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Innehåll Innovation Skåne

”En ide är en innovation”,
säger någon.

”Innovation är att omvandla
kunskap till pengar”, säger en annan.

PIA KINHULT OCH PER ERIKSSON
Pia Kinhult och Per Eriksson samtalar om varför
Skåne behöver en innovationsstrategi. | sid 4–7

”Innovation är ett
förhållningssätt”,
säger en tredje.

DE SEX INNOVATIONSSTRATEGIERNA
Ett uppslag per innovationsstrategi. | sid 8–19

TEXT: LENNART SVENSSON

#1 SYSTEMISKA LEDARSKAPET

Definitionen av ordet är viktig. Utan den blir
innovationsstrategin tandlös, obetydlig och till
och med vilseledande. Så låt oss vara riktigt
tydliga: En idé är ingen innovation, punkt.
Innovation kan vara nya tjänster, produkter,
arbetssätt, samhällsförbättrande åtgärder och
mycket annat. En innovation måste dock skapa
ett nytt värde och ge tillväxt. I de flesta fall är
därför den sista delen av en innovationsprocess,
kommersialisering. Vår gemensamma definition
är: innovation är den entreprenöriella process
som ger en ny idé ett värde. Punkt.
Men något har hänt. Vägen från en idé till ett
värde som ger tillväxt börjar och slutar sällan i
huvudet på en person, på en plats eller i ett
land. En allt mer komplex värld, med globala
utmaningar, kräver nästan alltid att kunskap
delas och blandas. Skåne är för litet, Öresund
likaså. Inte heller Östersjön räcker till. Ibland är
till och med Europa för litet. Det är ny kunskap
som är centralt, inte varifrån den kommer.

Politiska nivåer – regionala, nationella och
europeiska – måste gå från att styra till att stödja.
Vi måste – och ska – göra Skåne till en internationell, kunskapsdriven innovationsmiljö. En
plats det talas om. Men för att få tillgång till
kunskap måste vi ha något att bidra med. Vi
måste upplevas som öppna, intressanta, trovärdiga
– och kanske till och med roliga.
Vi kan inte inleda kontakten med omvärlden
genom att sätta oss själva i centrum. Vi måste
sätta utmaningen i centrum, till exempel Personlig
Hälsa, eller Smarta Hållbara städer och regioner. När vi gör detta formas målsättningar – ett
fossilfritt Region Skåne 2020 – som i sin tur
lockar fram innovationskraften. Innovationsupphandlingen blir en drivkraft. Men vi kan
inte tvinga till oss kunskapen. Vi måste locka
den hit. Låt oss därför göra Skåne till den mest
attraktiva dansbanan för innovation i Europa.
Och låt oss ha roligt när vi gör det.
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Utveckling sker genom möten.
Om Mobile Heights Business Center.

#2 VIDGA SYNEN PÅ INNOVATION
Mot nya arbetsmetoder.
Säg hej till Apokalyps Labotek.

#3 EFFEKTIVISERA STÖDSTRUKTUREN
Flera vägar till ett mål.
Möt Bodil Rosvall Jönsson.
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NYA INNOVATIONSARENOR
Möt två visionärer som klivit ut i manegen. | sid 22–23

#4 NYA OMRÅDEN OCH MILJÖER
Två exempel på något alldeles speciellt.

#5 INTERNATIONELL SAMHANDLING
Världen decentraliseras – och globaliseras.
Jens Sörvik förklarar.

#6 STÄRK INNOVATIONSKRAFTEN
Att skjuta luftgevär i mörkret – och träffa målet.

RAKT PÅ SAK

med Pia och Per

Med en kopp kaffe och ett fullklottrat utkast till Skånes
innovationsstrategi i handen sätter sig Per Eriksson,
rektor för Lunds universitet, i soffan. Han är på gott
humör men tittar långt mot de båda kamerorna.

”Det är först när vi
vågar misslyckas som vi
också kan lyckas.”

– Ska ni verkligen filma det här? Hm, det har
jag inte riktigt förberett mig för, säger han och
fyrar av ett leende som kan betyda både ”ok”
eller ”aldrig i livet”.
– Blir det filmning? säger Pia Kinhult, ordförande
i regionstyrelsen och därmed Skånes högste
ansvarige politiker. Hon kommer in fem minuter
efter Per och det märks direkt att de setts en
del – och i mångt och mycket delar synen på
innovation. Pia sätter sig i soffan mitt emot,
viker ihop glasögonen och stryker bort ett
hårstrå från kavajen.
– Då kör vi, säger hon. Shoot!

Rakt på sak: Varför behöver Skåne en
innovationsstrategi?
– Vi ska bli bäst i Europa på ett arbetssätt som
hittar, utvecklar och kommersialiserar innovationer. Då måste vi ha en strategi och handlingsplan som pekar ut vägen.
I strategin pratas det mycket om öppna innovationsarenor. Vad är det egentligen – och
behövs de?
– Det är arenor där människor med olika bakgrund och erfarenheter kan träffas. Jag tror aldrig att vi kan få för många sådana arenor. Mångfalden är oerhört viktigt – alla måste känna att
de hittar en arena där man passar, känner sig
trygg och kan bygga en tillit.

Är samverkan a och o?
– Absolut. Jag föredrar dock ordet samspel; varje aktör arbetar för att bli bäst inom sitt område
samtidigt som vi bygger ett optimalt samspel
mellan de olika aktörerna och på så sätt gör vårt
”lag” ledande i Europa, säger Per.
– Jag tycker att vi sakta men säkert bygger upp
detta samspel. Bildande av FIRS, Forskningsoch innovationsrådet i Skåne, är ett tydligt exempel på detta. Det var till exempel FIRS som tog
initiativet och koordineringsansvaret för att
vända AstraZenecas nedläggningsbeslut i Lund
till en stor satsning på Ideon Medicon Village,
fortsätter han.

Hur ska Skåne möta den ökade internationaliseringen?
– Hur stark du än bygger en region måste du
räkna med att det mesta händer någon annanstans. Skåne måste därför öka uppkopplingen
mot världen och både importera och exportera
kunskap och idéer över gränserna. Vi måste också
locka hit fler utrikesfödda som berikar Skåne
med nya idéer, influenser och tankar.

”Vi ska bli
bäst i Europa.”

”Det är såklart ett problem att
intoleransen ökar samtidigt
som vi är beroende av
människor och idéer utifrån.”

Fråga fyra

”Får vi fler att omfattas
av innovationsbegreppet
får vi också fler att
bli delaktiga i arbetet.”
Hur går detta ihop med att skåningarna
blir alltmer intoleranta mot människor
med annan bakgrund? Sedan 2010 sitter
till exempel främlingsfientliga partier
representerade i alla Skånes 33 kommuner.
– Det är så klart ett stort problem att intoleransen
i Skåne och hela Öresundsregionen ökar samtidigt som vi är beroende av människor och idéer
utifrån. Jag är övertygad om att vi har mer att
vinna på att bejaka mångkultur än tvärt om,
säger Pia.
– Detta är krafter som kan hota hela Sveriges
utveckling. I den globala konkurrenssituation
som råder vinner vi ingenting på att isolera oss.
Vi är ett alldeles för litet land för det. Världen är
global och vi behöver denna invandring. Det är
så vi stärker vår konkurrenskraft för framtiden,
fortsätter Per.
Hur tar vi strategin från ord till handling?
– Vi måste framför allt göra vår hemläxa. Region
Skåne har ett stort ansvar för att driva på innovationstakten inom till exempel sjukvården och
kollektivtrafiken.

– Ett annat viktigt steg är att skapa fler arenor där
människor med olika bakgrunder och erfarenheter kan mötas, få testa sina idéer och experimentera. Vi måste också bli bättre på att stänga
de arenor som faktiskt inte fungerar; ”Det var
en jättebra idé, vi testade och det funkade inte.
Nu lägger vi ner och lägger resurserna på något
annat”, typ. Här är vi inte bäst i klassen.
Hur får vi med oss fler i innovationsarbetet?
– Innovationer är så mycket mer än bara nya
produkter och tjänster. En ”innovation” kan till
exempel också vara nya processer, arbetssätt,
sociala och samhällsförbättrande åtgärder. Får
vi fler att omfattas av innovationsbegreppet får
vi också fler att bli delaktiga i arbetet, säger Per.
– En annan aspekt är att låta innovationsbegreppet omfatta mer än forskning och akademi.
Cirka 75 procent av alla nya produkter och
tjänster uppstår någon annanstans - i näringslivet,
inom den sociala sektorn eller genom tjänsteutveckling. Vi måste bli bättre på att bejaka
bredden och fånga upp alla de saker som rör
sig inom och mellan dessa sektorer, hitta sätt
att kommersialisera detta och på så sätt skapa
tillväxt och samhällsförbättringar, säger Pia.

?

DÄRFÖR BEHÖVER SKÅNE EN
INNOVATIONSSTRATEGI

En innovationsstrategi för Skåne skulle placera innovationsmiljöerna i ett
tydligt sammanhang där aktiviteter och satsningar kan verka i synergi med
andra. Carlotte Lorentz-Hjorth, vd Krinova Science Park

För att bli Europas mest innovativa region måste visionen föras från idé till
handling. Det är ytterst vad strategier handlar om. Att sätta målen tydligt
på pränt. Fredrika Gullfot, vd Simris Alg

PER ERIKSSON
– Ett tredje sätt att få fler engagerade är att förändra den svenska företagskulturen. Vi måste
arbeta mycket mer strukturerat med ständiga
förbättringar, våga pröva och misslyckas. Det är
först när vi vågar misslyckas som vi också kan
lyckas. Kan vi förändra de här tre sakerna, då är
vi ett stort steg närmre visionen om ”Europas
mest innovativa region 2020”.

PIA KINHULT
Se fler delar av intervjun på webb-tv:
innovationsbloggen.blogspot.com

Med tanke på hur det ser ut i dag, med ett stort antal aktörer som är mer
eller mindre finansierade av offentliga medel är det nödvändigt med en tydlig
samordning för framtiden. Risken är annars en otydlig och förvirrande bild för
de vi vill stimulera och stödja, företag och innovatörer.
Torbjörn Lindh, vd Göinge Näringsliv

Med en tydlig strategi kan vi utnyttja det som redan finns på ett mer ändamålsenligt och strukturerat sätt och därmed få mer ”pang för pengarna
som sätts in”. Claes Malmberg, ansvarig Näringslivsutveckling Helsingborg Business Region

#1
Marianne Larsson är projektledare
för pilotprojektet Mobile Heights
Business Center (MHBC) på Teknopol.
Hon är även något av en estradör. Större
delen av samtalet står hon upp, skissar på
whiteboardtavlan, kvickt men tydligt.

– För mig består ett innovationssystem av tre
delar. Research & Development, affärsutveckling
och tillväxt. Det är ett system som kräver att det
blir en kaka på slutet, något som genererar intäkter och växer. Så har man jobbat i 25 år med
jättebra rådgivning, hjälpsamma inkubatorer
och fantastiska program – men det har liksom
inte gett motsvarande tillväxt.
Bästföredatumet är kort i de här kretsarna. För
en innovatör finns således bättre saker att lägga
tid på än att ragga pengar. På Teknopol har man
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Utveckla det systemiska ledarskapet
Utveckling sker genom möten. För att stärka innovationskraften i Skåne och bli
stigfinnare ska ett systemiskt ledarskap planteras och utvecklas. En viktig del
i detta är att skapa en större förståelse för systemperspektivet och formulera
gemensamma mål.

JU FLER
KOCKAR,
DESTO
BÄTTRE
SOPPA
#2 VIDGA SYNEN PÅ INNOVATION

”Va?”

även noterat att merparten av insamlat kapital
läggs på teknikutveckling – när det egentligen
borde finnas en säljpost med i bilden. Ett faktum som gett högt teknikfokus, men långsam
utvecklingstakt.
– Ofta försöker man göra innovatörer TILL
entreprenörer. Vill de ut på marknaden och se
om någon är intresserad av lösningen så måste
de göra det själva. Vi ser innovativa människor
med affärsegenskaper och satsar på att bygga ett
team runt dem.
Under två år har MHBC fokuserat på att få
ihop en bra laguppställning och sett till att alla
träffas tidigt i processen, inklusive finansiärer.
– För att nå ut tillräckligt långt, tillräckligt
snabbt behövs kapital som kan försörja teamet
med vad de behöver utöver eventuella intäkter. Vi inviterar alla finansiärer samtidigt, både
de som arbetar i tidig fas och de som brukar
komma in senare. Det ger mycket bättre förutsättningar att etablera förtroende och bygga
relationer – åt båda håll.

  # 3 EFFEKTIVISERA STÖDSTRUKTUREN

SYSTEM
Kraven är höga. Alla som antas ska ha en potential att omsätta över 100 miljoner och vara lönsamma inom två år. Ändå är resultaten goda. Av
26 medlemmar (varav flera bara funnits några
månader) har åtta marknadsintäkter och fyra är
direkt lönsamma.

ISK:

Det systemiska ledarskapet bygger
på tanken att den som agerar i ett
system är med och formar dess
mönster. Det finns en gemensam
bild av vad som ska uppnås, även
om aktörernas egna mål kan vara
individuella.

Jag får känslan av att om man berättade
för alla inblandade att de var en del av ett
systemiskt ledarskap skulle de se ut som
fågelholkar.
– De flesta! Men det räcker att några känner till
begreppet och kan vara de som har överblicken,
parar ihop rätt människor. Alla har ju ett eget
mål med det man tar sig för - och det är okej,
bara man är öppen med det. Då har du ett systemiskt ledarskap. Det är kulturen, principen,
som är viktig.
– Vi har till exempel skapat ett projekt som går
ut på att samarbeta med andra kluster för att
kunna lösa diabetesfrågan. Det är oerhört högt
ställda mål, som att placera någon på månen,
men målet är ju medlet i det här sammanhanget.
Kopplar man samman folk som har ett gemensamt intresse av den visionen leds arbetet plötsligt av många samtidigt. Idén är inte grejen, det
är att kunna göra något av den.

Läs mer på teknopol.se och mhbc.se
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#5 INTERNATIONELL SAMHANDLING

#6 STÄRK INNOVATIONSKRAFTEN

PÅ FULLT ALLVAR
Ett samtal om bakvänt mentorskap
och fantastiska möten.

APOKALYPS LABOTEK
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#2 VIDGA SYNEN PÅ INNOVATION

”Vidgad syn på innovation”. För en oinvigd
kan det låta som att fråga vart rymden tar
slut… Var börjar man?
– Ett förslag är att vidga synen genom att se
framåt, bokstavligt talat. Alltså att låta effekterna
ta tid. Abstrakta ting kan vara högst innovativa.
Det menar Jenny Nordberg och Petra Lilja på
Apokalyps Labotek.

– Innovation sker ju på en massa ställen i samhället. Men begreppet känns oerhört kopplat
till teknik och det akademiska. Titta på Vinnova; för att kunna söka hos dem ska du helst
ha koppling till ett universitet – och driva ett
aktiebolag! Jag menar, kom igen… Graden av
innovation sitter inte i bolagsformen.

Hur menar du?
– En motor som blir snålare anses generellt
innovativ. Jämför det med processen för ett par
byxor: De görs av bomull från Turkiet, som färgas i Indien och sys i Kina. Om man istället syr
i Sverige, av lin som odlats hållbart i Sverige,
ger det samma produkt men en ny produktionskedja. Det anses inte innovativt, trots en större
miljöbesparing än vad procentsatsen i en
förbränningsmotor medför.
– Poängen är att något som genererar ett beteende ingår i en cykel och i förlängningen, exempelvis, reducerar koldioxidutsläppen – det ses i
dagsläget som något annat.

”Traditionella och nya
arenor, tids nog möts de.”

Det den ena påbörjar fyller den andre i. Ett
långt svar summeras. Jenny (eller om det är
Petra…) pekar på ett 30-liters akvarium. Vattnet
är tjockt och grumligt av alger. En del av ett
projekt som ännu är lite för hemligt för att
förklara publikt. Men de drar ändå paralleller
till motorexemplet.
– Vi brukar prata om hi-tech och low-tech. Det
kan vara hi-tech i tänket, low-tech i utförandet.
Men även tvärt om!
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Begreppet bör vidgas, men sen då? Vad
gör man? Åker runt och håller föredrag hos
verkställande direktörer?
– Vi har säkert massor av förslag och idéer, men
för att konkretisera det i ett par exempel: Ha
en experimentfond! Öronmärk en del medel
för uppsökande verksamhet. Det ena behöver
ju inte utesluta det andra. Traditionella och nya
arenor, tids nog möts de.
Leder du vatten från två håll finner de på
något sätt varandras flöden?
– Typ.
– Det är ganska enkelt. De här plattformarna
och arenorna utgörs ju av människor. Men som
ibland befinner sig på olika plan. Därför kan
man tänka sig ett omvänt mentorskap: Istället
för att äldre med erfarenhet coachar yngre kan
de senare uppdatera de erfarna. Båda generationerna sitter på kompetens och kunskap som
den andra inte alltid har. Sammanför dem!

#4 NYA OMRÅDEN OCH MILJÖER
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De här plattformarna… Det är lätt att
tänka på dem som ett möte i en lokal.
– Mötesplatserna behöver inte vara fysiska.
Huvudsaken är det finns möjlighet att sammanföra oväntade kompetensområden. Det
är där, i det gränsöverskridande, som riktigt
spännande grejer händer!
– Vi drev nattklubb förr och korsbefruktade
paraplydrinkar med hemslöjd. På allvar. Då
träffades flera grupper med helt olika bakgrund – men ändå med ett gemensamt intresse. Det blev helt fantastiska möten!
TAT-Hampus är också med i den här tidningen och han jämför regionens roll med
festfixarens. Och nu är ni inne på samma
spår. Intressant.
– Ja, men hur är det man brukar säga? ”Great
minds think alike”.

Vi har pratat om akademi och industri,
men hur ser ni på er egen verksamhet?
- Vi brukar säga att vi befinner oss mellan
design, forskning och industri. Om de grupperna samarbetar, det är då det kan hända
fantastiska saker!

Vidga synen
på innovation

En stark innovationskraft kräver
ett inkluderande förhållningssätt,
nationellt och internationellt.
Bara så kan fler engageras och
nya krafter tas tillvara.

Så åt vilket håll ska en riskkapitalist
titta? Var finns de nya investeringarna?
– Allt som innebär att tänka i ett större perspektiv. Jag menar, om man får välja mellan
pengar och pengar som för med sig något
gott – vad väljer man?
Läs mer på apocalypselab.net

#5 INTERNATIONELL SAMHANDLING

#6 STÄRK INNOVATIONSKRAFTEN

#3

Effektivisera stödstrukturen för innovation

Det ska kunna finnas flera vägar till ett mål. Skåne ska därför sträva efter
att vara lyhörda för nya idéer. Det kan innebära att gamla arbetssätt ersätts,
att finansiering, styrning och uppföljning utvecklas och att vi faktiskt vågar
ifrågasätta oss själva.

En brevlåda är
också en ingång.
På Minc finns 85
stycken. Minst.

ÖPPNA DIN DÖRR

Läs mer på minc.se

– Det är i regel bättre att ha än att inte ha. Det gäller även strategier.

Bodil Rosvall Jönssons filosofi är enkel men
träffande: våga välj väg. 2006 tillträdde hon
som vd för Minc. Planen var att få in lite mer
rock n roll i huset, en känsla av Det Är Här Det
Händer. Kön skulle ringla runt kvarteret. Idag
huserar man 30 start-up bolag och är en av Europas mest lyckade inkubatorer. Överlevnadsgraden är hela 90 procent. Framgången
har också resulterat i ett kontorshotell
med ytterligare 55 företag och en allmänt
bubblande mötesplats.
– Vårt uppdrag är att vara plantskola och
utveckla entreprenörstalanger. Under två
år får de antagna gå ett skräddarsytt program. Tonvikten ligger på sälj; vi tar bolagen till marknaden.
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Ur Bodils perspektiv är det viktigt med en innovationsstrategi som klarar av att möta olika behov.
– Det är lätt att glömma de små aktörerna. Små
bolag kan tidigt ha en hög exportandel. Våra
bolag på Minc säljer internationellt, så för oss är
den här strategin minst sagt relevant.
Att kunna möta allas behov låter som en
utmaning; risken är väl stor att det inte blir
någonting alls då?
– Någonstans kommer man naturligtvis att
behöva välja vart satsningarna ska gå, men poängen är att ha ett öppet sinne. Ett friskt innovationssystem måste kunna vara flexibelt för att
möta olika entreprenörs behov.

Om vi skulle applicera den här strategin på
Minc, hur skulle det kunna se ut?
– Jag hoppas den kan sätta
fokus på framväxande
branscher, som i sin tur
kan öppna upp för en
ökad finansiering. För
mig skulle kapital i
tidiga skeden vara
ett konkret exempel
på förbättrad stödstruktur.

BODIL ROSVALL JÖNSSON
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EN NY SORTS
TRÄNING
Om flera drar åt samma håll med sina respektive
intressen, då kan något riktigt bra uppstå. Och inte
helt sällan något nytt. Det, ungefär, är essensen med
Training Regions. Magnus Qvant är vd för det
Malmöbaserade, knappt ett år unga initiativet.
– Syftet är att fungera som en neutral plattform
för utveckling av ny kunskap som stärker städer
och regioner när det gäller samhällssäkerhet.
Det handlar ofta om sex flöden som ska fungera:
Flödet av varor, tjänster, pengar, människor,
energi och information. Havererar det någonstans ger det
svallvågor som slår mot alla.
Magnus ser aktörerna som en
fyrklöver. De som har behov, de
som har lösningar, de som forskar och utvecklar samt de som
skapar policys. Det är tillsammans som man kan identifiera
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och utveckla lösningar för en ökad samhällsäkerhet. Alla situationer måste ju ses ur ett före-,
under-, och efterperspektiv.
– För två enskilda företag som utbyter tjänster
med varandra är det kanske svårt att se nyttan
med Training Regions.
Men kan man få dem
att se helheten, det större
sammanhanget, blir det
plötsligt relevant. Och det
är det vi vill belysa. Det
handlar om att enskilda
intressen gemensamt kan
leda till något större.

#2 VIDGA SYNEN PÅ INNOVATION

”Kan man få dem
att se helheten, det
större sammanhanget,
blir det plötsligt
relevant.”
Läs mer på trainingregions.com

Training Regions
… är en icke-vinstdrivande organisation med säte i Malmö. Initiativtagare till samarbetet är Saab,
E.ON, If, Försvarsmakten, Lunds
universitet och Region Skåne.

#3 EFFEKTIVISERA STÖDSTRUKTUREN

Utveckla nya

En hövding kan vara en innehavare av ett högt
ämbete. Det kan också vara en moderiktig airbagkrage ämnad för cyklister. Just den Hövdingen
har Anna Haupt och Terese Alstin utvecklat.
Resan började som ett examensarbete i industridesign vid Lunds universitet 2005. På vägen
utvecklades ett koncept som fick Innovationsbrons Idéstipendium. 2006 vann Hövding

Venture Cup – och startade Hövding Sverige
AB. Sedan dess har priser, patent och kapital
regnat över företaget. Idag är man 14 anställda
och lanserar hösten 2011 äntligen sin efterlängtade snilleblixt.
Läs mer på hovding.com

HATTEN AV!

innovativa

områden och nya
miljöer

kreativa

Att identifiera och utveckla ”vita
fält” är en av framgångsfaktorerna
för systeminnovation, dvs.
innovation som görs i samarbete.
Skåne ska bli en plats där det
görs saker som ingen kan göra
själv.

#4 NYA OMRÅDEN OCH MILJÖER

#5 INTERNATIONELL SAMHANDLING

#6 STÄRK INNOVATIONSKRAFTEN

HÖGST OTRENDIGT
– Den svenska paradoxen
är överdriven!

39 minuter in
i samtalet gnistrar
det till lite extra
bakom Jens Sörviks
glasögon.

#1 SYSTEMISKA LEDARSKAPET

– Det finns helt enkelt en förvriden syn på vad
man kan vänta sig för effekter av forskning. Titta
bara på utspelet från Svenskt Näringsliv, det där
med att strypa utbildningsstödet till vissa humanistiska ämnen…
Jens ler i mjugg. Det är ett sidospår, men andemeningen finns där: Kunskap är basen till innovation. Och i en gränsöverskridande värld måste
kunskap få glida över gränser.
– Komplexa frågor kräver komplex förståelse,
vilket ofrånkomligt landar i samarbete. Vi backar bandet 39 minuter. Jens Sörvik är klusterforskaren som blivit konsult på Rambölls avdelning
för tillväxtanalys. Och han välkomnar den
regionala strategin.

#2 VIDGA SYNEN PÅ INNOVATION

– En trend i världen är att man pratar allt mer
om regionerna. Det är där dynamiken uppstår,
det är där man har kopplingen mellan beslutsfattare och medborgare.
Världen decentraliseras – parallellt som den
globaliseras. Jens förklarar paradoxen:
– I grund och botten finns ett antagande om att
det är kunskap som höjer vår produktivitet och
effektivitet. Oavsett om det är varor eller tjänster.
Till det antagandet finns två grundteser: Den
första handlar om att kunskap är nyckeln till
ekonomisk framgång och nya innovationer.
Därför har vi aktörer som investerar i ny kunskap; företag, högskolor, universitet, kommuner
och så vidare. Den andra tesen handlar om att
det finns ett antal parallellt pågående trender:
Vi arbetar allt mer på internationella marknader med ökad konkurrens, vilket gör att folk
specialiserar sig. Och specialisering ökar behovet
av samverkan.

#3 EFFEKTIVISERA STÖDSTRUKTUREN

Du får det att låta som en hygienfaktor,
men måste man inte vara över en viss nivå
i storlek för att gynnas eller ens kunna ta
del av en sådan utveckling?
– Tvärtom. Jämfört med jättar som Tetra Pak
eller Coca-Cola har små aktörer mindre del av
helheten och därmed större behov av samhandling för att kunna komma åt en del av distributionskedjan. Det handlar snarare om tillväxtambition än antal anställda.

Det här är samarbetsmodellen som gäller; globaliseringen ökar konkurrensen, men samtidigt
också behoven av att samverka regionalt och
internationellt.
– Att stänga ner sig nationellt finns liksom inte
på kartan. Vill man vara med och spela kommer
det att vara nödvändigt med offentliga initiativ
och satsningar. En intressant sak är att Region
Skåne är väldigt ungt, bara tio år. Det betyder
att man har framtiden för sig!

Trots att världen emellanåt skakar till är Jens
uppfattning tydlig: Internationaliseringen är
inte en trend. Den är ett allmäntillstånd och
påverkas varken av arabisk vår eller grekisk kris.

Läs mer på ramboll.se och circle.lu.se

#5
#4 NYA OMRÅDEN OCH MILJÖER

Utveckla internationell samhandling
Tillgång till internationell kunskap är nödvändigt för att skapa en unik,
innovativ förmåga. Skåne ska därför arbeta för att utveckla starkare och större
internationella nätverk. Den skånska kunskapsproduktionen ska genomföras
tillsammans med de bästa i världen.

#5 INTERNATIONELL SAMHANDLING

#6 STÄRK INNOVATIONSKRAFTEN

#6
Stärk

innovationskraften
i befintligt näringsliv
och offentlig
verksamhet

I en snabbfotad värld behövs
ständig samarbetsutveckling
mellan näringsliv och akademi.
Skåne ska arbeta för att skapa
och stimulera nya modeller och
nya typer av samarbeten.
Dels i sin roll som beställare av
tjänster, dels som initiativtagare
till mötesplatser och samverkanssatsningar.

#1 SYSTEMISKA LEDARSKAPET

HAR NI
FEST
ELLER?

–En sak jag tycker är jätteviktig
är innovationsupphandlingar.
Det viktigaste för en startup
är en första kund.
Hampus Jakobsson har tänkt på det här förut.
Har varit där själv. För några år sedan satt han på
kontoret och kände att något fattades. Det TAT
han startat 2002 med fem kompisar hade vuxit
i rasande takt till 175 anställda – och började
stagnera. Lösningen blev en separat avdelning
på företaget för innovationsprocesser. Målet?
Att misslyckas med de flesta projekten – och dra lärdom av det.

#2 VIDGA SYNEN PÅ INNOVATION

900 000 000
”Hur får man företagare
och upphandlare att
mötas? Det är två skilda
världar. Och där kan
regionen komma in, som
festfixare.”

TAT grundades 2002 och utvecklar
mobila användargränssnitt.
2010 såldes företaget till Blackberrytillverkaren RIM. Köpeskillingen var
drygt 900 miljoner kronor.
Hampus jobbar fortfarande kvar.
HAMPUS JAKOBSSON

– En region är jättestor på många plan, som
arbetsgivare, som transportorganisation och så
vidare. Därför är det bästa sättet att bidra innovationsmässigt att gå ut och vara kund. Den
första kunden, testdockan.
Men riskerar man inte att rygga om det
formuleras så?
– Man får inte rygga. Det är ett ansvar man
måste ta, men det ger också första tjing på grejer
som verkligen fungerar.
För det finns massor som kommer att fungera.
Det är Hampus övertygad om. Det handlar bara
om att staka ut vägen:
– Jag tror på ett nytt beteende i form av innovationsupphandlingar. Och möten.

#3 EFFEKTIVISERA STÖDSTRUKTUREN

Det sista kan låta banalt, men han lägger tyngd
i orden.
– Hur får man företagare och upphandlare att
mötas? Det är två skilda världar. Och där kan
regionen komma in, som festfixare. En fest blir
inte automatiskt rolig, men man kan se till att
skapa förutsättningarna. En bra lokal, bra folk,
rätt mix – då har du en bra fest.
Regionen som festfixare? Kan det inte uppfattas som lite väl enkelt och trivialt?
– Men det är enkelt! Allt handlar om förutsättningar och att någon erbjuder dem. Att stödja
små, enkla möten mellan människor. Det som
behövs är någon som fungerar som brygga och
tolk. En innovationsupphandlingsperson som
kan tala båda språken.

#4 NYA OMRÅDEN OCH MILJÖER

Läs mer på tat.se
Vilket leder till följdfrågan: Går det att göra?
– Ja, absolut. Med rätt personer bakom spakarna – och de finns faktiskt inom Skåne.
Möten har skett, innovationsupphandlare
tillsats. Vad gör man sen? Eller mer?
En vanlig upphandling innebär ju att man redan har bestämt sig för hur uppgiften ska lösas.
Kalla det istället för behovsupphandling, eller
behovsexponering. Då har du ett incitament till
något innovativt. Andra styrmedel och triggers
kan vara förslagsbelöningar eller att ställa krav
på sig själv inom regionen att testa ett antal nya
grejer per år.

På 30 sekunder
– En region ska inte själv agera
innovatör. Men den ska stimulera,
berätta vad som saknas och i
vilken riktning man vill gå.
– Det är som att skjuta luftgevär
i mörkret; man kommer närmare
mål för varje skott även om man
inte kan sikta. Så sikta och se in
i framtiden – det är i linje med
innovationskulturen!

”Målet? Att misslyckas.”
#5 INTERNATIONELL SAMHANDLING

#6 STÄRK INNOVATIONSKRAFTEN

DEN

RÖDA

TRÅDEN

RAPPORT FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET.
Sara Modig, projektledare, låter hälsa att
arbetet fortskrider som planerat:

Europa

Skåne

Sverige

Hälsa, miljö och tillväxt – EU har i sin utvecklingsstrategi, EU2020, pekat ut sju områden
som avgörande för att lösa dessa frågor. Ett av
dessa områden handlar om att Europa måste bli
bättre på att hitta nya produkter, tjänster och
processer som både är smartare och mer långsiktigt hållbara än dagens lösningar. I EU2020
beskrivs också hur EU:s regioner kommer att
få ökad betydelse. Både som platser för innovation, men också som motorer i det globala
arbetet.

Skåne har bestämt sig för att bli Europas mest
innovativa region. En Internationell Innovationsstrategi för Skåne, visar vägen mot en
attraktiv, internationell innovationsmiljö. Med
nationellt stöd i en Innovationsstrategi för
Sverige och ett internationellt stöd i EU
2020, ska Skåne bli en plats där människor
från andra delar av Sverige och andra delar av
världen möts för innovation. Vi som bor
och arbetar i Skåne ska stimuleras till att vara
aktiva i andra nationella och internationella
innovationsmiljöer.

Som en länk mellan EU2020 och Skånes
innovationsstrategi finns den nationella innovationsstrategin. Här knyts de europeiska och
regionala perspektiven samman och blir grunden för Sveriges framtida arbete med smart och
hållbar tillväxt.

Länkar

”Från projektledningen för den nationella innovationsstrategin ser vi nu en
intensiv period framför oss. En central ambition är att tillvarata alla de
processer och diskussioner kring innovationsfrågor och -politik som pågår
runt om i landet. Skånes strategi utgör därför ett viktigt inspel till den
nationella, då vårt arbete, liksom det skånska, utgår från att innovationsbegreppet behöver breddas. Tidplanen just nu innebär att ett strategidokument presenteras hösten 2012.”

Läs mer om Sveriges innovationsarbete:
regeringen.se/sb/d/14440

Läs mer om EU 2020:
ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm

Följ arbetet med Sveriges innovationsstrategi:
innovationsbloggen.se

Läs mer om EU:s Innovationsregion:
ec.europa.eu/research/innovation-union/
index_en.cfm?pg=intro

Följ arbetet med Skånes innovationsstrategi:
innovationsbloggen.blogspot.com

”

DETTA ÄR EU2020
Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad
på kunskap och innovation
Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare,
grönare och konkurrenskraftigare ekonomi
Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med
hög sysselsättning och ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning

Vi behöver nya vägar för att komma dit vi vill; nya innovationsarenor och breddade perspektiv.
Men vad innebär det, egentligen? När kommer de? Och var? Tänk om man missar att det är
något på gång… Faktiskt behöver vi inte titta särskilt långt för att hitta de som höjt blicken.

VAD ÄR DEN ENKLASTE LÖSNINGEN
PÅ ETT PROBLEM? Man agerar!

Möt två visionärer som klivit ut i manegen

Ju fler vi är tillsammans
Mer av Andreas på
andreasekstrom.se

– Idag är det populärt att vara emot upphovsrätt,
men jag är för; jag tycker det är intressant att
försöka se hur man kan tillvarata kreatörer och
konstnärers intressen i en allt svårare tid. Andreas Ekström är kulturjournalist och författare
till den första svenskspråkiga boken om Google. En bok helt finansierad av crowdfunding.
– Som bloggare och journalist har jag ett gäng
hängivna läsare, så jag tänkte att jag frågar dem.
Och på den vägen är det.

Har du ett projekt?

Berätta om det på svenska sajten
fundedbyme.com

Andreas satte en summa: 800 kronor gav en
arbetsdag. Runt tjugo personer nappade, varav
en lite extra: I slutet av projektet ringde Leif
Alsheimer, affärsjurist och kulturentusiast, och
frågade hur mycket 30 000 kronor skulle hjälpa.
– Mycket, svarade Andreas. Dagen efter fanns
de på kontot.

Varför en bok om Google?
– Jag är extremt intresserad av den digitala revolutionens sociologiska effekter. Googleboken
handlar om beteende, snarare än teknik. Och
om makt: Det görs till exempel 20000 googlesökningar - i sekunden! Och allt registreras. Det
är så nära ett exakt vetande man kan komma.
Google har en kunskap om världen som ingen
annan har. Och de har den först.

”30 000 kronor är det
största enskilda bidraget.”

Crowdfunding
... är en metod för att finansiera
projekt eller idéer genom att vända
sig till ett stort antal finansiärer.

Googles respons på boken, som till dags dato
sålts i 18000 exemplar, har varit sparsmakad.
– Den nordiska presschefen har uttryckt ett
vänligt, kort beröm. Dock har ingen invänt
mot sakuppgifterna, vilket jag tar som ett
mycket gott betyg.
Kan fenomenet crowdfunding utvecklas
ytterligare?
– Absolut, men det är svårt att svara hur. Den
digitala utvecklingen präglas ju av att det är
svårt att just förutse utvecklingen… Men i
Sverige tror jag det kan leda till avdragsrätt på
gåvor. Kanske redan under den här mandatperioden. Politiken är det område jag skulle
hålla ögonen på.

Luciano Astudillo är vice ordförande för
Uppstart Malmö, en stiftelse vars huvudmål
är att skapa jobb i Malmös allra mest utsatta
stadsdelar.
– Vår grundinställning är att ett segregerat
Malmö blir ett bättre Malmö om fler av de
som inte har jobb får jobb.

Så funkar det
Stiftelsen erbjuder ett års kostnadsfri
uppbackning inklusive ett räntefritt
lån. Om satsningen misslyckas avskrivs lånet. Lyckas satsningen kan
företaget få ytterligare resurser för att
stimulera tillväxt.

”Hjälp till självhjälp
– fast i kvadrat.”
Principen är enkel. Ändå har den ingen
förlaga.
– Mig veterligen finns det inget initiativ
av den här digniteten någon annanstans i
landet. Men faller det väl ut är ambitionen
att vi ska kunna ta oss an fler storstäder.
Och det ser bra ut. Sedan februari 2011 har
drygt 170 entreprenörer hört av sig. Ett 40tal har sållats ut och 10 stycken är klara för
investering.
– Urvalet handlar till stor del om att idén
måste kunna ge jobb för fler än den enskilde
entreprenören. Hjälp till självhjälp – fast i
kvadrat.

15 investerare har i skrivande
stund bidragit med 30 miljoner
kronor. Nyfiken på vilka de är?
uppstartmalmo.se

DOCKSIDE.SE 2011

INNOVATION SKÅNE
Vi har en vision: Skåne ska vara
Europas mest innovativa region
år 2020. För det har vi utarbetat
en gemensam strategi: en Internationell innovationsstrategi för
Skåne, som kommer att vara klar i
höst. Det du håller i din hand är ett
dokument med tankar som växt
fram i detta arbete.

I det här dokumentet berättar vi kortfattat i
sex steg om vad som krävs för att nå målet.
Punkterna flankeras av berättelser om och
med människor som gärna tänker lite annorlunda. Som ibland tar det där steget utanför
stigen. Ambitionen är att inspirera; att visa
värdet av nya vägar, nya möten och nya tankar.
För det är faktiskt så, att bara genom att öppna
den här trycksaken blir du en del av arbetet
med strategin.

Så oavsett om du bor och arbetar i Skåne,
Sverige, Europa eller världen. Och oavsett
om du är myndighetsanställd, nyfiken medborgare, företagare, akademiker eller rent av
sitter i regeringen: välkommen att ta del av
vår vision om innovation!

Forsknings- och Innovations-rådet i Skåne (FIRS) och Soundingboard Innovation i Skåne

