar hem riktigt bra grejor. Här har jag nära till ska-
pandet. Som kreatör behöver man mycket envishet, stark tro på sig själv och
sitt eget omdöme, även om man tar emot råd från andra som man litar på.
Men det är viktigt att våga gå emot råd också, omman innerst inne verkligen
tror på sitt eget. För mig handlar det om att ha lust att skapa något, sedan
betrakta det – tror jag på det här, den här formen? Kanske sova på saken. Jag
vet att jag är väldigt snabb att bestämma ja eller nej, och försöker därför
vänta lite. Sedan frågar jag en person som jag litar på; ja eller nej, funkar den
här. Om den jag litar på då säger nej, men jag ändå känner att den är bra, då
kör jag på den ändå. Den typen av inre styrka tror jag är viktig hos kreatören.
Ett sådant exempel i min kollektion är Genie (in the bottle), anden i flaskan,
som blev en av mina storsäljare. Hos mig handlar det mycket om bedöm-
ning av vad som passar in, och att hålla linje med enkelhet och renhet.
Behöver man då speciell utbildning för det här? Själv var jag silversmeds-

lärling, och lärde mig massor. I den vanliga skolan fick man inte uppmärk-
samhet. Sedan var jag fotomodell i tolv år, och det är ju en tuff skola. Jag har
alltid varit en sådan person som får en fix idé som jag vill genomdriva och
när jag gör det håller jag fokus. Som många företagare och kreatörer kan jag
nog påstå att jag är självlärd. Drivkraften kommer av lusten att få skapa, och
för det behövs medel att kunna skapa. En annan inspiratör för mitt företa-
gande var Maria-Pia Boëthius. Vi gjorde tv ihop – vänsterbruden och foto-
modellen. Hon lärde mig mycket i andan ”låt aldrig någon få sätta sig på dig
bara för du inte pluggat”.
Nu har vi kommit en bit med företaget. En utmaning som står för dörren

är att finna ett bra system för att hålla ordning på utbudet hos de många åter-
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försäljarna. Jag som smyckedesigner kan inte längre ha personlig kontakt
med var och en av de numer över hundra återförsäljarna, på det sätt som jag
tidigare försökte ha, och som jag märker att många av dem fortfarande för-
väntar sig av mig. Även om affärsmässighet är viktig, så måste man räcka till
för personliga relationer, det är viktigt, även om det är svårt att få tiden att
räcka till.
Företagandet går igenom olika faser, på gott och ont. Jag tycker själv att

växandet har varit en svår fas. Vi tror fortfarande att vi är det lilla företaget.
Idag har vi 73 miljoner kronor i omsättning. I arbetet med företagsutveck-
lingen är jag glad att vi har fått världens bästa styrelse! En annan nyckel för
mig personligen är att jag anställde en person som kan hjälpa mig med mitt
jobb i vardagen, min assistent Jenny Matila, som har pluggat ekonomi, tek-
nik och design. Hon kompletterar mig perfekt och gör allt det som jag inte är
så bra på eller helst inte vill eller ska hålla på med. Utöver det har vi tagit
hjälp för att utveckla företaget, och det kan verkligen rekommenderas. Då
kommer någon som analyserar vår verksamhet, som säger ”vad duktiga ni är
som har klarat allt det här, trots förutsättningarna, och nu kanske ni skulle göra
så här istället!”. Man ska inte vara rädd att ta hjälp för att utveckla företaget.

ledarskap och ansvar som företagare

För mig är ledarskap att vara närvarande i vardagen. Det är speciellt viktigt
när det är ett företag som utgår från mig som kreatör. Jag har mina idéer och
tankar om allt. Hur det ska se ut i skyltfönstret till exempel – lite som Ingvar
Kamprads filosofi om enkelhet och renhet, och det utgår väldigt mycket från
mig och min tanke. Men medarbetarna varken vill eller kan jag styra över.
Alla behöver inte ha på sig Carpe Diem-halsband! Om de vill bära våra egna
smycken eller inte är upp till dem. På samma sätt är det med våra återförsäl-
jare, de har ju sina egna företag. Men för mig är ledarskap för innovation att
berätta för medarbetare om detaljer om försäljningen, speciella händelser,
att få alla att känna sig nära och delaktiga. Jag försöker kommunicera grun-
den i idén ofta och tydligt, samtidigt som jag lämnar stor frihet. Den som
äger butiken avgör ju själv, men jag kan berätta hur jag har tänkt, t ex vad gäl-
ler enkelhet i design och skyltning etc. Jag vill att kunden ska veta att jag har
haft idén från smycke till förpackning, hela förloppet.
När det gäller marknadsföring gör vi det helt själva. Att gå via en byrå

skulle för mig betyda att göra jobbet två gånger. Kommunikation är supervik-
tigt. Jag älskar bilder och väver in erfarenheter från mina tidigare jobb. Jag
använder exempelvis musiken i smyckevärlden, som i smycket Imagine. Det
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är en hyllning hommage till John Lennon. Jag vill beröra människor med
mina texter och tankar. Det är därför som musik fungerar så väl – musik når
ut. Mina smycken är en förlängning av min musik. Men väldigt korta låtar.
Det är lite som när jag lärde mig spela piano som liten, spelade fel, börja-

de om, spelade fel och började om. Min pappa sa till mig att det var bra att jag
gjorde fel. Det är mänskligt att fela, det är så man lär sig. Fel i företagande
har jag också gjort när jag startade klädfirma med en partner. Vi blev riktigt
osams. Bland det bästa jag har gjort var när vi träffades flera år senare och
blev vänner igen. Jag lärde mig ödmjukhet och blev stärkt i min uppfattning
att alla delar i livet behövs. Det handlar om balans, på samma sätt som smak-
sinnet behöver man sött, surt, salt och beskt i sitt liv.
Med företaget vill jag att vi ska beröra, helst lyckas framkalla rysningar

hos folk. Jag kallar det Beauty with a Thought. Inom företaget och till vårt för-
säljningsnät berättar jag gärna glimtar om vad vi gör och hur vi kommer till
nytta. Jag vill sprida och förmedla för att få fler att känna glädje och entusi-
asm. Här spelar de många säljarna en avgörande roll i vår verksamhet. De är
lite som våra soldater där ute på fältet. Utan dem är vi inget. En säljare kan
hjälpa kunden att hitta precis det han eller hon söker. För många kunder är
det till sitt livs ögonblick man söker smycken – som exempelvis en förlov-
ningsring. En duktig säljare kan vända en tanke hos en kund och hjälpa till
att välja bland det som finns i butiken. Andra kunder är beredda att vänta
tills smycket är tillverkat. Det viktigaste är ändå att kunden blir nöjd.
I säljarnas arbete är det viktigt att vi från företagsledningen är med. Åter-

igen, det handlar om att vi ser dem, att de känner att de blir sedda. Deras
bemötande med kunden i butiken är oerhört viktigt, att det fungerar och
inspirerar. Jag försöker hinna med att vara medverkande i våra säljares var-
dag. Till dem försöker jag förmedla bilder från tillverkningen och speciella
beställningar, ”nu har hm Konungen beställt det här”, ”nu går leveransen till
Grammisgalan”, eller vad det nu kan vara som är aktuellt. Och så gör vi saker
ihop i företaget, går på något event och sedan ut och käkar tillsammans. Att
resa tillsammans är också ett bra sätt. Eller att göra annorlunda saker till-
sammans.
Som person och företag kan man också hjälpa till i större frågor. Jag åker

ofta till Thailand och känner många som förlorade någon i Tsunamin 2004.
Därför kändes det självklart att engagera sig. Jag tog fram ett smycke,
Angels, som vi säljer till förmån för Röda Korset. Det får mig att tänka på alla
som förlorade barn och andra närstående. Med hjälp av Angel har vi fått in
mer än 1,4 miljoner kronor till hjälpinsatser i uppbyggnaden av samhället
efter katastrofen. Det är viktigt att kunna känna att jag också har hjälpt till.
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Även om det är frågor som väcks geografiskt långt borta kan vi hjälpa till med
det vi kan. Röda korset-smycket var en sak, att hjälpa till i opinionsbildning
är en annan. T ex har vi röda tröjor idag för att stötta munkarnas och andra
burmesers kamp för frihet i Burma. I kollektionen finns också ett Amnesty-
smycke, Human, från 2004. Grundtanken är att respektera andra, andras
åsikter, och att själv bli respekterad. Genom eget företagande och friheten att
få skapa känns det bra att ha möjlighet att kunna vara med och påverka.

Samtal med Efva Attling
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Släpp fram entreprenörsandan!

Ayad Al Saffar

låt invandrare snabbt bli delaktiga i

samhällsutvecklingen

När jag satt på flyktingförläggning i Rättvik led jag av att inte få arbeta. Jag
hade tagit mig till Sverige och var laddad att starta mitt nya liv här. Men jag
fick inte söka jobb, än mindre starta eget. Det var väldigt frustrerande, att
bara gå där och vänta.
Jag tror inte att jag är ensam om den erfarenheten. Invandrare är ofta drif-

tiga personer, annars hade de inte vågat lämna sitt hemland och förmått ta
sig hit, och det är en förlust att inte ta till vara deras drivkraft. Det finns
många goda råd att ge en spirande entreprenör men min bakgrund och erfa-
renhet gör mig automatiskt till en förespråkare för just detta; att ta tillvara
den kraft och initiativrikedom som invandrare erbjuder Sverige.
Varje kultur har sin specifika företagskultur, sitt synsätt på entreprenör-

skap och på hur nya idéer får komma fram och prövas. Öppenhet att pröva
nya vägar motverkar att man låser sig i gamla, innötta mönster. Och i mötet
mellan skilda kulturer kan nya synsätt födas. Det blir en slags korsbe-
fruktning som kan generera nya lösningar och företagsmodeller.
Maud Olofsson och hennes kollegor i näringsdepartementet och regering-

en har redan insett invandringens potential, tror jag, och saker verkar röra sig
i rätt riktning. Jag hoppas bara att det kan matchas av nödvändiga förändring-
ar av flyktingpolitiken. De som tar sig hit och får stanna måste få en ärlig
chans att visa framfötterna. De som är motiverade måste få förutsättningar-
na, ibland så enkelt som ett tillfälligt arbetstillstånd under prövningstiden.
Ansvar och delaktighet ger lojalitet och genererar vinster. Människor som

inte känner sig delaktiga i samhället lär inte heller känna någon lojalitet med
sitt land. Samma princip gäller i ett företag. Om man ger människor möjlig-
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het och incitament att utvecklas och ta större ansvar så gör de oftast det. Det
är i alla fall min erfarenhet.

tjusningen med entreprenörer

Att vara entreprenör är egentligen inget märkvärdigt. De allra flesta männi-
skor är i mer eller mindre utsträckning entreprenörer; i hemmet, som arbets-
tagare eller som företagsledare. Motivationen och energin finns på alla nivåer.
Det är den positiva, framåtdrivande energin som finns hos framgångsrika

entreprenörer och i gott entreprenörskap som attraherar mig. Utan den skul-
le många av dagens upptäckter, uppfinningar, andra nyttigheter som gör och
gjort livet bättre för människor inte existera. Det är det där drivet, att ständigt
gå vidare, undersöka, testa nya grejer och vilja förbättra som, när det funkar,
framkallar kicken. I alla fall för mig.
Kanske handlar det till stor del om att våga ifrågasätta. I entreprenörsan-

dan ligger att aldrig acceptera något som en obestridlig sanning, att alltid
försöka tänka i nya banor. Det engelska uttrycket ”think outside the box” är
träffande.
Jag tror att det här finns hos de flesta människor. Ta bara vardagspusslet

som så många, inte minst småbarnsföräldrar, brottas med på daglig basis.
”Om du lämnar på dagis så går jag in tidigt till jobbet och hinner hämta för att
skjutsa till simningen.” Eller att hitta billigaste flyget till semestern. Ibland är
det ju en utmaning bara att hitta biljetter. Och nu behöver vi ju tänka på att
resa klimatsmart också. Vi ställs dagligen inför beslut där det lönar sig att
hitta nya vägar, att tänka utanför lådan.
Kanske kan man lite tillspetsat säga att entreprenörskap är själva förut-

sättningen för människans överlevnad. Det är ju drivkraften att lösa pro-
blem, utveckla och förbättra som tar oss förbi svårigheter och vidare framåt.

en svensk tiger?

Om det stämmer att alla besitter mer eller mindre av den här drivkraften, är
väl frågan snarast hur man kanaliserar sin drivkraft och vilka förutsättningar
man har. Jag tänker ibland att många verkar lämna sina entreprenörsegen-
skaper hemma när de åker till jobbet. På något sätt har ett klimat skapats i
arbetslivet i Sverige som inte uppmuntrar människor att tänka och analysera
på samma effektiva sätt som i det privata. Ett bra exempel, som jag själv sett
i mitt företag, är att om man ger en budget för ett projekt, låter man bli att
försöka finna bästa och billigaste beståndsdelarna, så länge det håller sig
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inom den givna budgetramen. Inte hanterar man sin lön på samma sätt,
eller hur?
Det finns också en tendens i Sverige att underskatta eller tala nedsättande

om det svenska, allt från Kungahuset till cykelhjälmar. Men kan Du förestäl-
la Dig en fransman prata om Frankrike på samma sätt? Och ändå är Sverige
på flera och avgörande sätt ett mycket bättre land än Frankrike, tycker jag.
Att marknadsföra Sverige i världen är viktigt. Svenskarna är Sveriges

bästa och viktigaste ambassadörer. Tänk Dig hur skulle det tas emot av kun-
derna om Leif Johansson omotiverat uttalade sig negativt om Volvos lastbilar
eller om Ingvar Kamprad skulle påstå att ikeas produkter vore skräp?
För mig som är uppvuxen med den arabiska kulturen i Libanon med sina

franska influenser är det märkligt att människor i Sverige känner så lite gläd-
je och stolthet över sitt land och sin kultur. Man går miste om något viktigt.
Libanon har många etniska grupper som tillhör flera olika religioner. Men
när jag träffar en libanes, vare sig han eller hon är kristen drus, armenier,
shia- eller sunnimuslim, eller från någon annan minoritet, brukar vi finna
varandra direkt. Den gemensamma nämnaren är alltid kärleken och stolthe-
ten vi känner för vårt land.
Därmed inte sagt att man skall förhålla sig okritisk. Självklart finns en hel

del som skulle behöva förbättras, också i Sverige. För att återknyta till var jag
började så är ett uppenbart exempel det svenska förhållandet till invandrare.

den outnyttjade reserven

Min resa från flyktingförläggning i Rättvik till vd för Ur&Penn har varit
långt ifrån problemfri. Jag har stött på vansinnigt många hinder och fördo-
mar på vägen. Självklart uppstår friktion och svårigheter när kulturer möts
och främmande människor plötsligt gör sig hörda mitt i det hemvana och
trygga. Men vi måste se potentialen och inte stirra oss blinda på svårigheter-
na, riktiga eller inbillade.
Det är kanske uttjatad retorik, men Sverige behöver invandrarna. Deras

betydelse för Sveriges ekonomi är avsevärd. Om alla invandrare skulle gå ut
i strejk en dag skulle Sverige stanna. Ta Volvo: hur många lastbilar skulle
rulla ut från produktionslinan utan alla de invandrare som arbetar där?
Men ännu viktigare än att lyfta fram vår betydelse för den svenska ekono-

min och välfärden är att inse potentialen i den drivkraft som sitter och väntar
i Rättvik.
Invandringens roll är bara en del, som jag har valt att belysa på grund av

min egen bakgrund och erfarenhet. Vi måste skapa bättre förutsättningar för
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såväl ursvenskar som invandrare att få pröva nya idéer och vara med att driva
utvecklingen framåt. I samhällslivet och på företagen måste människor få
känna sig delaktiga, få ansvar och utrymme. Passivitet och likriktning måste
ge väg för driftighet och mångfald. Vi ska ifrågasätta men också försvara och
stolt bevara det som redan är bra. Sverige behöver våga lite mer, öppna dör-
ren på riktigt och släppa fram entreprenörsandan hos oss alla.

Av Ayad Al Saffar
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Innovationens självklarhet, nyhetens
behag, och problemet med båda

Alf Rehn, Marcus Lindahl och Claes Gustafsson

problemet med självklarheter

Ingen vet var Sveriges ekonomiska framtid ligger, och precis häri ligger
Sveriges ekonomiska framtid. Vi lever i ett land som tagit fram framgångsrik
företagsverksamhet i de mest varierande branscher: musik (t ex Polar
Records), medicinsk teknologi (t ex Elekta), mode (t ex h&m och Filippa K),
industrialiserade möbler (ikea), precis som it, telekom, Web 2.0 och så
vidare. I så gott som alla dessa fall har framgångarna dykt upp ur oväntade
eller utskrattade satsningar. Ändå vill vi normalt tro att detta bara är ett fall av
att folk ”förr”, folk från en mindre upplyst del av historien, inte kunde se vad
som är självklart för oss idag. Vår nuvarande diskussion om innovation upp-
visar dessvärre många av dessa inslag.
Är innovation alltid bra? Är radikal innovation alltid bättre än inkremen-

tell sådan? Är det helt nya alltid bättre än det derivativa? Många frågor … I en
situation där innovation över allt lyfts fram som den enda rätta vägen och
den enda ekonomiska möjligheten är det kanske dags att diskutera möjlighe-
ten att vara innovativ kring innovation, dvs att diskutera innovationens grän-
ser. Problemet med innovation som begrepp kan nämligen vara att det låser
in oss i en alltför snäv idé om vad innovation kan vara, och därmed kanske
hämmar innovationen självt. Vi, som människor, blir ofta fångade av
begrepp, accepterar dem (och diskussionen kring dem) som redan givna,
och gör oss själva blinda för de möjligheter som finns bortom dessa. Och
varför skulle detta inte gälla innovation?
Låt oss som exempel ta den produkt som kanske allra mest fått stå som

det globala primus inter pares vad gäller innovationer, företaget Apples iPod.
Denna i sig fantastiska produkt finns numera diskuterad i så gott som samt-
liga kursböcker i innovation, och innovationsböckerna som nämner den
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utgör ett försvarligt antal hyllmeter. I sig är detta en bra sak, och man kan
tänka sig betydligt sämre och tråkigare förebilder. Samtidigt har man i denna
stenhårda fokusering på just en ikonisk produkt missat en kanske intressan-
tare poäng, nämligen den marknad som uppstått i att vara efterföljare. Här
menar vi inte den uppsjö av kloner och kopior som dykt upp (även om dessa
också kan vara intressanta), utan snarare den marknad som växt upp i
anslutning till och i farvattnet av ”moderskeppet”. Marknaden för accessoa-
rer till iPoden uppskattas idag vara cirka sex miljarder kronor, och växa
mycket snabbt, särskilt med lanseringen av dess efterföljare iPhone.
Innovationer i denna sektor har normalt inte diskuterats särskilt mycket, av
orsaker man kan anta har att göra med det till synes otillräckliga nyhetsvär-
det och den definitiva osexigheten hos t ex ett nytt iPod-fodral. Detta till trots
kan vi konstatera att även dylika ”förlängningar” på en innovation är ekono-
miskt viktiga.
Detta är givetvis ingen nyhet, och vi vill inte hävda att vi i och med detta

pekar på en radikalt ny sak. Snarare vill vi med detta exempel lyfta fram pro-
blemet med att se på innovation på ett allt för kringgärdat sätt. Eftersom
innovation (och det näraliggande kreativitet) har blivit slagordet för dagen,
måste vi ge akt på den låsning som detta kan skapa — de sätt varpå vi kan
fokusera för mycket på världens iPods och för lite på skapandet av fodral. En
liknande skevhet kan nämligen ta många former.

det gamlas behag

Innovation är alltid i någon mån sammankopplad med nyhet, t.o.m. så långt
att man ofta definierar innovation som framtagandet av nyheter. I och med
detta riskerar man dock att anta att gammaldags kontexter inte kan fram-
bringa samma slags innovation som nya. En variant av detta misstag såg vi i
och med dotcom-bubblan, och något liknande verkar nu hända kring Web
2.0. Där branscher som it och bioteknologi har blivit själva sinnebilden för
innovation och skapandekraft, så uppfattar man verkstadsindustrin och
undervisning som mer eller mindre resistenta mot innovation, eller antar
åtminstone att innovation i dylika kontext är mindre intressant än den i de
”nya” branscherna. Härmed blir det möjligt att vi när vi talar om innovation
i nya branscher i själva verket missar de egentliga nyheterna i Sveriges eko-
nomi. Inte nödvändigtvis, men kanske.
Ta till exempel detta med utbildning. Den akademiska sektorn, särskilt

den som sysslar med utbildning, är ett klassiskt exempel på en bransch som
kan te sig rätt gammaldags och tråkig. Sålunda varken söker, förväntar eller
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stöder man egentligen innovation inom denna. Resultatet? Möjliga innova-
tioner somnar bort, till en del kvävda av ett antagande om att man inte riktigt
kan vara ny nog i en så gammal sektor. Vi har exempelvis själva följt med
projekt som försöker ta fram modeller för transnationell utbildning, men
som viftats undan trots sin innovativa potential, eftersom universitetssek-
torn inte har tillräckligt namn om sig som nyhetsdrivande. Likaså kan man
se till den svenska verkstadsindustrin. Världsledande i flera av sina led, men
sällan med när innovationer diskuteras, eftersom man inte riktigt passar in i
den bild av nyhet och innovationsflärd som dominerar analyserna. Vi kunde
fortsätta med fler exempel.
I samma anda har den högintressante teknikhistorikern David Edgerton i

sin The Shock of the Old argumenterat på att vi ständigt dras med en skevhet
i hur vi ser teknisk utveckling, och blundar för att äldre tekniska lösningar
faktiskt lever med och t.o.m. utvecklas parallellt med innovationer, skapande
en värld där det nya och det gamla ständigt blandas och påverkar varandra.
Ser man då blott till det nyaste nytt, och bara till det som har lyckats skapa en
aura av innovation kring sig, riskerar man att missa vad som de facto sker i
ekonomin.

att vara innovativ kring innovation

Vad vi därför vill hävda är att det är viktigt att inte tro att det räcker med blott
en läpparnas bekännelse vad gäller innovationens betydelse och ekonomiska
vikt. För att realisera de möjligheter som finns i en ekonomi måste vi gå bor-
tom det enkla med att säga ”Sverige måste bli mera innovativt”. Istället
måste vi se till den mångfald av sätt varpå värdeskapande kan ske, och inse
att det ibland kan vara oerhört innovativt att inte vara innovativ. Åtminstone
inte att vara innovativ på samma sätt som alla andra. Vad upptagenheten
med nyheter och nyhetsvärden skapar är en situation där vettiga och fram-
gångsrika affärsidéer inte får det genomslag eller det stöd de förtjänar för att
de inte lever upp till den bild av innovation som lanserats, och detta är ett
direkt hot mot den svenska ekonomin.
Se t ex på Bert Karlsson. Bert presenteras ofta som något av ekonomi-

Sveriges byfåne, en man som talar till och lever på den mest vardagliga popu-
lärkulturen och de mest lättköpta poängerna. Ingen, framför allt inte de som
uttalar sig om slikt, skulle hänvisa till Bert Karlsson som innovatör. Likväl är
han en av musik-Sveriges mest inflytelserika affärsmän, och hans satsningar
har allt som oftast visat sig vara högst framgångsrika. Hans innovativa för-
måga har inte handlat om att kunna kapitalisera på nyheter, utan snarast om
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att koppla upp sina satsningar till djupt liggande tendenser i den svenska
folksjälen, att skapa affärer ur samma mylla som det anrika tv-programmet
Nygammalt.
Häri ligger kruxet och paradoxen. Vi är vana att se på saker som antingen

nya (och därmed bra) eller gamla, inte som nygamla eller gammelnya. Vi är
vana vid en slags kontrollerbar enkelhet i våra diskussioner om det innovati-
va, och en folklig Bert Karlsson passar inte in i denna. Men det är också här
som de sant innovativa visar upp sin förmåga. Bert är en innovatör, inte för att
han har kunnat ta fram nyheter, utan för att han har kunnat motstå nyhetens
lockelse. I en situation där alla försöker hitta det ”nya soundet” kan de facto
någon som inser marknadsmässigheten i det gamla framstå som den med
bäst framförhållning.

sverige efter innovationsyran

Detta är också något som börjar påverka innovationsdiskussionen i företag,
och vi börjar se allt fler tecken på missnöje med de vanliga diskurserna.
Enligt en studie rapporterad av Boston Consulting Group är bara under
hälften av amerikanska företagsledare nöjda med resultaten av sina innova-
tionssatsningar (ner från närmare 8o%), och våra egna intervjuer med
svenska och finska toppchefer visar på en allt större tveksamhet inför
begreppet och dess utbredda, standardiserade användning. Vad som behövs
för att realisera de möjligheter som finns i innovation är därför en strävan att
innovera innovationsbegreppet, att gå bortom de vanliga förklaringarna och
de välanvända exemplen. I en värld där det även i Sverige finns fler än ett
ämbetsverk för innovation är det hög tid att börja bråka med begreppet och
söka alternativ. ”Innovation” har helt enkelt blivit en av det svenska språkets
minst innovativa klyschor.
Vad Sverige historiskt sett har varit bra på är att hitta sätt att nytänka bran-

scher som verkat resistenta för innovation – mode, möbler, verkstadsindustri.
Vad de här nyskaparna lyckats göra är kanske framför allt att de sett bortom
vad innovation ”ska” vara, vad som ”passar in” i innovationsbegreppet.
Därför lyckades de också med vad andra inte klarade av. Frågan blir därför
om vilket fokus vi skall lägga på det hela. Ska vi bara utgå från dess helbräg-
dagörande kraft, eller ska vi acceptera att det sant innovativa är det som vi
inte fullt kan greppa, det som existerar bortom våra definitioner?
Vill vi ha ett innovativt Sverige kan vi inte begränsa oss blott till det vi tror

är fint eller nytt eller viktigt. Vi måste även se till det löjliga och det lätt galna,
det gammaldags och det förlegade, för det kan lika väl vara här som det inno-



entreprenörens drivkraft 111

vativa dyker upp. Därför är det viktigt att inse det fundamentalt företagseko-
nomiska med innovation – en entreprenör struntar egentligen i innovation,
hon vill skapa värde och ett företag. Detta passar inte särskilt väl in i policy-
diskussioner eller i nationalekonomiska modeller, men just därför blir det
också innovativt, och precis därför kan det bli sant kreativt. Vad vi behöver är
därför fler människor som struntar i innovation, och som kanske kan hitta
det nyskapande i det gamla och trygga, det historiska, det oväntade …

Av Alf Rehn, Marcus Lindahl & Claes Gustafsson
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En entreprenör i regeringen

Maud Olofsson

släpp loss entreprenörerna – de finns överallt!

Jag är själv entreprenör och jag vet att det är i det udda, det nytänkande som
man kan driva saker framåt och inte minst, tjäna pengar. Jag vet också att
entreprenören och innovatören kan upplevas som jobbig för sin omgivning
och inte minst för alla samhällsstrukturer.
Just nu går det bra för Sverige och siffrorna pekar i rätt riktning.

Arbetslöshet och utanförskap sjunker. Men ska Sverige stå starkt i framtiden
– så måste vi se till att tjäna ännu mer pengar på den forskning vi bedriver
och de innovationer som vi får fram. Det handlar om att skapa bra forsk-
ningsmiljöer, ett utökat samarbete mellan politik, näring och forskning samt
ett bra företagarklimat.

från forskning till kommersialisering

Inom oecd satsar Sverige mest på forskning. Mest satsar näringslivet. De
20 företagen med de största FoU-budgetarna satsade drygt 92 miljarder kro-
nor under 2006. Tillsammans med statens satsningar är de svenska FoU-
satsningarna nära 4% av bnp. Lissabonmålet är 3% av bnp så det passerar
vi med råge.
Sverige som kunskapsnation är också unikt i ett annat avseende. I vårt

land bedrivs den största delen av den statligt finansierade forskningen vid
våra universitet och högskolor, i akademiska miljöer. I många andra länder
är industriinstituten stora forskningsutförare. En utmaning för oss som
nation är att vi tillhör de länder som är mindre bra på att kommersialisera
vår forskning. Till viss del beror det på att i den akademiska miljön är den
akademiska meriteringen det viktigaste för forskaren och kommersialisering
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av forskningsresultat ges en lägre prioritering. I Dubai uttalar man tydligt:
”Viska bli bäst på kommersialisering!” Vi borde lära oss lite av det tankesättet.
Drivkraften för att tjäna pengar på forskningsresultaten i den akademiska

miljön är mindre än i näringsliv och institut. Det är en utmaning för
Alliansregeringen att göra så mycket som möjligt av den kunskap som finns
i det svenska forskningssystemet bredare tillgängligt för näringslivet så att
den kan komma till nytta för stora såväl som små företag och för företag i
hela Sverige.

politik, näring och forskning i framsätet

Om forskningen och samarbetet mellan forskning och näring fungerar så
måste även nästa nivå fungera och det är samarbetet mellan forskning,
näring och politik. Regeringens roll är inte att plocka ut vinnare inom olika
forskningsområden. Men när vi ser att omvärlden med stort intresse tittar på
vad vi gör inom t ex miljöteknik, och när usa:s ambassadör har ett enda upp-
drag – One Big Thing – som han säger, så måste regeringen ta ett samlat
grepp och se hur vi kan stödja en bransch i stark utveckling och lösa en vik-
tig samhällsuppgift på bästa sätt.
Jag har under min tid som näringsminister varit i både usa, Indien och

Kina och jag är efter dessa resor överväldigad över det intresse som finns för
det svenska miljökunnandet på forskningsfronten. När till och med energi-
minister Bodman i Bush-administrationen tycker att Sverige och usa bör
samarbeta på området så känns det som om det inte längre är snack om
Sveriges position och möjlighet. När jag träffade energiminister Bodman
första gången så sa han:
– Well Maud, you know, there is a lot of countries coming in here.
Och då tänkte jag att det här låter en aning tungt. Men sen började vi prata

om fordonsindustrin och jag berättade om miljövänliga bränslen, etanol-
produktion, biogas, bioenergi osv. Sedan gick han över till att säga:
– We need to define in what areas and how to cooperate.
Globaliseringen innebär att vi måste anpassa oss till nya krav och hitta

nya sätt att arbeta. Vi måste förstå vad den internationella konkurrensen om
kompetens innebär för Sverige på lång sikt. Vi måste förstå detta för att
utforma vår politik på rätt sätt. Omfattande analyser och utredningar pågår,
inte minst inom ramen för Globaliseringsrådets arbete.
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ett företagsklimat i världsklass

För att möta globaliseringens möjligheter och utmaningar krävs alltså att
Sverige leder utvecklingen av driftiga entreprenörer och varor och tjänster
med ett högt kunskapsinnehåll. Vi måste förbättra vår förmåga att omsätta
vår kunskap i kommersiellt gångbara lösningar. Men för att man ska vilja
satsa på forskning, och kommersialisering så måste man också få tjäna
pengar. Regeringen har under sin första tid lagt fram mer än 50 förslag för
att ytterligare förbättra företagsklimatet. Några exempel är avskaffandet av
förmögenhetskatten, jobbavdrag för näringsinkomster, reformering av 3:12-
reglerna, avskaffad medfinansiering i sjukförsäkringen, nedsättning av
arbetsgivaravgifter för personer mellan 19–24 år, översyn av trygghetssystem
för företagare, satsning på kvinnors företagande och innovationsverksamhet,
inkomstskattesänkningar. Listan kan göras lång. Det ska vara enkelt, roligt
och lönsamt att vara företagare i Sverige.
Vi behöver ett värderingsskifte där entreprenören får uppskattning.
De små och medelstora företagen bygger ofta på nya och spännande idéer.

Det är en dröm för många att få vara sin egen och få förverkliga sina idéer
samtidigt som man bidrar med efterfrågade tjänster och produkter.
Entreprenörerna är oerhört viktiga som vägvisare och föredömen. De utgör
grunden för vårt välstånd.
Jag ser mycket ljust på framtiden för Sverige och världen. Jag är ju i grun-

den entreprenör, och en ganska otålig sådan. Jag vet att förändringar borde
ha skett nyss. Till alla er otåliga kan jag bara upprepa att Sverige ska bli ett av
världens bästa länder att starta och driva företag i.

Av Maud Olofsson





5: Akademin som plantskola för innovationer

Venture Cup finalist:
Lars-Erik Eriksson, Clinical Laserthermia Systems AB –
Immunostimulating Laser Thermotherapy

Sedan ca 15 år tillbaka har en forskargrupp i Lund utvecklat en unik metod för framgångsrik behandling av solida
cancertumörer i t.ex. bröst och lever. Metoden är säker, kostnadseffektiv och kliniskt beprövad och fungerar som
ett alternativ eller komplement till traditionell cancerkirurgi. Marknadsföring och lansering skall ske internatio-
nellt, med start på den nordiska hemmamarknaden i 2008.





Avancerad forskning och företagande – på samma gång

Peter Halldin

historien om mips

Historiken bakom mips – Multidirectional Impact Protection System – går
tillbaka till tidigt 1990-tal när Hans von Holst, professor vid Karolinska
Institutet och neurokirurg på Karolinska universitetssjukhuset, kände sig
maktlös inför de svårt skallskadade olycksoffren som kom till operationsbor-
det – trots att de hade haft hjälm på sig. Fanns det inget bättre skydd för
huvudet?
Han vände sig till kth, och jag råkade befinna mig där när idén diskute-

rades. Det lät oerhört spännande med kombinationen teknik och medicin,
och jag tyckte att jag borde ge det här en chans. Det var den här tillfälligheten
som gjorde att jag halkade in på forskningsbanan. Jag hade precis avslutat
mitt examensarbete på Alfa Laval och tänkte börja arbeta i industrin som de
flesta av mina kurskollegor på kth. En doktorandtjänst fanns inte på världs-
kartan för mig i det skedet.
I mitt exjobb hade jag arbetat med datorbaserade beräkningar och data-

modeller. Som civilingenjörsstuderande räknar man en hel del på kraftpåver-
kan av stötar i exempelvis hållfasthetslära och mekanikkurser. I fallet mips

handlade det om att tillämpa kunskapen på människokroppen, inom det
område som kallas biomekanik, där man räknar på hur människan fungerar
rent mekaniskt. Det ledde till ett projektarbete där vi under två års tid räkna-
de på skall- och nackskador, och tillsammans med forskare på Karolinska
studerade hur skador påverkar hjärnan. Till att börja med hade jag en projek-
tanställning under två år och därefter började jag doktorera 1995.
Jag hade kört en hel del motorcykel själv, så jag funderade förstås över hur

hjälmar fungerar, och hur de egentligen skyddar hjärnan. Jag insåg att man
borde kunna använda det skyddssystem som finns i hjärnan och bygga hjäl-
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mar enligt samma princip. Hjärnan kan röra sig lite mot skallbenet, genom
det glidskikt som finns mellan hjärnan och benet. En motsvarande funktion
flyttar vi ut i hjälmen. Andra hjälmar är bra, men skyddar inte optimalt mot
rotationsvåldet, som är det som ger svårast skador på hjärnan. Ett snett slag
kan ge sex gånger större påkänningar i hjärnan än ett rakt på grund av att
vävnaden töjs ut och slits sönder. I våra tester har vi kunnat visa att MIPS-
hjälmen sänker rotationshastigheten vid en snett riktad stöt så att töjningar i
hjärnvävnaden minskar med en tredjedel. mips-hjälmen sitter som en van-
lig hjälm men genom en utlösningsmekanism görs det yttre skiktet rörligt
vid en stark stöt, dvs det finns ett glidskikt mellan skalet och fodret.
Nu låg det här arbetet med skallskador och hjälmfunktionalitet lite utan-

för mitt eget forskningsområde, som handlade om nackskador. Därför
genomfördes en del av de initiala studierna i form av ett examensarbete, och
sedan ytterligare ett. Det här med hjälmidén var till att börja med mitt eget
lilla projekt bredvid doktorerandet. Den första exjobbaren, Magnus Aare,
valde också att doktorera, och jag blev informell handledare till honom under
tiden som jag själv doktorerade. Tillsammans åkte vi runt på mässor och
bokade in möten med hjälmåterförsäljare. Vi lyckades allmänt mycket bra
med att sälja in vårt koncept och få pengar till vidareutveckling. Det var en idé
som var relativt lätt att förstå och vi hade stor trovärdighet genom att vi själva
gjorde forskningstester och hade god kännedom om övriga forskare på områ-
det i världen, genom vår egen läsning och medverkan i olika konferenser.
Det kom in pengar väldigt lätt. I första skedet, när idén utvecklades, fick vi

lite pengar från Innovationscentrum. Grundare till bolaget är formellt Hans
och jag själv, men även Magnus och ytterligare två forskare var engagerade i
projektet, Svein Kleiven och Karin Brolin. Hans och jag bollade idén mycket,
och efter omfattande tester och två avslutade exjobb patenterade vi tillsam-
mans idén 1999. nutek och Carnegiestiftelsen gick också in. I samband
med att nutek gick in med pengar fick vi rådet att starta aktiebolag.
Sedan kom vi i kontakt med Länsförsäkringar via några kontakter vi hade.

Genom Länsförsäkringars forskningsfond finansierades uppbyggnaden av
ett världsunikt testlaboratorium på kth där vi kunde göra avancerade hjälm-
tester. År 2002 köpte Länsförsäkringar in sig i bolaget genom en nyemis-
sion. Ägandet är sedan dess drygt femtio procent för oss forskare och knappt
femtio procent för de externa finansiärerna (Karolinska Institutet Holding
ab 2001, Länsförsäkringar Insurance Group och Kaleidoscope New Concept
Opportunities HB 2003, Agria och Agera 2006). Jag disputerade 2001 och
har sedan dess arbetat halvtid i bolaget och halvtid på kth.
År 2006 gjorde vi vår första externa rekrytering genom att vi anställde en
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person inom marknadsföring och försäljning. Sedan något år tillbaka har vi
tillverkning igång i Kina (Hongkong) och montering i Sverige.
För mig har företagandet varit en oerhört god erfarenhet för forskningen,

och genom att själv vara forskare har jag haft mycket hög trovärdighet gente-
mot kunder och samarbetsparter runtom i världen. Vi har genom styrelsens
arbete i bolaget och goda rådgivare inom juridik och revision inte haft alltför
arbetsamt med formella bolagsärenden, mycket tack vare att Hans von Holst
tidigare hade drivit företag. Nu är det dock dags för mig att lämna över vd-ska-
pet till en person med renodlad säljbakgrund, så det är ett mål jag jobbar mot.

erfarenheter av att utveckla ett forskningsnära företag

Mycket har varit positivt i utvecklingen av mips som hjälmlösning och före-
tag. Det som har varit en svårighet är förstås att mäkta med allt som man
inser skulle behöva göras, då företaget drivits av enbart oss grundare som
parallellt med företagandet har arbetat som forskare. Samtidigt är det inte
självklart att någon annan person hade kunnat driva mips framgångsrikt åt
oss under de tidiga skedena, då den starka forskningskopplingen har gett
mycket god trovärdighet på den internationella marknaden.
En styrka har varit professor Hans von Holsts långa erfarenhet av att driva

företag kopplat till forskningsprojekt. Därigenom hade vi redan från början
ett bra nätverk av jurister och revisorer. I början tog vi hjälp av kth:s
Starthus, men vid tiden före sekelskiftet (1995–1999) var den funktionen
mindre utvecklad. Jag har en känsla av att hjälpen till forskare och studenter
som vill kommersialisera resultat från högskolemiljön är mer utvecklad idag.
Samtidigt ska man komma ihåg att vi inte direkt sökte hjälp. Vi hade vår

idé och den ville vi utveckla på egen hand så långt sommöjligt. Vi kände inte
att vi hade behov av hjälp. Vi hade redan ett bra kontaktnät. Självklart behöv-
de vi finansiella medel för att förverkliga våra idéer, exempelvis att bygga upp
den matematiska modellen och testriggen som krävdes för att utveckla
mips, och täcka resekostnader och viss arbetstid för försäljningsaktiviteter,
som att medverka på mässor och träffa hjälmtillverkare. Den finansiering vi
behövde lyckades vi ordna på olika sätt genom vårt kontaktnät.
För oss var det aldrig något alternativ att sälja rättigheterna att kommersi-

alisera mips till någon annan. I ett tidigt utvecklingsskede var vi med om att
en person, en entreprenör, ville starta ett bolag där doktoranderna skulle
lägga in sina idéer och bolaget skulle ta dessa vidare ut på marknaden. Det
visade sig snabbt att den här personen försökte blåsa oss. Det var en viktig
erfarenhet att bära med sig. Idag finns exempel där man samlar många goda
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forskningsidéer under ett bolag med en vd. Det verkar fungera väl för de
forskare som vill fortsätta att forska på heltid, men ändå se till att resultat och
idéer kommer till bredare användning.
Lärarundantagets vara eller inte vara i Sverige är en intressant fråga.

Principen att forskaren själv äger sina resultat är bra, men universiteten och
högskolorna missar mycket om man inte blir bättre på att hjälpa de som vill
kommersialisera forskningsresultat bättre. Jag anser inte att man ska efter-
sträva en amerikansk modell med en tredjedels ägande till varje part, forska-
ren, universitetet och initialt riskkapital, utan istället i princip 80–10–10%
där forskaren äger merparten. Universitetet har så mycket mer än ”exit-
pengar” (avkastning på insatt kapital) att vinna på att goda forskningsresultat
kommer till användning ute i samhället. Det handlar om att forskaren iden-
tifieras med det lärosäte där forskningen bedrivs vilket gör att universitetets
varumärke stärks. Främst handlar det om attityden att stötta forskare som
driver företag kring sin forskning. Det har fungerat mycket bra hos oss på
Skolan för teknik och hälsa på kth. Vi upplever att kollegorna tycker att det
är roligt om vi lyckas med mips ab, men det är klart att det skulle vara ännu
roligare om de kände att kth hade ett större engagemang och möjlighet att
få lite pengar tillbaka.
Det här med att vara både forskare och driva eget företag handlar också

om att man som person måste sköta det hela snyggt och vara noga med att
skilja på rollerna – vara tydlig med att sätta rätt etikett på rätt sak, dvs inte
säga att man forskar när man bedriver försäljning, eller bedriva akademisk
forskning i företagets namn. Det kan i praktiken vara en svår balansgång,
men lyckas man går det att finna goda synergier mellan aktiviteterna.

två förbättringsförslag för fler

kommersialiseringsprojekt

Det är framför allt två saker som med enkla grepp kan göra stor skillnad i att
förbättra förutsättningarna för kommersialisering av forskningsresultat.
För det första gäller det att högskolornas och universitetens kommersiali-

seringsfunktion lyckas träffa rätt vad gäller forskarnas egentliga behov. Idag
bubblar det av kreativitet vad gäller stödet till forskare att kommersialisera,
och aktörerna är många. Det är duktiga personer som arbetar med det, och
som vill väl. Det ordnas också mycket aktiviteter, workshops, seminarier och
innovationstävlingar, vilket är bra, det ska man absolut fortsätta med.
Problemet är att till aktiviteterna kommer nästan enbart de ”redan frälsta”,
de som har kommit en bit på väg i att kommersialisera sina idéer. Det saknas
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kunskap om vad forskargrupperna verkligen behöver, kunskap som man
bara kan skaffa sig genom uppsökande verksamhet. Stödfunktionerna på
universitet och högskolor behöver alltså åka ut till forskargrupperna och
prata med dem om de många intressanta idéer som idag utvecklas ”hemma
på kammaren”, dvs inom forskningen. Det är inte svårt eftersom nyttiggö-
rande av forskningsresultat är en i allra högsta grad prioriterad uppgift för
alla forskare. Jag tror dock att det är en verksamhet som behöver styras
genom direktiv från rektor, för att det i praktiken ska fungera bättre.
För det andra behöver forskningsfinansiärer för tillämpad forskning lätta

på kraven på medfinansiering vid ansökning av forskningsbidrag. För forsk-
ning på idéer i mycket tidiga utvecklingsskeden finns det inga kommersiella
parter som kan tänkas bidra med så stor finansiering i ett forskningsprojekt
som den statliga forskningsfinansiären kräver. För exempelvis ett forsk-
ningsprojekt på tre miljoner till forskare under tre år, ska ett eller flera före-
tag satsa minst lika mycket så att projektets totalbudget blir minst sex miljo-
ner kronor. Det kanske skulle vara intressant för företag att satsa en tredjedel
men inte hälften. Om man behåller de höga kraven på medfinansiering
hamnar goda forskningsidéer i tidiga skeden i ett slags ”moment 22”. Mer
grundforskning behövs innan det är möjligt att sätta samman en ansökan
tillsammans med företag, men sådana pengar finns oftast inte att ansöka
om. Vetenskapsrådet, som satsar mer på grundforskning har inte dessa krav
på medfinansiering, och den tillämpbara forskningen hör oftast inte hemma
i dessa utlysningar.
Avslutningsvis kan jag verkligen rekommendera den som har möjlighet

att starta forskningsnära företag. För oss har mips, företaget och forskning-
en i kombination, varit ett bra sätt att få vidareutveckla kunskapen om skall-
och nackskador samtidigt som det har gett ett användbart resultat till många
människor i form av hjälmen.

Samtal med Peter Halldin
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Är svenska universitet organiserade för innovation?

Bo Rothstein

Är svenska universitetet organiserade för nytänkande? Frågan kan synas
paradoxal – det borde naturligtvis vara en självklarhet att våra universitet och
högskolor bubblar av nya tankar och idéer och att påhittigheten ständigt flö-
dar. Men så är enligt min mening inte fallet – i vissa stycken kan de beskrivas
som härdar för förstelnat och tämligen inskränkt tänkande. Enligt officiella
måldokument skall universitets- och högskolesektorn till och med vara
motorn i det kunskapsbaserade nytänkande som skall ligga till grund för lan-
dets ekonomiska framåtskridande i en alltmer globaliserad ekonomi. Frågan
är om det finns någon grund för dessa förhoppningar.
Det är ingen hemlighet att av världens tio främsta universitet så ligger för-

modligen nio (eller kanske alla tio) i usa. Att lärosäten som Berkeley,
Harvard, Ann Arbor, mit, Yale och Princeton ligger i topp har naturligtvis
att göra med att de jämfört med ett ordinärt svenskt (eller för den delen euro-
peiskt) universitet har mångdubbelt större resurser. Mellan tummen och
pekfingret rör det sig om cirka fem gånger mer räknat per student. Men jag
tror att detta inte är hela sanningen bakom deras framgångar utan här skulle
jag vilja peka på en mera institutionell faktor, nämligen hur man rekryterar
sina lärare och forskare och hur finansieringssystemet för forskning ser ut.
Begreppet innovation är nära kopplat till begreppet kreativitet. Man kan

säga att bakom en innovation ligger antingen en kreativ individ eller en krea-
tiv organisation. Hur dessa begrepp skall definieras finns det naturligtvis en
stor litteratur om – här skall jag nöja mig med att hävda att jag inte likställer
allt som är nytt med innovation. En innovation skall inte bara vara en ny tan-
kegång, det skall också vara något som fungerar. Det ”fungerande” kan natur-
ligtvis vara en ny tingest av något slag men inommitt forskningsområde (det
samhällsvetenskapliga) rör det sig mera om en ny förklaring till ett viktigt
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samhällsfenomen, en ny metodologisk insikt, ett nytt sätt att koppla teori
och data eller ett nytt sätt att omsätta forskning i politiska åtgärder. Inom
samhällsforskningen har man alltmer kommit att betona de offentliga insti-
tutionernas betydelse för hur välmående ett land (eller en region) är, och nya
insikter (och innovationer!) på det statsvetenskapliga och andra närbesläkta-
de områden har därför kommit att ses som alltmer betydelsefulla.

innovativa individer och kreativa miljöer

Nobelmuseet i Stockholm har sedan starten haft en permanent utställning
betitlad ”Människor, miljöer och kreativitet”. Tanken är att ge en bakgrund
till de innovationer som lett till ett antal särskilt uppmärksammade nobel-
pris. Utställningen är intressant nog uppdelad i två avdelningar – en som
handlar om kreativa individer och en som handlar om kreativa miljöer.
Tankegången förefaller vara att innovationer är beroende av både en särskild
slags individ och en särskild typ av institutionella förhållanden (”miljöer”).
Man kan naturligtvis tänka sig att det är unika individer som av olika indi-
vidualpsykologiska skäl kommit att bli särskilt innovativa och som därför
skapar kreativa miljöer. Men bakom utställningens uppdelning i två separa-
ta sektioner verkar också finnas en helt motsatt tankegång, nämligen att det
är en särskild slags kreativa miljöer som skapar kreativa individer. Eftersom
vi nu har att arbeta med de individer vi har (åtminstone i det medellånga per-
spektivet) är det, åtminstone från mitt statsvetenskapliga perspektiv, inte
mycket man kan göra åt en eventuell brist på kreativa individer i vårt samhäl-
le. Däremot är tankegången att det finns ett särskilt sätt att organisera en
verksamhet på som gör att dess medarbetare blir mera (eller till och med
mycket mera) kreativa svindlande, eftersom hur vi organiserar olika verk-
samheter i samhället ligger inom det som vi faktiskt kan bestämma över. I
ett forskningsprojekt jag var engagerad i under 1990-talet intresserade vi oss
således för de institutionella villkoren för att skapa kreativa forskningsmiljö-
er inom det svenska universitetsväsendet. Den främsta rapporten från detta
projekt, som skrevs av statsvetaren Li Bennich-Björkman, visade också på
tydliga skillnader i hur kreativa universitetsinstitutioner var organiserade
jämfört med de mindre kreativa. En av de saker som utmärkte de mera
kreativa institutionerna var att de i högre grad hade rekryterat sina forskare
och lärare utifrån medan de mindre kreativa nästan helt litade till sina egna
produkter.
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innovation och rekrytering I. den unge forskaren

Vårterminen 2006 var jag anställd som gästprofessor vid Harvard. En del av
tiden använde jag för att prata med kolleger som sysslade med att administre-
ra verksamheten. Jag bad dem helt enkelt i detalj beskriva hur de arbetade då
de rekryterade nya lärare och forskare. Detta är en omfattande del av deras
verksamhet, bland annat för att man, liksom alla andra framträdande univer-
sitet i usa, har som policy att i princip aldrig anställa några av sina egna ”pro-
dukter”, dvs de som disputerat vid det egna lärosätet. Tvärtom är det viktigt
att man lyckas ”sälja” sina ”produkter” till andra framträdande universitet
(många institutioner listar också sådana ”framgångsrika försäljningar” på
sina hemsidor). Det centrala arrangemanget för detta är positionen som assis-
tant professor vilken jag tror är det akademiska världssamfundets mest genia-
la institutionella uppfinning. Inom det område jag kan överblicka (dvs det
humanistiskt-samhällsvetenskapliga) ser det i stort sett ut som följer. När
man står i begrepp att slutföra sin forskarutbildning börjar man söka tjänster
som assistant professor vid andra lärosäten. Beteckningen är emellertid täm-
ligen missvisande i det att en ”assistant professor” inte är assistent till någon.
Istället är detta en tjänst där man har full autonomi att välja forskningsområ-
de och -problem och där man har samma möjligheter till forskning i tjänsten
som sina mera seniora kolleger. Anställningskontraktet är i allmänhet 6 år
varefter universitetet gör en utvärdering av vederbörandes prestationer både
vad gäller forskning och undervisning. Om de befinns vara tillräckligt goda
beviljas man tenure dvs fast anställning och befordras till associate professor
(varefter man kan bli befordrad till full professor).
Om man jämför med svenska förhållanden så är det en mycket stor skill-

nad. Nästan alla doktorander som vill fortsätta forska och undervisa efter dis-
putationen är hänvisade till att ansöka om externa forskningsanslag. I realite-
ten är konkurrensen idag så stor att en nydisputerad forskare inte har någon
reell chans att erhålla ett eget anslag. Istället måste hon eller han acceptera att
arbeta i ett forskningsprojekt som leds av en professor eller docent vid den
egna institutionen. Ett sådant forskningsprojekt är naturligtvis mycket
begränsat vad gäller den nydisputerades möjligheter att själva välja inriktning
på sin forskning. I vissa fall kanske doktoranden kan påverka innehållet i
ansökan, men likväl är det den mer seniora forskaren som bestämmer vad
ansökan skall handla om och som sätter upp ramarna för den kommande
forskningen. Inommitt område måste i allmänhet även framgångsrika yngre
forskare finansiera sin forskning via externa anslag i omkring tio år efter dis-
putationen innan de kan erhålla sin första tillsvidareanställning.
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Låt oss titta på dessa två system ur ett innovationsteoretiskt perspektiv.
Den amerikanska doktoranden vet redan när utbildningen påbörjas att hon
eller han måste ut och presentera sig på en akademisk arbetsmarknad. Vilka
forskare som kommer att faktiskt fatta beslut om anställning går inte att för-
utse. Det leder rimligen till en strategi där man som ung forskare måste för-
söka visa att man verkligen har något nytt, spännande och matnyttigt att
komma med som kan övertyga ett tämligen brett spektrum av kolleger om
kvalitén i det man sysslar med. För den svenska doktoranden blir strategin
rimligen den motsatta – nämligen att försöka passa in såväl som möjligt i de
redan etablerade tankesätt som dominerar på den egna institutionen. Är den
lokala inriktningen smal och speciell (vilket den inte alltför sällan är) blir
naturligtvis strategin att bli ännu smalare och mer speciell. Det är bara en
liten karikatyr att säga att på många ställen är doktorandens bästa strategi att
ta den ledande professorns teoretiska modell och visa att den fungerar än
bättre på ett nytt empiriskt material, vilket naturligtvis inte är särskilt
befrämjande för nytänkandet. Min poäng är således att vad man förväntar
sig ska ske i forskarkarriären efter doktorsexamen i hög grad påverkar vad
som sker i forskarutbildningen innan examen. I Sverige gäller anpassning
till det lokala etablerade tänkandet, i usa handlar det om att visa upp för en
oförutsedd publik av forskare att man har något nytt att komma med.
Som assistant professor har den unge forskaren i usa som sagt full auto-

nomi i sin forskning och det är som ovan framgått ett visserligen tufft men
också ett långt kontrakt. Den unge svenska forskaren måste anpassa sin
forskning till vad som redan är etablerat tänkande på den egna institutionen
och det rör sig i allmänhet om tämligen korta kontrakt på två–tre år. Vår ame-
rikanske vän kommer dessutom till en ny forskningsmiljö och blir där som
regel omedelbart etablerad som en kollega bland andra kolleger. Vår svenske
vän går istället kvar med sina gamla lärare och har, enligt mina erfarenheter,
ofta svårt att rent mentalt ta sig ur rollen som elev (och det är som bekant
inte elevens roll att tänka nytt utan att lära sig av andra). I själva verket lever
och dör svenska forskare i väldigt stor utsträckning vid den institution där de
en gång påbörjade sina universitetsstudier, något som är otänkbart i usa
(där man i allmänhet också byter lärosäte när man går från grund- till fors-
karutbildningen).
Vän av ordning kan nu säga att inget hindrar en senior professor som jag

själv att till sina forskningsprojekt rekrytera forskare från andra lärosäten. I
praktiken visar sig detta enligt mina erfarenheter nästan ogörligt av flera skäl.
För det första att kontrakten just är korta – få personer är i den ålderskate-

gori detta rör sig om är beredda att flytta för kontrakt på två–tre år.
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För det andra kräver nästan alla forskningsfinansiärer att man redan i
ansökan uppger vilka yngre forskare som skall arbeta i projektet och det lig-
ger då nära till hands att ta med de personer som man redan har kunskaper
om vilket naturligtvis är de som finns på den egna institutionen.
För det tredje finns det idag ett starkt tryck på seniora forskare, både från

universitets- och fakultetsledningar och naturligtvis från den egna institutio-
nens doktorander att dra in forskningsmedel så att man kan behålla sina
egna produkter.
För det fjärde finns det inom de delar av svensk forskning som jag kan

överblicka en närmast merkantilitisk syn på verksamheten.
När jag nyligen på min egen institution och fakultet föreslog att för den

kull av doktorander som vi nu står i begrepp att rekrytera skulle göra klart att
de inte kunde förvänta sig att efter disputationen fortsätta vid vår institution,
möttes jag av ett par intressanta reaktioner. En var att vi då riskerade att inte
få behålla ”våra bästa produkter”. Bakom denna reaktion kan man nog spåra
en vilja från en del professorskolleger att få ”bilda skola”, men då intressant
nog inte genom kraften av sin egen forskning utan mera i kraft av sin ekono-
miska makt över framtida forskningsanslag. En annan reaktion var att om vi
som enda statsvetenskapliga institution genomförde detta så skulle det vara
”orättvist” då våra doktorander skulle behandlas annorlunda i detta avseende
än andra institutioners doktorander. Bakom detta döljer sig en tankegång
som kan sammanfattas som att rättvisa för den redan i systemet aktiva perso-
nalen är viktigare än omsorgen om kvaliteten i den egna institutionens
forskning. Denna syn, att de redan verksammas rättigheter går före vad verk-
samhetens kvalitet kräver, möter mig väldigt ofta. Bakom detta döljer sig det
lite småtrista faktum att den kreativitetshämmande bristen på rörlighet i det
svenska universitetsväsendet och de ibland närmast feodalliknande förhål-
landen som råder på många ställen ingalunda är något som enbart påtving-
ats systemet utifrån. Istället har dessa företeelser med stor förmodan ett
starkt stöd inuti den svenska forskarkåren.

innovation och rekrytering II. den seniore forskaren

Spetsuniversiteten i usa rekryterar naturligtvis inte bara nybakade forskare
utan även mera seniora sådana. Även här är skillnaderna mellan systemen så
stora att de närmast kan sägas vara diametrala. Det mest slående med svens-
ka universitet är att de egentligen inte alls är intresserade av att rekrytera
seniora forskare, dvs de bedriver inte alls någon aktiv rekryteringsverksam-
het. Det förs inom de områden jag kan överblicka och enligt den numera
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inte helt obetydliga erfarenhet jag har (både som potentiell sökande och som
ansvarig för anställningar på mitt eget universitet) inte någon forsknings-
strategisk diskussion när nya professorsanställningar skall göras. Istället
utlyser man en anställning och ser sedan vilka som behagat söka. Det anses
närmast vara ett regelbrott att vidta åtgärder för aktiv rekrytering eftersom
detta kan ses antas ha en menlig inverkan på sakligheten och opartiskheten i
den efterföljande bedömningsprocessen av de sökande. I realiteten har läro-
sätena inte mycket kontroll över vilka som får dessa forskningsledande tjäns-
ter eftersom man nästan alltid följer den rekommendation som de ämnes-
sakkunniga lämnat i sitt utlåtande över de sökandes meriter. Detta har blivit
synnerligen märkligt eftersom varje lärosäte numera skall utforma tämligen
detaljerade sk forskningsprofiler. Man undra hur detta skall kunna fungera
när man inte kan bestämma över vilka som skall utföra denna forskning.
Alltnog, bedömningsprocessen av de sökande till en professur är som alla

vet en tämligen långdragen och invecklad historia. Den mall som ligger till
grund för processen kan sägas vara vikten av att skapa ”rättvisa mellan de
sökande”. Tankegången är att inom ett ämnesområde kan alla meriter mätas
och vägas efter en enhetlig linjär dimension och där det går att objektivt utrö-
na vem av de sökande som är mest meriterad. Alla som sysslat med denna
verksamhet vet att detta som regel inte låter sig göras. För att ta mitt eget
ämnesområde – hur i all världen skall man kunna jämföra en som forskat
om antikens politiska filosofi med en som huvudsakligen arbetat med avan-
cerade matematiska-statistiska modeller för att förstå uppkomsten av inter-
nationella kriser?
Vid de ledande universiteten i usa går det i stora drag till som följer.

Lärarna och forskarna vid institutionen för en diskussion om vart ämnets
utvecklingslinjer går och vilka undervisningsbehov man har. Frågorna som
ställs är ungefär följande: Vilka är vi idag? Vad måste vi förbättra? Vad måste
vi försöka uppnå imorgon? Vem kan vi få hit som kan hjälpa oss uppnå
detta? Därefter låter man en search committee undersöka vad det kan finnas
för möjliga och lämpliga kandidater out there. Diskussionerna leder fram till
en sk short-list, kortlista på en tre–fyra personer som bjuds in att föreläsa för
institutionen. Man tar även in synpunkter på kandidaterna från utomståen-
de forskare men dessa (både forskaren och utlåtandet) är strängt anonyma
även för den sökande. Om och när man väl enat sig i kommittén tar man
kontakt med den person man är intresserad av som då får ett job-offer,
anställningserbjudande. Det är först i detta läge som vederbörande faktiskt får
besked om att denne är påtänkt för anställningen ifråga (man kan ana sig till
saken förstås när man blir inbjuden att ge en föreläsning men säker kan
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man inte vara och det är naturligtvis många som bjuds in att ge seminarier
som inte är alls påtänkta som blivande kolleger). Avgörande för beslutet för
en institution att föreslå någon till en anställning som full professor är således
inte någon idé om ”rättvisa mellan de sökande” eller att det är görligt att
endimensionellt jämföra olika sökande. Idén att detta alls skulle handla om
att skapa ”rättvisa” är enligt vad jag erfarit främmande för de amerikanska
kollegerna. Istället är det viktigaste vad man anser att den egna institutio-
nens verksamhet faktiskt behöver för speciell kompetens för att utvecklas
eller med andra ord, för att bli mer innovativ.
Jämför man dessa två system är skillnaderna som sagt påtagliga. I det

svenska systemet kan de ansvariga på institutions- och fakultetsnivå frånsä-
ga sig ansvaret för rekryteringen genom att hänvisa till att man engagerat
några utifrån kommande sakkunniga som gjort en ”saklig och opartisk”
bedömning av de sökandes meriter. Frågor om vad den egna institutionen
faktiskt behöver för kompetens och vilken inriktning som man bör priorite-
ra för att öka den egna slagkraften lyser i allmänhet med sin frånvaro. Det
mest märkliga med detta system är att i osedvanligt hög grad så vinner
”hemmalaget”, dvs någon av de sökande från den egna institutionen (och
därmed som regel en av de ledande professorernas tidigare elever). Det
borde naturligtvis inte vara så med tanke på idén om utifrån hämtade opar-
tiska sakkunniga men likväl är så fallet. Varför detta märkliga utfall upp-
kommit är värt att fundera över. En möjlighet är att kvalificerade sökande
som redan har en professur inte gärna vill utsätta sig för obehaget att dels få
ett offentligt utlåtande om sina meriter, dels i händelse av att man skulle slå
ut någon hemmafavorit inte är intresserad av att ta sig in på en institution
där man inte är välkommen. Vad gäller internationella sökanden så avstår de
enligt mina erfarenheter numera från att söka tjänster i Sverige eftersom
professorer här inte har ”tenure”, dvs inte såsom tidigare har ett särskilt
anställningsskydd. Den socialdemokratiska regering som under Carl Thams
tid som utbildningsminister avskaffade detta gjorde svensk forskning en rik-
tigt stor otjänst.

reflektioner

Den centrala tillgången för ett universitet är dess forskare och lärare. Mitt
argument är att det finns mycket som talar för att hur svenska universitet
rekryterar denna sin viktigaste resurs inte är befrämjande för innovationskli-
matet utan tvärtom verkar hämmande för kreativiteten. Om denna fråga kan
man säga att den är som vädret: Alla pratar om vikten av ökad rörlighet inom



den svenska universitetsvärlden men ingen gör något åt det. En intressant
effekt till är att inom de områden jag kan överblicka så verkar det amerikans-
ka systemet gynna jämställdhetssträvandena i betydligt högra grad än vad
som är fallet i vårt system. För att rätta till de missförhållanden jag pekat på
krävs tre saker. För det första en paragraf i högskolelagen som stadgar att det
måste krävas synnerliga skäl för ett lärosäte att anställa sina egna doktoran-
der (bestämmelsen måste i rimlighetens namn först få verkan för den gene-
ration forskarstuderande som påbörjar sin utbildning året efter att paragra-
fen införts). För det andra att man avskaffar systemet med utifrån hämtade
sakkunniga och offentliga utlåtanden vid tillsättningen av professurer. För
det tredje att den merkantilistiska syn på verksamheten som finns i den
mentala kartan hos många svenska professorer överges. Jag är dessvärre inte
optimistisk på någon av dessa punkter.

Av Bo Rothstein

L Ä S A V IDAR E
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Hur blir vi ett Sverige i världsklass?

Lena Treschow Torell

småföretag behöver hjälp för att satsa på fou

I nyligen presenterad eu-statistik över entreprenörskap i de 25 medlemslän-
derna, där man mätte andelen av alla arbetstagare som arbetar i ”entreprenö-
riell verksamhet” i små och medelstora företag, hamnade Sverige på en föga
smickrande tjugonde plats. Det verkar med andra ord som att det inte har
hänt så mycket de senaste fyra åren, sedan den förra boken om Svensk inno-
vationskraft kom ut. Om man skulle vidga det internationella perspektivet,
och ta med fler länder utanför Europa, skulle Sverige komma ännu sämre ut.
Vi hävdar oss alltså inte särskilt väl när det gäller entreprenörskap.
Vi kan inte skylla på att vi inte har idéer. Patentmässigt ligger Sverige rela-

tivt väl till, men patenten härrör sig främst från universitet och högskola och
de stora bolagen, medan de små bolagens engagemang i patentering är myck-
et begränsat. Här anser jag att utvecklingen har stått stilla. Det är problema-
tiskt, därför att världen över, och särskilt i utvecklingsländerna, ser man entre-
prenörskapet som viktigt för att få fram nya tekniskt avancerade produkter.
Många länder strävar efter att vara i den ledande ligan när det gäller den
främsta teknikutvecklingen och satsar på forskningstunga små bolag.
De små teknikintensiva bolagen har det svårt i Sverige. Det ser jag ännu

tydligare idag än för några år sedan. Det grundar sig på att andra länder job-
bar med speciella insatser, ofta skattelättnader, för den typen av företag, och
de springer ifrån oss. I en del länder satsar man på att specifikt forskarsam-
arbete med universitet ger bolaget möjlighet att göra avdrag för forsknings-
delen. I andra länder har man skatteavdrag för generella investeringar i
forskning. En ny modell, som testas i Frankrike, är att små teknikbolag slip-
per sociala avgifter på lönekostnaderna. Det finns en mängd olika lösningar
för att underlätta både på företagens kostnads- och investeringssida.
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Sådana här arrangemang har främst två effekter: (1) konkurrensneutralitet
mellan teknikintensiva bolag i länder som har liknande incitamentssystem,
och (2) att man underlättar för bolag att gå in och göra forskarsamarbeten.
Konsekvenserna blir ett ökat intresse för att starta sådana här bolag där
grundstommen i företaget är avancerad teknik, vilket leder till fler teknikin-
tensiva bolag i de här länderna. Eftersom den här typen av bolag ofta kom-
mer från eller växer fram i nära växelverkan med universitet leder deras posi-
tiva utveckling ofta till fortsatt utbyte med universitetet. Genom att satsa på
tekniktunga småföretag så tillförs resurser faktiskt också till forskning inom
universitet och högskola.
Det här är ett samspel på många plan. Det handlar inte om att ”det ska bli

billigare” att göra satsningar på högteknologisk forskning och utveckling i
Sverige. Det handlar om att bygga attraktiva forskningsmiljöer. Det måste
komma från regeringen, med signaler till alla som arbetar inom det här
området, rektorer, forskare, riskkapitalister och så vidare. Inför Forsknings-
propositionen 2008 har iva tillsammans med vinnova arbetat med att ge
förslag till konkreta lösningar.
Tydliga tecken visar nämligen att Sverige inte alls har kommit särskilt

långt på det här området. Swedenbio presenterar exempelvis internationell
statistik för bioteknikområdet som påvisar detta. Jag pratar ofta med forsk-
ningschefer som ansvarar för verksamhet i olika länder och som därige-
nom kan jämföra de svenska förutsättningarna i ett internationellt per-
spektiv. De länder som vi konkurrerar med och som har väldigt stark
forskning som England, Kanada och usa, har alla olika typer av incita-
mentsstrukturer. Forskningscheferna berättar att medan en forskarkrona
kostar 1 kr i Sverige, dvs inte alls är subventionerad, kostar den i Kanada
bara 70 öre. Som forskningsdirektörer har de förstås ett ansvar att investe-
ra resurserna där de ger mest effekt. Då blir det förstås svårt att låta bli att
satsa i de starka miljöerna i de här anglosaxiska länderna, som dessutom
har skattelättnader.
Vid jämförelsen mellan Sverige och likartade länder i Europa och

Nordamerika så hamnar vi på efterkälken. Tar man sedan in andra aspekter
av globaliseringen med länder som Indien, Kina och andra länder i Asien
som har god forskning till relativt låga kostnader, så blir konkurrensen ännu
mycket större och vi måste anpassa oss. Här handlar det om att skapa attrak-
tiva förutsättningar för forskande bolag att komma till Sverige.
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ökade incitament i högskolevärlden

Idag har vi svårt att rekrytera till naturvetenskapliga och tekniska linjer vid
högskola och universitet. Det är något som gäller generellt i hela Europa.

Och det handlar inte bara om att intresset för naturvetenskap och teknik har
sjunkit bland studenter, nu omfattar det även doktorander. Från professorer
och lektorer i olika länder rapporteras att det är svårt att rekrytera doktoran-
der till naturvetenskapliga forskarutbildningar. Det är allvarligt och vi behö-
ver få till en förändring, för duktiga forskare behövs för att utveckla Sverige.
Den akademiska miljön bör uppgraderas, liksom även skolsystemet.
Vi måste öka statusen i läraryrket – från förskola till högskola. Att diffe-

rentiera löner är ett sätt. Det går inte att höja alla löner generellt, det har vi
inte råd med, utan vi behöver istället större lönespridning. Det gäller att
sporra eliten att satsa på läraryrket, något vi inte är vana vid att uttala i
Sverige. Vi behöver attrahera de bästa lärarna till förskolorna och vidare
uppåt i hela skolsystemet, få fram fler ledargestalter. För det behöver man
skapa bättre karriärvägar inom skolområdet. Idag är det mycket små löne-
och andra skillnader mellan de som utvecklar verksamheten och de som är
mer passiva. Om vi inte lyckas fortsätter den kompetens- och intelligens-
dränering vi ser ske idag.
För att komma fram här behöver vi någon form av bench-markingsystem

och hitta mätetal lokalt för att kunna premiera de som lyckas, såväl lärare i
skolan som forskare i universitetsvärlden. Det ska t ex vara skillnad på en
forskare som drar in miljontals kronor och på en som inte tar egna initiativ
till att finansiera, utveckla och förbättra verksamheten. Vi är inte vana vid att
mäta och jämföra varken i svenska skolan eller i högskolesystemet.
Att sätta betyg på elever och studenter är en sak, men att till vardags göra

tydliga kvalitetsmätningar och bedömningar av skolverksamheten är vi inte
vana vid. I de flesta företag är detta självklarheter.

rigga universiteten för samhällsnytta

Jag var vice rektor på Chalmers när det blev en stiftelse och fick uppleva hur
ökad självständighet gav större möjligheter. Det är nu läge för att mer gene-
rellt se över organisationsformerna och ägandet i högskolvärlden. De euro-
peiska universiteten har av tradition varit del av eller legat nära statsförvalt-
ningen. Vi ser nu att ett sådant system har mycket svårare att dra in egna
pengar än t ex det amerikanska. Universiteten behöver göras mer fristående
från statsapparaten och ekonomiskt självständiga för att kunna attrahera pri-
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vata resurser, göra långsiktiga investeringar, kommersialisera sina forsk-
ningsresultat och själva prioritera satsningar. Universiteten borde också han-
tera sina egna byggnader. Det skulle ge en tydligare ansvarsfördelning.
Vi behöver få till stånd en donationskultur. Skattemässigt borde vi under-

lätta för företag som vill lägga pengar på forskningssatsningar vid universite-
ten. Ofta lyfts etiska aspekter fram, som exempelvis vad som skulle hända
om Ericsson bara stödde kth, eller Volvo bara samarbetade med Chalmers.
Skulle detta skapa besvärliga beroendeförhållanden? Men detta är inte någon
ny fråga, och vi har redan regelverk för att hantera forskningsetik och risken
för beroende av finansiärer, som exempelvis Vetenskapsrådets policyinstru-
ment. Vad vi däremot inte reagerar mot är att universiteten idag har ett allt-
för stort beroende till staten, något som t ex förvånar amerikanska forskare
som studerar Sveriges sätt att arbeta. Vi behöver göra svenska universitet
mer oberoende, gärna helt självständiga från statsapparaten och med egen
finansiering och tydlig ansvarsfördelning. Här driver iva på i arbetet med
projektet ”Framtidens universitet”. Det handlar om att finna såväl nya finan-
siella som juridiska former. Från eu-kommissionen har det kommit uppma-
ning till Europas stater att öppna upp universitetsvärlden och göra universi-
teten mer självständiga samt ge dem större möjligheter att med incitament
och skattelättnader skapa egna resurser genom forskningssamarbete med
det privata näringslivet.
Vi skulle kunna sätta upp ett antal experimentverkstäder, i syfte att attra-

hera småföretag, där vi ”släpper loss” forskare exempelvis inom medicin
från Karolinska institutet tillsammans med tekniker från kth. Här skulle
nya samverkansformer och skattelättnader kunna testas för att underlätta för
tekniktunga småföretag att samverka med de bästa forskarna. Vi har en hög
kunskapsnivå, och en stark teknikbas i svensk forskning, men saknar incita-
ment för att teknikintensiva småföretag lättare ska kunna växa.
Om vi avslutningsvis återigen blickar tillbaka på vad som har hänt de

senaste fyra åren så kan vi konstatera att vi har en ny regering sedan sist.
Den tidigare socialdemokratiska regeringen satsade mycket på att bygga upp
universiteten och att föra en dialog med Sveriges stora företag. Men det man
misslyckades med var att ge universiteten möjligheter att skapa egna resur-
ser och att utveckla de små företagen. Återstår att önska den nya regeringen
lycka till med det uppdraget.

Samtal med Lena Treschow Torell
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Universitetet som innovationsmotor i världsklass

Carl Johan Sundberg

hur kan universiteten bidra till svensk innovationskraft?

Till att börja med kan man ställa sig frågan vad det är vi vill uppnå. Vad är
innovation? När lyckas man med att få ut nytta av forskningsresultat eller
uppfinningar? Strävar vi efter att öka bnp, dvs den ekonomiska tillväxten,
eller att förbättra villkoren för mänskligheten? Går dessa två hand i hand?
Med dessa frågor som utgångspunkt kan vi inledningsvis titta på universite-
tens roll för att nå svensk innovationskraft.
Utifrån ett akademiperspektiv har vi ett flertal uppgifter i samhället.

Universiteten måste för det första ha en god kunskapsgrund för sin verk-
samhet. Om universiteten inte har det så förfelas resten. Sedan har universi-
tetens lite olika inriktning. Vissa är kunskapsbildare i mycket hög utsträck-
ning med stor andel forskning. Andra har mindre andel forskning och är
kunskapsbildare i mindre utsträckning, och baserar istället sin verksamhet
på att förmedla och tillämpa andras kunskap. Ytterligare andra enheter kom-
binerar dessa två, dvs är både kunskapsbildare och förmedlare.
Med många mått mätt är Sverige mycket framstående vad gäller kun-

skapsbildning. Vi har bra forskning. Den täcker förstås inte alla områden vil-
ket inte heller är möjligt. Det vi bör bli bättre på är den absoluta spetsforsk-
ningen. För att nå dit behöver vi välja vad vi ska satsa på, men då handlar det
inte om Sverige som nation, utan här får man se till de enskilda akademiska
entiteterna i sina sammanhang. Flera svenska universitet är jämnstora med
många framstående universitet i usa, Europa eller resten av världen, och har
egentligen varken bättre eller sämre förutsättningar för att bedriva en kvalifi-
cerad forskning.
Universiteten transfererar kunskap till andra människor i samhället via

utbildning, såväl grundutbildning, avancerad, sk master-nivå, och forskarut-
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bildning, som livslångt lärande. Det senare handlar om kommunikation
människor emellan i olika sammanhang, allt från arrangerade seminarier
till att lära sig av varandra genom att arbeta tillsammans.
Överföring av kunskapsbildning genom tillämpning i produkter och

tjänster började systematiseras vid svenska universitet för ungefär tio år
sedan i och med att ”tredje uppgiften” definierades i högskoleförordningen.
Det tar naturligtvis tid innan arbetsformer etableras för en totalt ny funktion
vid universiteten, men de flesta universitet har numer någon form av teknik-
överföringsfunktioner, technology transfer offices, och en del har också mer
eller mindre välfinansierade såddkapitalsenheter.
På Karolinska Institutet (ki) har vi kommit relativt långt vad gäller läke-

medelssidan. Vi har inte kommit riktigt lika långt, men är på god väg, inom
medicinsk teknik. Det behöver vi vidareutveckla och rekrytera fler erfarna
personer till. Ett stort outvecklat område är tjänster för vårdsektorn, där det
återstår mycket att göra. I mogna ekonomier kommer mycket av bnp-tillväx-
ten att ligga inom tjänstesektorn, och här har universiteten väldigt mycket att
bidra med. I Sverige har vi har hittills fokuserat på fysiska produkter - en för-
klaring till det kanske ligger i vår kultur, att vi är ett gammalt ingenjörsland.
På tjänstesidan kan den ekonomiska utvecklingen formligen explodera. Vi är
numer i mångt och mycket en tjänsteekonomi. Det som då krävs är bättre
affärsmannaskap och att tänka i termer av kundvärde. Det räcker inte att eko-
nomiinstitutioner arbetar med detta, utan det måste även ut till tekniska och
medicinska fakulteter. Att lyssna på kunden och utgå från användaraspekter
är självklart i alla aktiviteter, men det är fortfarande ett ungt och eftersatt
område i vårdtjänstesektorn.

rigga universiteten för samhällsnytta i världsklass

Organisatoriskt vore det bättre med en ökad grad av självstyre för universite-
ten, dvs att de vore styrningsmässigt mer självständiga från statsmakten -
med de möjligheter och risker som det innebär. Då skulle universiteten på
ett tydligare sätt kunna ta tag i sin framtid och profilera sig, istället för att
relativt passivt invänta beslut om verksamheten i nästa regleringsbrev med
förhoppningen om ett fortsatt pengaflöde uppifrån i form av fakultetsmedel.
Med universiteten som mer självständiga fristående organisatoriska enheter
skulle det handla mer om att sätta upp vision och riktning och att skapa mål-
bilder utifrån de resurser och den kompetens man har eller behöver fram-
gent. Då skulle universiteten inse att beroendet av omvärlden är mycket mer
mångfacetterat än det har varit tidigare. Förändringen av fakultetsanslagens
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andel av universitetsfinansieringen kan ses som en slags indikator på det.
Deras andel har gått ner från en överväldigande majoritet av den totala finan-
sieringen för svenska universitet och högskolor till en krympande minoritet.
Det innebär att universiteten redan idag är beroende av konkurrensutsatta
medel, vilket är bra, men som det ser ut idag skapas en instabilitet.
Enligt min mening behöver universiteten ha säkrad, stabil finansiering

för minst hälften av sin verksamhet. En sådan kan skapas av ett statligt flöde,
dvs fakultetsmedel, men universiteten skulle ännu hellre ha eget kapital att
förvalta och använda avkastningen för den löpande basverksamheten och för
strategiska satsningar. Övrig verksamhet skulle finansieras av konkurrensut-
satta medel. En modell för detta som staten, dvs regering och riksdag, borde
överväga är att ge universiteten ett startkapital och därmed till del avhända
sig fakultetsanslagsflödet. Idag är de totala fakultetsanslagen ca 20 miljarder
kronor årligen. Mitt förslag är att man fortsättningsvis skulle ge universite-
ten hälften av detta årligen, alltså ca 10 miljarder kronor. Vad gäller den
andra hälften kan man tänka i termer av avkastning på kapital under ett visst
antal år framöver. Anta att man skulle dela ut trettio gånger detta belopp, vil-
ket motsvarar noll-avkastning på 10 miljarder per år under trettio år, då skul-
le man alltså dela ut ca 300 miljarder fördelat på Sveriges nuvarande univer-
sitet enligt i proportion till den nuvarande fakultetsanslagsfördelningen.
När universiteten har egen förmögenhet kan de göra snabbare och mer

långsiktiga strategiska insatser, och givetvis också förvalta kapitalet över tid.
Det tar dock tid att bygga upp kapitalförvaltande strukturer på universiteten.
Det är möjligt att detta ska göras stegvis under en längre tidsperiod. Av de
här 300 miljarderna skulle 50 miljarder kronor per år under sex år kunna
tillföras universitetsväsendet. Det går dock inte att invänta att universiteten
på egen hand ska kunna ansamla tillräckligt stort donationskapital. Det skul-
le förmodligen ta 15–20 år eller längre i nuvarande takt. Dessa är förlorade år,
eftersom omvärlden förändras i rasande takt, och svenska universitet kom-
mer efter. Om man ger kapital nu skulle universiteten kunna få en nytänd-
ning, och vakna till liv som kunskaps- och innovationsmotorer.
Ett sätt att få loss detta kapital är via försäljning av de statliga bolagen,

enligt det förberedelsearbete som pågår. Istället för att använda intäkter som
nu är föreslaget till att betala av på den svenska statsskulden, vilket är en
defensiv åtgärd, borde vi offensivt investera i exempelvis universitetens
infrastruktur, utbildning och forskning. Vi kan jämföra med att en av presi-
dent Sarkozys första åtgärder när han kom till makten i Frankrike var att se
över universitetens brister. Autonomi är en sådan fråga, både i form av styr-
ning och i form av ekonomisk autonomi. Det finns många sätt att finansiera
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universiteten, genom exempelvis forskningsstiftelser, donationsflöden, stu-
dentavgifter, uppdragsutbildnings- och uppdragsforskningsverksamhet.
Det handlar om att skapa en kultur inom universiteten som möjliggör

nyttiggörande av upptäckter och uppfinningar. Det behövs incitament i flera
nivåer. Universiteten behöver till att börja med skicka signaler till forskare så
att de förstår att det är tillåtet, viktigt och önskvärt att ägna en del av tillgäng-
lig tid år nyttiggörande. Det handlar om ledarskap och här är ki ett bra exem-
pel. Den andra nivån är att införa sådana aktiviteter i meritportföljer och cv-
system. Den tredje nivån är att också tillämpa detta vid tjänstetillsättningar i
akademin. Det handlar om att värdera kunskapsöverföring i vid bemärkelse,
men också mer specifikt i patent, bolagsbildningar och interaktion med före-
tag, Det ska inte vara så att tredje uppgiften dominerar universitetsverksam-
heten. En central och omistlig uppgift för forskande universitet är kunskaps-
bildning genom fri och oberoende forskning. Det behöver dock inte på något
sätt finnas ett motsatsförhållande. Istället kan kunskapsbildningen bli mer
rikhaltig och mångfacetterad om man interagerar med flera avnämare.
För ett medicinskt universitet handlar det om att idéer uppstår dels i de

grundforskande laboratorierna, dels ute i andra forskningsmiljöer som har
mer tjänsteorienterad praktisk verksamhet. Ett exempel är forskning inom
epidemiologi. Kunskap som växer fram inom epidemiologin kan exempelvis
överföras till hälsorådgivningsföretag, folkhälsoorienterade företag eller ideel-
la organisationer. När det gäller global hälsa finns de mycket som kan göras
inom icke vinstdrivande, non-profit, verksamhet. Men vi får inte enbart pake-
tera tjänster som non-profit bara för att det gäller utvecklingsländer. Jag tror
att man kan tänka företagande direkt, för det är den starkaste omvandlings-
kraften i utvecklingsländer i exempelvis Afrika och andra delar av världen. Det
handlar om att ge människor egna redskap för att omsätta kunskap till hälsa,
och företagande har visat sig vara ett bra sätt att empower the people.
På universitetssjukhusen, som är unika motorer beträffande utveckling av

medicinsk teknik, har omvandlingar och nedskärningarna de senaste 10-15
åren lett till att inverkan och betydelsen av svensk klinisk forskning har mins-
kat. Detta är allvarligt eftersom Sverige just på detta område haft ett stort för-
språng gentemot de flesta andra länder. Här finns en stark tradition som hål-
ler på att gå förlorad. Universitetssjukhusen har på senare tid i alltför stor
utsträckning ”landsting-ifierats”, i termer av ett alltför hårt fokus på produk-
tion räknat som antal patient-besök, genomförda interventioner etc. Kliniker,
dvs praktiserande läkare, ser ofta ett utvecklings- och förändringsbehov men
har varken tid eller kraft att utveckla eller forska. Forskande kliniker har inte
premierats. Ett sätt att komma åt detta problem, utöver ett förstärkt sk alf-
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system, skulle kunna vara att införa ”innovationsmånader” för kliniskt verk-
samma medicinska forskare där man kunde ges tillfälle att utveckla idéer till-
sammans med tekniker, industridesigners och affärskunniga personer.
Organisatoriskt vore det en intressant lösning att slå samman universi-

tetssjukhus med universitetet. Alltså att exempelvis Karolinska Institutet
(ki) och Karolinska Universitetssjukhuset blev ett, eller att Linköpings uni-
versitet drev Universitetssjukhuset i Linköping. De senaste åren har man
gått i helt motsatt riktning. Det som då vore intressant vore att få in mer tek-
niker, civilingenjörer och teknikforskare i sjukvården. Det finns så mycket
potential, men det saknas kunniga personer som har till uppgift att driva
utvecklingsprojekt och genomföra förändringar. Historiskt visar litteraturen
att så gott som samtliga framgångsrika medicintekniska idéer som har
utvecklats, har utvecklats av ingenjörer eller fysiker och läkare tillsammans.
Idag är många relevanta kompetenser bortkopplade från de medicinska pro-
blemen. Man kan säga att det svenska ekosystemet är kalhugget och att vilts-
tängsel som satts upp gör att korsbefruktning inte sker därför att olika miljö-
er och kompetenser inte får eller kan kommunicera. Med insikt om detta
problem och rätt beslutsvägar är det principiellt dock inte svårt att justera.

öppen dialog med omvärlden är en förutsättning

Sverige liksom de flesta andra länder i Europa har extemt stor potential. Det
är en bra del av världen att leva i. Livskvaliteten i Sverige är hög och en god
rekryteringsgrund. Vi kan få hit de bästa i världen. Vi är bra på att så i forsk-
ningen, relativt sår vi mer än de flesta andra länder i Europa, men vi är mind-
re bra på att skörda. Det är essentiellt att sjukvården, där idéer uppstår utifrån
problem och behov, kan interagera med företagen där kompetens kring
utveckling av produkter och tjänster och kapital finns. En möjlig mekanism
som underlättar möten är stipendier för personer som vill tillbringa en prak-
tikperiod i sjukvården eller i företag. På så sätt skapas nya nätverk. Exempelvis
skulle en teknikforskare på ett företag kunna komma tillbaka till forskningen
med helt nya insikter. En klinisk forskare skulle kunna få en bättre förståelse
för produktutvecklingens alla steg och krav. Dessa program är kostnadseffek-
tiva och kan skapa nya kontakter och insikter och bryta mönster.
Man måste gå förbi alla nej-sägare. Johan Norberg har i en bok framhål-

lit att sedan upplysningstiden på 1700-talet har utvecklingsvägen varit kan-
tad av nej-sägare. Hade dessa vunnit hade vi inte ändrat vårt samhälle
mycket sedan den tiden. Sociologiskt har det dock visat sig att människor i
grupp alltid behöver någon nej-sägare. Om ett gäng obotliga optimister
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samlas kommer någon i gruppen att backa ner och ta en bromsande roll.
Om vikten av att misslyckas handlade en eftermiddagsdiskussion i juli

2007 på Lindauseminariet i Mainau, där tjugo nobelpristagare och fem hund-
ra yngre forskare från hela världen interagerade under en vecka. Där var man
överens om att det bara finns en väg till sann kunskap, och det är genom en
serie misslyckanden. Hela evolutionen består av en lång serie misslyckanden,
innan ett fåtal mekanismer har visat sig fungera. Sedan har många av dessa
konserverats och återanvänts i olika organismer för liknande eller andra ända-
mål. Livet på jorden har nästan helt utrotats flera gånger men senare återfått
en stor mångfald. Mekanismer har uppkommit, försvunnit, och återuppstått.
Till exempel har ögat eventuellt utvecklats på ungefär samma sätt med vid
åtminstone tre av varandra oberoende sammanhang.
Man kan dra vissa paralleller mellan evolutionen och utvecklingen av våra

innovationsekosystem. Även där kommer många att misslyckas. Omman vet
det så inser man också att det behövs regulatoriska ramar och skydd för idéer
och ägande, exempelvis stöd till patentkostnader samt incitament som pre-
mierar människor när de gör något bra. De flesta entreprenörer kommer att
inte att utveckla framgångsrika företag. Det som behövs är stabilitet i grunden
och goda affärsmöjligheter som drivkraft. Människor som har lyckats tjäna
riktigt mycket pengar på sina bolag återinvesterar i nya bolag i de allra flesta
fall där deras erfarenhet och kreativitet kommer till nytta. De blir en del av
ekosystemet.
När det gäller akademin är vår centrala uppgift att kunskapsbilda och för-

medla vetande. Det sker mycket kunskapande på annat håll också, men uni-
versiteten har haft en relativt oberoende och mycket uthållig roll.
Universiteten står för stabilitet, men har samtidigt som de varit beständiga i
snart tusen år de har funnits också visat sig vara oerhört formbara.
Universiteten har ändrats utifrån rådande samhällsläge. Det som är viktigt att
poängtera är att det behövs resurser för att våga satsa på det riskfyllda, på para-
digmskiften. Det är inte så lätt för en ung forskare så som finansieringsmeka-
nismerna ser ut idag. Om forskning inte misslyckas i en rimlig grad skulle
den kunna ses som ointressant vilket vore ett underbetyg av universiteten.
I Europa står vi just nu inför en omvälvande utvecklingsfas, där många

universitet troligen kommer att bli mer autonoma med en ny finansieringssi-
tuation. De primära avnämarna, studenterna, kommer att ställa nya krav,
annars röstar de med fötterna och går annorstädes. De kommer troligen
också att få betala en del studentavgifter, men kan komma att se det som en
nödvändig investering som ska ge avkastning. Detta skulle förstärka studen-
ternas makt över kvalitet i utbildningen. En annan viktig avnämargrupp,
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beslutsfattare, kommer också att bidra till förändring. Många tecken visar att
de politiska strukturerna, regionalt, nationellt och internationellt parlaments-
strukturer, ökar sin användning av forskningsunderlag. Det finns exempelvis
i Europa ett samordningsorgan för science advisory structures för parlament .
Det håller på att inympas, och förhoppningsvis avpolitiseras denna gemen-
samma kunskapsbas, så att inte ideologierna tar över. Svårigheten ligger i att
den här kunskapsbasen inte alltid är tydlig. Här gäller det att kunna väga var
kunskapsläget står.
Jag höll i maj 2007 ett föredrag på temat ”the view of a scientist on research

in television” på European Broadcasting Unions årsmöte, där producenter och
inköpare medverkade från europeiska tv-bolag som t ex bbc, svt, France 5,
rai-1, West-Deutche Rundfunk. Jag lyfte fram att de idag är väldigt duktiga på
att göra naturprogram, skildra rymd och andra högteknologiska prylar, high
tech gadgets, men det är oftast ett totalt okritiskt skildrande. Medierna ifrågas-
ätter inte varför samhället satsar på olika typer av forskning. Det är lite märk-
ligt eftersom detta också är public services roll. Media skildrar vetenskapen på
ett alltför snällt sätt. De säger att de vill ha balanced journalism, men det jag
anser att vi behöver är snarare fairness, rättrådig journalistik istället för
balans. Det är alltid lätt att göra en sk 1-1-journalistik med en forskare som
tycker si enligt någon viss teori och sedan intervjua en annan forskare som
tycker så. Det går alltid att hitta någon som tycker motsatt annorlunda, men
det skildras aldrig om det möjligen är så att 99 av 100 forskare är av en viss
ståndpunkt och endast en tycker motsatsen.
Media behöver rekrytera människor som kan granska vetenskapen. Och

vetenskapsjournalister behöver vara extremt granskande, och för att kunna
vara det måste de vara någorlunda insatta i vad forskningen innebär. Det är
mycket uppfriskande att läsa det fåtal medier som tar detta på allvar. Här har
också universiteten ett uppdrag i att utveckla utbildningar i Science
Communication. De ska utvecklas till att vara kritiska granskare. Det är en god
roll för PhD-utbildade forskare. Knowledge analysts är en roll som finns på
vissa konsultbyråer, men som saknas i samhällsdebatten, och en yrkesroll
som vi inte ännu utbildar vid universiteten. Här behöver både den politiska
sfären och think tank-sfären tänka till. Också i inrättandet av sk think tanks,
något vi har för lite av i Europa, skulle universiteten kunna spela en viktig roll.

Samtal med Carl Johan Sundberg

Se http://www.eptanetwork.org/EPTA





6: Svensk innovationskraft ur ett
internationellt perspektiv

Venture Cup finalist:
Johan Söderberg – Protaurius AB

Beskjutningsskydd byggs traditionellt med tunga lösningar som pansarplåt eller betong, men ny pansarbrytande
ammunition sätter dessa skyddslösningar ur spel. Protaurius löser detta problem med en ny patenterad teknik.
Materialet används idag av militära förband i internationell tjänst och i hotell. Bolagets lösningar har uppmärk-
sammats av US Army som en lösning på deras skyddsproblem i Irak. Marknadspotentialen för materialet är
minst 3 miljarder årligen och företaget har redan flera betalande kunder.





Sverige har de bästa förutsättningar att lyckas

Thomas Östros

idéflöden till och från sverige berikar

Innovationskraft handlar om flera saker: entreprenörskap och nyföretagan-
de, handel och utbyte med andra länder, och att öka produktivitet i befintliga
företag. För att ett litet exportberoende land som Sverige ska kunna klara
konkurrensen krävs också ett visst mått av samförstånd. Mellan företag
inom samma bransch och mellan politik, näringsliv och de fackliga organi-
sationerna.
När det gäller entreprenörskap och nyföretagande så pågår ett skifte i

Sverige idag. Unga människor blir alltmer intresserade av att starta företag
och att satsa på sina egna idéer. Det egna företagandet har blivit ett allt natur-
ligare alternativ till att vara anställd, framförallt bland unga. Ibland framstår
det i debatten som om det skulle finnas ett motsatsförhållande mellan små
och stora företag. Men det är tvärtom. De lever av och stärker varandra. Runt
de stora företagen uppstår kluster av service- och underleverantörer, speci-
alistkonsulter eller helt enkelt avknoppningar av goda idéer till nystartade
företag. De större företagen attraherar utländska investeringar, och skapar
nödvändig internationell dragningskraft för att kunna erbjuda en attraktiv
miljö och för att stimulera in- och utflödet av kunniga personer. Det ger de
små goda förutsättningar genom bidra med miljöer, människor, kanske
också som kunder till de mindre företagen. Detta är den ena sida av myntet.
Men ska bilden nyanseras något är det också ett faktum att vi är mycket bero-
ende av de stora företagens FoU. Mindre företag forskar och produktutveck-
lar i en alldeles för liten omfattning. Många underleverantörer är också allde-
les för osynliga på den internationella marknaden. Detta är något som gör
oss sårbara. Branschforskningsinstituten, småföretagarforskningsprogram-
met Forska & Väx samt ett utbyggt och vitalt export- och investeringsfrämjan-
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de i nära samarbete med företagen är alla beståndsdelar för att stärka de
mindre företagens konkurrenskraft och underlätta steget ut på den interna-
tionella marknaden.
Sverige har varit framgångsrikt på att driva avancerad forskning på uni-

versitet och högskolor och samtidigt patentera och kommersialisera. Det är
ett arbetssätt som har funnits länge inom exempelvis medicin, men nu kom-
mer det på bredden inom akademin. När det gäller akademin ska Sverige
också vara ett land där de bästa forskarna finns. I andra länder i Europa är
man skräckslagna för ”brain drain”, dvs att personrörligheten ska leda till att
man förlorar sina bästa forskare till andra länder. Vi har faktiskt ett inflöde av
disputerade forskare från andra länder till Sverige idag, och vi behöver ge
dem goda förutsättningar så att de vill stanna i Sverige.
Samtidigt som vi stärker samarbetet med de starka innovationsnationer-

na i Europa och med usa behöver vi stärka vår närvaro i Asien, och då speci-
ellt Kina och Japan. Vi har slutit forskningsavtal med Kina och Japan.
Genom ramavtal gör vi det enklare för forskning inom akademi och närings-
liv att samverka vilket i många länder kan vara avgörande för ett lyckat sam-
arbete. Individuella forskare kan därefter genom vinnova och Vetenskaps-
rådet gå vidare med sina förslag till samverkan. Vad gäller Kina anser jag att
vi behöver ha så mycket kontakter som möjligt med det civila samhället. Det
är en diktatur som blir en allt starkare världsspelare. Vill man se en demokra-
tisk utveckling här kommer mycket att krävas, och det är alltid individer
emellan som ett utbyte sker.
Det leder in på Sverige som handelsnation. I Europa har Sverige stuckit ut

positivt i att kreativt finna lösningar, exempelvis inom textilindustrin, där ju
Sverige idag faktiskt är en stormakt som köpare av textilproduktion i många
utvecklingsländer. Ibland får man inse att vi måste släppa gamla verksamhe-
ter för att utveckla sådant som vi är starka på. Vår satsning på utbyte med
Kina är viktigt för bidra till att åstadkomma förändring där. Inte minst finns
det stora möjligheter inom miljöområdet. Vi har gått före och genom tydliga
regler och syrande skatter samt ambitiösa investeringar visat att det går att
ställa om till ett mer långsiktigt hållbart samhälle med en bibehållen hög till-
växttakt. Sedan 1990 har till exempel våra koldioxidutsläpp kunnat pressas
tillbaka med 9 procent samtidigt som vi haft en tillväxt på 44 procent. Vårt
exempel och vårt systemtänkande har också skapat affärsmöjligheter för
svenska företag och efterfrågan på svensk miljöteknik växer snabbt. I Kina
drivs till exempel flera svenska projekt inom hållbar stadsutveckling.
Kunskaper inom avfallshantering, stadsplanering, vatten och avlopp, och
energi som skapats genom det svenska samhällsbygget kan nu komma

148 svensk innovationskraft ii



andra snabbväxande regioner till del. För företag som ikea och h&m hand-
lar det om att som köpare ställa miljökrav och krav på god arbetsmiljö och
arbetsrättigheter, genom att enskilda konsumenter – individer – förväntar
sig det av företaget. Här är ansvarsfullt företagande ett viktigt redskap för att
påverka. Vår mycket öppna ekonomi med handel och utbyte med andra län-
der, starka generella trygghetsförsäkringar, en fackföreningsrörelse som
bejakat förändringen och en mycket hög utbildningsnivå har gjort att
Sverige utvecklats till en mycket stark innovationsekonomi.
Jag är djupt bekymrad över de protektionistiska tendenser vi ser i Europa

och usa. Som näringsminister tog jag initiativ till att samla alla frihandels-
vänliga medlemmar i eu i ett nätverk som vi kallade ”Friends of Free Trade”.
Där ingick t ex Danmark, Storbritannien, Holland och Tyskland men också
nya medlemsländer som Tjeckien och Slovenien. Det var ett framgångsrikt
sätt att pressa mer protektioniska länder som Frankrike att se fördelarna
med fri handel. Idag är det alldeles för stort utrymme för de protektionistis-
ka idéerna.
I våra stora industriföretag har vi sett en mycket god utveckling de senas-

te tio åren, där de med god innovationsförmåga lyckas producera mer än
någonsin utan att anställa fler. Den ständigt ökande produktiviteten i våra
företag är naturligtvis en absolut avgörande ingrediens för bibehållen inno-
vations- och konkurrenskraft. Här har exempelvis ett utbildningsprogram
för underleverantörer gett goda resultat. Den här produktivitetshöjningen
leder också till att en ny tjänstesektor växer fram inom området industriella
tjänster inom it, produktionseffektivitet, ledning av förändringsprojekt. Jag
är övertygad om att den enda framgångsrika vägen att klara global konkur-
rens är ständigt ökande förädlingsvärde och produktivitet.
För att förstå och vidareutveckla det som pågår i olika industrigrenar sam-

lade vi under min tid som näringsminister till strategiska branschprogram
för sex svenska nyckelbranscher:

1. Flyg och rymd
2.Läkemedel och bioteknik
3. Fordon
4.Trä och papper
5. Gruv och stål
6.it och telekom

Inom dessa våra basnäringar utvecklade vi tillsammans med representanter
för de stora företagen, små och medelstora företag, fackliga organisationer
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och näringsdepartementet program för forskningssatsningar, utbildning och
samverkan med myndigheter. I ett litet land som Sverige krävs det att vi
arbetar tillsammans, och fördelen är att vi enkelt kan sätta oss ner och prata
med varandra. Branschprogramsatsningarna – processen med dialog mellan
företrädare för bransch och politiker. Vi satte tillsammans upp vision som
bröts ner till konkreta handlingsplaner, och nu är en miljard kronor avsatta
för dessa satsningar som pågår. Det finns dock en rad orosmoment vad gäl-
ler branschprogrammens fortsatta utveckling. Regeringen har inte tillfört
några ytterligare resurser för att kunna fördjupa samarbetet inom ramen för
branschprogrammen och dialogen med näringslivet skulle jag vilja benäm-
na somminst sagt kärv. Till exempel så svävar fordonsindustrin fortfarande i
ovisshet om vad som ska hända med fordonsforskningsprogrammen vid
utgången av detta år. Detta tyder på en bristande förståelse för företagens vill-
kor och behovet av framförhållning och långsiktighet.

många starka innovationsområden

Sverige har länge varit i toppen vad gäller andel av bnp satsad på forskning
och utveckling. Men detta är en position som vi inte har råd att ta för given.
Vi måste bli duktigare på att göra affärer av våra satsade forsknings- och
utvecklingsresurser. Forskningen måste kommersialiseras. Samarbetet mel-
lan akademi och näringsliv måste fördjupas. Många av våra företag vet vad
de skulle vilja satsa på men har inte resurserna. Här finns viktiga nationella
insatser att göra för att stimulera forskning och produktutveckling, framför-
allt i de mindre företagen. När vi sneglar på usa så vill vi gärna tro att de är
en ren marknadsekonomi, men då glömmer vi att de gör mycket medvetna
statliga insatser för att få ut mer av investeringar i forskning och utveckling.
Satsning på produktion och produktionsteknik behövs, och vi har stor

outnyttjad potential här. Vi kan förmodligen öka produktiviteten i befintliga
företag med 20–30%. Det har redan gjorts på bred front i ca 1 000 av de
mest konkurrensutsatta leverantörerna. Genom att erbjuda högkvalitativ och
extremt effektiv produktion kan även vårt land vara globalt konkurrenskraf-
tigt inom tillverkning. Sedan har vi exemplet från textilindustrin som visar
att det även finns andra vägar att gå. Idag är Sverige en ledande textilnation,
men inte på produktion, utan på design och mode. Genom att klara av båda
situationerna blir Sverige en vinnare i den globala ekonomin.
Ett framtidsområde där vi redan är duktiga är tjänsteproduktion, med allt

från avancerade logistiklösningar till restaurangtjänster. Som köpare ställer
vi höga krav på priser, leveranstider och serviceanda. För att en tjänsteleve-
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rantör ska få ett kontrakt måste man vara kreativ. Hushållen är sådana krä-
vande köpare. Många yngre familjer behöver köpa tjänster för att få vardagen
att gå ihop. Vi blir också allt äldre, med mer tid och framför allt mer pengar
och därmed möjlighet att köpa och ställa höga krav på hushållstjänster.
Dessutom har vi ett alltmer stadsnöjen som kulturevenemang och restau-
ranger, och den ökade konkurrensen driver upp kvaliteten. Att däremot med
skattesubventioner försöka skapa en starkare tjänstesektor känns inte rätt.
Tjänstesektorn kommer att utvecklas i vilket fall som helst, eftersom globali-
seringen kräver det. Fokus måste istället ligga på att öka produktiviteten.
Man kan ställa sig frågan vad som skulle krävas för att vi om tio år skulle

vara den ledande nationen inom bioteknik. Svaret är många aktörer som kan
attrahera och anställa duktiga medicinforskare. Här har Astra varit som en
magnet med förmåga att attrahera mycket duktiga medarbetare och forskare
till akademin, något som verkligen har gynnat de mindre företagen. Men det
krävs också förnyade krafttag för att stimulera den kliniska forskningen och
ett tydligt statligt engagemang genom såväl forskningssatsningar som inve-
steringsfrämjande och företagsklimat.

toppsatsningar med jämlikhet och rättvisa som grund

Våra kärnvärden i Sverige är viktiga för att behålla ett innovativt klimat.
Nyckeln i människors vilja och mod att satsa på egna idéer ligger i att vi har
goda trygghetssystem i botten, och ett bra samtalsklimat mellan arbetstagar-
organisation och arbetsgivare. Om vi tummar på grundtryggheten och väl-
färden får vi osäkra individer som inte vågar satsa.
På samma sätt ska vi inte vara rädda att våra duktiga individer flyttar från

Sverige, så länge vi har ett gott utbyte med minst lika många som flyttar till
Sverige. Ner på individnivån så handlar det ommiljön och om det finns möj-
lighet att bo kvar eller möjlighet att flytta. För oss i Sverige, med ett inflöde av
disputerade, betyder det en utmaning i att se till att de vill stanna kvar i
Sverige. Det kommer att kräva mycket resurser och satsningar på starka
forskningsmiljöer som vi stötta långsiktigt, till exempel i tioårscykler som i
Linnésatsningen. För att kunna konkurrera internationellt är topparna avgö-
rande, men bredden är också en förutsättning.
Det sätt som Sverige skiljer sig från de flesta andra kulturer är att vi har

mindre hierarkiska organisationer byggda på att individerna själva kan ta ini-
tiativ, lösa problem och förbättra verksamheten. I sådana platta organisatio-
ner förbättras klimatet för innovationer. Som individ vågar man fatta beslut,
vet att man har mandat att genomföra det och vågar därmed ta risker, jämfört
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i strikt hierarkiska där man måste fråga om tillstånd i större utsträckning.
Det är ett organisationssätt som vi ska vara rädda om.
Detta kombinerat med att Sverige är kunskapsorienterat ger oss extremt

goda förutsättningar och möjligheter att bli en vinnare. Det är viktigt att
poängtera att en hög generell utbildningsnivå är en förutsättning för att vi
ska nå topparna. Här kan man jämföra med den svenska breddsatsningen
på idrott. Att göra satsningar på de bästa – och samtidigt satsa på bredden är
grunden för att vi fått fram friidrottsstjärnor som Kallur, Klüft, Holm, och
Bergqvist. De hade inte kommit fram utan jämlikhetstanken med bredd-
satsningar.
Redan i gymnasiet kan vi få till stånd en tätare koppling mellan arbetslivet

och skolan. Kvalificerade lärlingsprogram är ett sådant utvecklingsbart områ-
de, där man med högt kunskapsinnehåll kan träna sig på att hantera kom-
plexa problem kanske till och med direkt mot kund. Det är viktigt att vi ald-
rig överger ”kunskapsspåret”. Det gäller såväl yrkeskunskap som hög
teoretisk kunskap för att kunna läsa vidare på högskola och bedriva avance-
rad forskning. Ett gott exempel är Ung Företagsamhet där gymnasieungdo-
mar driver egna företag inom ramen för sin utbildning. Här har det hänt
väldigt mycket och gymnasieskolan ser helt annorlunda ut idag jämfört med
på 1980-talet. Resultatet är också mycket riktigt att vi har hög andel ungdo-
mar som kan tänka sig att starta eget företag.
Jag menar att kombinationen av ett starkt välfärdssamhälle och en vital

entreprenörsnation är ett framgångsrecept. Också företagarna är i behov av
trygghet vid sjukdom eller föräldraskap. Vi måste bättre anpassa socialför-
säkringarna så att de passar företagaren. Att måla upp motsättningar mellan
företagande och välfärd är inte bara sakligt fel utan också farligt, eftersom det
skulle ge mindre företagarbenägna ungdomar.
Exempel på lyckade regionala satsningar på innovationsstrukturer är

exempelvis Blekinge (under Per Erikssons tid som rektor vid Blekinge
Tekniska högskola) eller det som nu pågår i Norrbotten (med landshövding
Per-Ola Eriksson) där vi ser hur basindustrin investerar och växer.
Sammanfattningsvis så förutsätter en fortsatt stark svensk konkurrens-

kraft att kraftiga satsningar på FoU, ett fortsatt aktivt och konkret samarbete
mellan stat och näringsliv samt ett värnande av trygghetsförsäkringarna för
att underlätta omställningen från det gamla till det nya.

Samtal med Thomas Östros
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Sverige som partner i globaliseringen

Kai Hammerich

vitaminer från utlandet

Utländska investeringar är en av globaliseringens starkaste drivkrafter. De
växer i volym och ökar i betydelse för länders och regioners ekonomiska
utveckling och sysselsättning. Detta gäller inte minst för länder som Sverige,
där tillgången till kompetens och avancerade teknologier är avgörande för
attraktionskraften – och därmed konkurrenskraften.
Alla innovationssystem behöver vitamininjektioner från när och fjärran.

Sverige har under lång tid byggt upp ett antal kluster i världsklass inom ett
antal strategiska sektorer, som it och telekom, läkemedel och bioteknik, for-
donsområdet och basindustrin. Dessa kluster har i huvudsak byggts upp av
svenska aktörer. Många av dessa flyttar nu inte bara produktion utan även
FoU utomlands. För att Sverige ska kunna behålla och utveckla dessa kluster
krävs att utflödena balanseras av inflöden av kapital, teknologier och högut-
bildade. Därför att ett kluster i världsklass kräver en viss volym, en viss kri-
tisk massa. Det är denna ”massa” som genererar en dynamisk utveckling.
Detta innebär att våra kluster måste befolkas av många svenska aktörer och
många fler utländska.
Ericsson kan illustrera den pågående utvecklingen. Företaget har histo-

riskt haft nästan all sin FoU i Sverige. Idag är andelen nere i under hälften..
Ur företagets perspektiv är det självklart att det måste ha FoU-centrum där
marknaden finns, dvs i länder ute i Europa, i Asien och i usa. Den här
utvecklingen äger rum i de flesta av våra svenska storföretag och är givetvis
något som starkt påverkar vårt svenska innovationssystem.
Det här är naturligtvis inte enbart ett svenskt problem. Om man ser till

andra länders kluster så kan man konstatera att inte heller deras egna ingen-
jörer och forskare räcker till. Även stora länder med kluster i den absoluta
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världstoppen, som usa, behöver påfyllning utifrån. En stor del av Silicon
Valleys framgångar kan tillskrivas det faktum att det är en hemvist för
invandrade entreprenörer. Nästan hälften av regionens mest framgångsrika
entreprenörer och ingenjörer kommer från länder som Indien, Kina och
Sydkorea. Här måste vi i Sverige utveckla en öppenhet och anpassningsbara
regelsystem så att vi blir attraktiva för utländska högutbildade och entrepre-
nörer på ett helt annat sätt än vi är idag.

draghjälp för affärer

De svenska klustren har varit relativt framgångsrika genom åren. När det
gäller den tekniska utvecklingen har de till och med varit mycket framgångs-
rika, men de har varit mindre lyckade när det gäller det kommersiella. Vi har
och har haft en rad olika teknologier, forskningsresultat och uppfinningar
som inte är särskilt väl omhändertagna. Det betyder att vi har många tek-
niskt avancerade resultat som ”ligger och skvalpar” och inte tas om hand och
färdigställs för kommersialisering.
Anledningen till detta är dels att vi har en tradition av vara tekniskt duktiga,

dels att Sverige har genomgått en omfattande omstrukturering av näringsli-
vet. Under 1990-talet var det renodling mot kärnverksamhet – core business –
som gällde, något som eskalerade vid den senaste lågkonjunkturen i början
av 2000-talet. Det medförde att stora företag sålde av teknik och forskning
som inte var direkt relaterad till kärnverksamheten. Nya, små bolag kom till
som tyvärr inte alltid lyckades förvalta sina teknologier och kunnande på ett
kommersiellt gångbart sätt. Många av dessa småbolag har nu sålts till inter-
nationella investerare, ofta till ett ganska lågt pris enligt min bedömning. Det
är förvisso bättre att de säljs till utländska intressenter med resurser att
utveckla verksamheten än att de blir kvar med svenska ägare och inte utveck-
las alls. Men det hade varit att föredra om vi haft bättre förmåga i Sverige att
absorbera och ta hand om den här innovationskraften och affärspotentialen,
så att fler svenska ägare kunde vidareutveckla och kommersialisera svens-
kutvecklad teknik..
Det här beror på många saker, som exempelvis vårt skattesystem och bris-

ten på affärsänglar och annat riskkapital i tidiga skeden av företagens utveck-
ling. Vi har i Sverige ett överflöd på riskkapital totalt sett, men det gäller
främst för de mogna skedena av företagens utveckling. Staten, som tidigare
var en viktig marknadskompletterande aktör, är här inte lika aktiv som tidi-
gare. Almi och Nutek har fått minskade resurser för att skjuta till riskvilligt
kapital i de tidiga skedena. Det vore självklart bäst om marknaden kunde
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klara detta på egen hand, men min uppfattning är att staten har och kommer
att ha en viktig roll under överskådlig tid.
Ett parallellt utvecklingsspår för Sverige är att landet kan bli lite av ett

internationellt forskningslaboratorium som utvecklar teknik och tekniska
lösningar. Sedan kan innovationerna kommersialiseras någon annanstans.
Ett land som lyckats med detta är Israel, där många företag specialiserat sig
på avancerad FoU varefter tekniken förädlas och kommersialiseras i usa.

samspel för konkurrenskraft

Det viktiga samspelet mellan de stora och de små företagen är en annan
aspekt för ett väl fungerande innovationsland. Här borde Sverige ha utmärk-
ta förutsättningar att hävda sig i den globala konkurrensen, med starka och
välutvecklade underleverantörskluster inom t ex fordonsindustrin.
Men ingenting kan tas för givet. Vi kan ta exemplet med läkemedelsindust-

rin och de två stora aktörerna Astra och Pharmacia. Astra fusionerade med
Zeneca, dvs Zeneca förvärvade Astra och huvudkontoret placerades sedan i
London. Vad det får för konsekvenser på sikt är det svårt att sia om. Det är
emellertid mycket viktigt att vi har spetskompetens på området. Den dagen
vår forskning inte ligger i framkant är det lätt att företagsledningarna fattar
beslut som inte går Sveriges väg.
Det andra exemplet – Pharmacia – är omtalat just vad gäller samspelet

mellan stora och små företag inom läkemedelsindustrin. Innan Pharmacia
köptes av Pfizer hade man knappt 5 000 anställda i Sverige, varav en stor
andel forskare. Idag omfattar verksamheten endast ett produktionsbolag i
Strängnäs och ett marknadsföringsbolag i Stockholm med totalt omkring
400 anställda – en knapp tiondel av det man hade tidigare. Här kan man
invända att det har varit positivt med alla små bioteknik- och medicinteknis-
ka företag som knoppats av från Pharmacia, framför allt i Uppsalaregionen.
Det stämmer att många medicinforskare nu arbetar i dessa små bolag, men
att de är små betyder också att de har svårt att hitta kapital. Avsaknaden av
finansiella muskler gör att företagen får svårt med kommersialiseringen och
att hitta marknaden. För att få en läkemedels- och bioteknikindustri som
blomstrar så behövs både de små och de stora bolagen, i ett organiskt sam-
spel. Så måste det se ut på en nationell plattform.
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ett attraktivt sverige

Med konkurrenskraftiga nationella plattformar – starka kompetenskluster –
kan vi lättare attrahera kompetens och kapital från andra länder. Man blir
aldrig en bra partner i ett samarbete om man inte har ett eget och starkt
erbjudande. Om man däremot är en stark aktör öppnas möjligheter att
komma in i en god cirkel, där utvecklingen blir självförstärkande. Inom
området för internationella investeringar äger dock stora förändringar rum
för närvarande, förändringar som vi behöver vara uppmärksamma på.
När vi blickar framåt ser vi en ny världsbild som håller på att formas med

framväxten av nya tillväxtekonomier, sk emerging economies. Vi talar mycket
om Kina och Indien, och det är ytterligare minst ett tiotal utvecklingsländer
som ligger i startgroparna. Kina har gjort sig känt som ”världens verkstads-
golv” medan Indien håller på att skaffa sig epitetet ”världens tjänsteprodu-
cent”. Samtidigt vet vi att dessa två stora nationer har större ambitioner än
så. Kina tänker inte nöja sig med att vara platsen för billig tillverkning utan
har antagit en ny femtonårsplan där landet ska minska sitt beroende av
utländsk FoU och teknologi till mindre än en tredjedel, från nuvarande 60
procent. Utvecklingen i Indien är också oerhört snabb, där t ex läkemedelsin-
dustrin är i en övergångsfas från tillverkning av generiska läkemedel till
framställning av helt nya produkter.
Många av utvecklingsländerna inser ju förstås att de är inne i en period av

att komma ifatt. Detta gäller brett över deras samhällsuppbyggnad, både
inom näringsliv, forskningsinstitut och universitet och samhället i stort. De
skulle gärna ingå partnerskap och samarbeten med länder som ”kommit
längre” i sin utveckling. Sverige har gott renommé och mycket goodwill
internationellt, bl a i de här länderna. Det skulle vi kunna nyttja och göra så
mycket mer av. För att bli en bra partner och attrahera investeringar behöver
vi verkligen ligga i framkant.
Några höjer ett varningens ord om att aktörer i utvecklingsländerna bara

vill ”stjäla” svensk teknologi. Jag anser dock att vi idag har en teknikutveck-
ling som inte fungerar på det sättet. Många av tillväxtekonomierna har
muskler som vi inte har vad gäller kompetens och finansiella resurser. Vi
kan hitta intressanta ömsesidiga utbyten eftersom vi har teknologin och kan
Östersjöregionen samt europamarknaden. De skulle kunna hjälpa våra små
teknikbolag som har det svårt finansiellt, och som aldrig skulle kunna satsa
på expansion i t ex Asien på egen hand. Omvänt kan vi hjälpa företag från
utvecklingsländerna att etablera sig i Europa.
Med tanke på hur annorlunda det internationella affärslivet kommer att
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se ut om bara tio år, krävs att vi formulerar ett tydligt förhållningssätt till hur
denna utveckling kan komma att påverka Sverige. Hur ska vi positionera oss
gentemot t ex de nya tillväxtmarknaderna? Vilket ”tänk” finns? Vilka mer
långsiktiga insatser bör övervägas?
För närvarande går det bra för Sverige. Då kan det vara en utmaning att

föra fram uppfattningen att Sverige inom ett antal områden håller på att för-
lora ”marknadsandelar” och att det krävs en rad olika åtgärder för att Sverige
långsiktigt ska klara den konkurrens som finns mellan länder och regioner.
Förhållandena ute i världen förändras och många andra länder agerar mål-
medvetet för att stärka sin konkurrenskraft.
Med de erfarenheter jag har från arbete i den offentliga och privata sek-

torn samt från arbete i Sverige och utomlands ser jag Sveriges möjligheter
och begränsningar i ett internationellt perspektiv. En svensk politik för kon-
kurrenskraft förutsätter samordnade insatser och initiativ från regeringen
om vi ska lyckas göra Sverige attraktivt för huvudkontor, stärka strategiskt
viktiga sektorer, balansera de svenska utflödena av produktion och FoU med
inflöden från utlandet, bryta den defensiva inställning vi har till kompeten-
sinvandring och göra Sverige i ord och handling mer välkomnande för indi-
vider och entreprenörer från andra länder.
Det finns få länder som har så goda möjligheter som Sverige att ta tillvara

de möjligheter som globaliseringen erbjuder. Den potentialen måste vi ta till
vara – och betydligt bättre än vad vi gör idag.

Av Kai Hammerich
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Håller Sverige på att missa klimatutmaningens
innovationspotential?

Christian Berggren, Anna Bergek, Staffan Jacobsson

svenskbaserade tekniksatsningar – men inte i sverige

”– Du doktorerade på solcellsteknik i Uppsala 2004. Hur kommer det sig att du
nu jobbar inom bilindustrin med helt andra saker?
– Svaret är enkelt, jag ville inte flytta till Tyskland. Där jobbar idag tre av

mina doktorandkollegor. Några andra är kvar i Uppsala, men då också inom
ett tyskägt företag och beroende av satsningar i Tyskland.”

(Intervju med projektledare på Scania september 2007)

Ett inslag i Dagens Eko (20070927) belyser utvecklingen söder om Östersjön:

”Tillväxten internationellt i solbranschen beräknas till 20 procent om året. Den
tyska marknaden är störst i världen. Och här växer också den inhemska pro-
duktionen mycket snabbt … Tillverkarna dras till östra Tyskland – där får de
investeringsstöd och där är arbetskraften billigare än i väst. Chefen för en av de
stora solpaneltillverkarna Q-cell i Thalheim sa i en tidningsintervju häromda-
gen att företaget ska expandera från 1 500 anställda i dag till 7 000 år 2012. I
östra Berlin söker tre solföretag just nu flera hundra nya medarbetare. I
Frankfurt Oder, vid gränsen mot Polen, startar tre nya tillverkare nu i höst,
med mellan 1 000 och 2 000 beräknade nya jobb. Ett av dem leds av Ramin
Mokthari. Odersun heter företaget, som gör tunna, mjuka solceller baserade på
koppar istället för kisel. – Efterfrågan är större än vad vi kan leverera, säger
Ramin Mokthari.”

Sverige har bedrivit framgångsrik solcellsforskning, medan Tyskland bygger
upp den nya industrin, och oljelandet Norge är hem för världens största sol-
cellsföretag rec, som är det tredje största bolaget på Oslobörsen. Tidigare
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missade Sverige en annan framtidsteknik inom energiområdet: vindkraften.
Världens största tillverkare av vindkraftverk finns i stället hos våra södra
granne Danmark. Oförmågan att koppla framgångsrik forskning till indust-
riell utveckling och växande företag synes peka på betydande brister i
Sveriges förmåga som innovationsland och i vår samlade innovationspolitik.

industri i välmåga – men för hur länge?

Svensk industri har åren 2006 och 2007 gått bättre än någonsin, vilket har
resulterat i en investeringsboom i den tunga sektorn. Verkstadsföretagen har
hittills klarat globaliseringen och omflyttningen av produktion från traditio-
nella oecd-länder till Kina med omnejd väl och noterar rekordbeställningar
på sina etablerade produktlinjer. Framstående företagsledare förutspår att
Asiens utveckling skall innebära decennier av ökad efterfrågan för svenska
företag, med endast små konjunkturvariationer. Detta optimistiska scenario
bygger på obruten stabilitet och tillväxt i Kina. Hur realistisk är då denna
rosiga bild?
En omfattande genomgång i Foreign Affairs i september–oktober 2007

visar hur den oreglerade kinesiska tillväxten orsakar en accelererande förödel-
se av jord, vatten och luft. Följderna syns i ökenspridning, miljöflyktingar, för-
giftning, vattenbrist och stigande dödlighet i luftvägs- och cancersjukdomar.
Inför os i Beijing har regimen växlat upp retorik och centrala utspel. Men
detta har svag koppling till praktiken i provinserna, där företagen – stödda av
medgörliga tjänstemän – negligerar lagar och hellre erlägger symboliska
viten än installerar reningsutrustning. Följden är en våg av lokala miljörelate-
rade protester, med nästan 1 000 rapporterade protester i veckan under 2005.
Men om de ska leda till verklig förändring krävs frihet för medier att bevaka,
frihet för organisationer att övervaka, och oberoende för domstolar att rannsa-
ka, dvs just sådana reformer regimen konsekvent motsätter sig. Kina som
global tillväxtmotor kan bli en parentes, kanske bara något decennium till.
Risken är att den svenska industrin med fokus på den kinesiska typen av

bnp-fixerad tillväxt samtidigt missar en annan, mycket större och mer lång-
varig utmaning: den globala klimatutmaningen. Här handlar det inte om
innovationskrav, hot och möjligheter under ett decennium eller två, utan
under resten av detta sekel. Enligt regeringens Vetenskapliga råd för klimat-
frågor krävs att de globala utsläppen av växthusgaser till år 2050 halveras
eller mer jämfört med 1990. För eu:s del handlar det om en minskning med
75–90 procent till 2050. Detta ska ske samtidigt som ekonomierna fortsätter
att växa, vilket innebär att utsläpp/bnp måste reduceras till en bråkdel av i
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dag. Vid slutet av detta sekel behöver utsläppen reduceras till nära noll
(Miljövårdsberedningens rapport 2007:03).
De asiatiska tigrarnas dynamik förbleknar i jämförelse med de investe-

ringar och den omställning av industri, transporter och infrastruktur som
kommer att krävas för att klara detta. Alla sektorer påverkas – jord- och skogs-
bruk, industriproduktion, bostäder, transporter och kraftgenerering – och i
alla krävs stora omställningar.
Inom transportsektorn fanns 800 miljoner motorfordon år 2004. Med

nuvarande tillväxt kommer antalet överstiga 3 miljarder år 2050. Enbart för
att hålla utsläppen på dagens nivå måste utsläppen per fordon minska med
75 procent. Det kräver en mycket stark kombination av ekonomiska styrme-
del och teknisk utveckling.
Vad gäller kraftsektorn räknar Internationella energiorganet iea med att

det krävs energiinvesteringar på minst 13 000 miljarder dollar till år 2050 i
lågkolsteknik, t ex kärnkraft, solenergi och vindkraft. Enbart på vindener-
giområdet krävs investeringar i ett antal miljoner stora vindkraftsverk på 1
MW eller mer. Det är dessutom bråttom att snabbt skala upp dess investe-
ringar i alternativ energi. De närmaste 20 åren förutses nämligen en mycket
stor utbyggnad av ny kraftkapacitet, men även en förnyelse och renovering
av befintlig kraftproduktion. Denna kapitalförnyelsecykel ger stora möjlighe-
ter men kan också skapa starka inlåsningar, eftersom anläggningar för ener-
giproduktion har livstider på 40 år eller mer (Stern 2006).
Storleksordningen på det problem vi står inför att lösa har en motsvarig-

het i tillväxtmöjligheter i en skala som inte många har uppfattat:

”Näringslivet står inför den största utmaningen och möjligheten sedan
återuppbyggnaden efter andra världskriget. Det är ett helt samhälle som
ska byggas om till en lågutsläppsekonomi.”
(Lars G Josefsson, Vattenfall, i Dagens Industri 20071204).

Vissa länder, som till exempel Tyskland, Japan och vissa delstater i usa, har
medvetet positionerat för att dra nytta av dessa möjligheter och riktar in sin
miljö- och energipolitik så att den också ska stödja en industriell utveckling.
Frågan är var Sverige står, och om det hos oss finns några verkningsfulla
ansatser att koppla samman klimatpolitik med innovationspolitik och
industriell förnyelse.
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sveriges självbild och de internationella realiteterna

Den svenska självbilden är ljus: Vi påstås ha brutit sambandet mellan ekono-
misk tillväxt och växthusutsläpp. Vi går, hävdas det, samtidigt i spetsen för
utveckling av ”gröna fordon” och för att anpassa energisystemet för att klara
klimatutmaningen.
Tyvärr gäller påståendet om det brutna sambandet enbart omman bortser

det från de snabbt stigande utsläppen från den internationella flyg- och sjö-
trafiken som inte redovisas i de nationella utsläppssiffrorna (eftersom dessa
inte omfattas av Kyotoprotokollet). Totalt ökar de svenska utsläppen nu åter
(Berggren, Jacobsson och Laestadius 2007).
Vad gäller påståendet att ”Sverige går i spetsen” handlar det i huvudsak

om satsningar på biodrivmedel för fordon (främst etanol) samt förhoppning-
arna om omställning i energisektorn med hjälp av s k elcertifikat. Tyvärr har
dock ett antal studier visat att produktionen av fordonsbränsle från jord- och
skogsbruk har så lågt utbyte att den i praktiken är en felanvändning av resur-
ser jämfört med att använda samma råvara till kraftvärmeproduktion
(Kågesson 2007). Det gäller särskilt spannmålsbaserad etanol, d v s huvud-
formen av svensktillverkat biodrivmedel idag. Stora förhoppningar sätts till
drivmedelproduktion från skogsråvara. Men även detta är ett ineffektivt sätt
att motverka klimatförändringarna jämfört med andra användningsområ-
den: vid framställning av drivmedel från cellulosa är förlusterna upp till tio
gånger högre än om samma råvara omvandlas till flis och pellets för kraftvär-
me (Kågesson 2007:217-218). Även om man skulle lyckas höja utbytet är
skogsråvara en knapp resurs som endast kan räcka till en bråkdel av den
växande, globala fordonsflottan. Sternrapporten The economics of global cli-
mate change utgår därför från att den helt dominerande delen av världens
motorfordon även år 2050 kommer att drivas med fossila bränslen.
Av avgörande betydelse är det därför att biltillverkarna utvecklar och

marknadsför mer bränslesnål teknik. Såväl japanska som europeiska biltill-
verkare satsar nu på innovationer för att sänka förbrukningen, t ex avancera-
de dieslar och elektrifiering av fordonen (Magnusson och Berggren 2007).
Det senare kan ske genom radikala steg, som Toyota med sin hybridteknik.
Men det kan också ske genom successiv elektrifiering av motorrummet, t ex
det som bmw 2007 lanserat under samlingsnamnet ”Efficient Dynamics”:
eldrivna i stället för remdrivna hjälpsystem, automatiskt stopp vid tomgång,
återvinning av bromsenergi m m. Den totala frånvaron av sådana innovatio-
ner i de personbilsmodeller Volvo lanserade år 2007 demonstrerar bristerna
i det svenska innovationssystemet på både politik- och företagsnivå.

162 svensk innovationskraft ii



Subventioneringen av etanolbilar har gjort det möjligt för företag som Saab,
Ford och Volvo att fortsätta med bränsletörstiga fordon utan tryck på eller sti-
mulans för att utveckla nya teknikspår.
Om vi övergår till produktionssystemet för kraft och värme har den svens-

ka insatsen framför allt bestått i ökad användning av biomassa. Det är ratio-
nellt i dag givet de svenska naturresurserna, även om kampen om skogsråva-
ran mellan förbränning och papperstillverkning alltmer håller på att trappas
upp. Vindkraft och solenergi och andra, mer avancerade tekniker för förny-
bar energiproduktion visar dock mycket starkare innovationspotential och
tillväxtsiffror internationellt. Under år 2005 steg den installerade vindkraft-
skapaciteten i världen med nästan 50 procent och solcellskapaciteten ökade
med 55 procent. Det samlade marknadsvärdet av solcellsföretagen 38-faldiga-
des 2005–2006 (Stern 2006:303). I Tyskland ökade den installerade vind-
kraftseffekten från 20 mw år 1988 till 20 000 mw år 2006. För solceller var
motsvarande siffror 54 mw år 1988 och 2 800 mw år 2006 (beräknad som
toppkapacitet). Sverige har stark forskning inom solcellsteknik. Men varför
dröjer de industriella innovationerna och de nya företagen?

det svenska glappet mellan energiomställning och

industriell förnyelse 1

Låt oss här ta upp den storsatsning på energiomställning som pågår i
Sverige, och som de flesta elkonsumenterna är med om att finansiera: certi-
fikaten för förnybar elproduktion. Under de tre första åren, från 2003 till
2006, uppgick elkonsumenternas kostnad för dessa till 11 miljarder kronor,
varav 7 miljarder gick till själva elproduktionen. Detta är den utan jämförelse
största svenska samhällsinsatsen för att möta klimatutmaningen. Men var
finns innovationspotentialen i denna satsning?
Systemet med elcertifikat innebär att riksdagen bestämmer den mängd el

från förnybara energikällor som ska finnas på elmarknaden. Producenter av
el från förnybara energikällor får ett certifikat per mwh förnybar el de levere-
rar till nätet. Certifikaten säljs sedan på en certifikatmarknad, vilket ger en
extra ersättning utöver elpriset. Försäljningen av el separeras alltså från för-
säljningen av den ”miljönytta” som den förnybara elen har i förhållande till
annan el. En viktig anledning till att detta system valdes i Sverige var att detta
styrmedel ansågs främja effektivitet genom konkurrens mellan olika förnyba-
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ra kraftslag. Ett centralt antagande var att en ”marknadslösning” ger incita-
ment att pressa kostnaderna för den nya elproduktionen, och på längre sikt
leder till lägre totala kostnader för hela stödsystemet (proposition
2001/02:143). I linje med detta antagande fokuserar systemet på att stimulera
investeringar i den produktionsteknik som vid varje givet tillfälle har den läg-
sta kostnaden:

”En grundläggande tanke i systemet är att priset på elcertifikaten skall spegla
marginalkostnaden för en nyinvestering i den billigaste, tillgängliga anläggning
för produktion av förnybar el. Det innebär att de investeringar som är mest
kostnadseffektiva och enklast att genomföra skall komma till stånd först.”
(prop. 2005/06:154, s. 29; se även sou 2001:77)

Alla certifikatberättigade kraftslag ställs alltså mot varandra i direkt konkur-
rens på en gemensam, ”teknikneutral” marknad. Detta gynnar relativt
mogen teknik, som ligger nära den kommersiella prisnivån (jfr Midtun och
Gautesen 2007). Lovande men mer omogna tekniker som inte kan konkur-
rera med mogna alternativ stängs ute. Detta är inte en oönskad bieffekt av
systemet, utan en grundprincip som man uttryckligen värnat om, för att
investeringar ska ske ”… i en takt som är ekonomiskt motiverad, och inte i
förtid” (Ds 2002:40, s. 38).
Det är emellertid väl känt i innovationslitteraturen att det finns en nära

koppling mellan teknikutveckling, spridning och kostnadsreduktion. När ny
teknik sprids leder detta till förbättringar i termer av pris och prestanda, vilket
gör den mer attraktiv och stimulerar ytterligare spridning. Dessa effekter kan
man se i s k lärkurvor, där kostnaden sjunker i takt med ökningen i ackumu-
lerade installationer (se t ex Neij m fl 2003).
Det räcker därför inte att med statliga medel stimulera FoU för att en ny

teknik ska få luft under vingarna. En slagkraftig innovationspolitik måste
också innefatta insatser för marknadsskapande, som sätter igång spridning
och lärande kring nya tekniker innan de blivit kommersiellt intressanta.
Särskilt på energiområdet, som domineras av storskaliga och kapitalintensi-
va anläggningar med låga enhetskostnader, är det viktigt med speciella
marknadsskapande insatser för att ge utrymme för nya energislag.
Innovationslitteraturen visar att sådan marknadsutveckling för innovativa
tekniker vanligen omfattar tre olika typer av marknader (se figur 6.1).
I en tidig fas är det viktigt att skapa sk ”kuvösmarknader”, där den nya tek-

niken kan utvecklas utan direkt konkurrens från andra mer etablerade tekni-
ker. Det kan handla om typiska nischmarknader, dvsmarknadssegment med
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särskilda behov där den nya tekniken har fördelar (t ex solceller för

Figur 6.1. Olika typer av marknader och exempel på politiska styrmedel som kommer in i olika faser av mark-
nadsutvecklingen. (Med undantag av FoU kan de bidra till att skapa respektive marknadssort.)

elproduktion på platser långt från elnätet). Men det kan också handla om
marknadsutveckling genom större demonstrationsprogram på etablerade-
marknader. Dessa marknader behöver inte vara särskilt stora och därför dyra
att skapa, även om kostnaden per producerad enhet till att börja med är hög.
Kuvösmarknader skapar en grund för lärande och andra självförstärkande

processer så att den nya tekniken successivt utvecklas och anpassas till andra
marknadssegment med andra krav. Mellan kuvösen och den fullt utvecklade
massmarknaden kan det emellertid också behövas en eller flera ”bryggmark-
nader” som vidgar möjligheterna för de självförstärkande processerna att
uppstå så att innovationen på sikt kan attrahera massmarknaden (Andersson
och Jacobsson 2000).
Elcertifikatsystemet fokuserar en nästan mogen teknik och motsvarar
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närmast en tidig massmarknad. I det svenska stödsystemet saknas både
kuvösmarknader och till stor del även bryggmarknader. Det finns således
ett stort gap i den svenska innovationspolitiken för energiomställning.
Elcertifikaten omsätter stora finansiella resurser. Men utan kuvös- och
bryggmarknader saknas förutsättningar för företag att etablera sig och satsa
på utveckling av nya osäkra teknikområden och, därmed, för skapandet av en
ny industri av utrustningsleverantörer. Sannolikheten att svensk industri ska
lyckas med utvecklingen av nya teknikområden som t ex havsbaserad vind-
kraft och vågkraft är därmed också låg.
De tyska innovationssystemen för vindkraft och solceller skiljer sig helt

från de svenska och kan ses som ett exempel på hur styrmedel som skapar
kuvös- och bryggmarknader framgångsrikt kan driva både industriutveckling
och energiomställning. I Tyskland har gapet mellan pilotprojekt och mass-
marknad fyllts med omfattande demonstrationsprogram som även fungerat
som marknadsskapande program. Det har även fyllts med ett fastprissystem
med teknikspecifika ersättningar till investerare i förnybar energiteknik, vil-
ket stimulerar marknadsutvecklingen även inom mindre mogna tekniker
(längre till vänster i figur 6.1). Marknadsutvecklingen har legat till grund för
framväxten av nya utrustningsleverantörer, som i sin tur har varit drivande i
teknikutvecklingen. I dag har dessa tyska företag betydande andel av den
snabbt växande världsmarknaden för såväl solceller som vindkraftverk.
Kopplingen mellan styrmedel och teknikutveckling går således via indust-

rin för utrustningsleverantör och omfattar nödvändigtvis även skapandet av
marknader. Denna koppling är särskilt stark i en tidig fas i en tekniks utveck-
ling där en initialt omogen, dyr och ofta opålitlig teknik skall gå igenom en,
ofta lång, utvecklingsprocess.
Kostnaderna för de tyska satsningarna att skapa marknader kan verka

höga räknat per förnybar kWh och rymmer naturligtvis risker. Men dessa
kostnader ska jämföras med de möjligheter satsningarna skapat för tysk
industri att ta del av den framtida tillväxten på den globala marknaden – de
har redan givit stor utväxling i form teknikutveckling, nya företag och teknik-
baserad sysselsättning. Den svenska traditionellt nationalekonomiskt moti-
verade modellen med en generell certifikatmarknad har däremot i praktiken
blivit en subventionering av befintlig råvarubaserad industri utan att skapa
något innovationstryck eller bas för nya företag.
Det svenska systemet för energiomställning behöver därför kompletteras

med marknadsskapande insatser för ny energiteknik och nya företag. Medel
kan till exempel hämtas från de momsintäkter som staten får från elcertifikat-
systemet – de torde röra sig om flera tiotals miljarder kronor fram till 2030.
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För att summera behövs en rad insikter och insatser för att insatserna för
klimatomställning också skall bli en innovations- och industriplattform:
• Det är nödvändigt för såväl företag som politik och offentlig förvaltning
att inse utmaningens enorma skala och enorma möjligheter.

• Satsningar på högskole-FoU räcker inte. Avgörande både för att forsk-
ningen skall utvecklas och för att den skall komma samhället till godo är
att det skapas drivkrafter för industrialisering av nya tekniker.

• Förutsättningen för en sådan industrialisering är att marknader för nya
tekniker byggs ut, och till en börja får utvecklas i kuvöser och nischer.

• Det behövs sålunda ett helhetsgrepp som koppla ihop FoU – marknads-
skapande – entreprenörskap – industrialisering – och produktion.

• Ekonomiska styrmedel, t ex elcertifikat och liknande bör förändras så att
de gynnar teknikutveckling och framväxt av nya marknader och inte bara
blir ett antal nya avgifter och skatter.

Av Christian Berggren, Anna Bergek, Staffan Jacobsson

R E F E R ENS ER
Andersson, B. och Jacobsson, S. (2000): Monitoring and assessing technology choice: the case of solar cells.
Energy Policy, vol. 28, s. 1037-1049.

Berggren, C., Jacobsson, S., Laestadius,S., 2007. En myt att Sverige minskat utsläppen av växthusgaser, DN
Debatt 07 02 17.

Ds 2002:40 Lag om elcertifikat
Kågesson, P. 2007. Vilken framtid har bilen? Stockholm: SNS Förlag.
Magnusson T, and Berggren, C. 2007. Innovation in sustainable vehicles –managing the new technology
based competition within the auto industry. Paper presented at the RADMA conference, Bremen July 4–6.

Midtun, A. och Gautesen, K. (2007): Feed in or certficates, competition or complementarity? Combining a sta-
tic efficiency and a dynamic innovation perspective on the greening of the energy industry, Energy Policy,
vol. 35, ss. 1419–1422.

Neij, L., Andersen, P. D., Durstewitz, M., Helby, P., Hoppe-Kilpper, M. och Morthorst, P. E. (2003): Experience
curves: a tool for energy policy programmes assessment. Slutrapport från EXTOOL-projektet. Miljö- och
energisystem, Lunds universitet, Lund.

Prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor
Prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning
Prop. 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat
SOU (2001:77): Handel med elcertifikat. Ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor. Slutbetänkade av
Elcertifikatutredningen, Statens offentliga utredningar., Stockholm

Miljövårdsberedningens rapport 2007:03 (2007). Rapport från Vetenskapliga rådet för klimatfrågor. Stagens
offentliga utredningar.

Stern, N (2007): Stern Review on the Economics of Climate Change, The Stationery Office Books, London, UK

svensk innovationskraft ur ett internationellt perspektiv 167





Miljöteknik som möjlighet och skyldighet

Lars G Josefsson, Vattenfall

nationell innovationsstrategi istället för

”giesskanne”-principen

Låt oss börja med att konstatera att innovation är nödvändig för ett samhälles
utveckling. Innovation behöver stimuleras, motiveras, efterfrågas och fak-
tiskt också styras. Själva definitionen av innovation är att man tänker nytt
och finner nya lösningar. Att tänka utanför ramarna krävs för att lösa stora
frågor som exempelvis klimatfrågan. Det som görs i alltför liten omfattning
idag, men som verkligen behövs, är samarbete mellan industri, politik och
vetenskap. De svenska allmänna forsknings- och utvecklingsresurserna
borde vara mer styrda mot uppsatta nationella mål. Istället använder vi
”giesskanne”-principen, dvs vi vattnar lite här och lite där. I Sverige är vi
generellt sett rädda för att styra - vi väntar hellre tills det dyker upp en bra idé.
Det är t ex vanligt med öppna utlysningar dit forskare får lämna in fria för-
slag, och om de bedöms vara bra får de bidrag. Detta leder till en plottrig för-
delning av resurserna. Istället borde en större del av våra offentliga forsk-
ningsmedel vara styrda för att stödja en nationell innovationsstrategi. På så
vis kan den som finansierar forskningen agera god beställare och satsa rejält
på forskning som verkligen behövs. Alltför lite resurser utdelade alltför ofo-
kuserat räcker inte långt i världskonkurrensen. Vi kommer inte tillräckligt
långt tillräckligt snabbt på det här viset.
Ett exempel på hur man kan arbeta med prioriteringsfrågor inom FoU-

området är det arbete Vattenfall har drivit för att visa att det går att vända kur-
van med ökningen av koldioxidutsläpp i världen. Vi har tagit fram en klimat-
karta som tar sikte på vad som kan göras för att undvika att utsläppen ökar
till 58 miljarder ton CO2 fram till 2030, vilket skulle vara fallet om man fort-
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sätter med business-as-usual. Vi liknar kartan vid Magellans och andra sjöfa-
rares kartor på 1500-talet. I likhet med dessa visar vår klimatkarta inte alla
detaljer, eftersom dessa ännu inte är kända, men den är tillräckligt bra för att
våga kasta loss och ge sig ut på seglatsen. Vår klimatkarta 2030 visar att värl-
den faktiskt, land för land och bransch för bransch, tillsammans kan minska
utsläppen med 27 miljarder ton så att utsläppsnivån inte överstiger 31 miljar-
der ton år 2030. Detta är den nivå som vi måste komma ner till för att
begränsa den totala växthuseffekten till två grader Celsius (Vattenfall 2007
och Vattenfall 2006a, b). I kartläggningen listar vi teknikområden i priori-
tetsordning med hänsyn taget både till miljömässig och till ekonomisk
utveckling.
Den här typen av arbete, där man tillsammans tar fram en kartbild över

den utveckling som vi behöver nå, även om alla parametrar ännu inte är
kända, kan ligga till grund för en nationell innovationsstrategi. Om vi skulle
samverka, både med högskola och universitet, näringslivet och samhället i
stort, om behov och möjligheter inom teknikforskningen, skulle vi kunna
arbeta fram en meny med teknikområden där Sverige har goda förutsätt-
ningar att utveckla innovationer.

vattenfalls fou-satsningar – exempel på styrda

innovationsprocesser

Inom ramen för Vattenfalls FoU-program identifierar vi behov för framtiden,
och sedan satsar vi mer eller mindre pengar på utvecklingen av innovationer
i olika stadier. Ofta möts vi av frågor från omvärlden om varför vi inte satsar
mer på en viss teknologiutveckling eller en viss applikation. Ofta grundar sig
dessa frågor på en bristande förståelse för vår roll och våra möjligheter att
stödja olika skeden av en innovations utveckling. Vår roll är i de flesta fall att
vara en kvalificerad beställare av ny teknik som vi tror kan bli kommersiell.
Våra investeringar behöver vara affärsmässigt motiverade. Carbon Capture
and Storage (ccs), dvs teknik för att avskilja och lagra koldioxid i samband
med förbränning av fossila bränslen, är ett exempel på våra satsningar. Här
har vi från början samverkat mycket med Chalmers avseende den grundläg-
gande processtekniken. Vi har också samverkat med danska och tyska forska-
re, och nu byggs en pilotanläggning i Schwarze Pumpe i Östra Tyskland
(Vattenfall 2006c). Om det här fungerar kan det bli fråga om en satsning i
storleksordningen 10 miljarder kronor. Det är ett exempel på en styrd innova-
tionsprocess där vi har använt de bästa forskningsresurserna som finns att
tillgå i de länder där vi är aktiva.
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Ett annat exempel är att vi i över 25 års tid har arbetat med vindkraftsforsk-
ning. Vi har, jämfört med våra konkurrenter, hela tiden legat först på det
området. Det har varit en långsam teknisk utveckling, och stödsystemen för
det här området är inte optimalt utformade. Detta är något som gäller de fles-
ta länders satsningar på förnybar energi. Stöd till ”grön el” eller elcertifikat,
som det kallas i Sverige, är i princip inriktat på produktion. Principen är att
om man bygger tillräckligt många vindkraftverk så kommer innovationer.
Det menar jag är ett tankefel. Offentliga resurser måste också satsas på inno-
vation och tidiga skeden av teknisk utveckling. Det är inte alls säkert att det
kommer fram nyheter inom vindkraftsteknik bara för att man bygger många
vindkraftverk. Istället riskerar man att låsa in sig med produktionsinveste-
ringar i känd, beprövad teknik och får mindre resurser till experimenterande.
Vi har länge drivit forskning tillsammans med andra industriparter, exem-

pelvis abb. Det handlar då om ett traditionellt partnerliknande samarbete där
vi agerar kvalificerad beställare. Vi stödjer också med såddfinansiering i tidi-
ga skeden till experimentella projekt inom exempelvis vågkraft och solenergi.
Vi kan också tillhandahålla testmiljöer. Också här är vår roll som beställare
mycket viktig. Det är på detta sätt vi som företag kan jobba. Lite pengar i tidi-
ga skeden, och om tekniken verkar lovande kan vi gå in med finansiering i
större omfattning, som i ccs-pilotanläggningsfallet. Vi analyserar var våra
förutsättningar att lyckas bäst finns och hur vi kan konkurrera på världsmark-
naden. Vi kan och försöker vara tydliga i våra prioriteringar både mot utveck-
lingspartners och internt inom Vattenfall.

är lösningen ett ”samhällets materielverk”?

Man kan snegla historiskt tillbaka på det sätt som statliga verk, som
Vattenfall och Televerket eller Försvarets Materielverk, arbetade som ledde
till utvecklingen av framstående svenska företag som Asea, Ericsson och
Saab. På den tiden gällde i mångt och mycket monopolsituationer och
marknaderna var inte avreglerade som idag. För att omsätta detta till vår
tid, med helt nya förutsättningar, kan man tänka i termer av ett ”Samhällets
Materielverk” som skulle göra kvalificerade teknikupphandlingar i samhäl-
lets tjänst.
Mycket ny teknik har kommit fram just tack vare en väl fungerande

beställarfunktion och utbyte av idéer mellan köpare och leverantör. Ett pro-
blem med dagens situation när marknadskrafterna styr är att många företag
som borde agera mer långsiktigt inte tar sig råd att göra det. Ofta är de tek-
niklösningar som samhället efterfrågar inte affärsmässigt det mest kloka.
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Världen är i skriande behov av innovation inom miljöteknikområdet. Men
för företag innebär det en investering med orimligt stor risk om man skyn-
dar på teknikutvecklingen mer än vad vi gör idag. Om ett ”Samhällets
Materielverk” skulle välja att gå in med finansiering i viktiga teknikutveck-
lingsprojekt i tidiga skeden skulle utvecklingen accelerera och ny teknik
skulle kunna börja användas tidigare.
Det görs för få sådana accelererande insatser på miljöteknikområdet

inom eu. Tyvärr verkar miljöområdet inte vara tillräckligt hett. Däremot
finns det stora prestigeprojekt som iter (internationellt forskningsprojekt
inom fusion) som fortfarande erhåller stora satsningar. På något vis är det
mer accepterat med samhällssatsningar på grundforskning än på forskning
inom tillämpningar och innovationer. Här skulle jag vilja se en ändring för
att frigöra svensk innovationskraft, inte minst på miljöteknikområdet, som
så väl behövs för att medverka i att lösa världens miljöproblem.

Samtal med Lars G Josefsson

R E F E R ENS ER
Vattenfall (2007), Vattenfall's Climate Map 2030 - Mission possible: How we'll get rid of 26,7 billion tonnes of
emissions by 2030 and halt global warming. Major mapping sector-by-sector, region-by-region.

Vattenfall (2006a), Curbing Climate Change: An outline of a framework leading to a low carbon emitting socie-
ty. Contact person: Arne Mogren, Chairman of the Climate Working Group.

Vattenfall (2006b), Framtiden i våra händer: Hur klimathotet kan mötas i en värld där alla har rätt till utveck-
ling. En intervjubok med Lars G Josefsson, VD, Vattenfall. ISBN 91-976228-0-x.

Vattenfall (2006c), Vattenfalls hållbarhetsredovisning: Det här vill vi - det här gör vi - det här har vi uppnått.
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Innovationsstrategiska utmaningar för Sverige

Suzanne Håkansson och Sylvia Schwaag Serger

att se möjligheterna med den pågående globaliseringen

Det internationella perspektivet är av avgörande betydelse för Sverige.
Sverige som kunskapsbaserat innovationsland står och faller med vår inter-
nationella uppkoppling. Det gäller både handel och utbyte av kunskap mel-
lan Sverige och andra länder. Kunskap från andra länder får vi till oss vid
import och utländska direktinvesteringar, genom våra svenska företags
investeringar i och handel med andra länder och genom in- och utflöde av
humankapital, eller brain circulation.
Bejakande av strukturomvandling är centralt för ett land som vill konkur-

rera med kunskapsintensiva och innovativa produkter och tjänster. Tänkvärt
är att strukturomvandlingen i olika länder har påskyndats mer av teknikut-
vecklingen än av globaliseringen, vilket påpekas i en nyligen publicerad stu-
die från International Monetary Fund, imf (2007). Ibland talar man om
”globalisering” och ”internationalisering” som något man kan ta ställning
till, för eller emot, medan teknikutveckling är något man tar för givet och
inte ifrågasätter. Man kan jämföra dagens globaliseringsdebatt med exem-
pelvis teknikutvecklingen och användningen av Internet när utvecklingen
var som hetast omkring sekelskiftet, då det stod klart att den skulle fortgå
och att vi därmed bara hade att förhålla oss till den. Globalisering är en minst
lika oundviklig kraft och vi bör därför fundera över hur vi kan agera i för att
hantera den så bra som möjligt.
Idag har vi Globaliseringsrådet som ska mobilisera och öka kunskaperna

om Sveriges position och väg framåt i det globala samhället. Man kan dra
paralleller till Produktivitetsdelegationen i början av 1990-talet, som hade
uppdraget att utreda hur Sverige skulle basera sin framtid på omvandling
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och finna drivkrafter för kunskapsutveckling och förnyelse. Samtidigt som
det allmänna tonläget är att globaliseringen innebär ett hot mot svenska
jobb, visar siffror att det bara rör sig om en liten andel som blir uppsagda pga
flytt av företag från Sverige till andra länder på grund av lägre produktions-
kostnad. Däremot finns en omfattande dynamik på arbetsmarknaden, där i
storleksordningen 300 000 jobb försvinner och andra kommer till varje år
av olika skäl. När produktiviteten ökar i vissa företag frigörs resurser som
kommer till nytta på andra håll och när gamla företag läggs ner eller slås ut
ersätts de av nya verksamheter. Hela Sveriges ekonomiska utveckling sedan
1970-talet bygger på produktivitetsökning – frågan är vad som händer nu?
Vidare ska man förstås ha i åtanke att globalisering inte är ett nytt fenomen

och därmed inte heller förstora upp dess betydelse. Globaliseringen kan gå i
vågor. Det är inte plötsligt öppet för handel över hela världen, utan vi har fort-
farande en hel del protektionistiska krafter som värnar om inhemskamarkna-
der och därför sätter upp handelshinder. Vi har oroshärdar och slutna länder.
Det finns osäkerheter om konflikter och funderingar som ”vad händer om
Kina bryter ihop?” En rad olika faktorer påverkar hur globaliseringen fram-
skrider, såsom teknisk utveckling och olika länders inställning till och policy
gentemot fritt flöde av handel, investeringar och människor. Den stora skill-
naden mot tidigare internationalisering är att den inte längre utgår från ett
fåtal representanter från multinationella industriföretag som reser ut i värl-
den och bedriver handel. Idag är kontakterna med andra länder spridda på
väldigt många individer världen över, i många länder och många sektorer –
möjliga för alla som kan språk, kan resa och kommunicera över Internet.
Sverige är ett litet land, vilket inte behöver vara någon nackdel. Vi har

möjlighet att nischa oss, och arbeta koncentrerat inom ett fåtal expertområ-
den. Vi kommer givetvis aldrig att kunna påverka utvecklingen i världen
inom alla områden, det är vi alltför små för. Vi kommer inte heller att kunna
finnas inom forskningens alla frontlinjer, utan måste arbeta med att skapa
kapacitet att förstå och använda oss av kunskap som produceras utanför vårt
land. Om vi är duktiga på att utveckla – inte nödvändigtvis avreglera – regle-
ringar inom vissa områden så finns det många möjligheter inom de sektorer
där vi redan är starka idag, exempelvis telekom. Det som händer är att det
kommer nya starka aktörer med helt nya förutsättningar. Sverige kommer
inte nödvändigtvis att försvagas, men vi måste ständigt vara beredda på för-
ändring och att lära oss att förutse dessa och hur vi kan agera i olika länder
och på olika marknader. Telekomutvecklingen i exempelvis Kina ser annor-
lunda ut än telekomutvecklingen i usa. Det finns olika forum, internationel-
la, nationella och regionala, där Sverige kan och bör vara med och agera.
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Eftersom Kina är så stort mätt både som marknad och när det gäller tillgång
till humankapital, måste vi tänka om i vårt sätt att vara med och påverka till
exempel hur andra länder sätter sina standarder.
Ett sätt att värdera Sveriges möjligheter att påverka är det ökande antal

besök vi får av aktörer som vill komma hit och lära av Sverige, t ex om vårt
sociala system, eller hur vi på olika sätt utvecklar och bygger ihop arbetssätt,
standarder och teknik för klara vårt välfärdssamhälle. Korea, Japan och
Kanada är exempel på länder som brukar lyfta fram Sverige som ett land att
lära av vad gäller innovationskultur och konkurrenskraft. Sverige besitter
uppenbarligen kompetenser som andra länder är intresserade av. Vi lyckas
med komplexa lösningar, systemtänkande och mycket av användardriven
innovation (se t ex von Hippel 2005) i Sverige. Vi hör också när utländska
företag investerar i forskning och utveckling i Sverige att ett viktigt motiv för
att välja Sverige är kvaliteten på forskningen vid våra universitet och forsk-
ningsinstitut (som utgör ca 25 % av den totala forskningen). Ungefär hälften
av forskningen som utförs i privat regi i Sverige ägs av utländska företag.
Vi borde se andra länders intresse av att lära av oss som en strategisk till-

gång som Sverige har. Att ta emot dessa besök är så mycket mer än en artig-
hetsgest. Vi behöver tänka om i vår relation till andra länder. Vi vill gärna ha
samarbete med exempelvis Kina för att det är viktigt för Sveriges framtida
ekonomiska utveckling. I detta ser vi inte tillräckligt kopplingen mellan vårt
intresse av att få nytta av samarbete med olika länder och den kunskap som
andra länder så gott som dagligen försöker hämta hem. Genom att lyssna
ödmjukt på de frågor som ställs kan vi lära oss förstå mer om andra länders
marknads- och andra förutsättningar, hur de försöker bygga upp sina egna
system. Om man förstår det kan man bättre se hur våra lösningar skulle
kunna omvandlas till affärsmöjligheter för svenska företag. Det handlar inte
om att ta våra system och lösningar och överföra till andra länder, utan en
förståelse för vad som krävs i form av anpassningar och nyutveckling för att
det ska fungera i andra länder. Inte minst Japan arbetar oerhört genomtänkt
och tydligt med sin politik exempelvis vad gäller miljö- och IT-strategi, det
har vi mycket att lära av.

modernisera utrikespolitiken och innovationsstrategin

med fakta och analys i botten

I Europa har man alltid tidigare gjort tydlig skillnad på å ena sidan bistånds-
politik och biståndsarbete och å andra sidan ekonomiskt samarbete med tek-
nikutveckling och affärsmöjligheter. Nu börjar den uppdelningen försvinna,
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eftersom de länder man har betraktat som hjälpbehövande u-länder idag
konkurrerar med i-länderna med sin kunskap. Det handlar inte om att se
dem som rivaler, utan som partners för tekniksamarbete och kunskapsöver-
föring, inte minst när det gäller att hitta lösningar på globala utmaningar,
som, t ex miljöförstöring. Indien och Kina är exempel på länder som i allt
större utsträckning har tillgång till den främsta kunskapen, tekniken och de
bästa vetenskapsmännen och -kvinnorna. Vi har numer att förhålla oss till
länder som är mycket stora och som har avancerad kunskaps- och teknikni-
vå, samtidigt som de fortfarande är u-länder vad gäller utbredd fattigdom
och behov av samhällsuppbyggnad. I detta måste vi tänka på hur vi kan stäl-
la om och uppfattas som en attraktiv samarbetspart. Om man jämför det
som hörs mycket i det offentliga samtalet i Sverige, som Kinasatsningar eller
närvaro på Asienmarknaden i stort, med det reella handelsutbytet och inve-
steringar i FoU så är utbytet i realiteten förvånansvärt litet med dessa länder.
På internationella rankinglistor anses Kina, Indien och därefter usa och
Storbritannien vara de länder som är mest attraktiva för utländska investe-
ringar. Sveriges utlandsinvesteringar i FoU görs mest i andra höglöneländer
i i-världen, och tittar man på var svenska koncerner etablerar sig så är det
först i usa, sedan i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, de andra nordiska
länderna. Kina kommer först på elfte plats och Indien som nummer nitton.
De svenska investeringarna i Kina är tio gånger så stora som investeringarna
i Indien, men på mycket låga nivåer. (itps 2007 a,b)
Sett mot den bakgrunden är det alltför lite ”prat” om våra stora investe-

ringsländer och hur vi strategiskt kan nyttja exempelvis våra kontakter i
Tyskland. Frågor att ställa sig är hur vi på bästa sätt kan vara närvarande i de
länder som växer snabbast, som Kina och Indien och en del av EUsmedlems-
länder – Baltikum, Polen, och hur kan vi dra nytta av våra relativt sett mycket
stora investeringar i andra länder. Det vi bör fundera över är på vilket sätt vi
bättre kan utnyttja de etablerade och största utbyten vi har. Igår kom vår nya
rapport med färska siffror över svenska företags investeringar i internationell
forskning och utveckling. I den ser man att svenska företags expansion när
det gäller FoU sker utomlands, men inte på bekostnad av de inhemska inve-
steringarna som ligger på en jämn stabil nivå. Ökningstakten är snabb utom-
lands, främst i utvecklingsländer, faktiskt flera hundra procent, men från
små utgångsvärden, exempelvis Kina med 1,4% av de totala svenska utlands-
investeringarna. Svenska företags direktinvesteringar i Estland är många
gånger större än i Kina.
Det finns olika motiv för internationalisering bland svenska företag.

Fortfarande är det de stora multinationella företagen som är närvarande i
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Kina, Indien och andra länder långt bort från Sverige. De har redan lång tra-
dition av närvaro i de här länderna och stort kunnande om utvecklingen. När
svenska småföretag satsar utomlands är det ofta i närliggande lågkostnads-
länder som Polen och Baltikum. De svenska företag som utvecklar verksam-
het i länder långt borta har varit etablerade länge och investerar främst på
marknader och behöver tillgång till lokala marknader. De som investerar när-
mare till är främst ute efter kostnadssänkningar. Det är viktigt att skilja på de
olika logikerna till varför företag etablerar sig utomlands.
Man ser tydligt vilka företag som satsar på internationell expansion. Det är

företag som har hög produktivitet, och har en god utveckling ”hemma”, med
fungerande försäljning och god marknadskompetens. Man talar om att före-
tag är internationella från dag ett, men i praktiken är det inte så för de nystar-
tade eller minsta företagen. Däremot behöver man ofta ha med det interna-
tionella perspektivet från början för att över huvudtaget kunna lyckas.
Det omvända är också intressant, dvs att företag från utvecklingsländer

söker sig till Sverige. Nu etablerar sig kinesiska och indiska företag i Europa
och usa. Det är uttalat från Kina att man inte bara ska söka nya marknader
utan också ny kunskap. Många kinesiska företag är mycket aktiva här. Ett
exempel var ett kinesiskt oljebolag som skulle ta över en amerikansk aktör.
Ett annat exempel som skapade mycket debatt var när ett indiskt företag var
intresserad av att köpa ett franskt, något somman i Frankrike försökte stoppa
till varje pris. Det är ett nytt fenomen som vi kommer att se mycket mer av
framöver. Det väcker förvåning och ibland även rädsla i västvärlden och man
är kluven till om det är bra att vara attraktiv för utvecklingsländerna. Inte alls
samma reaktion ser man om ett amerikanskt bolag vill köpa upp ett europe-
iskt eller omvänt. Reaktionerna kan tyckas mycket irrationella.
Attityder och relationer till omvärlden är givetvis viktiga, men det allra vik-

tigaste för att vara gott rustad i globaliseringen är att vårt samhälles ramvill-
kor fungerar, och att den utvecklingen inte stagnerar. Att det finns förutsätt-
ningar att driva företag framgångsrikt och incitament för människor att
utbilda sig till det som de tror är bra på lång sikt. Att vi har god utbildning,
sund ekonomi, god infrastruktur och väl fungerande institutioner. Helt
enkelt att vi ser om vårt hus så att Sverige fungerar väl. Sedan kan man jobba
direkt med att utveckla och stötta olika beteenden för internationell aktivitet.
Där har vi att fundera över vad vi vill uppnå. Söker vi lösningar på speciella
utmaningar, som miljöproblem eller våra egna problem med åldrande
befolkning, eller är det per se att vi önska ökat utbyte med andra länder och
speciellt de nya snabbväxande marknaderna. Olika behov kräver olika för-
hållningssätt.
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Ofta när man frågar företag varför de satsar på närvaro exempelvis på
kinamarknaden blir svaret ”för att vi måste” och att man agerar ”med mag-
känsla”. Det måste undvikas i politiken. När vi idag konkurrerar med kun-
skap med så många fler länder än bara oecd krävs att politiken grundas på
analys och vetskap om hur och varför vi behöver satsa. Vi måste tänka nytt
vad gäller handels- och utrikespolitik och se kopplingen mellan hjälp och bis-
tånd och affärer och ekonomisk utveckling. Med hjälp av analys och kommu-
nikation av faktiska förhållanden blir behoven av nya verktyg och nya strate-
giska svar tydligare. Det svåra är att hitta balansen mellan att behöva ligga lite
före med politiken, ibland före den ekonomiska analysen, och att inte vara för
snabb. Politiken måste baseras på en framåtblickande analys, men undvika
att gå på det som är ”hype”. Här finns det faktiskt en poäng att politiken är lite
trögrörlig. Det offentliga ska jobba med stabila beslutsprocesser, strukturer,
kompetensinhämtning och samspel mellan olika system. Det är inte politi-
kens roll att springa på en massa bollar samtidigt. Självklart kan man göra
tillfälliga satsningar på marginalen, som på industridesign eller miljöteknik,
men vi kan inte bygga hela Sveriges utveckling på det. Vi behöver förvalta och
utveckla de grenar som vi i grunden har byggt vårt samhälle på och våra vär-
deringar. Vi får skilja på näringslivets satsningar och de politiskt beslutade
satsningarna. Näringslivet, som måste tjäna pengar, har utmaningar som att
orka agera både på stabila och säkra marknader och på snabbväxande mer
riskfyllda marknader. I näringslivets överväganden ska dock affärsmässiga
grunder råda. Där ska inte politiken vara med och styra. Politiska frågor är
istället de långsiktiga investeringarna som inte näringslivet kan bära själva,
som forskning och utbildningsfrågor.

se människan i globaliseringen – individer som bärare av

kunskap, kontakter och erfarenheter

Globaliseringen handlar också om hur människor rör sig och agerar på indi-
vidnivå. itps presenterade nyligen en studie som visar att inte många män-
niskor kommer till Sverige från andra länder för att arbeta, utan främst för
att studera. Ett konkret exempel kan vara att man kommer till Karolinska
institutet (ki) för att doktorera. ki har mycket gott rykte internationellt.
Sedan åker man till Boston för att göra en post doc, och kanske tjäna lite mer
pengar. Därefter åker man hem till Kina och blir chef över ett lab.
Det vi kan fundera över är vad Sverige tjänar på det här flödet. I Sverige lik-

som i många andra i-länder ser man det som något ”filantropiskt” – vi ger
dem en god utbildning, sedan kan de åka hem. Det gäller både forskare och i
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grundutbildning på högskolenivå. Det finns en ganska litet antal människor
som reser mycket mellan länder och som är bärare av kunskap och erfaren-
heter mellan länder. Det gäller också de flyktingar, iblandmycket väl kvalifice-
rade, som sedan inte får jobb som utnyttjar deras kompetenser. Här vore det
bra med en strategi för hur vi upprätthåller nätverk mellan alla de individer
som har bott och studerat eller arbetat i Sverige, eller det omvända som kom-
mer från andra länder och nu bor i Sverige, och som kan agera ambassadörer
eller dörröppnare för oss hemma i sina länder.
Politiskt kan det gälla förenkling av regelverk kring uppehållstillstånd och

liknande. Det som är riktigt problematiskt är om vi rekryterar utländska stu-
denter bara för att fylla utbildningsplatser på mindre attraktiva svenska
utbildningar. Det ger många långsiktiga problem, dels att man inte ger stu-
denterna den utbildning de behöver, de får betala för det, och vi orkar inte ta
tillvara den resurs de skulle kunna vara.
Det handlar också om en attitydförändring mellan människor, att se

invandrare, utbytesstudenter och utbytesforskare som fantastiska resurser.
Det gäller också de utlandssvenskar som återvänder till Sverige. Idag tar vi
dåligt tillvara detta i båda riktningarna, både de människor från andra länder
som vi har här i Sverige och de svenskar som arbetar eller har bott längre tid
i andra länder. Vi borde dra nytta av detta som en investering både landet och
individen vi gör, och inte vara rädda för brain drain.
Vi skulle också vilja ifrågasätta den förhärskande syn som råder vad gäller

fokus enbart på teknikutbildning. I och för sig tror vi att det behövs teknisk
kompetens, men vi anser att man alltför dömer snabbt ut andra än de natur-
vetenskapliga och teknikutbildningar, och de ungdomar som väljer media,
marknadsföring, sport, mode eller konst. Då glömmer man den framgång
svenska företag har haft med företag som ikea och h&m som bygger på
annat än högteknologi. En ny generation tekniker kommer nu, som har en
helt annan bakgrund. Om man på exempelvis Ericsson för många år sedan
införde ekonomi och affärsutbildning för sina tekniker, civilingenjörer och
teknikforskare, så får vi i framtiden se teknikutbildning för de som tidigare
har pluggat eller jobbat inom media, beteendevetenskap eller konstnärliga
yrken. Ett problem i Sverige jämfört med andra länder är den strikta uppdel-
ning vi har mellan individer med olika utbildningsbakgrund. Samhällsvetare
blir forskare eller utredare på universitet eller myndigheter, tekniker och eko-
nomer går ut i industrin. De som forskar blir kvar i akademin. Vi behöver
mobilitet och integration mellan de olika kategorierna, för att säkerställa vår
framtida utvecklings- och konkurrenskraft såväl i forskningen, som i
näringslivet och i den offentliga sektorn. Djup kompetens och specialisering
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inom respektive område är fortsatt viktig, men förmågan att jobba över
ämnes- och yrkesgränser är en förutsättning för att kunna hitta lösningar och
bemöter efterfrågan på nya produkter. Då är det viktigt att skolan ger en solid
bas för naturvetenskaplig och teknikförståelse. Samtidigt behöver inte alla
vara ingenjörer för att jobba med teknik och dess användning i den typ av
arbeten som behövs framöver. Med en utbildningsbakgrund i beteendeveten-
skap eller kommunikation blir man duktig på att ta utgångspunkten i beho-
ven, vad som egentligen behöver utvecklas och hur det ska användas. Om
man pratar om innovation så handlar det inte bara om teknik utan ännu mer
om affärsmodeller och hur man använder tekniken. Det handlar främst om
att förstå vad det finns för marknad. När vi kommer dit har vi verkligen lyck-
ats med innovation, och det verkar som att vi är på god väg redan.
Slutligen vill vi understryka svensk offentlig sektor som en dold men

otroligt viktig resurs för svensk konkurrenskraft i ett internationellt perspek-
tiv. En stor del av våra pengar går till offentlig sektor och här utvecklas
många av de tjänster som skulle kunna vara vår exportvara i framtiden. Det
gäller främst både utbildnings- och vårdsektorn, och hur man bygger upp
skola och hälsovård. Gränserna mellan upphandlare och utförare är inte tyd-
lig pga dåligt upphandlingsförfarande där det offentliga ofta både är upp-
handlare och utförare, vilket försvårar senare exportmöjligheter. Det sker
mycket goda förbättringar och vi står oss väl internationellt vad gäller pro-
duktivitet och effektivitet, men samtidigt visar studier att innovationsförmå-
ga för individer i offentlig sektor hämmas. Här borde man arbeta mer med
lednings-, arbetsmiljö- och lärandefrågor för att öka effektiviteten. Men
mycket kraft går förlorad i hierarkier som hämmar människors drivkraft att
skapa. Potentialen är stor vad gäller användardriven utveckling och den ska-
parkraft och förnyelse och innovationer som skulle kunna gå på export om
vi finner rätt former för det.

Samtal med Suzanne Håkansson och Sylvia Schwaag Serger
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IMF World Economic Outlook 2007
ITPS (2007a), Svenskt näringsliv i en globaliserad värld - Effekter av internationaliseringen på produktivitet
och sysselsättning. Rapport A2007:004 av Hansson P., Karpaty P., Lindvert M., Lundberg L., Poldahl A.,
Yun L. för Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS).

ITPS (2007b), Handel, direktinvesteringar och tillväxt - Trender och tendenser. Rapport A2007:007 av
Anne-Christine Strandell för Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS).
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7: Ur startblocken–ett manifest för framtiden

Venture Cup finalist:
Joakim Byström, Arontis Solar Concentrator AB – Solar8

Solenergibranschen omsätter 100 miljarder kr och växer med 40 % per år. Här har Arontis hittat en nisch med
sin produkt Solar8, en solpanel för kombinerad el- och varmvattenproduktion. Genom en elegant konstruktion
får man både hög verkningsgrad och låg produktionskostnad jämfört med konkurrenter. För byggnader med
relativt stor förbrukning av varmvatten, exempelvis hotell, kommer det vara en mycket lönsam investering att
köpa en Solar8.





Ur startblocken – ett manifest för framtiden

I detta avslutande kapitel sammanfattar fims redaktion ett manifest för
svensk innovationskraft riktat till Sveriges beslutsfattare. Det baseras på
insikter och erfarenheter som de 30 medverkande presenterar i boken samt
på lärdomar från fims verksamhet 2004-2007. Manifestet tar sikte på hur
Sveriges enorma potential för innovation och företagande kan släppas loss.
Genom en proaktiv inställning kan Sverige rycka till sig ledningen i den
internationella konkurrensen.
I fims första bok, Svensk innovationskraft – Visionen måste vara starkare

än motståndet (2004), gjordes en inventering av de viktigaste frågorna och
utmaningarna för det dåvarande svenska innovationssystemet. Den basera-
des på verksamheten 2001–2003 och sammanfattades också den i ett mani-
fest. När vi nu tittar tillbaka kan vi konstatera att även om några av de upp-
maningar som då presenterades fortfarande är aktuella har mycket positivt
hänt i inställningen till individen som innovatör och entreprenör och i sats-
ningar på att förbättra det svenska företagsklimatet.
Det som skiljer den här boken från den som kom för fyra år sedan är att

bilden av förutsättningarna för svensk innovationskraft idag är mycket tydli-
gare. En iakttagelse är att de medverkande i den här boken i stora drag är
överens om vad som behöver göras för att frigöra Sveriges innovationspoten-
tial. Huvudtiteln för boken är därför Ur startblocken. De konkreta uppma-
ningar och direkta rekommendationer som presenteras reflekterar just att vi
vet vad som behöver göras – nu gäller det främst att gå till handling.
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manifestets fem punkter är följande:

§ 1. Förändra attityder så att fler tar chansen
§ 2. Bygg ”Team Sweden”
§ 3. Utveckla förmågan att göra affärer
§ 4. Våga ta konsekvenserna av ett innovativt Sverige
§ 5. Släpp loss kraften i reglerade branscher

§ 1. förändra attityder så att fler tar chansen

Attityder handlar om vad vi tycker om olika saker och företeelser samtidigt
som de påverkar det vi gör eller inte gör när vi tvingas ta ställning i skilda
situationer. För att få till innovation krävs det hårdvara i formen av regelverk
och fungerande innovationssystem, men som Per Unckel uttrycker det:
”krafter under ytan i form av attityder är förmodligen ännu viktigare”. De olika
bidragen i boken identifierar en serie av attityder som behöver förändras om
vi ska få fart på innovation och företagande i Sverige. Vi har grupperat dessa
i attityder gentemot (a) företagande, (b) individen, (c) misslyckanden och (d)
olika typer av innovationer.

a) Attityder gentemot företagande
Företagande är något som i vissa grupper fortfarande ses som en aning
suspekt och förknippat med renodlat penningbegär. Men – företagande är i
grunden bara ett uttryck för en person eller grupp av personer som vill
genomföra något, företa sig något, och företaget är ”fordonet” för att uppnå
det. Visst skall företaget göra vinst för att kunna realisera det företagna pro-
jektet, men samtidigt vet vi att vinst i sig kommer långt ner på listan av entre-
prenörers motiv för att starta företag. Efva Attling beskriver just detta i sitt
bidrag: ”För mig personligen är nyfikenheten min stora drivkraft i skapandet
och i företagandet.” Vi måste börja se företag som en möjlighet att utveckla
och pröva individers idéer och drömmar. Företagande är därmed ett viktigt
fordon för innovativitet och företagsamhet i samhället.

b) Attityder gentemot individen
Innovation och nyskapande har alltid sitt ursprung i individen, inte i system
eller strukturer. Peter Halldin menar att det är viktigt att känna stöd från
omgivningen, ”främst handlar det om attityden att stötta forskare som driver
företag kring sin forskning”. Om vi vill ha mer innovation och innovations-
kraft i Sverige innebär det att vi måste se, erkänna och uppmuntra den

186 svensk innovationskraft ii



enskilda personen. Detta är ett arbete som börjar mycket tidigt under uppväxt
och skolgång. Sett från det egna perspektivet måste vi lära oss att våga stiga
fram, ta positioner, och uttrycka och genomdriva åsikter. Som utomstående
betraktare måste vi visa större acceptans för olika åsikter. Maud Olofsson skri-
ver ”entreprenören och innovatören kan upplevas som udda och jobbig för sin
omgivning och inte minst för alla samhällsstrukturer”. Det är människors olika
åsikter och idéer som driver alla former av förnyelse, i samhället i stort såväl
som i företagandet.

c) Attityder gentemot misslyckanden
Författarna till de olika bidragen är samtliga ense om en sak – vi måste bli
mycket mer accepterande gentemot misslyckanden. Mer beröm och upp-
muntran än kritik av slaget ”det kommer aldrig att gå” eller ”vad var det jag
sa”, som bl a Bengt Braun indikerar. Den som skapar nytt och bryter ny mark
lyckas inte alltid med det företagna. Däremot har vederbörande lärt sig något
viktigt, och sannolikt blivit bättre på att bedöma och vid behov avbryta
utvecklingen av en omöjlig idé. I vår attityd bör vi sätta värde på att den som
har misslyckats har skaffat sig mer kunskap och erfarenhet. Kanske ska vi
också börja använda en ny terminologi och tala ommissräkningar, som är en
naturlig del av innovation, i stället för om misslyckanden.

d) Attityder gentemot olika typer av innovationer
Det finns en utbredd föreställning om att det skulle vara finare att hålla på
med radikala innovationer än små stegvisa förbättringar. Många tror också
att imitation inte är något vi håller på med i Sverige. En liknande uppfattning
är att det är tekniska innovationer som räknas och inte innovationer inom
branscher som tillhandahåller t ex olika tjänster. ”Vi är vana att se på saker
som antingen nya (och därmed bra) eller gamla, inte som nygamla eller gam-
mel-nya”, skriver Alf Rehn, Marcus Lindahl och Claes Gustafsson. De menar
att vi riskerar att missa det som faktiskt kan ge stort ekonomiskt värde om vi
tänker för snävt vad gäller innovationer.
Det är också fint att utveckla produkter och göra affärer med i-länder.

Samtidigt vet vi att tillväxten finns i utvecklingsländerna och om ingenting
görs är det här nya konkurrenter växer upp och blir starka. ”Många av tillväxt-
ekonomierna har muskler som vi inte har vad gäller kompetens och finansiella
resurser”, menar Kai Hammerich och anser att Sverige har goda möjligheter
att finna ömsesidiga utbyten – men vi behöver ändra våra attityder, tänka om,
och bli mer globala.
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En del av dessa traditionella attityder speglar förstås Sveriges historia och
industriella utveckling. Vill vi skapa innovation på bred front måste vi bli
mer öppna mot alla slag av innovationer samt acceptera betydelsen av olikhe-
terna och dra nytta av dem. Det viktiga är att skapa ett innovativt klimat och
förhållningssätt, inte på vilket speciellt sätt eller inom vilka typer av innova-
tioner det finner sitt uttryck.

§ 2. bygg ”team sweden”

Det finns fortfarande en hel del misstro och negativa attityder mellan olika
grupper – forskare vs företagare, politiker vs företagare, privata vs offentliga
aktörer, lärare vs företagare, kvinnor vs män, eller ”svenskar” vs invandrare.
Självklart finns det bland dessa grupper ibland skillnader i förutsättningarna
och sätten att agera, men precis som när man bygger ett lag och skapar lag-
känsla kan dessa skillnader accepteras och utnyttjas på basen av en gemen-
sam grundläggande inställning av utbyte och samarbete. Det som binder
ihop är vad Ayad Al Saffar både efterlyser och betonar, ”kärleken och stolthe-
ten vi känner för vårt land”. När vi accepterar de skillnader som finns men
skapar känslan av att vara del av ”Team Sweden” är något mycket viktigt vun-
net. Under mottot ”var och en världsartist, tillsammans ett vinnande team”
och med personer som stiger fram och tar sig an att bygga laget kan svensk
innovation försätta berg.

a) Förutsättningar för lagarbete – entreprenörens förskola
Förändrade attityder och lagkänsla öppnar för samarbeten som i dagsläget
bara är i startfasen. Samverkan mellan skolan, företagen och det offentliga
bör genomsyra hela skolsystemet. Från förskola till högskola behöver barn
och ungdomar uppmuntras till att förverkliga sina idéer genom eget företa-
gande eller samverkan med redan befintliga företag, och få möjlighet att
bygga nätverk med personliga relationer till människor som kan hjälpa dem.
För detta krävs att lärare och skolpersonal har resurser att utveckla en sådan
verksamhet – såväl kompetens, eget intresse som lokaler och avsatt tid.
Företagsverksamhet pågår redan i många skolor men behöver uppmuntras
på bred front. ”Vi behöver attrahera de bästa lärarna till förskolorna och vidare
uppåt i hela skolsystemet, få fram fler ledargestalter”, anser Lena Treschow Torell.
Det kommer att krävas investeringar för att åstadkomma ett genomgripande
förändringsarbete under lång tid. Det är en investering som betalar sig
genom ökat företagande och mer företagskunniga människor. Om Sverige
kan erbjuda ”de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling säkerställer vi
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framtida generationers framåtanda, uppfinningsrikedom och framgång”, menar
Fredrik Mattsson, Martin Sandgren och Ulf Sjulander.

b) Korsbefruktning som skapar stark laganda
Befintliga företag utgör en bra grund för att kommersialisera uppfinningar,
idéer och forskningsresultat. Framför allt har Sverige vid sidan av de stora
globala företagen ett stort antal små och medelstora företag. Många leveran-
törer bidrar aktivt till att utveckla kundföretagets produkter, teknik, eller pro-
duktionsteknik, och därigenom dess affär. Genom att i större utsträckning
dra nytta av det stora företagets plattform med resurser för utveckling och
marknadskommunikation kan ett mindre företag utveckla också sin affär.
För att detta ska förverkligas krävs att båda parter har öppen inställning till
det – att det mindre företaget visar framåtanda och kunnighet och att det
stora företaget ser sina leverantörers potential att bidra till lönsam tillväxt.
Eftersom satsning på FoU är relativt låg inom små och medelstora företag är
samverkan med högskola och universitet viktig för att företagen ska få ta del
av de senaste forsknings- och utvecklingsresultaten.
Att förstå och respektera skillnader i kulturer, verksamheter och tidshori-

sonter samt arbeta på lösningar som inte uteslutande tillgodoser den ena
partens behov är en viktig framgångsfaktor i denna kontext. Detta är något
som Sverige kan göra framgångsrikt, eftersom vi skiljer oss från de flesta
andra kulturer genom ”att vi har mindre hierarkiska organisationer byggda på
att individerna själva kan ta initiativ, lösa problem och förbättra verksamhe-
ten”, som Thomas Östros lyfter fram.

c) Samspel mellan branscher
Mer lärande och erfarenhetsutbyte om innovationsprocesser mellan olika
branscher berikar och stärker innovationskulturen. För att klara framtida
föränderlig konkurrenssituation behöver vi ”arbeta fram flexibla och lättför-
ändrade egenskaper”, skriver Peter Holmstedt. Konstnärliga branscher är ofta
mycket duktiga på kreativitet och originalitet, men sämre på att göra affärer.
Inom basindustrin är försäljning och ekonomistyrning en självklar del av
verksamheten, från största till minsta företag, medan innovationspotentia-
len kunde vara bättre tillvaratagen med enklare innovationsprocesser.
Dagens och morgondagens produkter består av kombinationer av funktion,
fysisk bärare, image och en upplevelse för den som använder den, menar
Margareta Norell Bergendahl och hävdar att vi därför behöver ”lyfta fram fan-
tasi, skapande och kreativitet” i högskoleutbildningen.
Här finns goda förutsättningar, baserade på industriella affärsframgångar
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inom skog, järn, verkstad, energisektorn, och ett starkt kulturliv inom exem-
pelvis litteratur, musik, mode, design och en inställning som präglas av tole-
rans och kreativitet, att utveckla en mycket god innovationskultur som ska-
par företag i världsklass. Vi behöver fortsätta att utveckla mötesplatser där att
våra olika verksamhetsgrenar lär mer av varandra.

§ 3. utveckla förmågan att göra affärer

Ser vi på det svenska innovationssystemet och förutsättningarna att skapa
ny teknik och nya idéer finns det mesta redan på plats. Vi har förstått och
accepterat att entreprenörskap och att starta nya företag är ett nödvändigt
komplement och alternativ till att ta anställning i redan existerande företag.
Det är med andra ord ”ok” och ”coolt” att starta och utveckla ett eget företag.
Vad är det då som fattas och varför får vi inte fram tillräckligt många nya
innovationer och växande företag i Sverige?
Problemet är möjligen att vi i alltför hög grad har sammanblandat

begreppen uppfinning och innovation. I engelskan finns det en bättre upp-
delning i och med termerna ”invention” som motsvarar uppfinning eller ny
idé och ”innovation” som också innefattar kommersialiserandet av nya idéer.
Båda delar behövs, men de är inte samma sak och kräver olika aktiviteter
och färdigheter hos individen. I Sverige råder inte brist på uppfinningar
och nya idéer, det råder brist på viljan och förmågan att kommersialisera
dessa nya idéer.
Att göra affärer av nya idéer handlar om att vilja och kunna skapa affärer,

men det är idag inte särskilt accepterat att tala om affärer eller pengar, än
mindre att tillstå att man älskar eller kan göra affärer. Samtidigt är det så att
utan denna förmåga får vi aldrig riktig fart på innovation i Sverige – vi kom-
mer att vara bra på ”inventions”, varav många kommer att exploateras av
andra, men aldrig bli bra på ”innovations”. Christian Berggren, Anna Bergek
och Staffan Jacobsson menar att det är dags att ta ett helhetsgrepp och ”kopp-
la ihop FoU – marknadsskapande – entreprenörskap – industrialisering – och pro-
duktion”. Det paradoxala är att det inte spelar någon roll vilken typ av innova-
tionssystem eller strukturer vi har eller utformar, eller hur mycket vi
accepterar och utnyttjar möjligheten att starta eget. Har vi inte individer som
tycker det är roligt och ”fint” att göra affärer kommer vi aldrig att få utväxling
på alla goda idéer som skapas i Sverige. ”Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt
att vara företagare i Sverige” som Maud Olofsson uttrycker det.
Vi måste ändra den svenska inställningen till att skapa affärer och få per-

soner med nya uppfinningar och idéer att samtidigt ha affärssinnet och kun-
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skapen att driva expanderande företag. ”För att skapa en högre företagstillväxt
måste forskningskunnande balanseras med ett kommersiellt kunnande”, är den
slutsats Åsa Lindholm Dahlstrand drar om innovationer sprungna ur univer-
sitets- eller storföretagsforskning. Kanske finns här också fröet till nyskapan-
de kopplingar mellan traditionellt upplagda och skilda program på alla
utbildningsnivåer.

§ 4. våga ta konsekvenserna av ett innovativt sverige

Om vi vill främja innovation och affärsskapande i Sverige måste vi samtidigt
inse att det medför vissa konsekvenser. Det går t ex inte att förvänta sig att
individer, företag, eller myndigheter ska ägna sig åt att skapa och genomföra
nya idéer samtidigt som man förväntar sig hundra procent framgångsrika
satsningar. Det går inte heller att förvänta sig mer kreativa och innovativa
universitet utan att samtidigt fundera på hur de existerade systemen och
strukturerna behöver förändras. ”Färre och större universitet är inte alltid
bättre, men en satsning på starka forsknings- och innovationsmiljöer är avgö-
rande för akademins och näringslivets konkurrenskraft”, skriver Per Eriksson,
och det är sunt att förändringsdiskussionen är igång.

a) Innovationer och missräkningar följs åt
Vill vi få fart på att skapa och kommersialisera nya idéer måste vi samtidigt
inse och acceptera att denna verksamhet följs åt av missräkningar. I närings-
livet finns det en tumregel som säger att bara en av tio nya idéer blir riktigt
framgångsrik och att den största delen av alla nya idéer inte är kommersiellt
gångbara. Leif Johansson sammanfattar det väl när han konstaterar: ”Det
handlar om att pröva och se – och om att tillåta sig att misslyckas.” Vi kan allt-
så inte förvänta oss konstant framgång. Vi måste visa större acceptans för
missräkningar både i egna och andras satsningar. Media har en viktig roll i
sammanhanget. Det är en stor skillnad mellan ”fiaskon” och ”händelser vi
kan lära oss något från inför framtiden”.
Flera av bidragen i boken understryker statliga myndigheters roll som

innovatörer och genomförare av olika nya satsningar, t ex inom kontexterna
avregleringar eller avmonopoliseringar, och aktivt bidra till industriella sats-
ningar inom miljöområdet eller förändringar inom skolor och universitet.
Carl Johan Sundberg föreslår att det vore bättre med ”ökad grad av självstyre
för universiteten, dvs att de vore självständiga från statsmakten – med de möj-
ligheter och risker som det innebär”. Precis som i näringslivet gäller här att
nya satsningar inte alltid blir exakt som förväntat och att missräkningar är en

ur startblocken – ett manifest för framtiden 191



nödvändig konsekvens av att myndigheter agerar innovativt inom sin verk-
samhet. Detta innebär inte avskaffandet av kritiska granskningar, vare sig av
företags eller av myndigheters verksamheter, men för att få till innovation
och förändring är konsekvensen att vi i framtiden måste visa mycket större
förståelse och acceptans för felslagna satsningar på båda arenor.

b) Innovation i en global värld betyder anpassning
I boken poängteras i ett flertal av bidragen vikten av in- och utflöden av indi-
vider med speciell kompetens för korsbefruktning av idéer i svenska företag
och universitet. Det är utan tvekan så att den pågående globaliseringen både
ökar individers rörlighet på den internationella arenan och nödvändiggör att
vi i Sverige på olika sätt fångar upp och införlivar internationella landvin-
ningar. En av slutsatserna är att vi måste göra det attraktivt för individer och
företag att söka sig till Sverige, men då måste vi samtidigt inse att historiska
system och strukturer behöver anpassas.
Beskrivningen av det svenska universitetssystemet i en internationell

kontext är belysande för hur globaliseringen och den uttryckta viljan att vara
integrerade med det internationella samfundet står i motsats till historiska
system och strukturer i Sverige. Ibland handlar det då som i detta fall om
behovet av omfattande systemförändringar, och svaren till hur man möter
förändringsbehovet kan vara många. Situationen inom universitetsvärlden
och Bo Rothsteins avslutande kommentar om motståndet från ”den merkan-
tilistiska syn på verksamheten som finns på den mentala kartan” understryker
dock huvudpoängen att innovation i en global värld betyder anpassning. Om
vi på olika arenor är ovilliga att inse och acceptera denna anpassning kan vi
heller inte förvänta oss att ha ett innovativt Sverige.

§ 5. släpp loss kraften i reglerade branscher

Det finns en enorm potential i att frigöra företagande i branscher som tradi-
tionellt har varit dominerade av offentlig och kommunal verksamhet. På
basen av den kunskap vi har inom t ex sjukvårdstjänster har vi en unik möj-
lighet att skaffa oss en tidig och ledande position på världsmarknaden. Att
införa konkurrens på tidigare reglerade marknader är ett första steg vi vet
har positiva effekter på innovation och företagande, eller som Henrik
Borelius sammanfattar det: ”Det första och grundläggande för innovation är
ökad konkurrens”. Lars G Josefsson föreslår ”ett ’Samhällets Materielverk’ som
skulle göra kvalificerade teknikupphandlingar i samhällets tjänst”.
Det har idag blivit allt mer accepterat med privata initiativ och företag

inom områden som tidigare har varit dominerade av det offentliga och kom-
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munala. För vissa verksamheter finns det dock fortfarande fördröjande regle-
ringar och processer som kan undanröjas. För att helt utnyttja kraften i inno-
vation och nyskapade i slumrande branscher krävs det också en anpassning
till verksamheter som drivs på företagandets villkor. Ett exempel finns inom
utbildningsområdet, där omformuleringen av urvalskriterier i upphandling-
ar skulle öppna upp för nya och innovativa lösningar .
Vi behöver parallellt med detta fler personer som hittar vägar för att aktivt

underlätta för företagande, och färre individer och organisationer som intro-
ducerar regler som försvårar för och demotiverar potentiellt växande företag.
Det handlar här om att på olika sätt mota bort det som Anna-Stina Nordmark
Nilsson beskriver som ”älgen som äter de ljusgröna toppskotten när plantan är
i manshöjd”. Betungande administration och fördyrande regelverk är ett
ständigt hot mot företagens tillväxt, och vem vill förresten vara älg?

Avslutningsvis konstaterar vi utifrån arbetet med denna bok att förutsätt-
ningarna för svensk innovationskraft är väl kända. Nu är dags att handla!
Mycket av det som tidigare har saknats är redan på plats, eller snabbt på väg.
Insikterna finns om att det är individens initiativ som är grunden för nyska-
pande och att entreprenörskap och företagande är en positiv kraft för innova-
tioner. Från olika håll kommer det samtidigt tydliga signaler på en öppenhet
till förändring inom de områden där det behövs.
Låt oss utnyttja det Sverige har på gång till att komma ur startblocken

och bli en stark förebild på den internationella arenan.
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8: Personregister

Här presenteras de personer som har medverkat i boken genom
intervjuer och egna texter under perioden april 2007–februari 2008.

Venture Cup finalist:
Mikael Andersson – TermoSense AB

TermoSense erbjuder ett unikt system för automatiserad temperaturövervakning av kylda och frysta matvaror
inom livsmedelsbranschen. Med specialiserade trådlösa sensorer minimeras kassation och miljöpåverkan, sam-
tidigt som konsumenterna garanteras fräscha livsmedel. Den generiska teknologin kan också användas till
medicinteknik och industriell användning för all sorts trådlös mätning, övervakning och styrning.
Internetgränssnitt ger enkel användning, samt kostnadseffektiv och snabb installation.
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Ayad Al Saffar
koncernchef Ur&Penn AB

Efva Attling
designer, Efva Attling Stockholm AB

Anna Bergek
docent industriell organisation
Linköpings universitet

Christian Berggren
professor industriell organisation
vid Linköpings universitet

Per Eriksson
professor, generaldirektör
VINNOVA

Claes Gustafsson
prodekan, professor i industriell ekonomi
vid Kungliga Tekniska högskolan

Henrik Borelius
VD och koncernchef Attendo AB

Bengt Braun
styrelseledamot, tidigare VD och
koncernchef Bonnier AB
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Peter Halldin
VD MIPS AB och forskare vid
Kungliga Tekniska högskolan

Kai Hammerich
generaldirektör Invest in Sweden Agency
(ISA) 1995–2008, ordf i Nutek och Almi
President, Waipa

Peter Holmstedt
tekn dr, VD IRECO Holding AB

Suzanne Håkansson
avdelningschef omvärldsanalys, Institutet
för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS)

Lars G Josefsson
VD och koncernchef Vattenfall AB

Marcus Lindahl
biträdande universitetslektor vid
Kungliga Tekniska högskolan

Staffan Jacobsson
professor i forsknings- och teknikpolitik
vid Chalmers

Leif Johansson
VD och koncernchef AB Volvo
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Åsa Lindholm Dahlstrand
professor i företagsekonomi inriktning
entreprenörskap, Högskolan i Halmstad

Fredrik Mattsson
Koncernchef Anew Learning AB och
VD Vittra AB

Margareta Norell Bergendahl
professor integrerad produktutveckling
vid Kungliga Tekniska högskolan

Anna-Stina Nordmark Nilsson
VD Företagarna

Bo Rothstein
professor, August Röhss professur i
statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Martin Sandgren
chef Affärsutveckling, Fastighet och
Inköp Anew Learning AB

Maud Olofsson
näringsminister, vice statsminister och
partiledare Centerpartiet

Alf Rehn
professor i innovation och entreprenör-
skap vid Kungliga Tekniska högskolan



Sylvia Schwaag Serger
chef för Internationella avd. VINNOVA,
fd Teknik-och vetenskapsråd Institutet för
Tillväxtpolitiska Studier (ITPS)

Ulf Sjulander
VD IT Gymnasiet Sverige AB

Carl Johan Sundberg
docent i fysiologi, enhetschef Unit for Bioentre-
preneurship, Coordinator Science & Society at
the President’s Office, Karolinska Inst

Lena Treschow Torell
VD Kungl Ingenjörsvetenskaps-
akademien (IVA)

Per Unckel
landshövding i Stockholms län

Thomas Östros
riksdagsledamot (s), vice ordf i Finans-
utskottet och ledamot i Krigsdelegationen
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fim vill rikta ett tack till:

Medverkande skribenter och intervjupersoner.

Samtliga i ”innovationsrörelsen” som engagerar sig i fims

salongsdebatter och andra aktiviteter.

Finansiären Karl-Adam Bonniers stiftelse,

initiativtagare till fim, som såg till att denna bok

blev möjlig att producera.
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