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Ny ledare
i en ny tid
GIS-fakta ska
stoppa pandemier
Skogen blir
fiskmat

Låter användarna
skapa innovation

ledare
Innovation kräver
investeringar
Ett ökat fokus på utveckling

av innovationer inom
samhälle och näringsliv är en viktig fråga för att stärka
Charlotte Brogren,
Sverige globalt. Som VINNOVA ofta argumenterar så
GD för VINNOVA.
räcker det inte med att öka finansieringen av forskning
vid landets universitet och högskolor. Betydligt mer
arbete och pengar måste även investeras i att åstadkomma innovation från bland
annat forskningen.
Historiskt har Sverige lyckade

exempel på när staten aktivt bidragit till innovationsutveckling inom näringsliv och samhälle. Vid till exempel utvecklingen av
digital kommunikation gav ett nära samarbete mellan Televerket, universiteten
och Ericsson tekniskt försprång och långsiktig kompetensutveckling, där den
statliga forskningsfinansiären STU fungerade som katalysator. I dag har förhållanden inom näringslivet och statens roll delvis förändrats och det finns inte mycket
kvar av statliga incitament för innovation i näringslivet. En väg att gå, och som
många andra länder går, är att använda det statliga upphandlingsinstrumentet för
att uppmuntra till ökad innovation. Inom regeringskansliet drivs en utredning
som ska föreslå åtgärder för ökad innovationsupphandling inom statliga myndigheter. Många av världens mest innovativa produkter och system har tagits fram
genom offentlig innovationsupphandling, men trots det utnyttjas möjligheten
alldeles för lite idag. I näringslivet är innovationsupphandling en naturlig del i
FoU-arbetet. Kunder ställer krav på leverantörerna att till exempel sänka priset
med bevarad kvalitet eller höja prestandan till samma pris. Det ställer krav på
leverantörerna att ständigt jobba med innovationer, både för existerande och nya
produkter.
Det är inga små summor vi talar om. I Sverige beräknas staten göra upphandlingar för mellan 400 och 500 miljarder per år. Om bara någon procent av det
skulle kopplas till krav på innovationsutveckling så skulle det ge cirka 5 miljarder
kronor årligen vilket exempelvis är mer än två gånger VINNOVAs budget.
En definition är att offentlig upphandling av innovationer är när stat, kommun och landsting för att effektivisera sin verksamhet köper
varor eller tjänster som inte finns eller behöver utvecklas. En genomtänkt offentlig
innovationsupphandling kan ge både tillväxt i näringslivet och annan samhällsnytta,
till exempel uppnådda klimat- och miljömål eller minskad energi- och råvaruförbrukning. I England till exempel har alla myndigheter som sorterar under Central
Government krav på plan för innovationsupphandling och på många andra håll
används det verktyget för att driva fram innovationer samtidigt som förutsättningar skapas för just det.

Vad är det då egentligen?
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VINNOVA har under ett par år arbetat med och drivit förslag om offentlig
innovationsupphandling för svenska myndigheter och även erbjudit stöd med kriterier för vad som bör ingå för att ett sådant verktyg ska bli effektivt. I dag driver
VINNOVA själv ett par pilotprojekt och inom samarbetsprojektet Innovation för
Tillväxt, som drivs i IVAs regi, leds delprojektet om innovationsupphandling av
VINNOVA. Målet där är att föreslå praktisk handling för att skapa förutsättningar
för offentlig innovationsupphandling i Sverige.
VINNOVA tar gärna en aktiv roll i ett svenskt system för offentlig innovationsupphandling som förhoppningsvis inte är alltför avlägset!
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VINNVÄXT lyfts fram
i OECD-rapport
Det svenska arbetet med att
skapa regional innovationskraft får beröm i en OECDrapport. VINNOVAs program
VINNVÄXT lyfts fram som en
viktig faktor.
Enligt en preliminär OECDrapport, vars fullständiga
version överlämnas i juni, är
innovationssystemet i Västra
Götalandsregionen i flera avseenden en av de bäst fungerande
inom hela OECD-området.
Detta tack vare ett väl fungerande regionalt ledarskap parat
med ett utvecklat samarbete
mellan lokala högskolor, företag
och forskningscentra. Men
även regioner som exempelvis
Värmland visar, enligt rapporten, upp dynamiska regionala
klusterbildningar.
Ett av de viktigare skälen till
att Sverige har så framgångsrika regionala innovationssystem
är att landet under lång tid haft
nationella program för regionalt
innovationsarbete. OECD-rapporten beskriver VINNVÄXT
som ett mycket framgångsrikt
exempel som kombinerar flera
goda egenskaper, som att:
• s ikta in sig på regionernas
styrkeområden och utveckla
dessa
•h
 a ett tvärsektoriellt perspektiv som skapar korsbefruktning mellan olika discipliner
•h
 a ett framtidsinriktat och
långsiktigt perspektiv
•h
 a en öppen och transparent
tävlingsprocess, styrd av experter både inom och utanför
VINNOVA

• ha fokus på processtöd istället

Arbetet med VINNVÄXT-projekt som
Triple Steelix i Bergslagen får beröm
i en OECD-rapport.
för att enskilda ”penninginjektioner”.

Ändrat attityderna

– VINNVÄXT stora förtjänst är att
programmet ändrat attityderna
ute i regionerna, så att man
tittar på vilka strykor som finnns,
inte vilka problemen är, säger
programledaren Lars-Gunnar
Larsson.

Programledaren Lars-Gunnar
Larsson vid VINNOVA är förstås nöjd med berömmet.
– Man blir jätteglad, framförallt eftersom OECD inte bara
tittat på att vi har bra program
på papperet utan också varit ute
och tittar på verksamheterna,
säger han.
Lars-Gunnar Larsson hävdar
att VINNVÄXTs stora förtjänst
är att man ändrat attityderna
ute i regionerna. Att man istället för att titta på vilka problem
man har, börjat titta på vilka
styrkor som finns och sedan

utveckla dessa med hjälp av ny
teknik, triple helix-tänkande
eller annat.
– Attityden inom programmet ska vara att vi ska samarbeta och ta fram nya idéer för att
tjäna pengar, inte för att spara
pengar, säger han.
VINNVÄXT, som startade
2001, har en finansiering fram
till 2016.
– Nästa steg är att försöka
föra samman olika innovationssystem och klusterinitiativ med
varandra. För tillväxt skapas
ofta i mötet vid gränszonerna
mellan olika kunskaper, teknologer och marknader, säger
Lars-Gunnar Larsson.
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Kan svenskt ledarskap
fungera i Kina?
Vad är ”svenskt management”? Hur står det sig
internationellt i en globaliserad värld? Är det en
framgångsfaktor – eller kan
det vara en svaghet?
text: Anna Sandelin

Dessa frågor diskuterades
under seminariet ”Svenskt
management i ett internationellt perspektiv”, som hölls på
VINNOVA i mars. Fokus låg på
den kinesiska synen på svensk
ledarskapskultur - och tog
avstamp i studien Chinese views
on Swedish management, skriven
av Pär Isaksson, journalist på
Affärsvärlden. Skriften bygger
på en workshop, där kinesiska
och svenska företagsledare
utifrån fallbeskrivningar diskuterade sin syn på de områden
där svenskt management sticker
ut: teamfokuserat ledarskap,
konsensuskultur, och konflikthantering.
Vad som först verkade vara
likheter i synsätt, visade sig
under samtalen ofta dölja stora
skillnader, berättade Pär Isaksson. Exempelvis läggs även i
Kina stort fokus på ”teamet”
– men där syftar begreppet på
ledningsgruppen, och inte som i
Sverige på hela personalstyrkan.
Konsensus värderas högt

Som talare vid seminariet medverkade från vänster Anna Sternbeck, Svenska Institutet, Pär Isaksson, Affärsvärlden, Frédéric Cho, Handelsbanken Capital Markets, Cassandra Marschall, VINNOVA, Pär Larsson, VINNOVA,
och Ingalill Holmberg, Handelshögskolan i Stockholm.
både inom kinesiskt och
svenskt management. Men
också här finns stora skillnader.
– Vad kinesiska företag säger
är att konsensus är bra, men
det syftar till att skapa ett enat
företag utåt, sade Pär Isaksson.

Undviker konflikter
Den svenska kulturen där
personalen involveras i beslut,
är främmande för den mer auktoritära kinesiska ledarsynen.
När det gäller synen på
konfliktlösning kom det fram
att både svenska och kinesiska

företagsledare helst undviker
konflikter – men av olika skäl.
Svenskarna i studien lät i första
hand problemen redas ut av
parterna själva. I kinesisk företagskultur ses konflikter som ett
nederlag, och det är viktigt att
till varje pris undvika att ”tappa
ansiktet” utåt.

Världsledande
Frédéric Cho, sinolog och
senior advisor på Handelsbanken Capital Markets, betonade
vikten av givande, tagande och
ömsesidighet i relationen till

Kina. Öppenheten för svenskt
management i landet menade
han är stor, men hänger mindre
samman med framgång för
”svensk managementstil” och
mer med att svenska företag
ofta är världsledande i sina
sektorer. Frédéric Cho menade
att något svenskar kan lära
av kinesiskt management är
betydelsen av analys. Kinesiska
företagsledare är skickliga på
att först noga analysera, och
sedan dra slutsatser kring hur
de själva bäst kan dra nytta av
en situation.

Ny utlysning av EuroNanoMed
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EuroNanoMed, ett ERA-Net inom
nanomedicin, har lanserat sin andra
utlysning. Sista ansökningsdag är
den 11 juni.
Syftet med utlysningen är att
stimulera transnationell och
multidisciplinär forskning genom att

stödja forskningssamarbeten inom
följande områden:
• Diagnostik
• Läkemedelsdistribution
• Regenerativ medicin
Projektförslagen måste ha deltagare
från minst tre länder och från minst

två av de tre följande kategorierna:
universitet, sjukhus och/eller
företag. Utvalda projekt finansieras
under maximalt tre år. Fullständig
utlysningsinformation finns på www.
euronanomed.net
ERA-NET står för European Research

Area-NET och är ett instrument för
samverkan mellan forskningsfinansiärer i EU. Både VINNOVA och Vetenskapsrådet deltar i EuroNanoMed.
För mer information
D



eva.palsgard@VINNOVA.se
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Nya forskningsprojekt
inom fordonsindustrin
Interaktionen mellan förare och
fordon, bärigheten i vägnätet
och elarkitektur till framtidens
hybridbilar.
Det är innehållet i några av
de 13 projekt som nu finansieras med 46 miljoner kronor
inom ramen för programmet FFI – Fordonsstrategisk
Forskning och Innovation,

en gemensam satsning av
staten och fordonsindustrin
på forskning och innovation.
Målsättningen med FFI är
att minska vägtransporternas
miljöpåverkan, minska antalet
skadade och dödade i trafiken
samt att stärka den svenska fordonsindustrins internationella
konkurrenskraft.

De projekt som beviljats
stöd finns inom fyra av FFI:s
fem delprogram: Transporteffektivitet, Fordonsutveckling,
Fordons- & trafiksäkerhet och
Hållbar produktionsteknik.
För mer information
D



carl.naumburg@VINNOVA.se

EU-kommissionen på besök
En delegation från DG Enterprise & Industry besökte
VINNOVA för att diskutera nya
trender inom innovationsstöd och möjligheter till bättre
samarbete mellan nationella och
europeiska initiativ.
Bland det som också diskuterades var det nya BSR Starsprojektet som ska genomföra
Baltic Sea Regions Action Plan
inom området kluster och
tjänsteinnovationer, liksom även
erfarenheter av VINNVÄXTprogrammet och kluster som
finansieras inom detta.

Enligt DG Enterprise and
Industry finns det mycket som
europeiska initiativ kan lära av
det strategiska tillvägagångssättet
som använts i Sverige och det
mycket effektiva sättet som dessa
innovationsprogram genomförts.
VINNOVA är aktivt inblandat i
tre nya INNO-Nets;
• Tactics, som handlar om internationell klustersamverkan
• Episis, om tjänsteinnovationer
• I NNO-Partnering Forum
som sammanför ett stort antal
innovationsmyndigheter för
att utveckla bättre stöd till

innovativa små och medelstora
företag.
I detta sammanhang diskuterades särskilt relationerna mellan
INNO-Partnering Forum och
TAFTIE, det europeiska nätverket för innovationsmyndigheter.
Alla höll med om att sådana
informella möten vore mycket
värdefulla.
– Vårt gemensamma intresse
är att göra Europa starkare. Och
där finns det en roll för oss alla,
sammanfattade VINNOVAs
GD Charlotte Brogren diskussionerna.

Sex landsting får stöd till innovationsslussar
Det ska bli lättare att kommersialisera innovationer inom svensk hälso- och sjukvård.
Därför finansierar nu VINNOVA sex olika
landstings satsningar på innovationsslussar inom programmet ”Innovationsslussar
inom hälso- och sjukvården”. Programmet
ska stimulera landstingen att ta till vara och
utveckla konkreta idéer från vårdpersonal som
kan leda till nya kommersialiserade och implementerade innovationer inom hälso- och
sjukvården samt att underlätta för företag att
föra in ny teknologi i sjukvårdssystemet.
Uppsala Akademiska sjukhus och Västerbottens läns landsting får 7,5 miljoner kronor

på tre år, medan Region Skåne, Stockholms
läns landsting, Västra Götalandsregionen/
Västra Götalands läns landsting och Landstinget i Östergötland får finansiering med 2,5
miljoner för att starta upp verksamheten.
Satsningen på innovationsslussar ingår i
ett regeringsuppdrag till VINNOVA. Arbetet
sker i samråd med Almi Företagspartner AB,
Innovationsbron AB och Sveriges Kommuner
och Landsting.
För mer information 
D

maria.landgren@VINNOVA.se

SME-veckan
2010
Sista veckan i maj är det dags
för SME-veckan 2010 runt om i
Europa. Det är andra året som
denna satsning äger rum på
initiativ av EU-kommissionen.
Syftet är att sätta fokus på
entreprenörskap och vilken
hjälp som små och medelstora
företag kan få på europeisk och
nationell nivå. Mängder av
aktiviteter kommer att
arrangeras runtom i Sverige
och övriga Europa där
företagare kan få inspiration,
information och svar på egna
frågor. Förra året arrangerades
över 1 200 evenemang under
SME-veckan.
Under SME-veckan kommer
VINNOVA, Tillväxtverket och
Företagarna att arrangera en
kostnadsfri halvdag den 31
maj i Stockholm. På temat
”Vad kan EU göra för mitt
företag?” blir det både ett
seminarium och en utställning
med organisationer som på
olika sätt arbetar mot företag.
Några av de medverkande
under dagen är Christina
Lugnet, Tillväxtverket och Jenni
Nordborg, VINNOVA liksom flera
företag som har erfarenheter
av EU:s olika program.
För mer information
D



www.VINNOVA.se
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Med användarna
som innovatörer
I en komplex värld blir det allt svårare
att ensam ta fram de innovationer
som krävs för att utveckla en produkt.
Därför tar allt fler hjälp av leverantörer, universitet, andra externa partners och ibland även konkurrenter i
utvecklingsarbetet.
Men man kan också göra som man
gör inom Living Lab, ta hjälp av användarna. Då testar man inte bara om
målgruppen gillar innovationen, man
kan också få goda råd hur den kan
förbättras och få förslag på helt nya
produkter och lösningar.

Text: Tomas Eriksson
Foto: melker dahlstrand
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Halmstad Living Lab hade bjudit in
stadens anhörigvårdarförening, hemtjänst
och ett antal företag till en workshop för
att diskutera behov och möjligheter. När
de anhöriga berättade om sina bekymmer
kring sina äldre släktingar och familjemedlemmar handlade det bland annat om den
äldres ytterdörr. Var den låst? Vem gick in
och ut? När skedde det? Hade hemtjänsten
varit där? Är det svårt att låsa upp och låsa
dörren? Vem är det som ringer på dörren?
Bland deltagarna på workshopen fanns
Olle Bliding, utvecklingschef vid Phoniro
AB, ett företag som utvecklar produkter
till vård- och omsorgssektorn. Han var
noga instruerad om att vara tyst för att inte
begränsa samtalet med teknikfrågor kring
vad som var möjligt och inte möjligt.

Läsa från skärmen
Men när workshopen var över visste han
ungefär vad som borde tas fram och kontaktade Carl-Magnus Johansson vid larmföretaget Lansen Technology som utvecklar
trådlösa övervakningssystem. Företagen
sökte tillsammans med högskolan i Halmstad och Föreningen för anhörigvårdare
i Halmstad finansiering från VINNOVAprogrammet Var Dags IT för att testa
idéerna, vilket de fick. Företagen, forskarna
och tre fokusgrupper med anhöriga och
äldre startade en interaktiv process för att
utveckla ursprungsidén. Ett system utvecklades, där man från sängen kunde låsa och
öppna ytterdörren, efter att på en display
kunnat se vem som står utanför. I systemet
ingick också möjligheter för anhöriga att
via webben få information om vem som
kommit och gått genom dörren och när det
skett. Dessutom utvecklades en inbyggd

sms- eller mejltjänst som varnade anhöriga
om låset inte öppnades eller stängdes under
en viss tid.
Projektet, som avslutades med att tio
familjer under två veckor fick testa demonstratorer i sina egna hem, har tagit de två
företagen betydligt närmare en säljbar
produkt.
– Vi fick ett bevis på att vi var rätt ute
och vi kunde se att de äldre var bättre på att
hantera utrustningen än vad vi vågat tro.
Men vi har också lyckats att integrera våra
tekniska plattformar till ett system vilket
gör att vi betydligt snabbare kan komma ut
på marknaden, säger Olle Bliding.

Äldre fokus
Birgitta Ydén, ordförande i Föreningen för
anhörigvårdare i Halmstad är mycket nöjd
med utvecklingsarbetet.
– Som anhöriga vill vi gärna vara med vid
utveckling av olika produkter som kan öka
tryggheten och livskvaliteten för de äldre
och deras anhöriga.
Mycket nöjd är också docent Carina Ihlström Eriksson vid högskolan i Halmstad
som leder Halmstad Living Lab.
– Det här är ett ypperligt exempel på
hur användardriven innovation kan skötas
genom att föra samman anhöriga och två
företag, säger hon.
Halmstad Living Lab var en av de piloter
som 2007 startades med finansiering från
VINNOVA. Då skedde det i samverkan med
elva lokala företag, flera av dem avknoppade
från högskolan i Halmstad. En effekt blev
att man ändrade inriktning på arbetet.
– Tidigare hade vi mest jobbat inom
medieindustri, framförallt med tidningar. I
samband med VINNOVA-piloten började vi

Olle Bliding vid Phoniro och Carl-Magnus
Johansson vid Lansen Technology har
samarbetat med Föreningen för anhörigvårdare i Halmstad och Halmstad Living
Lab för att ta fram ett system som ska
göra det lättare för en äldre person att
ha koll på sin ytterdörr.
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arbeta allt mer med hälsoteknik för äldre.
– I dag finns nästan alla de projekt vi
är inblandade i inom detta område, säger
Carina Ihlström Eriksson.
Halmstad Living Lab valde efter pilotarbetet att fortsätta sitt arbete i projektform.
I dag drivs fyra projekt inom ramen för
Halmstad Living Lab:
• S
 ilver Technology där Halmstad Living

”Vi fick ett bevis på att vi

var rätt ute och vi kunde
se att de äldre var bättre
på att hantera utrustningen än vad vi vågat tro.”

Lab tillsammans med Stockholm Living
Lab samt Halmstad och Botkyrka kommuner gjort en analys om vilka av de äldres behov och problem som kan lösas med
teknikstöd, allt från saker som kan göra
det lättare att nå upp till skåp eller öppna
burkar, till innovationer som kan minska
ensamhet och isolering. En slutrapport
lämnades till VINNOVA i slutet av mars.
• Express2Conntect (E2C) som ingår i
EU-satsningen Ambient Assistent Living
(AAL) som ska ta fram innovationer som
motverkar äldres utanförskap och isolering. Halmstad Living Labs del i arbetet
är framförallt att ansvara för tester av en

Birgitta Ydén, ordförande i Föreningen för anhörigvårdare i Halmstad, visar en prototyp hur den
dosa ser ut som skulle kunna låta en äldre person se vem som står utanför en dörr på en display
och öppna och låsa dörren med en knapptryckning.
social plattform online, ett samarbete med
finska, danska och holländska partners
och användare.
• Free2Ride handlar om att ta fram ett
kommunikationssystem som gör ridning
säkrare och bekvämare. Arbetet finansieras av VINNOVAs Var Dags IT.
• LoCoMedia där man studerar hur man
kan engagera läsare för att få fram idéer
och tjänster för tidningarnas webbplatser. Ett par exempel är stadsdelsbloggar
i Västmanlands läns tidning (VLT) och
service till arbetslösa i Nerikes Allehanda.
– Idén i samtliga fall är att säkerställa att

innovationen når marknaden genom att
ta hjälp av användarna så att det blir rätt
från början och att innovationen fyller ett
behov. Vårt jobb är att matcha idéer, söka
finansiering, föra samman parterna och
studera arbetsprocessen. Vi har också teknisk forskning på högskolan som kan vara
relevant, säger Jesper Svensson, doktorand
och adjunkt vid högskolan i Halmstad och
delaktig i de flesta projekten.
Fler företag än det finns plats för vill vara
med i arbetet.
– Just nu har vi en inte alldeles optimal
situation, eftersom vår finansiering gör att

Unga visar framtidens väg
Dagens 12-åringar har ingen vana att fråga chefen. De ställer frågan i sina
communities eller till någon annan inom deras nätverk på internet. Den
som kan ta tillvara den potential som kan uppnås med detta arbetssätt blir
framtidens vinnare, enligt professor Mats Edenius vid Uppsala universitet.
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Mats Edenius skrattar lite när han berättar
om att vi fortfarande har en bild av att
innovation oftast utförs av herrar i vita
rockar på en utvecklingsavdelning.
– Med dagens teknologi kan en datortillverkare snabbt fråga 200 000 användare
vad de tycker om utformningen av ett

tangentbord och få tips på hur de kan
förbättra det, säger han.
Den svenska modellen med relativt
ohierarkiska organisationer har goda
förutsättningar att i framtiden bli framgångsrik inom öppen innovation, eftersom
medarbetarna inte alltid behöver fråga sin

överordnade. Men det kräver en stor portion nytänkande, enligt Mats Edenius.
– Det kommer att ställa helt nya krav
på ledarskap, som måste vara mer tillå
tande än i dag. Fortfarande kan vi se
att vissa företag förbjuder läsning av
nättidningar eller Facebook på arbetstid.
I framtiden kommer det inte att finnas
på kartan att man förbjuder ett socialt
medium som Facebook på jobbet, det är
snarare en förutsättning för utveckling.
Samtidigt kommer vi sannolikt att se annorlunda på konkurrens och affärshemligheter i framtiden, säger han.

arbetet får bedrivas i enskilda forskningsprojekt. Det innebär att vi måste lägga ner
mycket tid på att leta rätt deltagare i projekten och att det är svårt att bedriva arbetet på
långsiktig bas, säger Jesper Svensson.
– Vi tittar med intresse på den långsiktiga
finansiering som gäller för VINNOVA-programmet VINNVÄXT. Ett annat alternativ
är att ta betalt för våra tjänster. Ett tredje
är att det fungerar som i Helsingfors, där
staden står för 50 procent av finansieringen.
Hälsoteknik kommer även i framtiden att
vara huvudinriktning för Halmstad Living
Lab.
– För inom det området har de inblandade aktörerna; seniorer, anhöriga och
hemtjänst, konkreta problem som kan och
borde lösas. Det gör dem extremt motiverade, säger Carina Ihlström Eriksson.

Kommunerna betalar
Men det finns dock en svår komplikation
att hantera, exempelvis inom det låsprojekt
som beskrivs i början av artikeln. Vem ska
betala?
– Det är lätt att stå på en mässa, där
tycker alla att man har en bra produkt. Men
privatpersoner kan inte betala för ett system
som kanske bara ska användas en kort tid.
Därför måste kommunerna stå för inköpen
och sedan hyra ut till användarna. Men
kommunerna har svårt att ta betalt och ibland har de inte ens system för att göra det.
– Ett annat problem för oss är att det inte
finns några vanliga marknadsföringskanaler
där vi kan berätta för anhöriga att det finns
ny teknik som de kan ha nytta av, säger Olle
Bliding vid Phoniro. n

– Vi måste ha mer tillåtande ledarskap än i
dag om vi ska kunna ta tillvara potentialen
i den kunskap som i dag kan hämtas in från
internet, säger professor Mats Edenius.

VINNOVA stödjer öppna processer
VINNOVA har finansierat
arbetet med öppen innovation genom bland annat ett
svenskt och ett nordiskt/
baltiskt Living Lab-program. Men användardrivna
innovationer finns i fler
VINNOVA satsar på
satsningar.
Living Labs i Sverige och

användare. De som är
intresserade av IT är ofta
benägna att testa nya
saker, säger han.
För deltagarna i
VINNOVA-program med
anknytning till öppen
innovation ligger inte bara
nya marknader och nya
produkter i potten.
– Det smyger sig också
Norden/Baltikum, berätVINNOVA satsade 2007 elva
tar Mattias Esbjörnsson, in nya förbättrade arbetsmiljoner kronor i fem Living handläggare vid VINNOVA. sätt hos dem, som gör det
Lab-miljöer sammanknutna
lättare att i framtiden ta in
av ett nätverk styrt från Luleå tekniska
användare i deras innovationsprocesser,
universitet. VINNOVA har dessutom
säger Mattias Esbjörnsson.
satsat runt 7,5 av de runt 20 miljoner
Högskolor, myndigheter och företag
kronor som finansierar LILAN – Nordic skulle i större utsträckning kunna bidra
Baltic Programme on Living Labs.
till att fler öppna innovationsprocesser
Även de flesta av projekten inom
startas, hävdar Mattias Esbjörnsson.
VINNOVA-satsingen Var Dags IT
– Ett exempel är Ericsson Labs
bygger på användardrivna innovationer
som lägger ut beta-API:er på nätet, en
som tas fram i samarbete mellan använ- form av gränssnitt som gör det möjligt
för enskilda personer att utveckla nya
dare, företag och offentlig sektor.
applikationer. Ericsson triggar dessDe flesta satsningarna görs inom
IT-sektorn. Det har sina naturliga skäl,
utom öppen innovation med tävlingar.
enligt Mattias Esbjörnsson, handlägHögskolorna kan uppmuntra till öppen
gare på VINNOVA.
innovation genom att använda och
– Den skandinaviska IT-branschen
bidra till öppen källkods-projekt och
är av tradition användarcentrerad i sitt
myndigheter skulle kunna göra sina
innovationsarbete. Inom IT-miljön är
data mer tillgängliga för utvecklare,
det också lätt att få med företag och
säger han. n

Man måste också inse att det kräver hårt
jobb.
– Om ett företag får in 10 000 idéer så
måste det ha en organisation som kan ta
hand om idéerna och dessutom återkoppla
till dem som levererar bra idéer. Det räcker
inte bara med att sätta upp en sajt, säger
Mats Edenius.
– Det kräver också nya konstellationer
när man ska skapa innovationer. Tidigare
byggde man team, nu frågar man experterna direkt och därmed tar man inte bara del
av sin egen utan hela världens kompetens.
För svensk del finner han som mest
spännande att se hur vården kan föränd-

ras genom att låta patienterna vara med
i utvecklingsarbetet. Arbetssättet med
öppna innovationer kan i sig också skapa
nya jobb.
– Det saknas i dag bra administrativa
IT-verktyg för att hantera öppen innovation. Att ta fram program som stödjer den
här utvecklingen kan innebära bra affärer
för den som lyckas.
Dells hemsida www.ideastorm.com är
ett bra exempel på hur man kan jobba med
öppen innovation, enligt Mats Edenius.
Han lägger till att flera svenska organisationer står i startgroparna. n
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TEMA: öppen innovation

Ett av de projekt som
studeras i Linköping är ett
ett långtgående samarbete
med ett amerikanskt företag
kring insprutning i Scanias
dieselmotorer.

Letar framgångsväg
för öppna innovationer
En utlysning från VINNOVA har lett
fram till ett antal forskningsprojekt
kring hur svenskt näringsliv ska bli
bättre på att ta tillvara fördelarna med
öppen innovation. I ett projekt i Linköping tittar man på hur globala jättar
som Ericsson och ABB arbetar.
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Allt mer komplexa utvecklingsprojekt,
snabb teknikutveckling och krav på kortare
ledtider till marknad gör det allt svårare
för företagen att klara av att utveckla nya
produkter med egna resurser. Företagen
använder sig därför allt oftare externa källor
till innovation, exempelvis genom utveckling i samarbete med leverantörer, utvecklingsföretag, akademi och konkurrenter.
Genom att arbeta med öppna innovationsprocesser kan företagen dra nytta av
extern kompetens och färdigutvecklad teknologi. Men det innebär nya utmaningar
i form av gränsöverskridande samarbeten
och krav på uthålligt förändringsarbete. Därför gjorde VINNOVA 2007 en
utlysning kallad ”Öppna och distribuerade
innovationsprocesser”. 45 miljoner anslogs
till tolv forskningsprojekt med bas inom
ekonomi eller industriell ekonomi. Inom
utlysningen ville VINNOVA ha svar på
frågor som:
•H
 ur kan man skapa strategier för att
söka och inhämta kunskap, idéer och
teknologi från externa källor?

• Hur leder man och organiserar externa
och distribuerade samarbeten?
• Hur absorberar man extern kunskap
och teknologi i sitt FoU-arbete?
• Hur kan IKT användas för att stödja
gränsöverskridande innovationsprocesser och möjliggöra nya affärsmodeller?
– Öppen innovation är ett sammansatt
begrepp som rymmer många utmaningar
för företagen, inte minst hanteringen av
IPR-frågorna men också många ledningsmässiga och organisatoriska utmaningar,
säger Carl Ridder vid VINNOVA.

Strategiska svårigheter
I Linköping leder professor Fredrik Tell
forskningsprojektet ”Anskaffning av extern
kunskap, källor och strategier”. Där analyseras hur ABB, Ericsson, Saab och Scania
arbetar med externa innovationspartners.
– Vi tittar bland annat på vilken kunskap man försöker behålla inne i huset och
vilken man lägger utanför, var gränssnitten
mellan parterna ligger och hur mycket de
kan om varandra, säger Fredrik Tell.
I arbetet har man kunnat notera att det
på ingenjörsnivån finns väl utarbetade
projektmodeller kring samarbete med
externa partners. Däremot finns en hel del
svårigheter på strategisk nivå.
– Dels kommer de immaterialla rättigheterna antagligen alltid att vara en
stötesten, det känns som att det är en fråga
som ibland förbises nu när alla pratar om

Carl Ridder, VINNOVA.

Fredrik Tell, Linköpings
universitet.

öppna innovationer, säger Fredrik Tell.
– Ett annat problem för de stora företagen är att de vill ha flera leverantörer för
att hålla nere priserna, men då kan också
förtroendet mellan partnerna försvinna.
Han tycker sig dessutom kunna se en
viss intern dragkamp i företagen.
– De svenska företagens utvecklings
avdelningar har en stark ingenjörskultur
där man är vana att ta fram egna lösningar,
och där det kan finnas en motvilja mot externa samarbeten. Men de som ansvarar för
kostnaderna och för affärsutveckling driver
på mot fler externa lösningar, inte minst
för att vi i komplexa systembranscher ser
en utveckling mot systemförsäljning där
det är svårt att utveckla allt internt.
Trots avsaknad av systematiska studier tycker sig Linköpingsgruppen se att
svenska företag är tämligen lyckosamma i
sitt samarbete med externa innovationer.
Men att Sverige, liksom hela Europa, ligger efter USA i det avseendet.
– I USA har man mer erfarenhet av att
hantera immateriella rättigheter i sina
affärsmodeller och en stor juridisk apparat
som lever på detta, säger Fredrik Tell. n

FOKUS: GIS

Hindrar utveckling av pandemi
Många pandemihot startar på den
kinesiska landsbygden. Nu ska ett
EU-projekt lett av Karolinska institutet i samarbete med Future Position X
identifiera och hitta gränsvärden som
varnar för epidemier som riskerar
att utvecklas till pandemier. Arbetet
bygger på det GIS-kunnande som
levereras av Gävlebaserade Future
Position X, FPX.
Text: tomas eriksson
bild: fredrik hammar

På landsbygden i de kinesiska regionerna
Hubei och Jiangxi lever människor och
djur nära varandra. Det skapar en förhöjd
risk för att djurvirus muterar och angriper
människor, något som i förlängningen
skulle kunna leda fram till livsfarliga
pandemier.
EU-projektet ska nu titta närmare på
ett antal faktorer som visar att en epidemi
kan vara på gång och hitta gränsvärden för
när en varning borde skickas till berörda
myndigheter i dessa regioner.
Följande indikatorer ska bevakas och
rapporteras in från 800 läkarmottagningar,
200 apotek och 250 skolor:
• Sjukfrånvaro.
• Läkemedelsförsäljning.
• Frekvensen av telefonsamtal till och

besök vid läkarmottagningar.
• Sjukdomssymptom.
– All information som rapporteras är
geografiskt kodad. När vi lägger samman
flera variabler så kommer de att bilda ett
mönster som kan visa att vissa gränsvärden
överskridits. Det kommer då att fungera
som en varningssignal, så att åtgärder kan
sättas in för att hindra den då ännu lokala
epidemin att utvecklas till en pandemi, berättar Bengt Julin, projektledare vid Future
Position X, som arbetar med geografiska
informationssystem (GIS).

Stoppad koleraepidemi
Bengt Julin gör en liknelse med 1854 års
koleraepidemi i London för att förklara.
– Då prickade doktor John Snow in
på en karta var de kolerasmittade bodde.
Sedan började han lägga till annan information och när han lade till vattenpumpar
såg han att många av de smittade bodde
nära ett mindre antal pumpar. Genom att
stänga några vattenpumpar lyckades man
stoppa epidemin. Så kommer vi också att
arbeta, men med modern informationsteknologi, säger han.
– Hade ett sådant här verktyg funnits i
Mexiko när svininfluensan uppstod, är det
troligt att den aldrig hade lämnat landet.
FPXs uppgift är att projektleda utvecklingen av GIS-applikationer som ska
byggas av projektets kinesiska partners.
Uppgifterna som samlas in ska behandlas i

Kina, för att sedan gå vidare till universitet
i Heidelberg för utvärdering.
– Känsliga data om personer och
geografi får inte lämna Kina utan godkännande. Därför måste all data tas emot av
våra kinesiska partners, universiteten i
Huazhong och Fudan.
Det fyraåriga projektet leds av Karolinska
institutet i Solna och har fått en finansiering på runt 30 miljoner kronor från EU:s
7:e ramprogram, för vilket VINNOVA är
nationell kontaktorganisation.
FPX är en organisation med en handfull
anställda, men med ett mycket stort
nätverk av aktörer inom GIS-sektorn.
Klustret har vuxit fram runt Lantmäteriet
och högskolan i Gävle, delvis med stöd
från VINNOVA.
På högskolan finns ett hundratal
kinesiska studenter, vilket gjort Gävle känt
som en GIS-stad även i Kina. Deltagandet
i EU-projektet som ska varna för kommande pandemier kommer inte bara att
vara kompetensutvecklande för klustret
med huvudkontor i Gävle.
– Det kommer också att leda till att
våra och GIS-klustrets relationer till Kina
stärks, och vid ett lyckat resultat kan det
tänkas att vi deltar i en kommersialisering,
säger Bengt Julin.
För mer information
D
bengt.julin@fpx.se
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Fiskfoder
1

Fiskfoder
från skogen
Det minskar utfiskningen av haven
samtidigt som det skapar ett mervärde
för den svenska skogen. VINNOVA stödjer ett arbete som ska göra fiskfoder av
restprodukter vid papperstillverkning.
Text: tomas eriksson
bild: Bo reinerdahl
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I Säffle har Nordic Paper tillstånd att
tillverka 50 000 ton pappersmassa varje
år. En biprodukt vid den tillverkningen är
energirikt sulfitavlut. En del av sulfitavlutet kan förbrännas och därmed omvandlas
till energi, en annan del kan regenereras
till ny kokvätska och återanvändas i massaprocessen.
I samarbete med bioteknikföretaget Cewatech har Nordic Paper hittat en betydligt
mer lönsam användning för sulfitavlut – att
använda hemicellulosa i sulfitavluten och
omvandla den till näringsrik och miljövänlig
bas i fiskfoder för fiskodlingar.
Därför har företagen tillsammans startat
en pilotanläggning för att odla fram en

svampbiomassa av sulfitavlutet som kan säljas
till tillverkare av fiskfoder. VINNOVA bidrar
med en finansiering på närmare 2,5 miljoner
från sitt program Miljöinnovationer.
Slår försöket väl ut kommer det att
finnas många vinnare. Haven är en av
vinnarna eftersom utfiskningen kommer
att minska – vanligt fiskfoder görs av fiskar
och det krävs näring från 5–6 fiskar för att
föda upp en fisk, vilket dessutom bidrar till
ackumulering av miljögifter från de döda
fiskarna. Tester har också visat att fiskarna
blir friskare av foder byggt på sulfitavlut,
vilket minskar användningen av antibiotika
i odlingarna. Dessutom löser fodret upp
sig först i fiskarna mage och därmed bidrar
inte det foder som hamnar på botten till
övergödning.
En annan vinnare är pappersindustrin.
– De indikationer vi har sett visar på
en bra ekonomisk potential. Det skapar
ett mervärde av våra biprodukter som är
nödvändigt för att vi ska kunna överleva i
den tuffa konkurrens som finns i branschen
just nu, säger Eva Pettersson, fabrikschef
vid Nordic Paper. n

 Sulfitavlut är en biprodukt vid

framställning av pappersmassa.
Den innehåller en hög halt av
hemicellulosa som är uppbyggt
av polysackarider, det vill säga
socker.

2

 I en jäsningsprocess används

sockret för att odla fram ett
snabbväxande mycel, en svampbiomassa som är en miljövänlig
ersättare till fiskmjöl som foder
vid fiskodlingar.

3

 Fiskmjöl görs på havsfisk som

bär med sig både tungmetaller
och dioxiner från havet.
Biomassan är på så sätt renare
och har visat på både bra
proteineffekt och har rikligt med
glykosamin och omega-3 som
stärker immunsystemet.

4

 Biomassan har ett robust cell-

hölje som inte löses upp förrän
inne i fiskens mage, vilket gör att
överflödigt foder inte bidrar till
bottendöd på samma sätt som
fiskmjöl gör.

För mer information
D



www.nordic-paper.com

FOKUS: förpackning

Samarbetet med den svenska
förpackningsindustrin hjälper
oss att utveckla vår affärsverksamhet, säger Akira Makita vid
Dai Nippon Printing.

Förpackat samarbete
Svensk pappers- och förpackningsindustri samverkar för att nå utländska
samarbetspartners och kunder i ett
projekt delfinansierat av VINNOVA.
Det har bland annat lett fram till
att fyra svenska företag inlett ett
samarbete med japanska Dai Nippon Printing, ett av världens största
förpackningsföretag.
Text: tomas eriksson

Samarbetet ska skapa både svenska och
japanska vinnare.
– Dai Nippon Printing vill hitta och
vidareutveckla teknologier som tagits fram
av svenska företag och lansera dem i Japan
och andra länder. De svenska företagen
får tillgång till ett kapitalstarkt företag
som ger dem en kanal ut i världen. Det är
ett kostnadseffektivt sätt att växa och få
nya kontaktytor, säger Anders Eliasson,
ansvarig för Materials Science på Invest in
Sweden Agency (ISA) som leder samarbetsprojektet.
Dai Nippon Printing bekräftar den
bilden.
– Om dessa samarbeten faller väl
ut kommer Dai Nippon Printing att
introducera teknologier som hjälper oss
att utveckla vår affärsverksamhet. En

annan möjlighet är att skapa gemensam
verksamhet med några av dessa svenska
företag, vilket förhoppningsvis leder till att
vi utvecklas på Europamarkanden, säger
Akira Makita, Europaansvarig för Dai
Nippon Printing.
Allt började för fem år sedan efter ett
initiativ från Region Värmland, som har
förpackningar och papper som regionala
profilområden. Regionen bad ISA att titta
på möjligheter till internationella samarbeten för forskning och innovation. Snart
visade det sig att fler regioner och även en
del företag var intresserade av att vara med.
– Bland annat ville Region Skåne med
sin förpacknings- och livsmedelsindustri,
Västernorrland med MittUniversitetet och
dess pappersföretag samt Norrköping med
sin tryckta elektronik vara med. De såg alla
nyttan av att kunna dela på resurser för att
nå nya globala samarbetspartners, berättar
Anders Eliasson.

Svenska styrkeområden
ISA och dess samarbetspartners prioriterade ett antal länder med stor affärspotential
och där man såg största möjliga mervärde
av arbetet; Japan, Kina, Indien och Korea.
ISA placerade en person i respektive
land för att leta samarbetspartners och
senare skapa möjligheter för företag och
forskare att träffas. Flera företag och forskare har bjudits in till Sverige.

– Vi har koncentrerat oss på ett antal
svenska styrkeområden som materialkunnande, förnybara material, intelligenta förpackningslösningar, tryckt elektronik och
förpackningsdesign. Det är områden där
omvärlden imponeras av Sverige. Att vi har
högskoleutbildningar inom dessa områden
anses unikt och vi har forskat mycket kring
vilka förpackningar konsumenterna väljer
och varför, säger Anders Eliasson.
De som besökt svenska företag är också
imponerade, enligt Eliasson.
– De är förvånade över att vi, med en
så liten befolkning, kan leverera världsledande lösningar inom så många områden.
Innovationskraften i svenska företag ger
ett oerhört starkt intryck. Det gör även
Triple helix-perspektivet, gästerna förvånas
över att företag och högskolor tillsammans
driver utvecklingen framåt, trots att en del
företag är konkurrenter.
VINNOVA stöttar arbetat med 500 000
kronor per år, vilket är runt tio procent av
projektets budget.
– Men än viktigare är att VINNOVA
bidrar till att innovativa företag kommer
fram, säger Anders Eliasson.

För mer information
D


anders.eliasson@isa.se
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Sverige överlägset
på grön teknik
varit framgångsrikt på att
utveckla grön teknik. Omsättningen i miljötekniksektorn har stadigt stigit, precis som antalet
anställda. Under 2008 omsatte miljöteknikföretag
i Sverige 135 miljarder kronor och över 40 000
personer arbetade i sektorn.
Varför har Sverige lyckats så bra jämfört med
många andra länder? Vad är det som har sporrat
svenska företag att ta risken att utveckla den nya
och miljöbättre tekniken?
Jag vill hävda att en helt avgörande anledning
har varit att Sverige har haft en långsiktig och
ambitiös miljöpolitik. Under lång tid har vi i
Sverige vågat gå före omvärlden och ställa hårda
krav på minskade utsläpp, lägre föroreningsnivåer
och högre resurseffektivitet. I takt med att allt
högre miljökrav ställts har nyskapande företag ut-

Sverige har länge

”Vi i Sverige har vågat gå
före omvärlden och ställa
hårda krav.”
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vecklat den teknik som krävts för att nå dem. När
det offentliga systemet bjudit upp har de privata
företagen följt med i dansen.
Ett tydligt exempel är den svenska värmepumpsbranschen. Räknat per person är Sverige
fullständigt överlägset alla andra länder i antalet
installerade värmepumpar. Svenska företag är
världsledande i värmepumpsteknik och exporterar
den för mångmiljardbelopp varje år. Utan en aktiv
och konsekvent genomförd miljöpolitik hade det
aldrig kunnat ske. Den gröna skatteväxlingen
har lett till att villaoljan är på väg att slås ut som
uppvärmningsform. I takt med att oljan har fasats

Foto: fredrik hjerling

ut ur svenska fastigheter har en mycket stark hemmamarknad skapats för
värmepumpar. Dessutom har en medveten strategi med riktade upphandlingar
och forskningsstöd lett till att värmepumpstekniken utvecklats mycket starkt i
Sverige. Även riktade marknadsstöd har bidragit till att öppna upp värmepumpsmarknaden och få ut de första anläggningarna. Därigenom skapades
förtroende för den nya tekniken bland kunderna. Det är lätt att konstatera
att utan en aktiv miljöpolitik skulle geoenergin inte kunnat få ett lika stort
genomslag i Sverige.
På samma sätt kan man gå igenom område efter område. Krav på minskad
övergödning har gjort svenska företag världsbäst på kväve- och fosforrening.
Krav på förbättrad inomhusmiljö har drivit företagen att utveckla världsledande ventilationsteknik. Exemplen är många.
Med de erfarenheterna borde det vara okontroversiellt att fortsätta driva
en ambitiös miljö- och klimatpolitik. De kostnader högre miljökrav medför
betalar sig i det långa loppet i form av bättre miljö och hälsa men också genom
en ny våg av miljöteknikföretag i världsfronten. Ändå finns tvekan alltid där.
I många av världens länder drar sig fortfarande regeringar och organisationer för att kräva tuffare åtgärder mot miljöförstöring. Rädslan för att förlora
arbetstillfällen eller att ekonomin ska påverkas är för stor. Detta argument hörs
även i Sverige, där många politiker anser att det är fullt rimligt att vi i Sverige
köper oss fria från att vidta förändringar genom att betala pengar för att någon
annan ska göra det. Problemet är att detta resonemang inte håller. Vi skapar
inte en stabil ekonomi genom att sänka miljökraven. Valet står mellan fortsatt
höga miljöambitioner som stimulerar fram ny teknik, så att vi ligger i framkant
av utvecklingen, eller att vi baserar vår ekonomi på gamla lösningar och i
slutändan hamnar ohjälpligt efter.
Privata företag kommer inte att utveckla ny miljöteknik om inte politiska
miljökrav skapar en marknad för den. Men politiska miljökrav kan aldrig uppnås om inte privata företag med kreativitet och anpassningsförmåga tar fram
nya tekniska lösningar. Den offentlig-privata dansen måste gå vidare. Vågar
politiken bjuda upp?
Per Bolund, näringspolitisk talesperson (MP)

porträtt

Nya tider kräver
nya ledare
Det svenska samhället har skapat en
ungdomsgeneration som kan och vill
tänka fritt. Den organisation som kan
utnyttja kraften i denna utveckling är
morgondagens vinnare.
Det hävdar Robert Kusén, som med
en ny typ av ledarskap lyckades
omvandla en illa fungerande motorverkstad på Scania till ett nationellt
föredöme. Nu leder han arbetet som
ska göra Södertälje kommun världsledande inom leanfilosofi för offentlig
verksamhet.
Text: Tomas Eriksson
foto: Anette Andersson

Robert Kusén kommer några minuter för
sent in i stadshuset i Södertälje efter en
föreläsning på Ljusterö i Stockholms norra
skärgård. Han har närmast fått rockstjärnestatus i ledarskapsvärlden. Hans unga,
lite udda uppsyn väcker en del annorlunda
kommentarer.
– Journalister skriver alltid om mitt hår,
gnölar han lite inför fotograferingen. Först
skrev man att jag var långhårig hårdrockare,
sedan måste alla berätta att jag hade tuppkam och nu skriver man att jag ser ut som
en vattenkammad väckelsepredikant.
Kanske är just hårkommentarerna ett
tecken på att han har rätt i det han säger om
delar av ledarskapet i det svenska samhället.
– Man missförstår sin nutid. För nu
kommer en ny generation människor som
är fria, olydiga och sticker om det inte
passar. De har inget minne av svält eller

Namn: Robert Kusén.
Ålder: 34 år.
Position: Ledningsstrateg och
chef för lean-kontoret
i Södertälje kommun.
Familj: Gift med Linda. Döttrarna
Lova, 6, och Vilda, 2.
Talang jag vill utveckla: Konsten
att vända underlägen.

umbäranden, istället söker de arenor för
självförverkligande och organisationer som
stämmer överens med deras personliga
varumärke, säger han.
Just detta finner många som ett samhälleligt misslyckande. Det gör inte Robert
Kusén.
– Vi har skapat och fått de ungdomar vi
ville ha. Men om vi ska kunna göra något
bra av den guldgruvan, så ställs nya krav
på oss som ledare. För vi kommer inte att
kunna återinföra någon form av lydnad.
Istället måste vi kunna tillfredsställa dem,
vilket kräver ett vidare tänk än bara vinstperspektiv.
Enligt Robert Kusén är det ett arbete i
tre steg:
1. Att titta på individen. Att se vem människan är, vilka drivkrafter och talanger den
har och vad den finner meningsfullt.
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Ungdomar är en guldgruva, tycker Robert Kusén. Själv blev han rekordung chef på en motorverkstad som tjugoåring.
Nu ska han göra Södertälje kommun världsledande inom lean-filosofin.
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2. Att titta på verksamheten. Att se vad som
måste utvecklas inom en organisation för
att människor ska utvecklas och hur man
kan ge ansvar till människor på ett sätt som
gör att de utvecklas samtidigt som det ger
verksamhetsnytta.
3. Att ha ett omvärldsperspektiv. Att titta på
hur man i arbetet också kan utveckla samhället, inom frågor som exempelvis miljö
eller jämställdhet.
– För när individ, verksamhet och samhälle drar åt samma håll blir det ett rejält
tryck i förändringsarbetet.
Om det i dag delvis kan sättas på exklusivitetskontot att ta hand om fritänkande
ungdomar födda på sent 1980-tal och tidigt
1990-tal, så blir det snart blodigt allvar.
– Det är en överlevnadsfråga, eftersom
demografin gör att arbetskraft kommer att

bli en knapp resurs. Den som är framsynt
och gör förändringarna nu kommer att ha
en stor konkurrensfördel i framtiden.

Rekordung chef
Det innebär bland annat, enligt Kusén, att
man måste jobba offensivt med de chefer
man har, men också att släppa fram unga
chefer.
– Jag kan bara se på mig själv. Jag är 34 år
och förstår därför oftast lättare en 22-åring
än en 57-årig chef, säger han.
Robert Kusén har gjort en annorlunda
men lysande karriär inom ledarskap. Han
kom som skoltrött 18-åring till motorverkstaden vid Scania i Södertälje, och då
var han knappast ett direktörsämne. Han
har beskrivit sig själv som en man utan
ambitioner på ett jobb som han tyckte var

tråkigt. Hans drömmar handlade om att bli
hårdrocksstjärna.
Men en lyhörd chef snappade upp att den
unge drönaren hade en talang för ledarskap
och gav honom förtroenden och uppgifter
som han växte med. Två år senare blev han
rekordung chef för en motorverkstad med
femtio anställda. Snart hade han stigit i
graderna och chefade över 280 montörer.
Genom ett ledarskapsarbete byggt på leanfilosofin, där han lyckades göra medarbetarna delaktiga i produktionen och fick dem
att utvecklas inom företaget, lyckade han få
den verkstad som kallades apberget – den
hade fått namnet eftersom den låg på ett
berg och samtidigt fungerade riktigt illa
– till att bli ett produktivt föredöme inom
svensk industri.
Och just här lyckades han att få fak-

porträtt

torerna individ-verksamhet-samhälle att
samverka.
– Vi utvecklade människor samtidigt
som vi skapade förutsättningar för att
bedriva konkurrenskraftig industri i Sverige.
Därmed visade vi att monteringsjobb inte
måste flytta utomlands. Men vi utvecklade
också samhället, vi plockade exempelvis
fram förebilder bland dem med invandrarbakgrund och bland tjejer, vilket är ovanligt
i verkstadsindustrin.
Det gick så bra att han fick ett ledarskapsstipendium på 250 000 kronor från
kungen.
– Jag fick stipendiet för min egen transformation från misslyckad skolelev som det
aldrig skulle bli något av, till chef för en stor
motorverkstad på Scania. Men också för
att den motorverkstad som var lika oduglig
som jag och som kallades för apberget
transformerades till att bli ledande i Sverige
och att de medarbetare som jobbade i
verkstaden gick från att vara apor till att bli
förebilder.

Lean för människor
Därmed var en stjärna född. Robert Kusén
hade säkert kunnat klättra mycket högt på
den globala stegen hos lastbilsjätten. Men
en dag bestämde han sig för att lämna
Scania.
– Ibland måste man gå in i nya miljöer
för att locka fram nya egenskaper hos sig
själv. Efter 15 år i yrkeslivet var Scanias motorverkstad fortfarande den enda arbetsplats
jag haft. Jag kände alla människor, kunde
alla arbetsmoment och alla artikelnummer.
Jag ville bli nybörjare igen och hade hört att
Södertälje kommun ville börja jobba med
lean-filosofin. Det ena gav det andra och i
april 2009 började jag på kommunen som
ledningsstrateg åt kommundirektören och
ansvarig för kommunens lean-kontor. Här
blev jag nybörjare, jag kunde lean men hur
man arbetar med välfärdsproduktion och
hur politik och samhälle fungerar var helt
nytt för mig.
– Dessutom var det ett sätt att skala upp
arbetet. Först hade det handlat om mig,
därefter om en liten motorverkstad och
senare en stor. Nu ville jag se hur det fungerade på 4 500 medarbetare och i förlängningen 80 000 invånare.
Steget från att jobba med ledarskap inom
Scania till att göra det i en kommun är
mindre än vad man kan tro, enligt Robert
Kusén.
– I alla fall är likheterna fler än skillnaderna. Det är stora organisationer med
människor som vill göra saker tillsammans,
känna engagemang och utvecklas. Det är en

allmänmänsklig företeelse, det spelar ingen
roll om det sker i privat eller offentlig regi.
Lean-filosofin är i högsta grad översättningsbar till offentlig verksamhet, hävdar
Robert Kusén.
– Visst får jag höra att här sysslar vi inte
med lastbilar utan med människor. Men i
båda systemen är det just människor som
utför arbetet och det är för människor
arbetet ska skapa värden, oavsett om de är
medborgare eller kunder.

Samarbete viktigt
En följd av lean-filosofin är, enligt Robert
Kusén, att verksamheter som äldreomsorg
och läroprocesser i skolan måste göras lika
överblickbara som motorproduktion, för
att kunna göra största möjliga nytta för
brukarna.
– Då får jag ibland höra att det är
verksamheter som är svåra att mäta. Men
det ska inte innebära att vi ska backa från
ambitionen att se om vi lyckats eller inte.
Istället bör vi satsa ännu hårdare på att lära
oss att utvärdera resultaten.
Målet är att göra Södertälje kommun
världsledande inom lean-filosofi för offentlig sektor. Arbetet startar från toppen, i ett
arbetssätt kallat ”vattentrappan”.
– Det måste börja högst upp om man
ska bygga om hela styrningen och kulturen

inför samma problem, att man måste hjälpa
fler människor för mindre pengar. Så kanske
kan vi lyckas skapa och paketera arbetsmetoder att sälja utomlands.
I den ambitionen kan Robert Kusén
stötta sig på att svenskt ledarskap har vissa
unika fördelar.
– Jag har för all del stött på allt från hierarkiska motivatonsdödare till riktiga velpellar. Men i en allmän betraktelse måste
man säga att den svenska idén om att göra
saker tillsammans i platta organisationer är
mycket klok som grund, och en av Sveriges
stora konkurrensfördelar.
Kritiker vill hävda att svenskt ledarskap
bara fungerar i Sverige. Robert Kusén håller
inte med.
– Det finns ett grundläggande mänskligt
behov av att vara betydelsefull och känna
att ens röst räknas. Jag har varit i USA och
då varnades jag för att de gjorde business på
annat sätt. Det gjorde de, men till priset av
att chefer och medarbetare mådde dåligt.
Jag såg magsårsmedicin ligga på skrivborden och jag träffade chefer som grät när
man lättade på locket.

Skänker arvoden
Ett av Robert Kusén bidrag till ett bättre
samhälle består av att han skänker arvodena
från sina föreläsningar till en organisation

”Nu kommer en ny generation människor som är fria,
olydiga och sticker om det inte passar.”
i kommunen. Vi i ledningen ska inte bara
förstå, utan förstå så bra att vi kan föra kunskapen vidare till cheferna under oss, så att
de kan föra den vidare ut i organisationen
via sina chefer. För det funkar inte om det
bara ska springa en massa konsulter och lära
oss hur vi ska jobba utan att vi som är chefer
äger initiativet.
– Vidare jobbar vi i ett värdegrundsperspektiv där det lika mycket handlar om att
utveckla våra föreställningar om vårt uppdrag och våra medarbetare som det handlar
om att hitta ny arbetsmetodik.
Resultatet kan komma annan svensk
offentlig sektor tillgodo, och i förlängningen
bli en svensk exportprodukt.
– Vi vill ta in ett forskningsprojekt som
följer arbetet inifrån, så att andra kommuner kan ta del av det vi gör. Men alla
offentliga verksamheter i hela världen står

som driver center för barn i riskzonen i
brasilianska São Paolo.
– Från början föreläste jag gratis. Men nu
får mina uppdragsgivare betala pengar till
Children at risk foundation, som organisationen heter. Jag har även lyckats värva
några andra föredragshållare, från bland
annat Scania, att göra likadant. Tillsammans har vi samlat in en halv miljon kronor
till barnen.
Gregory Smith, som en dag lämnade sitt
liv som framgångsrik konsthandlare i Norge
för att starta dessa center för barn, är en
av Robert Kuséns förebilder. En annan är
USA:s president.
– Obamas tilltal och hans utgångspunkt
att hitta det som förenar och inte det som
skiljer känns väldigt hoppfullt, speciellt när
det kommer från den mäktigaste mannen i
världen. n
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innovation
vinnova syns

Foto: johanna hanno

I panelen satt från vänster Börje Johansson, CESIS, Charles Edquist,
CIRCLE, Anders Malmberg, CIND, och Åsa Lindholm Dahlstrand, RIDE.

Akademi och policy i dialog
Nyligen arrangerade VINNOVA och ESBRI en diskussion om innovation.
Föreståndarna för fyra forskningscentrum – CESIS, CIND, CIRCLE och RIDE
–delade med sig av den kunskap om innovationer och innovationssystem
som de har genererat under sex år inom VINNOVA-programmet ”Innovationssystemsforskning om FoU och tillväxt”. Det har nu löpt ut, och VINNOVA har
öppnat en ny utlysning om basfinansiering av centrum för innovationssystemsforskning.

Några av slutsatserna från diskussionen var att forskningsfältet har växt
enormt. Det har blivit fler aktiva forskare, starkare nätverk, och kontakterna
mellan akademiker och policyfolk har börjat utvecklas. Samtidigt är det
många frågor om sambanden mellan FoU, innovation och tillväxt som
fortfarande är obesvarade.
Information om utlysningen och ansökan finns på www.VINNOVA.se

Spelplan Europa
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I slutet av mars arrangerade VINNOVA ramprogramskonferensen
Spelplan Europa 2010 i Stockholm. På konferensen diskuterades
hur det går för Sverige inom sjunde ramprogrammet för
forskning, FP7, inom vilka områden Sverige är speciellt
framgångsrika samt hur det europeiska FoU-landskapet ser ut.
Högskole- och forskningsministern Tobias Krantz inledde dagen
med en presentation av slutsatserna från det svenska
ordförandeskapet samt behovet av en modernisering av de
svenska universiteten för att klara den europeiska och globala
konkurrensen. Närmare 200 personer kom till Spelplan Europa
för att lyssna på inspirerande talare från ERC, Ericsson,
EU-kommissionen, KTH, Spanish Ministry of Science and
Innovation, VR Utbildningsdepartementet och VINNOVA.

Högskole- och forskningsministern Tobias Krantz inledde dagen med en presentation
av slutsatserna från det svenska ordförandeskapet.

aktuellt

På den här sidan kan du läsa om kommande aktiviteter och tips på
saker att kolla in. Färskaste informationen finns förstås på nätet:
www.vinnova.se. Tips tas välkommet emot på vinnovanytt@Vinnova.se.

EVENEMANG

april
13
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T illväxtdagen: Vilka är tillväxtens utmaningar?
Tillväxtverket och Tillväxtanalys arrangerar konferensen
Tillväxtdagen i Stockholm. I samband med konferensen
presenterar de en gemensam rapport. www.tillvaxtdagen.nu
 National Workshop on Functional Sales. Trender
3rd
och exempel från industri och forskning i Sverige,
Europa och Japan tas upp på detta seminarium i
Linköping. Arrangör: VINNOVA, Linköpings universitet,
Luleå tekniska universitet. www.VINNOVA.se

20–25	Vetenskapsfestivalen. I år är temat för festivalen i
Göteborg ”För ändring!” www2.goteborg.com

maj

l äst i p s
Sammanfattning av Sveriges deltagande i FP7. Det
svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram
uppvisar hittills en positiv trend. Fram till oktober 2009
motsvarade det svenska deltagandet 4,2 procent av
samtliga beviljade medel, vilket betyder att 387 miljoner
euro kontrakterats.
SAMMANFATTNING

Av SverIGeS delTAGANde I FP7

Samverkan för innovation och tillväxt. En populärversion av VINNOVAs
årsredovisning 2009.
VINNVÄXT I halVTId
- Reflektioner och lärdomar

VINNVÄXT i halvtid – Reflektioner och lärdomar. Denna
rapport presenterar en sammanställning av resultaten
från det uppföljningsarbete som har genomförts för
VINNVÄXT-programmet.

Rörlighet, pendling och regionförstoring för
bättre kompetensförsörjning, sysselsättning och hållbar tillväxt.
Resultatredovisningar från 15 FoU-projekt inom VINNOVAs DYNAMOprogram.
Branschforskningsprogrammet för skogs- och
träindustrin. Projektkatalog 2010. Den här
projektkatalogen samlar alla projekt som ingår i
programmet, både avslutade och pågående projekt.
Den visar vilken imponerande bredd och kompetens
forskningsaktörerna inom den svenska trä- och skogsindustrin har.
Branschforskningsprogrammet
för skogs- och träindustrin
Projektkatalog 2010
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Offentliga rummet. En årlig mötesplats, denna gång i
Sandviken, om utveckling av offentlig förvaltning.
www.offentligarummet.se

juni
1

F okus Innovation 2010. ”Hållbara innovationer och
tillväxtföretag” är temat för konferensen i Göteborg som
arrangeras för åttonde gången i år.
www.innovationsbron.se

juli

Ladda för nya marknader – Elbilens konsekvenser för elnät,
elproduktionen och servicestrukturer. Rapporten ingår i serien ”Framtida
tillväxtområden för Sverige” som beskriver svenska företags roll i
framväxande globala tillväxtområden. Projektet drivs av Blue Institute
och finansieras av VINNOVA.
FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

EN SÄKER VÄG
FRAMÅT?
Framtidens utveckling av fordonssäkerhet

E SOF 2010. På European Science Forum, Europas
största forum för vetenskap och forskning debatteras,
presenteras och visas nyheter och resultat inom både
internationell och tvärvetenskaplig forskning från en
mängd olika områden. www.esof2010.org

En säker väg framåt – Framtidens utveckling av
fordonssäkerhet. Rapporten ingår i serien ”Framtida
tillväxtområden för Sverige” som beskriver svenska företags
roll i framväxande globala tillväxtområden. Projektet drivs av
Blue Institute och finansieras av VINNOVA.

Samtliga rapporter beställs på www.VINNOVA.se/publikationer
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Nära hälften av jordens befolkning saknar tillgång till
toalett. När arkitekten Anders Wilhelmson reste runt i
fattiga länder för att se vad han kunde bidra med blev
svaret att arkitektur inte behövdes. Det som saknades
var möjligheter att tömma tarmen utan att sprida
bakterier.
Wilhelmson skapade ett koncept för biologiskt
nedbrytbara toaletter, så kallade Peepoos, som nu ska
pilottestas i kenyanska slumområden. Bakom projektet
står företaget Peepoople, vars fälttester har varit
mycket lyckade.
– Peepoo är en engångstoalett i form av en påse i
nedbrytbar bioplast. Den fungerar som ett minireningsverk. Efter 2–4 veckor är bakterierna i avföringen
nedbrutna och innehållet kan användas som gödsel.
Ett problem blir en tillgång, säger Camilla Wirseen,
projektledare på Peepoople.
Peepoo baseras på forskningsresultat från SLU och
KTH. Finansieringen på 7,4 miljoner kommer från
VINNOVA-programmet Innovationer för en hållbar
framtid.
– Var femtonde sekund dör ett barn i slumområdena.
Bakterier från avföring förgiftar grundvattnet och ger
kolera och diarréer. I många länder finns ingen plats
att bygga toaletter på, men genom Peepoo får man bort
avföringen snabbt, säger Camilla Wirseen.
För mer information
D
www.peepoople.com
cw@peepoople
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Toaletter för slummen

