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Kreativa miljöer
Vad kännetecknar dem, hur 

uppstår de och hur  
vidmakthålls de?

Svensk naturvetenskaplig/biomedicinsk grundforskning har tap-
pat sin internationellt ledande position, samtidigt som svensk kun-
skapsindustri har fått problem. Finns här ett samband? Problemen 
har fördjupats under de senaste två decennierna, exemplifierat av 
turbulensen kring Pharmacia, AstraZeneca, Sony Ericsson, ST-Er-
icsson, Sony Mobile, SAAB, Volvo, Gambro osv.

Krisen tvingar politikerna att agera. För dem är det en ryggmärgsre-
flex att lösa problem genom att skjuta till pengar. Men i det här fal-
let handlar det egentligen inte om brist på pengar, det handlar mer 
om att använda pengarna på rätt sätt.

Det finns alltid en risk att forskningspolitiska satsningar får karak-
tär av näringspolitik, eftersom politiker tenderar att blanda samman 
begreppen forskning och produkt-utveckling.

Frågan är: Hur skapar man de förutsättningar - den kreativa miljö - 
som krävs för att forskare, uppfinnare och innovatörer/entreprenö-
rer ska göra upptäckter och utveckla framtidens innovationer?

Vad kan man göra för att gynna framväxten av kreativa miljöer?
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1. Kreativ miljö ur ett samhällspolitiskt perspektiv
Moderator: Gunnar Wetterberg.

Hur får vi till stånd ett samhällsklimat, som gynnar forskning 
och utveckling? Här deltar politiker och beslutsfattare med an-
svar för forskning och näringslivsfrågor.

2. Kreativ miljö ur ett universitets- och  
 företagsperspektiv
Moderator: Mats Benner.

Hur skapar man det goda universitetet och det goda företaget, 
dvs hur uppmuntrar man till innovationer och förnyelse inom 
ramen för en traditionell, ofta byråkratisk organisation? Finns 
det över huvud taget förutsättningar för att bygga upp en krea-
tiv miljö i en hierarkisk, ekonomistyrd organisation?

3. Kreativ miljö ur ett mikroperspektiv
Moderator: Per Alm.

Hur ser en kreativ arbetsmiljö ut i verkligheten?

Under denna rubrik samlar vi forskare och entreprenörer, som 
vet hur det är att arbeta tillsammans i en kreativ process och 
som kan beskriva vad det var som fick idéerna att flöda.

Denna skrift är en sammanställning av presentationer och synpunk-
ter framförda vid symposiet ”Kreativa miljöer! Hur uppstår de?” 
den 11 september 2013 i aulan på Universitetssjukhuset i Lund. 
De medverkande hade ombetts belysa begreppet ”kreativ miljö” ur 
ett samhällspolitiskt perspektiv, ur ett universitets- och företagsper-
spektiv och ur ett mikroperspektiv. Symposiet stöddes ekonomiskt 
av Kungl. Fysiografiska Sällskapet, Lunds Universitet och Medi-
cinska Fakulteten i Lund.
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Innehållsförteckning

Hjärtläkare + fysiker = kliniskt ultraljud!

Mer behövdes inte.

Docent Inge Edler (till höger i bilden) var lundaläkaren som be-
hövde en metod att undersöka sina patienters hjärtan bättre än för-
ut, och Hellmuth Hertz var lundafysikern som 1953 föreslog ultra-
ljuds-eko som princip för detta. 

Deras resurser var små men deras arbetsglädje och uppfinnings-
rikedom var desto större. Samarbetet startade en utveckling som 
gjort ultraljudseko till en av de viktigaste metoderna för att under-
söka patienter. 
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Hellmuth Hertz växte upp i en fysikerfamilj i Tyskland och kom till 
Sverige efter andra världskriget. Fadern var professor i fysik och 
Nobelpristagare 1925. Albert Einstein satt ibland barnvakt i famil-
jen, och bilden visar Hellmuth vid hans hand. 
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Ett hus i Lund som gav upphov till 
tre Nobelpris

Sune Bergström Bengt Samuelsson Arvid Carlsson

Sölvegatan 10, Lund
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Introduktion

Rolf Håkanson

Vad menas med kreativ miljö och hur uppstår 
den: I små forskargrupper eller i stora forsk-
ningsfabriker?

Konferensen vill belysa betydelsen av kreativ miljö för forskare, 
uppfinnare, entreprenörer och för alla som arbetar med idé-driven, 
innovativ verksamhet. 

Vad menas med begreppet kreativ miljö? Förslag på definition: ”En 
kreativ miljö gör vanliga människor briljanta”. Budskapet är att 
man kan utveckla sin fulla potential om man hamnar i rätt samman-
hang. En illustration till begreppet kreativ miljö handlar om tänd-
stickan och tändsticksasken, som var för sig är ointressanta ”döda” 
föremål – men drar man stickan mot plånet så börjar det brinna, 
håller man den brinnande tändstickan mot asken så blir det en ex-
plosion. Det finns välkända exempel på sådana kreativa explosio-

Rolf Håkanson
Professor emeritus, farmakologi, Lunds Uni-
versitet. Grundforskning (gastrointestinal 
neuroendokrinologi) och projektsamarbete 
med bl. a. MedScand, Ferring och Astra, med-
lem i projektgruppen bakom Losec (1984-
2002).
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Rolf Håkanson

ner i kultursfären: Beatles, Rolling Stones, ABBA, det gäller ock-
så t ex Hasse & Tage, Monty Python, och Killinggänget. Men det 
fungerar precis på samma sätt i forskarnas, uppfinnarnas och entre-

prenörernas värld. Alla Nobel-
pris och alla stora innovationer 
som jag känner till (inom med-
icin och kemi) har uppstått ge-
nom idé-explosioner i små sam-
mansvetsade arbetsgrupper. 

Ur ett historiskt perspektiv kan 
man säga att Erlander-epoken 
var en lycklig tid för svensk 
forskning. Under efterkrigsti-
den, från 1945 till 1980 ungefär, 
var svensk forskning världsle-
dande, och 10 svenskar belöna-
des med Nobelpris (Bild 1). Un-
der samma tid fanns det en lång 
rad andra svenska forskare med 
världsrykte, vilket gjorde att 
toppforskare från hela världen 
vallfärdade till våra universitet.

Fri akademi: Små forskar-
grupper 

Under tiden fram till slutet av 70-talet levde universiteten med en 
organisationsform som vi kan kalla ”fri akademi”. Det innebar att 
varje institution förfogade över fasta resurser i form av kostnadsfria 
lokaler, avlönad personal, instrument och dyrbar apparatur samt 
driftsmedel (det så kallade materielanslaget), med andra ord det 
fanns pengar till den dagliga driften av verksamheten. Dessa basre-
surser var knutna till professorer, som hade fått sina tjänster i hård 
konkurrens och utnämnts med Kunglig fullmakt. De hade frihet att 

Svenska Nobelpris i naturve-
tenskap sedan krigsslutet (tio 
pris under 50 år)

1948 Arne Tiselius, kemi 
1955 Hugo Theorell, medicin 
1967 Ragnar Granit, medicin 
1970 Hannes Alfvén, fysik 
1970 Ulf von Euler, medicin 
1981 Torsten Wiesel, medicin 
1981 Kai Siegbahn, fysik 
1982 Sune Bergström, medicin 
1982 Bengt Samuelsson, medicin 
2000 Arvid Carlsson, medicin

Bild 1. Lista över svenska Nobelpris-
tagare sedan 1945. Det kan noteras 
att de arbeten som låg till grund för 
Arvid Carlsson pris år 2000 gjordes 

redan under 50- och 60-talet, dvs under 
Erlander-epoken.
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Om kreativ miljö: var och hur?

göra precis vad de ville inom ra-
men för sina tilldelade resurser, 
enligt principen ”Ge dem peng-
ar och lämna dem ifred”. Syste-
met byggde alltså på förtroende 
- från statsmakternas sida och 
från universitetens sida. Det var 
fullt möjligt att bedriva forsk-
ning (och t o m få Nobelpris) 
utan att behöva skriva en enda 
anslagsansökan. Idag låter detta 
helt absurt.

Under samma period medverka-
de det svenska forskarsamhället 
till att förvandla ett antal myck-
et små svenska medicinalföre-

Astra 
Hässle 
Draco 
Kabi 
Pharmacia 
Gambro 

Nobel Biocare 
Ferrosan 
Leo 
Vitrum 
Ferring 
LKB

Bild 2. Några exempel på svenska 
läkemedels- och bioteknikföretag som 
var små på 50-talet men som började 
utvecklas på 60-talet, blev framgångs-
rika under 70- talet, och blev riktigt 

stora under 80- och 90-talet - tack vare 
samarbete med svenska universitets-

forskare.

Heparin 
Xylocain 
PAS 
Intralipid 
Bricanyl 
Macrodex 
Faktor VIII 

Seloken 
Genotropin 
Minirin 
Pulmicort 
Nicorette 
Healon 
Levodopa 

Zelmid 
Prozac 
Cipramil 
Zoloft 
Cimetidine 
Losec 
Nexium

Bild 3a. Exempel på läkemedel som utvecklats av svenska forskare 
i samverkan med svenska eller internationella företag.

Läkemedel med rötter i svensk grundforskning

Flera av dessa produkter förvandlade små slumrande medi-
cinalföretag till läkemedelsjättar.
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tag och bioteknikföretag till stora världsomspännande koncerner, 
exempelvis Astra, Pharmacia, Kabi, Gambro för att nämna några 
(Bild 2). Universitetsforskare (med mandat att göra vad de ville 
med vem de ville) fungerade som idésprutor och inspiratörer bak-
om alla dessa företag (Bild 3a, 3b och 4). Det mest spektakulä-
ra framgångsexemplet är magsårsmedicinen Losec som utveckla-
des av en liten forskargrupp på Hässle (sedermera Astra Hässle) i 
Mölndal i nära samarbete med svenska universitetsforskare. Losec 
registrerades 1989 efter mer än tjugo års forskning. Från 1989 till 
dags dato har Losec (och dess efterföljare) genererat intäkter på 
sammanlagt drygt 700 miljarder svenska kronor. Som jämförelse 
kan nämnas att Öresundsbron kostade 20 miljarder att bygga.

Idag finns inget av dessa framgångsrika företag kvar i svensk ägo, 
flera av dem har upphört att existera.

Den här epoken (1945-1980) kan beskrivas som en biomedicinsk 
guldålder. Det spontana samarbetet mellan fria forskare från uni-
versiteten och (ganska fria) forskare på företagen resulterade i ett 
fyrverkeri av idéer, upptäckter, uppfinningar och nya produkter. 
Och det var mycket tydligt att rikedomen på kreativa miljöer var 

• Pacemaker 
• Titanimplantat 
• Konstgjord njure 
• Turbuhaler®

Urval av medicintekniska produkter med rötter i svensk 
grundforskning

Många av dessa innovationer lade grunden till betydande svenska 
företag.

Bild 3b. Exempel på bioteknikprodukter som utvecklats av svenska 
forskare i samverkan med svenska företag.

• Edmans aminosyrasekvenator 
• Strålkniv 
• Ultraljudsdiagnostik 
• Sephadex®
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Om kreativ miljö: var och hur?

en förutsättning för all denna forskning och all denna innovations-
kraft. Affärsmodellen var enkel och arbetsfördelningen var ännu 
enklare, forskarna forskade, företagen prövade forskarnas idéer och 
några av idéerna utvecklades av företagen till lönsamma produkter.

Forskarhotell
Alltså, under fyra decennier efter krigsslutet var svensk grund-
forskning i världsklass. Detta ledde till uppkomsten av en lång rad 

• Jörgen Lehman (PAS)
• Viktor Mutt (peptidhormon)
• Erik Jorpes (Heparin)
• Nanna Svartz (Salazopyrin)
• Anders Grönwall (Dextran)
• Lars Werkö  

(forskningschef Astra)
• Arvid Carlsson  

(L-dopa, Zelmid)
• Nils Alwall (konstgjord njure)
• Inga Marie Nilsson  

(Faktor VIII)
• Torsten Almén (Omnipaque)
• Jerker Porath (Sephadex)
• Nils Löfgren (Xylocain)
• Henry Persson (Bricanyl)

• Lars Leksell (strålkniv)
• Rune Elmqvist (pacemaker 

och bläckstråleskrivare)
• Hellmuth Hertz & Inge Edler 

(ultraljudsdiagnostik)
• Per-Ingvar Brånemark  

(titan-implantat)
• Arvid Wretlind (Intralipid)
• Claes Lundgren & Stephan 

Lichtneckert (Nicorette)
• Per Melin (Minirin) 
• Kjell Wetterlin (Turbohaler)
• Lars Olbe & Sven-Erik  

Sjöstrand (Losec)
• Per Edman  

(Edman degradation)

Svenska biomedicinare (kliniker, kemister, fysiologer, far-
makologer) som genom sina insatser satte fart på nord-

isk läkemedelsindustri och bioteknisk industri

Bild 4. Exempel på svenska forskare, vars namn förknippas med 
innovationer (produkten inom parentes), som bidragit till utveck-

lingen av svenska läkemedelsföretag och bioteknikföretag.
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snilleföretag med basen i svensk grundforskning. Dessa företag 
blev mycket framgångsrika. Men under de senaste decennierna har 
våra universitet inte levererat de framgångar som vi vant oss vid. 
Våra forskningsbaserade företag har därigenom blivit lidande. Var-
för har svensk forskning hamnat i en nedgångsperiod? En möjlig 
förklaring kan vara att universitets-baserad forskning från början 
av 80-talet har glidit över i en organisationsform som vi bäst kan 
beskriva som forskarhotell. Det innebär att forskare inte längre dis-
ponerar några fasta resurser utan måste dra in pengar från källor ut-
anför universitetet för att kunna betala hyran för sin arbetsplats och 
lönerna för sina medarbetare och för att kunna betala alla övriga 
kostnader som är förknippade med forskningsverksamheten. Re-
surserna finns alltså utanför universiteten och måste sökas i konkur-
rens. Om forskaren beviljas medel hyr han eller hon in sitt projekt 
på universitetet och betalar vad det kostar, precis som på ett hotell. 
Tar pengarna slut måste han/hon lämna sin plats i organisationen. I 
det här systemet måste forskaren följaktligen ägna oproportioner-
ligt mycket tid åt att skriva anslagsansökningar vilket betyder att 
det blir mindre tid över för forskning. 

Forskningsfabrik
Systemet med forskarhotell ger naturligtvis upphov till svåra effek-
tivitetsförluster eftersom forskaren tvingas göra fel saker. En lös-
ning, som nu prövas, är att slå samman små forskargrupper i cen-
trumbildningar, som man hoppas ska kunna effektivisera anslags-
sökandet och skapa synergieffekter. Denna process pågår för fullt. 
Det som håller på att växa fram är något som kan beskrivas som 
forskningsfabriker. Det innebär ett för Sverige nytt sätt att orga-
nisera universitetsforskning. I Bild 5 redovisas en del av det man 
eftersträvar. Nyckelorden är samverkan genom centrumbildningar 
för att skapa synergieffekter och betoningen på ett effektivt och 
kraftfullt ledarskap. Listan kan ses som ett recept på hur vi ska kun-
na motverka nedgången i svensk forskning och det pågående sön-
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Om kreativ miljö: var och hur?

Centralisering, Effektivisering

Spjutspetsforskning ska premieras!
Excellens ska kombineras med industriell relevans!
Forskningen ska anpassas till näringslivets behov!
Samverkan – akademi och industri!
Konkurrensutsätt alla forskningsresurser!
Skapa starka forskningsmiljöer!
Utveckla starka ledare!
Rekrytera utländska toppforskare!

Tidsandan (vad gäller synen på svensk forskning)

Bild 5. En kravlista i form av nyckelord, som sammanfattar den 
pågående förvandlingen av svensk universitetsforskning, från små 
forskargrupper till stora forskningsfabriker. Målet är att på olika 
sätt främja spjutspetsforskning (konkurrensutsätt alla resurstill-
delning, stöd utvecklingen av starka forskningsmiljöer, rekrytera 
internationella toppforskare). Sätt fokus på samarbete med nä-
ringslivet (organiserad och målinriktad samverkan, anpassning 
till näringslivets behov, fokus på forskning med industriell rele-
vans) i syfte att utveckla nya innovationer/produkter. 

Mycket av ovanstående kan ju låta självklart. Men frågan är om 
hästen (grundforskningen) ska dra vagnen (produktutveckling) 
eller om vagnen ska dra hästen, vilket är fallet idag. Är marknads-
anpassad målstyrning rätt väg att gå? Historiskt sett så har små 
oberoende och självständiga forskargrupper genererat långt fler 
Nobelpris än vad stora forskningsfabriker har lyckats med. Små 
forskargrupper (ibland inom ramen för stora organisationer) har 
varit framgångsrika vad gäller att ta fram nya läkemedel och nya 
medicinsk-tekniska produkter.
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derfallet av svenska snilleföretag. Det återstår att se om storskaliga 
lösningar enligt denna modell kan lösa de problem som bottnar i 
brist på kreativa miljöer. Läkemedelsindustrin prövade redan under 
90-talet ett strikt ekonomistyrt och storskaligt arbetssätt men nådde 
ingen framgång – kommer universiteten att lyckas bättre? Jag tror 
inte det – helt enkelt därför att forskningsfabriker inte främjar upp-
komsten av kreativa miljöer.

Percy Barnevik, tillsammans med Wallenbergarna, drev på hårt 
och engagerat för att få till stånd fusionen mellan Astra och Ze-
neca. Denna fusion fick bekymmersamma konsekvenser inte bara 
för Astra utan för hela den svenska läkemedelsindustrin. Idag säger 
Barnevik så här: ”Framtiden tillhör inte de stora utan de snabba”. 
Tydligen har han ändrat uppfattning i frågan om fusioners välsig-
nelsebringande effekter.

Detta är dilemmat: Forskningsfabriker planeras och byggs nu för 
fullt men vi vet inte om resultatet blir gott i en framtid då organisa-
tionsförändringen är fullt genomförd. Erlanders gamla, numera för-
kastade system, fungerade utmärkt. Det gav oss 10 Nobelpris och 
en uppsjö av innovationer samt en lång rad snilleföretag som leve-
rerade ett stort antal inkomstbringande exportprodukter.

Den digitala revolutionen – en ny svensk guldålder
Den biomedicinska guldåldern har avlösts av en ny guldålder, som 
präglas av samma nybyggaranda men med ett helt annat fokus. Den 
pågående digitaliseringen håller på att omskapa vår tillvaro, och 
där deltar svenska uppfinnare och entreprenörer framgångsrikt med 
innovationer med internationell räckvidd. Det handlar inte bara om 
Håkan Lans, Niklas Zennström, Linus Torvalds, Mattias Lorent-
zon, Daniel Ek, Ludvig Strigeus, Markus ”Notch” Persson, Chris-
ter Fåhraeus och succéerna Skype, Linux, Spotify, Minecraft och 
Qlicktech, det handlar om ett otal små mikroföretag som arbetar 
med digital design, mobilteknologi, molntjänster, sociala medier, 
smartphone-applikationer, biometri, streaming, musik- och spel-
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Om kreativ miljö: var och hur?

produktion (Mojang, Dice och King). Dessa företag, ofta byggda 
av och kring några få personer, har sitt ursprung i kreativa miljö-
er som påminner om dem som fanns på universiteten på 60- och 
70-talet. Men förnyelseprocessen bakom dessa mikroföretag äger 
rum utanför universiteten och utanför de stora kunskapsföretagen. 
Dessa mikroföretag, som i begynnelsen ofta är helt ofinansierade, 
eller finansierade av CSN, har sitt ursprung på studentrum, hemma 
i garaget, på företagsinkubatorer och på alla möjliga tillfälliga mö-
tesplatser. Flera av dessa mikroföretag har tagit fram produkter som 
blivit framgångsrika på en internationell marknad och ett antal av 
dem har blivit uppköpta av globala giganter inom området. Endast 
få förblir i svensk ägo, vilket kan ses som ett problem.

Sammanfattning och slutsats

Sedan millennieskiftet befinner sig svensk forskning i kris. Detta 
bekymrar inte bara forskarna utan också våra makthavare eftersom 
det samtidigt har blivit allt mer uppenbart att spjutspetsforskning är 
en ödesfråga för vår framtid som kunskapsnation. Den naturveten-
skapliga forskningen i Sverige har tidigare varit i världsklass och 
våra snilleföretag, som alla baserats på svenska forskningsgenom-
brott, har nått fantastiska framgångar. Men nu underpresterar våra 
universitet och våra forskningsbaserade företag. Frågan är varför.

Utgångspunkten för konferensen var övertygelsen att kreativa mil-
jöer är en nödvändig förutsättning för all forskning och för all inno-
vativ verksamhet och att de problem vi nu ser torna upp sig framför 
oss i form av ängslig forskning och nedmonterade snilleföretag kan 
bero på att kreativa miljöer har blivit en bristvara. 

Det åvilar våra valda politiker med ansvar för forskning och nä-
ringslivsfrågor att konstruera ett samhälle som ger de ekonomiska 
ramar och det regelverk som krävs för att gynna förnyelse och ny-
tänkande inom såväl akademi som företag. Samhällsbyggare och 
näringslivsföreträdare delar ansvaret för detta. Organisationer och 
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verksamheter som är beroende av upptäckter och uppfinningar för 
att överleva måste organiseras så att de välkomnar- inte försvårar 
-uppkomsten av kreativa miljöer.

Vi har sedan efterkrigstiden bevittnat utvecklingen från fri akade-
mi till forskarhotell och på senare år framväxten av forskningsfa-
briker. Parallellt med uppkomsten av forskningsfabriker inom den 
akademiska forskningen har vi samtidigt bevittnat framväxten av 
en mängd mikroföretag inom IT och mobilteknologi, som samtliga 
sprungit ur kreativa miljöer. Inom dessa mycket små, ibland myck-
et framgångsrika företag handlar det inte om grundforskning utan 
om entreprenörskap med målet att erbjuda idéer och innovationer 
och att leverera nya produkter för att snabbt nå lönsamhet. Jag ser 
myllret av dessa mikroföretag som något av en protest mot den ad-
ministrativa överbyggnad, som idag tynger både universitet och fö-
retag och som inte bara förhindrar uppkomst av kreativa miljöer 
utan som kan avhålla ungdomar från att söka sig till universitets-
forskning och till forskningsbaserade storföretag. 

Som nation lever vi med hotet att snart bli överflyglade av konkur-
rens från till exempel Kina och Indien. Deras målmedvetna inrikt-
ning på högre utbildning innebär att de redan idag har tillgång till 
långt fler och mycket bättre utbildade tekniker och naturvetare än 
vi har i Europa. Vi måste börja fundera på vad det är som just vi i 
Sverige kan erbjuda inom forskning och entreprenörskap som ger 
oss konkurrensfördelar på en global scen. Kan det vara så att vår 
”unique selling point” är den anti-auktoritära, ifrågasättande och 
respektlösa attityd som sedan efterkrigstiden (fram till 1980 unge-
fär) präglat vår forskning och det tidigare välfungerande samarbe-
tet mellan akademin och företag? I så fall förefaller det vara kontra-
produktivt att bygga upp stela administrativa universitets- och fö-
retagsstrukturer, som riskerar att hämma nödvändiga förnyelsepro-
cesser inom såväl akademi som forskningsbaserade företag. 
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Moderator: Gunnar Wetterberg

Diskussionen gällde här vilket samhällsklimat som gynnar forsk-
ning och utveckling och vilket ansvar vi kan utkräva av våra valda 

ombud om målen inte uppnås.

Gunnar Wetterberg har varit sam-
hällspolitisk chef på Saco (1999-
2013), och han är historiker (he-
dersdoktor vid Lunds Universitet), 
författare och samhällsdebattör. 
han har publicerat skrifter om t ex 
Axel Oxenstierna och Arvid Horn 
och om offentlig ekonomi, demo-
grafi och utbildning kopplat till 
samhällsförändringar. Sommaren 
2013 publicerade han ännu en bok, 
”Wallenberg. Ett familjeimperium” 
(Bonniers).

I. Kreativ miljö ur ett sam-
hällspolitiskt perspektiv
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President John F. Kennedy sammanträder i Vita Huset i Washing-
ton DC den 29 oktober 1962 med sitt Nationella Säkerhetsråd (”the 
best and the brightest”) i samband med Kuba-krisen. 

Kärnvapenkrig hotade, och världen höll andan. Här gällde det att 
hitta lösningar som alla kunde acceptera så att kriget inte skulle 
bryta ut.

Det gick.

Kreativ miljö på hög nivå
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Ingvar Carlsson
Tidigare statsminister under flera pe-
rioder på 80- och 90-talet. Under Er-
landers tid sekreterare i statsrådsbe-
redningen, under Palme-tiden minis-
ter med ansvar för framtidsfrågor.

Med sin långa erfarenhet av svensk 
politik och statsledning har han en 
unik överblick över Sveriges ut-
veckling som forsknings- och kun-
skapsnation.

Ingvar Carlsson

Kreativa miljöer kräver samverkan

En starkt bidragande orsak till framgångarna under efterkrigstiden 
för svensk forskning var viljan och förmågan att samverka med ak-
törer på andra områden i samhället. Tillsammans skapade dessa ak-
törer en miljö som blev betydligt mer kreativ än om de verkat var 
för sig. De bidrog därmed till den snabba tekniska, sociala och eko-
nomiska utveckling som vårt land kunde glädja sig åt under ett an-
tal årtionden. Detta påstående från min sida kan underbyggas med 
konkreta exempel.

L.M. Ericsson, Televerket i samverkan med forskarsamhället gav 
tidigt Sverige en världsledande ställning på telefonins område. Här, 
liksom på flera andra områden, spelade staten en aktiv roll som be-
ställare och upphandlare. Under de senaste årtiondenas snabba tek-
niska utveckling med mobiltelefon, internet, bredband och andra 
tekniska genombrott, som skett i stenhård internationell konkur-
rens, finns företagen kvar i form av Ericsson och Telia-Sonera sam-
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tidigt som en rad större och mindre svenska företag utvecklats inom 
denna sektor.

Våra universitet och högskolor bidrog med ny kunskap och inno-
vation när Vattenfall och ASEA från våra älvar och kärnkraftsag-
gregat tillförde den elektricitet som var en förutsättning för det mo-
derna industrisamhället och en bekvämare vardagstillvaro för med-
borgarna. En lika viktig roll spelade forskarna när SJ, ASEA, Volvo 
och SAAB försåg oss med en effektivare kommunikationsstruktur.

Allra tydligast kunde de kreativa effekterna av samverkan avläsas 
på Life Scienceområdet där aktörernas ansvar och det ömsesidiga 
beroendet är extremt tydligt: Staten som forskningsfinansiär, lands-
tingen som ansvariga för sjukvården, sjukhusen som utförare av 
vården, universiteten som utförare av forskningen samt läkeme-
delsföretagen och med.techföretagen som tillverkare. Samverkan 
mellan aktörerna skapade en bättre sjukvård, en lång rad genom-
brott på forskningens område, läkemedel och hjälpmedel som var 
till gagn för patienter och som gav sysselsättning för anställda och 
intäkter till företag. Här i Lund finns bra exempel på detta. Profes-
sor Nils Alwall och företaget Gambro utvecklade den konstgjorda 
njuren till en över hela världen efterfrågad produkt.

Frågan är om denna svenska modell kan fungera också i framti-
den när omvärlden förändras i snabb takt. Kapitalets rörlighet över 
gränserna, de globaliserade företagen och nationalstatens minska-
de inflytande ställer nya krav och förändrar villkoren. De möjlig-
heter som gällde i gårdagens samhälle kanske inte längre existerar. 
Ibland måste kreativiteten söka nya vägar. Grundläggande är att 
aktörerna förmår höja sin egen kompetens och stärka sina insatser.

För svensk forskning gäller det att vända den negativa trend som 
många menar vi är inne i. 

Företagen måste ha känsla för vilka produkter som kommer att ef-
terfrågas i framtiden och förmåga att utveckla dem. Global konkur-
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rens är inte någon ny utmaning för svenska företag. Tvärtom har 
Sverige, i förhållande till sin folkmängd, förvånansvärt många fö-
retag som varit framgångsrika på internationella marknader. 

Politikerna måste visa större engagemang för forskning och utveck-
ling. Det kräver förmåga att prioritera när önskemålen är många 
från olika grupper i samhället. 

Allt detta är nödvändigt. Samverkan mellan svaga aktörer leder inte 
till några upplyftande resultat.

Om vi uppfyller dessa villkor är det min bestämda uppfattning att 
även i framtiden kommer samverkan att vara en tillgång när det gäl-
ler att främja aktiva forskningsmiljöer. Vi har ett starkt intresse att 
använda oss av denna konkurrensfördel. Sverige har en erfarenhet 
och en tradition som vi kan bygga vidare på för att prestera resultat 
som ligger i den främsta forskningsfronten. Kanske är Sverige la-
gom stort för att bygga fungerande nätverk på dessa områden.

Ingvar Carlsson i talarstolen i Lund
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Jag vill föra fram tre konkreta förslag för att samverkan också i 
framtiden skall spela en positiv roll. Dessa är inte på något sätt till-
räckliga. Tvärtom kommer förhoppningsvis medverkande vid detta 
seminarium att visa på en mångfald av idéer för kreativa miljöer där 
mina förslag möjligen kan vara en del i en bred satsning. 

För det första måste samverkan mellan de ovan nämnda aktörerna 
ges en fastare organisation och följas upp kontinuerligt. Detta sam-
arbete varken uppstår eller lever vidare av sig själv. Det kräver öp-
penhet, lyhördhet och förmåga att handla. Inte minst måste vi bli 
bättre på att omsätta forskningsresultat i produkter och sysselsätt-
ning.

För det andra måste de svenska universiteten stärka sina inbördes 
kontakter. Jag har en känsla av att relationerna till utländska univer-
sitet ibland är mer utvecklade än till de svenska systeruniversiteten.

För det tredje bör partierna i riksdagen träffa en blocköverskridan-
de och långsiktig överenskommelse om att främja forskning, inn-
ovation och utveckling i vårt land. Det handlar både om ökade fi-
nansiella insatser och en organisation som främjar nytänkande och 
handlingskraft.

Gunnar Wetterberg 
leder en paneldiskus-
sion. Sittande bakom 
honom ses i panelen, 
från vänster: Annette 
Granéli, Emma Sparr, 
Elias Eriksson och Sven 
Widmalm.

Foto Christian Andersson, Apelöga.
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F. statsminis-
tern Ingvar 

Carlsson och 
f. universi-

tetskanslern 
Carl-Gustaf 

Andrén i 
kreativt sam-
tal under en 

kaffepaus.

Paneldiskussion. Från vänster: Nils Karlson, Annette Granéli, 
Emma Sparr, Elias Eriksson, Sven Widmalm, Gunnar Öquist, Ing-
var Carlsson.
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Foto Christian Andersson, Apelöga
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När Nils Åke Hillarp i början på 1960-talet fick en professur i Stock-
holm samlade han kring sig ett antal unga forskare och erbjöd dem 
en osannolikt kreativ miljö (bilden ovan, tagen 1965). Trots hans ti-
diga frånfälle innan någon av dem hunnit disputera gjorde de blixt-
rande karriärer och blev mycket framgångsrika nyskapande veten-

skapskvinnor och -män. Gästforskaren 
David Masuoka syns mitt i bilden.

I gruppen ingick Tomas Hökfelt, Char-
lotte Sachs, Torbjörn Malmfors, Annica 
Dahlström, Kjell Fuxe, Bertil Hamber-
ger, Lars Olson, Gösta Jonsson och Ur-
ban Ungerstedt. Bilden till vänster visar 
en återförening år 2006. Urban Unger-
stedt saknas i där.
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Bildkälla: Tomas Hökfelt
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Kreativa miljöer för nyskapande forskning

Under 2012 hade jag förmånen att tillsammans med professor Mats 
Benner, Lunds universitet, och på uppdrag av Kungl. Vetenskaps-
akademien, göra en utredning för att söka förklara varför svensk 
forskning i bibliometriska undersökningar visar ett långt svagare 
internationellt genomslag än vad vi finner i Danmark, Nederländer-
na och Schweiz (Ref. 1: Akademirapport 2012, ”Fostering breakt-
hrough research: A comparative study”). Liksom Sverige betonar 
dessa tre länder forskningens betydelse för ekonomi- och samhälls-
utveckling. Beträffande levnadsstandard och värderingar uppvisar 
de också många likheter med Sverige. 

Vetenskapsrådets bibliometriska analyser (Ref. 2) har visat att om 
vi definierar forskning med stort internationellt genomslag som de 
10% mest uppmärksammade vetenskapliga artiklarna så visar det 
sig att Sverige beträffande ”Top-10” i snitt ligger 15% över världs-
genomsnittet, alla ämnesområden inräknade (252 st; databas Thom-

Gunnar Öquist 
Professor emeritus i fysiologisk bo-
tanik vid Umeå Universitet. Tidigare 
ständig sekreterare vid Kungliga Ve-
tenskapsakademin och huvudsekre-
terare för Naturvetenskapliga Forsk-
ningsrådet. Ordförande för ”Excel-
lensutredningen” som publicerades 
av vetenskapsakademien i december 
2012.

Foto Christian Andersson, Apelöga



24

Gunnar Öquist 

son-Reuter). Detta kan uppfattas som tillfredsställande, men varför 
har utvecklingen i Danmark, Nederländerna och Schweiz varit så 
mycket bättre? De ligger i dag 35-40% över världsgenomsnittet, 
och därmed ligger de i samma härad som USA. Jämförelsen vi-
sar att antalet forskningsområden där svensk forskning hävdar sig 
mycket väl (50% över världsgenomsnittet) ligger 2-3 ggr lägre än 
i jämförelseländerna. Bilden bekräftas när vi med samma publice-
ringsmått, ”Top 10”, jämför hur forskande organisationer (främst 
universiteten) presterar. De flesta svenska forskningsmiljöer cen-
treras kring världsgenomsnittet medan majoriteten av forsknings-
miljöerna i Danmark, Nederländerna och Schweiz hävdar sig väl 
över världsgenomsnittet. Slutsatsen är att Sverige i dag utifrån ni-
vån på forskningens internationella genomslag saknar vad vi kan 
kalla elituniversitet även om vi har enskilda forskargrupper som väl 
hävdar sig bland de främsta i världen.

Varför hävdar sig inte svensk forskning bättre? Sverige är det land 
i jämförelsen där sammantaget mest offentliga och privata resurser 
läggs på forskning och utveckling. Vilka olikheter i forskningssys-
temen kan förklara skillnaderna? För att söka svar på frågorna ana-
lyserade vi forskningssystemens utvecklig i ett 20 årigt perspektiv 
bakåt i tiden med fokus på nationella policybeslut kring forskning 
samt på universitetens och finansieringssystemens utveckling. 

Jämförelserna visar klart att universiteten utgör den svaga länken 
i det svenska forskningssystemet, vilket givetvis är ett resultat av 
den forskningspolitik som förts alltsedan 70-talet. Den främsta or-
saken är att våra svenska universitet är alltför passiva när det gäller 
att utveckla och underhålla långsiktigt kreativa, nyskapande forsk-
ningsmiljöer på högsta internationella nivå. Här tar man helt enkelt 
inte sitt ansvar. Utifrån ett samhällsperspektiv är detta bekymmer-
samt eftersom erfarenheterna visar att det är de nationer som står i 
främsta ledet beträffande kreativitet uttryckt i termer av vetenskap-
lig förnyelse och hög innovationstakt som är bäst rustade för att ut-
forma lösningar på dagens och framtidens utmaningar. 
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Låt mig måla en bild över varför svenska universitet underpresterar 
när det gäller att skapa förutsättningar för banbrytande forskning. 
Våra universitet har utvecklats till konglomerat av aktiviteter inom 
utbildning och forskning, olika aktiviteter med en lång rad skiftan-
de och ibland till och med motstridiga målsättningar. Numera finns 
också kravet på samverkan inskrivet. Högskoleförordningen från 
1977 lägger all postgymnasial utbildning under högskolan där ock-
så universiteten sorterats in. Forskning täcker allt ifrån banbrytande 
grundforskning, över forskning med varierande tillämpningsmotiv 
i nationens och näringslivets intresse, till utveckling motiverad uti-
från regionala behov. Alla dessa uppgifter är viktiga och måste till-
godoses i ett framgångsrikt kunskapssamhälle men i inget jämfö-
relseland har man gått så här långt i sammanslagning av uppgifter, 
och det på forskningens område mest framstående landet Schweiz 
har i stort sett avstått från detta experiment. Det kan säkert finnas 
värden i denna typ av integrering av de många uppgifterna under 
en och samma hatt, men den har sannolikt avtrubbat målsättning-
en akademisk excellens på den nivå som vi här diskuterar. Här bör 
nämnas att mottagandet av vår rapport givetvis varit blandat då en 
stor del av universitetens verksamhet ligger utanför den ambitions-
nivå på forskning som akademiutredningen fokuserat på. 

I takt med att komplexiteten och samhällets krav på våra universitet 
ökat så har en ledningskultur vuxit fram som står inför utmaningen 
att hantera denna komplexitet så att alla är rimligt nöjda, eller miss-
nöjda. ”Management” av universitetskonglomeratet är vad univer-
sitetsledningarna i dag ägnar sig åt medan forskningsmiljöerna i 
stort sett lämnas åt sig själva att hitta pengar för att finansiera sin 
forskning. I allt fler forskningsmiljöer måste forskarna oavsett nivå 
dra in hela eller delar av sin egen lön. 

När man frågar en universitetsrektor i Schweiz eller Nederländerna 
vad den viktigaste uppgiften på ledningsnivå är svaret: rekrytering 
med högt ställda internationell krav för att skapa miljöer för ban-
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brytande forskning. Det är en verklighet som är ganska främmande 
för en svensk universitetsledning. 

Med befordringsreformen av lektorer till professorer baserat på en 
minsta gemensam nämnare, flyttades den reella makten över nyrek-
rytering till de forskare som disponerar, ofta betydande, externa re-
surser. Samtidigt har mobiliteten i stort sett upphört. Forskare med 
resurser formligen trycker in sina adepter i systemet för att främja 
den egna forskningen. Allt detta bidrar med största sannolikhet till 
vad vi kan kalla vetenskaplig inavel, även om inaveln från fall till 
fall kan vara på hög akademisk nivå. Universitetsledningarna ef-
fektuerar rekrytering men sitter inte i förarsätet när det gäller att ta 
ansvar för att skapa kreativa miljöer för forskning och innovation. 
Det gör i stället de forskare som förfogar över de externa resurser-
na och egenintresset får med naturlighet stort utrymme i de priori-
teringar som görs. Fokuset blir på att producera tillräckligt bra rap-
porter för att säkra framtida finansiering. Forskning visar att an-
svaret för rekrytering för att skapa kreativa miljöer för nyskapande 
forskning måste ligga ett snäpp över verksamhetsgolvet (Ref. 3). 
Det är en ledningsfråga.

I förarbetet till den senaste forskningspropositionen var budskapet 
till regeringen från våra ledande forskare: kanalisera ökade resurser 
genom forskningsråden och sedan konkurrerar vi om resurserna på 
vetenskapliga kriterier. Inga mera pengar till universiteten var fors-
karnas råd. Våra ledande forskare litar helt enkelt inte på dagens 
universitetsledningar när det gäller förmågan att prioritera resur-
serna efter vetenskapliga kvalitetskriterier. Här ser jag kanske den 
främsta orsaken till varför svensk forskning inte längre förmår häv-
da sig bland de främsta. Universitetsledningarna är helt enkelt inte 
tillräckligt kvalitetsdrivande med sina prioriteringar. Den uppgiften 
har man överlämnat till enskilda forskare och externa finansiärer.

Jag vill se en reformering av universiteten så att man inom ramen 
för den breda högskoleuppgiften förmår ge forskning med banbry-
tande ambitioner bättre förutsättningar. Med andra ord säkerställa 
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en akademisk kärna som pre-
sterar i nivå med de bästa mil-
jöerna i världen. Universiteten 
måste ta ett större ansvar för 
att genom rekrytering skapa 
kreativa, nyskapande miljöer 
av komplementära kompeten-
ser och att samtidigt priorite-
ra de egna resurserna baserat 
på en rigorös kvalitetskontroll 
med internationella förtecken. 
I detta ligger att rekryteringen 
är internationell, att universi-
tetet tar det fulla löneansvaret, 
att internationellt konkurrens-
kraftiga startpaket ingår vid 
rekrytering och att man erbju-
der bra karriärmöjligheter för 
unga forskare. Vi är långt ifrån den situationen i dag men vi måste 
dit om vi skall säkra vår internationella konkurrenskraft inom forsk-
ning och innovation. Universitetsledningarna måste ta på sig ansva-
ret att bättre prioritera mot kvalité. En arbetsgrupp inom Kungl. 
Vetenskapsakademien föreslog för några år sedan under ledning av 
framlidne Jan S. Nilsson en reformering av universitetens organisa-
tion och prioriteringar för att möjliggöra en sådan utveckling (Ref. 
4). Tyvärr visade våra universitetsledningar då ett ringa intresse för 
förslaget. Det är oerhört märkligt för om vi går tillbaka och ser på 
internationella utvärderingar av svensk forskning allt sedan Natur-
vetenskapliga forskningsrådets utvärderingar på 90-talet fram till 
dagens universitetsövergripande utvärderingar så lyfts just brister-
na beträffande rekrytering, karriärvillkor och mobilitet, kort sagt 
bristen på ansvar för att tillgodose kreativa miljöer, fram som den 
svenska forskningens akilleshäl. Problemet är således välkänt men 
vi förmår inte göra något åt det.

Annette Granéli och Gunnar Öquist i en 
paus.
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Vi måste säkerställa en fungerande rollfördelning mellan univer-
sitet och forskningsråd där universiteten tar ansvar för att bygga 
kreativa forskningsmiljöer med långsiktig basfinansiering medan 
forskningsråd och stiftelser ger konkurrensutsatta projekt- och pro-
grambidrag utifrån vetenskapliga kvalitetskriterier. Med en sådan 
rollfördelning kan vi förbli en forskningsledande nation. Om inte 
universiteten kan prioritera resurserna för att möjliggöra detta så 
finns faktiskt en annan lösning nämligen att forskningsråden inte 
bara tar hand om projektfinansiering utan även tar ansvar för rekry-
tering för att bygga framgångsrika miljöer. Med en sådan utveck-
ling har universiteten fullt ut blivit högskolor medan den mera ban-
brytande forskningen sker i institutliknande former. Vi är faktiskt 
redan inne på en sådan utveckling i flera av våra centrumbildningar 
som i realiteten är mer eller mindre självgående. I dag tar inte uni-
versiteten sitt samhällspolitiska ansvar när man inte bättre förmår 
rekrytera och prioritera mot en akademisk kärna för nyskapande 
forskning. En sådan omorientering skulle säkert möta motstånd i 
organisationen, men med ett starkt akademiskt ledarskap byggt på 
visioner och vetenskaplig legitimitet så är det möjligt. Det finns in-
ternationella förebilder som visar att det går.
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Pausdiskussioner

Ovan Göran Bexell och Anders Palm. 

Nedan Christer Owman och Jens Rehfeld.
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Ingenting blev sig likt i teatervärlden efter 1969 då denna grupp 
skådespelare bröt igenom med sin nyskapande TV-serie ”Monty 
Pythons Flygande Cirkus”, först visad i England (BBC) och sedan 
över hela världen. Scenshower och turnéer följde, liksom fem fil-
mer, talrika album, åtskilliga böcker och en spin-off-musikal. 

Föreställningarna skapades, skrevs och framfördes av Graham 
Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones och 
Michael Palin. De tänjde på gränserna för vad som den gången an-
sågs acceptabelt, både vad gällde stil och innehåll.

Kreativt!

Monty Pythons 
Flygande Cirkus
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Kreativ förstörelse eller förstörd kreativitet: Om-
vandlingen av universitetet

Kreativitet är ett halt begrepp. Detta illustreras inte minst av att de 
som idag mer än andra betonar kreativitetens betydelse är de så 
kallade kreatörerna. Måttet på kreativitet enligt denna modell är 
förmågan att få folk att t.ex. köpa fler skor än de behöver.

Vad kan vi mer generellt säga om kreativiteten? Jag plockar två ex-
empel från lördagens (7/9 2013) Svenska Dagbladet. Där citerades 
biträdande utbildningsministern Maria Arnholm:

”Om jag får lust att läsa konsthistoria då ska jag inte ha tillgång 
till studiestödssystemet. Det är viktigt att dra en gräns. Vi ska inte 
överbelöna dem som studerar enbart för sitt intresses skull”

Intresse, grundläggande för kreativiteten, är alltså inget som ska 
uppmuntras. Uttalandet liknar tidigare utspel från till exempel mo-
derata skolpolitiker och Svenskt näringsliv som går ut på att krea-

Sven Widmalm
Professor i idé- och lärdomshistoria 
vid Uppsala Universitet, samhällsde-
battör (forskningspolitik) och förfat-
tare till skrifter om kopplingen mellan 
forskning och den tekniska industrins 
utveckling. Arbetar för närvarande 
med projektet ”Science and Moderni-
zation in Sweden”. 
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tiva områden som humaniora och konst är dåliga studieval eftersom 
de är ekonomiskt mindre produktiva är naturvetenskap, teknik och 
ekonomi. Här uttrycks en renodlat ekonomisk syn på människors 
livsval och därmed på människors värde.

I samma tidnings ekonomibilaga diskuterade Andreas Cervenka 
bristen på kreativitet inom stora företag som Astra Zeneca och No-
kia. Han och andra menar att de stora företagen ofta fastnar i ett 
fegt vinsttänkande som i princip stryper kreativiteten medan nya 
företag, som kämpar för att slå sig in på en marknad, i mycket hö-
gre grad måste vara nytänkande. Kreativiteten i stora företag är ofta 
toppstyrd, från management, medan den i små företag ligger myck-
et mer i händerna på dem som faktiskt driver verksamheten.

Problemet med utvecklingen på universiteten idag är litet att vi 
drabbas både av den krämarmentalitet som ligger bakom reklamar-
nas kreativitetssyn och den toppstyrning som kväver kreativiteten 
inom de stora företagen. Det handlar både om (felaktiga) incita-
ment och (byråkratisk) styrning och dessa två hänger ihop, vilket 
jag ska återkomma till.

Inom ekonomin har man länge varit medveten om problemet med 
att stora företag fastnar i sina egna hjulspår och upphör att vara kre-
ativa. Men ibland sopas gamla strukturer undan och nya uppstår i 
en process som kallas ”kreativ förstörelse”. Begreppet inspirerades 
av Karl Marx men utvecklades av ekonomen Joseph Schumpeter 
som menade att den kreativa förstörelsen främst kan kopplas till 
vissa entreprenörer som äger förmåga till nytänkande.

Tanken att utvecklingen styrs av individer har länge varit grundläg-
gande för vår syn på kreativitet; på senare tid har föreställningen att 
särskilda miljöer är mer kreativa än andra också blivit vanlig. Idén 
om den inspirerade entreprenören är romantiskt och religöst färgad, 
idén om den kreativa miljön är mer demokratisk, sociologisk och 
humanistisk.
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På 1700-talet var en populär tanke att vi får den kreativitet vi förtjä-
nar genom att Gud ser till att ett lagom antal genier uppstår på om-
råden där de behövs. Mot slutet av 1800-talet skapades en ny teori 
om hur vi kan garantera att den individuella kreativiteten fortsät-
ter att utvecklas och inte försvinner. Det var rasbiologin och meto-
den var avel av intellektuellt högtstående individer från intellektu-
ellt högtstående familjer. Efter kriget har psykologer och på senare 
tid neurologer tagit över tolkningsföreträdet när det gäller att förstå 
kreativitet biologiskt.

De som teoretiserar om kreativa miljöer hämtade under en tid inspi-
ration från Stephen Toulmins och Allan Janiks bok Wittgenstein’s 
Vienna (1973), om den pulserande kreativa miljön i Wien tiden före 
första världskriget, med representanter som Ludvig Wittgenstein, 
Sigmund Freud, Arnold Schönberg och Adolf Hitler.

Den kände författaren Stefan Zweig skrev i sin självbiografi, Die 
Welt von Gestern (1942), om Wiens blomstrande kulturliv före kri-
get (mina kursiveringar):

”Konsten når alltid sin högsta höjd där den blir ett folkets livsin-
tresse. Och precis som Florens och Rom under Renässansen drog 
till sig konstnärer och inspirerade dem till storverk, eftersom var 
och en av dem kände att han ständigt tävlade med och måste över-
träffa de andra i folkets ögon, så var musiker eller aktörer i Wien 
medvetna om sin betydelse för staden.”

Zweig framhävde den kulturella gemenskapen som inspirerade 
konstnärer att överträffa varandra och sig själva men som dessutom 
inspirerade publiken till att delta i kulturlivet efter sin förmåga och 
sina ekonomiska förutsättningar. Denna kultur vilade på en med-
borgerlig gemenskap som var staden Wiens mer än imperiets.

Boken skrevs i början av kriget och utgavs i Stockholm 1942. Sam-
ma år tog Zweig, i exil i Brasilien, livet av sig, av allt att döma i 
ren förtvivlan över Hitlerregimens synbarligen framgångsrika er-
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övring av Europa. Det Wien som 
hade varit en den europeiska kultu-
rens kreativa smältdegel före första 
världskriget kan också beskyllas för 
att ha gett upphov till den humanis-
tiska kulturens motsats, den virulenta 
antisemitismen och dess personifika-
tion Adolf Hitler.

Kreativitetsfrågan är alltså mycket 
komplicerad. Kreativitet är inte bara 
av godo, den måste precis som mark-
naden balanseras av politiskt förnuft, 
vilket i de flesta fall innebär sådana 
demokratiska mekanismer som ju 

saknades i Österrike-Ungern liksom i mellankrigstidens diktaturer. 
Det betyder tyvärr inte att demokratier alltid är bra på att reglera 
och styra kreativ verksamhet.

***

Dagens universitetspolitik spelar ett högt spel med den vetenskapli-
ga kreativiteten. De övergripande värden som betonas i den politis-
ka mittfåran är ekonomiska. Vad värre är, ur kreativitetssynpunkt, 
är att de styrningsmodeller som används tycks vara som gjorda för 
att tappa vetenskapen på kreativt blod.

När jag själv började på universitetet läste jag matematik och fysik 
och hade en vag idé om att skriva en doktorsavhandling i fysik. Jag 
bestämde mig för att hoppa av när en av mina lärare föreslog att 
jag skulle fortsätta på denna akademiska bana för att vad samhället 
mest behövde var folk som är duktiga på siffror. Jag var ju intresse-
rad av fysik, inte att bli en siffernisse.

På liknande sätt resonerar man idag om forskningssystemet i sin 
helhet. Doktorander och lärare får veta att poängen med verksam-

Sven Widmalm diskuterar
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heten är att producera citeringar och patent samt skaffa anslag – 
alltsammans sådant som kan mätas och stoppas in i intelligensbe-
friade nyttokostnadskalkyler för att mäta effektivitet samt styra al-
lokeringen av resurser. Dessa styrsystem speglar samma typ av fan-
tasilösa resultatfixering som plågat stora företag som Nokia, eller 
Kodak, eller General Motors.

Ett exempel som jag ofta tänker på är Karolinska institutets utveck-
lingsbolag Karolinska Development som har sloganen ”Profit from 
innovation” (http://www.karolinskadevelopment.com). Detta för 
en verksamhet som för sin överlevnad är beroende av att det finns 
unga begåvade människor som vill arbeta hårt med att lösa veten-
skapliga problem för att bekämpa hälsoproblem. De möts av en slo-
gan som är gjord för att locka riskkapitalister.

Det kreativa universitetet fungerar enligt min mening som Zweigs 
nostalgiska vision av det kreativa Wien. Forskarna är som artisterna 
som sporras att överträffa sig själva för att de ingår i en större sam-
hällsgemenskap där deras skicklighet faktiskt uppskattas, också av 
dem som själva aldrig skulle ta i en stråke eller ett provrör. Medbor-
gerlig gemenskap uppmuntrar till virtuositet.

Tyvärr inkluderade samhällsgemenskapen i Wien inte den yttersta 
politiska makten. Kejsaren hade enligt Zweig inte läst en bok i hela 
sitt liv förutom adelskalendern. Och det gamla Wien gick under. Ett 
demokratiskt system bör ha bättre chans att skapa goda förutsätt-
ningar för hållbar kreativitet på alla områden.

Men just nu är läget det att kreativiteten inom akademin hotas av en 
ingrodd ekonomism och av byråkratisk maktfullkomlighet. Risken 
är att detta leder till alienation, i marxistisk mening. Arbetet dräne-
ras på mening när incitament och styrmekanismer skapas av en in-
kompetent politisk-byråkratisk elit eller företagsledning snarare än 
av dem som ska göra det kreativa jobbet. Denna alienation är inte 
tecken på kreativ förstörelse utan på förstörd kreativitet.
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Kreativt samarbete
Marie och Pierre Curie i sitt  

laboratorium i Paris

Marie Curie (född Maria Sklodowska i Polen) var i grunden kemist, 
men kom tidigt att intressera sig för radioaktivitet. Maken Pierre 
Cure var en genial konstruktör av fysiska mätinstrument. Med hjälp 
av dessa kunde de två i ett mycket kreativt samarbete påvisa ett an-
tal tidigare okända radioaktiva grundämnen.
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Sveriges tillbakagång som forskningsnation: 
självförvållad och förutsägbar

God vilja men bristande klokskap
Bland svenska politiker tycks för närvarande råda enighet om vik-
ten att satsa på forskning. Viljan är det således inget fel på. Men 
trots att Sverige ökar anslagen, medan många andra länder drar 
ned på motsvarande avsättningar, är indikationerna många på att vi 
backar som forskningsnation (1). En rimlig slutsats måste vara att 
de avsatta medlen till del används på fel sätt.

Detta symposium handlar om hur man genom att tillskapa kreativa 
miljöer skall möjliggöra vetenskapliga genombrott. Men gemen-
samt för nästan alla stora genombrott i vetenskapens historia är att 
de inte gått att förutse, utan handlat om en att en enskild individ (el-

Elias Eriksson
Professor i neuropsykofarmakologi. 
Framstående forskare inom neurobio-
logi och psykiatri med rötter i Arvid 
Carlssons Nobelprisbelönade forskning. 
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ningspolitisk debattör i bl.a. DN och på 
Newsmill.
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ler en liten grupp av forskare) råkat göra en stor upptäckt till följd 
av en kombination av talang och lyckliga slumpmässiga omstän-
digheter. 

Lika lite som de stora upptäckterna kan förutses kan de därför pla-
neras fram av forskningspolitiker eller så kallade akademiska leda-
re. Varje försök att peka ut vissa områden som särskilt angelägna att 
satsa på, eftersom stora genombrott just där är att vänta, är därmed 
dömt att misslyckas. Och också de andra tillfälliga nycker som ge-
nomsyrat de senaste decenniernas forskningspolitik har tyvärr varit 
alldeles kontraproduktiva. 

Det finns alltså knappast några nya, djärva grepp som utbildnings-
ministern kan tillgripa för att frambringa svenska nobelpristagare. 
Men däremot skulle svenska forskningspolitiker kunna göra en stor 
insats för svensk forskning genom att fortsättningsvis avstå från så-
dana åtgärder som motverkar tillskapandet av kreativa forsknings-
miljöer.

Tre faktorer utgör tillsammans en viktig förutsättning för att svensk 
forskning skall bli framgångsrik. För det första skall unga studenter 
med fallenhet för forskning lockas att välja en forskarutbildning. 
För det andra skall tillvaron vid universiteten vara så attraktiv att de 
bästa av dem vill stanna också efter disputation. Och för det tredje 
skall de som är framgångsrika erbjudas en stabil, förutsägbar och 
meritbaserad finansiering av sin verksamhet. Kan man med poli-
tiska åtgärder nå dessa tre mål återstår inte mycket annat för reger-
ingen än att avvakta och hoppas på det bästa. 

Vad som under de senaste decennierna skett i Sverige är dock att vi 
dessvärre tagit en rad aktiva beslut som, vad gäller alla dessa tre as-
pekter, får ses som direkt kontraproduktiva. Den nedgång vi nu be-
vittnar är härmed i hög grad självförvållad.
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Hur man effektivt motverkar rekrytering av  
studenter till forskning

Att det förs en aktiv politik ägnad att locka studenter att inte syss-
la med vetenskaplig verksamhet är kanske allra tydligast inom det 
medicinska vetenskapsområdet. 

När Sverige var som mest framgångsrikt vad avser medicinsk forsk-
ning var det vanligt att studerande på läkarlinjen valde en framtid 
som heltidsforskare inom något teoretiskt medicinskt ämne, eller 
disputerade i ett sådant för att sedan gå vidare till en bana som kli-
nisk forskare. Alla våra 6 senaste nobelpristagare i medicin är per-
soner som efter studier i medicin blev professorer i något av de teo-
retiska ämnena medicinsk kemi, fysiologi eller farmakologi. 

När en medicinsk fakultet idag utlyser en professur i ett teoretiskt 
medicinskt ämne är det dock mycket sällsynt att man lyckas rekry-
tera någon enda sökande som läst medicin. Och när Vetenskapsrå-
det utlyser stora anslag till unga forskare inom det medicinska om-
rådet är det <15% som har denna bakgrund. 

Eftersom det tidigare var vanligt att blivande läkare först forskar-
utbildade sig i ett teoretiskt ämne, och sedan övergick till klini-
ken, och där blev ledande kliniska forskare, har denna medicinar-
nas flykt från den teoretiska forskningen kommit att accentuera den 
aktuella krisen för den kliniska forskningen, en kris som annars nog 
ffa får förklaras med universitetssjukhusens avakademisering.

En viktig förklaring till medicinarnas minskade benägenhet att väl-
ja forskarbanan är med stor sannolikhet att läkarlinjen förlorat sin 
tidigare akademiska inriktning, och i stället stöpts om till en renod-
lad yrkesutbildning, där den förment progressiva tanken är att stu-
denterna från dag 1 skall förberedas för en framtid som praktiker 
(2,3,4). 
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Enligt företrädarna för denna moderna läkarutbildning bör sådan 
teoretisk kunskap som inte är uppenbart nödvändig för t ex en all-
mänläkare, sådant som med visst förakt brukar benämnas ”curri-
culum overload”, lyftas ut till förmån för sådant som t ex fritt valt 
arbete, ledarskapsutbildning och grupparbeten om hållbar utveck-
ling. Och ivrarna för den moderna läkarutbildningen ser det som 
särskilt viktigt att de teoretiska ämnena osynliggörs i studenternas 
studieplaner och scheman. Att detta omöjligt kan vara rätt politik 
att locka studenter att ägna sig åt dessa ämnen borde dock vara up-
penbart.

Den mest omvälvande omläggning i denna riktning var sannolikt 
den som för något decennium sedan genomdrevs i Lund, och som 
möjliggjordes av att de inom respektive ämne ledande forskande lä-
rarna fråntogs inflytandet över utbildningen, som i stället flyttades 
över till en liten grupp av förmenta experter. Reformerna genom-
drevs i strid med stora delar av kollegiet, och i efterhand har före-
trädare för studentkåren med beklagan konstaterat att utbildningen 
i teoretiska medicinska ämnen i Lund har blivit alldeles otillräck-
lig (5,6).

Högskoleverket visade däremot stor entusiasm över reformerna när 
man 2007 hade att granska landets läkarutbildningar, och man såg 
därför, med hot om indragen examensrätt, skäl att förmana de läro-
säten som ännu inte följt Lunds exempel att reformera sig. 

Något vetenskapligt stöd, eller ens egentliga argument, för att en 
läkarutbildning där man, som i Lund, har osynliggjort de teoretiska 
ämnena, skulle vara att föredra, redovisade inte Högskoleverkets 
experter, och man såg heller inte skäl att i sitt yttrande kommen-
tera hur de reformer som genomförts i Lund, och som man nu ville 
se genomförda i resten av Sverige, kunde tänkas påverka rekryte-
ringen av medicinare till teoretisk forskning. Att den ledande pion-
jären för en reformerad läkarutbildning i Lund var överansvarig för 
verkets utredning, och att bedömargruppen tycks ha bestått av idel 



41

Sveriges tillbakagång som forskningsnation

likasinnade, och saknat företrädare för de teoretiska ämnena, kan 
nog ha bidragit till utfallet. De långsiktiga negativa konsekvenserna 
för svensk medicinsk forskning av denna Högskoleverkets insats 
bör inte underskattas. 

Om avakademiseringen av läkarutbildningen har sin motsvarig-
het också inom andra områden kan författaren av denna uppsats ej 
överblicka. Men ärendet illustrerar att man inte bör betrakta grund-
utbildning och forskning som separata frågor, och att det är riska-
belt att frånta ämnesföreträdarna inflytandet över den förra. Lik-
som att det är olyckligt när den myndighet som har att granska lan-
dets högskoleutbildning i sina bedömningar hänger sig åt opportunt 
tyckande snarare än baserar sina krav på vetenskaplig grund.

Också andra aktuella åtgärder är ägnade att motverka rekrytering 
av intresserade studenter till forskning. Den aktuella reformen att 
alla doktorander skall beviljas full anställning från första dagens 
forskarutbildning kommer t ex ofrånkomligt att innebära en dras-
tiskt minskad antagning till forskarutbildning, och framför allt för-
svåra för unga forskare att kunna finansiera egna doktorander. 

Givet att forskarutbildningen faktiskt i hög grad är en utbildning, 
och att doktoranderna tillbringar mycket – sannolikt för mycket – 
tid i skolbänken, eftersom man numera ivrar för att göra forskarut-
bildningskurserna obligatoriska, är motivet till reformen inte all-
deles självklar. Men att den kommer att skada svensk forskning är 
uppenbart.

Hur universiteten gjordes oattraktiva och  
ineffektiva

En viktig förutsättning för att kreativa miljöer skall uppstå är att ar-
betssituationen är så pass trevlig och lustfylld att den förmår locka 
till sig talangfulla och självständigt tänkande individer, och upp-
muntrar dessa att stanna. Universiteten hade i detta avseende länge 
en betydande konkurrensfördel vis-à-vis alternativa arbetsplatser 
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såtillvida att de enskilda forskarna själva avgjorde vad de ville fors-
ka på, och genom att det kollegiala styret rådde över hur en institu-
tion eller fakultet skulle styras. Dessa faktorer, som i allmänhet sak-
nas t ex i forskande företag, har säkert spelat en avgörande roll för 
att många skickliga forskare föredragit att verka inom ett universi-
tet hellre än att acceptera en mer högavlönad position t ex inom ett 
läkemedelsföretag.

Det kollegiala styret har många fördelar. Den principiellt viktigas-
te är kanske att det värnar forskningens frihet. En forskargrupp, el-
ler institution, eller fakultet, skall inte till följd av t ex politiska på-
tryckningar kunna åläggas att bedriva viss typ av forskning. 

Men lika viktig är att det kollegiala styret, när det fungerar, motver-
kar det godtycke och den mannamån som annars lätt vinner insteg 
när forskningsresurser skall fördelas. Ett system som innebär att 
beslut om medelsfördelning tas vid protokollförda sammanträden, 
där de närvarande är valda av sina kolleger, är således oftast mer 
tilltalande än ett som innebär att forskare köar med kupad hand ut-
anför chefens dörr, för att bakom densamma vädja för sin sak. 

En tredje fördel med det kollegiala styret är att forskare har en be-
nägenhet att tillse att tillgängliga medel används för det som utgör 
universitetens huvuduppgift, dvs forskning och undervisning. Det 
kollegiala styret utgör härmed ofta en viktig garant mot en expan-
derande administration eller satsning på andra verksamheter än de 
som bör vara universitetens huvuduppgifter.

Under de senaste åren har svenska universitet dock genomgått en 
radikal organisatorisk förändring vars fördelar ingen verkar kunna 
redovisa. Man har i hög grad avskaffat det kollegiala styret, man 
har infört ett linjestyre av näringslivsmodell, och man har, som så 
många andra myndigheter, låtit verksamheten förgiftas av en rap-
porteringskultur av new-public-management-typ. Den autonomi 
som samtidigt givits de enskilda lärosätena har härmed inte blivit 
någon autonomi för respektive lärosätes forskarkollegium, utan för 
lärosätenas rektorer och styrelser (7,8,9). 
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Omvandlingen av universiteten hade inte behövt utgöra något stör-
re bekymmer om rektorerna hade valt att spela främst en represen-
tativ roll, och givit de enskilda fakulteterna betydande autonomi, 
och uppmuntrat dessa att i sin tur fatta beslut i god kollegial ord-
ning. Och om de styrelser som i allmänhet domineras av perso-
ner utan närmare inblick i akademisk verksamhet hade sett som sin 
främsta uppgift att övervaka att verksamheten följer lagar och för-
ordningar. 

Om man ger en viss instans betydande makt är risken dock stor att 
den känner sig tvungen att utnyttja den. En rektor kan lätt uppfyllas 
av en önskan att leva upp till rollen som ”akademisk ledare”, för att 
härigenom visa att de många chefskurserna inte varit förgäves, och 
att den höga lönen är befogad. 

Elias Eriksson argumenterar
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Denna typ av dådkraft kan ta sig många uttryck. Som tids- och re-
surskrävande omorganisationer. Som expansion av den centrala ad-
ministrationen. Som satsning på verksamheter som av principiella 
skäl borde vara ett universitet främmande (som t ex att – som myn-
dighet – engagera sig i aktuella samhällsfrågor). Som meningslös-
heter av typen ”vård av varumärke”. Som införande av omfattan-
de (och i värsta fall obligatorisk) fortbildning av personalen (t ex 
i form av kurser i pedagogik eller ledarskap). Som särskilda sats-
ningar på vissa godtyckligt utvalda forskningsprojekt. Som infö-
rande av new-public-management-inspirerade rapporteringsruti-
ner. Etc. Och en styrelse vars ledamöter saknar inblick i akademisk 
verksamhet, och ofta känner lojalitet med rektor, kan inte förväntas 
stoppa denna typ av aktiviteter.

Denna utveckling har inneburit dels att universiteten blivit långt 
mindre attraktiva arbetsplatser för forskare/lärare. Och dels att 
enormt mycket resurser läggs på aktiviteter som bäst kan beskrivas 
som helt meningslösa, men som ofta är direkt kontraproduktiva. 

När man efterhör med förespråkare för den nya ordningen varför 
det varit nödvändigt att omstöpa universiteten till linje-baserade 
new-public-management-strukturer är det svårt att få tydliga be-
sked. Ibland brukar det anföras att man inte får glömma att univer-
siteten är myndigheter. Och ibland brukar det hävdas att dagens 
universitet står inför helt nya utmaningar än tidigare. Men myndig-
heter har de ju varit länge. Och uppgifterna är ju i stort desamma 
som de alltid har varit: att efter bästa förmåga bedriva undervisning 
och forskning.

Nedmonterandet av en förutsägbar och  
meritbaserad forskningsfinansiering

Vi har under senare år fått långt fler professorer än vi haft tidigare, 
vilket inneburit att lärosätena fått allt mindre möjligheter att finan-
siera deras forskning med någon typ av basanslag. Desto viktigare 
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är det härmed att de skickligaste forskarna på ett rättvist och förut-
sägbart sätt kan få sin verksamhet finansierad från annat håll.

Tidigare utgjordes fundamentet i statens sökbara stöd till enskilda 
forskare av forskningsrådens projektanslag. Fördelning baserades 
på välfungerande peer review med innebörden att forskare inom 
ett och samma ämnesområde fick sina ansökningar bedömda och 
rangordnade av en grupp bedömare från samma eller närliggande 
områden. 

Detta system hade (och har) en rad fördelar: bedömningarna utför-
des av sakkunniga, beredningen var transparent såtillvida att de sö-
kande fick tillgång till de poäng deras ansökan åsatts, alla var väl-
komna att söka på samma villkor, anslagen var proportionella till 
de avgivna poängen, och systemet var någorlunda förutsägbart: den 
som hade bedrivit framgångsrik forskning kunde räkna med att få 
förnyat anslag. Dessutom var de största anslagen väl tilltagna, och 
fungerade som normgivare för andra anslagsgivare.

Vetenskapsrådet delar fortfarande ut projektanslag, men allt fler 
duktiga forskare får numera avslag, och få tilldelas anslag som 
räcker ens till att avlöna t ex en laboratorieassistent och en dok-
torand. Givet att den totala satsningen på forskning under senare 
år har ökat drastiskt borde det ha varit möjligt att kraftigt öka pro-
jektanslagens antal och storlek. Men forskningspolitikens förban-
nelse har varit att ingen utbildningsminister tycks se detta som ett 
tillräckligt spektakulärt sätt att stärka svensk forskning, trots att det 
sannolikt vore det mest effektiva, och det som en bred majoritet av 
forskarna själva skulle förorda. I stället för påtagligt ökade projekt-
anslag har vi således under de senaste 20 åren tvingats bevittna en 
rad politikerinitierade satsningar som alla har det gemensamt att de 
i efterhand måste ses som misslyckanden. 

När löntagarfondsmedel frigjordes för forskning allokerades dessa 
till ett antal stiftelser, av vilka den största, Stiftelsen för Strategisk 
Forskning (SSF), fortfarande inte lyckats tillskapa en fungeran-
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de och professionell peer review – hela verksamheten har härmed 
dessvärre karakteriserats av godtycke och amatörism. Dessutom 
fick man i början av sin verksamhet för sig att svenska forskare inte 
hade förstånd nog att själva etablera de nationella samarbeten som 
deras forskning krävde, utan skulle tvingas till ökat grupparbete ge-
nom att anslagen delades ut till nationella nätverk hellre än till en-
skilda forskare. Och man vidtog också den olyckliga åtgärden att 
öronmärka medlen för vissa specifika områden eftersom man (fel-
aktigt) ansåg sig kunna förutse att det var inom just dessa områden 
som framtida svenska framgångar var som mest sannolika.

I ett senare skede övergick SSF från att stödja nationella nätverk 
till att ge mycket stora anslag till lokala konstellationer av forskare. 
Igen blev beredningen lidande av att de sakkunniga skulle bedöma 
konstellationerna av forskare snarare än enskilda sådana. Men ett 
ännu större problem var att man lät projekt inom alla olika veten-
skapsområden tävla med varandra, och poängsättas med avseende 
på vaga kriterier av personer helt utan förutsättning att bedöma det 
de var ombedda att bedöma. 

Att satsningen på konstellationer av forskare var ett felgrepp har så 
småningom stått klart för de flesta men tyvärr inte för regeringen. 
2008 anmodades således Vetenskapsrådet att utlysa så kallade Lin-
néanslag, vilka igen riktades till kollektiv snarare än till enskilda 
forskare. Än en gång fick man härmed en illustration på att det inte 
går att tillämpa rättvisande peer review när bedömarna har att vär-
dera en lång rad av forskare, med varierande kvalitet, och vars på-
stådda samarbete ofta bara är en papperskonstruktion. 

Kort senare upprepades samma misstag genom den s k Leijonborg-
satsningen, som innebar att regeringen utsåg ett antal områden som 
särskilt viktiga, och lät fakulteterna, genom att ånyo mobilisera 
konstellationer av forskare, tävla om mångmiljonbelopp inom res-
pektive område (8). 
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Hur regeringen kom fram till att just de områden man förtecknat 
på sin lista var i särskilt behov av stöd utgör än idag ett mysterium 
– som t ex varför man ansåg det viktigt att satsa på forskning om 
cancer men ej på forskning om hjärtkärlsjukdom, och om diabetes 
men ej om infektionssjukdomar, och om den ekonomiska tillväx-
ten i Mellanöstern och Ryssland men ej den i Brasilien eller Kina. 

Den som begär ut dokumentation på beslutsunderlaget blir lottlös – 
det finns inte en enda papperslapp i departementets arkiv som för-
klarar varför man gjorde just dessa prioriteringar. Och igen var be-
redningen just så amatörmässig som man kan förvänta sig när det 
är konstellationer snarare än enskilda forskare som skall värderas.

2013 tycks det äntligen ha gått upp också för forskningspolitiker-
na att man bör stödja enskilda forskare snarare än kollektiv. Men i 
stället för att tillskjuta medel till projektanslag har man ålagt Veten-
skapsrådet att införa en rad nya och ogenomtänkta anslagsformer, 
som t ex orimligt höga anslag till unga forskare i ett läge där många 
andra svenska finansiärer tillämpar samma politik, vilket fått till 
följd att de mer lovande men fortfarande ganska oprövade yngre 
svenska forskarna idag ofta är våldsamt överfinansierade. Och i se-
naste propositionen hade man dessutom ånyo ansett sig kunna iden-
tifiera områden i särskilt behov av stöd – denna gång var det forsk-
ning om infektioner och om åldrande som, av outgrundliga skäl, 
borde prioriteras. 

Dessa satsningar har inneburit är att det under senaste decennier-
na i svensk forskningsfinansiering rått ett omvänt förhållande mel-
lan anslagens storlek och professionaliteten i bedömningarna – ju 
större belopp, desto torftigare beredning. Denna princip illustreras 
t ex av SSF:s satsning på starka miljöer, av Linné-anslagen och av 
Leijonborg-satsningen. Men också av mer aktuella ärenden: medan 
projektanslag i 700.000-kr-klassen fortfarande bereds ingående av 
inom området specialkunniga sakkunniga låter Vetenskapsrådet för 
närvarande (2014) en kommitté med blandad (och därmed ytlig) 
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kompetens avgöra vilka seniora talanger som skall tilldelas anslag 
om 5 milj kr per år i 10 år, samtidigt som man helt utan någon peer 
review värd namnet avsätter över 100 miljoner kr till hemvändande 
forskare som tillbringat tid utomlands 

De många politiska nyckerna inom forskningsfinansieringsområdet 
har varit djupt skadliga. För det första har de inneburit en ryckighet 
och oförutsägbarhet – medan duktiga forskare tidigare kunde räkna 
med ett väl tilltaget projektanslag från VR har man under de senaste 
decennierna alltför ofta varit tvungen att ha turen att vara verksam 
inom ett visst område, eller tillhöra en viss åldersmässig kategori, 
eller vara omgiven av framgångsrika kolleger med vilka man kan 
formera en konstellation i samband med att ansökan skickas in, för 
att kunna bli föremål för anslag. 

För det andra har flertalet specialsatsningar inneburit ett betydande 
resursslöseri, såtillvida att alltför amatörmässiga peer review-pro-
cesser inneburit att mycket stora anslag har tilldelats mediokra pro-
jekt. 

För det tredje har den förda politiken haft negativa konsekvenser 
för lärosätena, som ofta ställs inför övertalighetsproblem när ett 
projekt som överfinansierats i samband med någon specialsatsning 
plötsligt står utan finansiering. 

Och för det fjärde har det ökade utrymmet för godtycke och man-
namån skapat en frustration i forskarsamhället som inte är ägnad 
att öka forskaryrkets attraktionskraft. Dessutom har de ofta amatör-
mässiga bedömningarna haft ett demoraliserande inflytande, såtill-
vida att den nya generationen forskare lärt sig att ytan spelar större 
roll än innehållet. Att många unga forskare numera låter interna-
tionella konsultfirmor författa sina ansökningar, varigenom också 
ganska torftiga projekt kan kläs i tillräckligt attraktiv skrud för att 
imponera på semi-sakkunniga bedömare, är en dyster utveckling.
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En konservativ konklusion

Liksom socialdemokraterna under 50-talet, och de härpå följande 
årtiondena, tycks svenska politiker i båda de politiska blocken idag 
vilja avsätta betydande medel för att Sverige skall bli framgångs-
rikt som forskningsnation. Men till skillnad från då tycks man inte 
lyckas. 

Delvis kan skillnaden förklaras av att Sverige under 50-talet hade 
ett försprång gentemot andra länder tack vare att vi stått utanför kri-
get. Men detta räcker inte som förklaring till att vi idag, trots stora 
avsättningar, har en sämre utveckling än t ex Danmark. 

Gemensamt för de tre möjliga förklaringar till nedgången som jag 
nämnt i denna uppsats är att man från statsmaktens sida inte läng-
re inser att man, för att tillskapa kreativa miljöer vid våra universi-
tet, måste lita på att forskarna själva förstår hur verksamheten bäst 
skall skötas. 

Det är t ex ett misstag att beröva de forskande lärarna inflytande 
över grundutbildningen, i tron att denna sköts bättre av självut-
nämnda experter på området, som skett t ex vad avser svensk läkar-
utbildning, med sviktande rekrytering av medicinare till forskning 
som följd.

Och det var ett ännu större misstag att överföra makten över univer-
siteten från lärarkollegiet till styrelser som domineras av personer 
från andra sektorer av samhället, och att införa en linjeorganisation 
genomsyrad av chefsutbildningar och rapporteringskultur. Med en 
ofta handfallen rektor i spetsen, som fullt naturligt inte riktigt vet 
hur den makt som följer på uppdraget bör utnyttjas, och som i brist 
på annat inte sällan hemfaller åt en kontraproduktiv iver att likfor-
ma och byråkratisera verksamheten.

Och det är likaså ett misstag att försöka tvinga forskare till ökat 
samarbete genom att villkora anslagen med att man söker som kol-
lektiv, eller att försöka förutsäga inom vilka områden framtida ge-
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nombrott är att vänta, och på departementsnivå ta beslut om att al-
lokera medlen dit, eller att på annat sätt öronmärka varje ökning av 
de sökbara statliga forskningsanslagen till olika typer av tillfälliga 
specialsatsningar.

Det bästa som kunde hända svensk forskning vore således införan-
det av en politik som dessvärre kan te sig konservativ och tillbaka-
blickande, men som med stor säkerhet skulle leda till ett uppsving. 
Vi behöver således i) återakademisera grundutbildningarna, ii) åter-
införa det kollegiala styret på universiteten och iii) avstå från rik-
tade satsningar, och i stället kraftigt höja Vetenskapsrådets peer re-
view-baserade projektanslag. 

Och framför allt bör både forskningspolitiker och s k akademiska 
ledare inse att vetenskapliga genombrott inte låter sig framplaneras, 
men dyker upp där man minst anar det, om man bara ger de enskil-
da forskarna tillräckligt av frihet och arbetsro. 
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Emma Sparr

Vad är kreativ miljö?

Om jag hade valet mellan att få x miljoner kronor till att bedriva 
forskning i ett eget fint laboratorium, eller att få hälften så mycket 
för att utföra samma projekt i en vetenskapligt stark och väl fung-
erande miljö, så hade jag tveklöst valt det senare. Skälet till detta 
val är att jag tror att en stimulerande vetenskaplig miljö kan vara en 
nyckelkomponent för nyskapande forskning, kreativitet, utveckling 
och arbetsglädje. 

Vad är det då i en kreativ miljö som är mer värt mer än de där ex-
tra miljonerna? Vid sidan av vetenskaplig styrka så kan man tänka 
sig ett antal mjuka faktorer som är svåra att mäta eller styra. Om 
man från samhällets sida vill främja kreativa miljöer är det viktigt 
att fundera över vilka dessa faktorer är, hur man kan premiera och 
stötta dessa, och huruvida det finns mekanismer i våra system som 
motverkar dessa. 

Djup kunskap inom vetenskapsområdet är givetvis en grundförut-
sättning för kvalitet och nyskapande. Vid sidan om detta tror jag att 
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mångfald är en mycket 
viktig faktor. Kreativi-
teten triggas av att arbe-
ta med människor som 
kan andra saker och har 
andra förmågor än en 
själv, då detta hjälper en 
att se saker på nya sätt 
och få andra perspektiv. 
Mångfald gäller också 
ålder, kön och nationa-

litet. Den dynamik som följer med internationell rörlighet och för-
yngring betyder mycket för vitaliteten och kreativiteten i miljön. 
Utifrån kan man stötta detta genom att till exempel verka för inter-
nationell och ämnesmässig mobilitet och för tydligare karriärvägar 
för yngre forskare.

Jag tror att det är avgörande för en vetenskapligt kreativ miljö att 
forskarna inom miljön visar ömsesidigt intresse och respekt för var-
andras arbete, att de är generösa med sin kunskap och att de är öpp-
na för samverkan. Detta är mjuka faktorer som inte är lätta att styra 
utifrån, men några viktiga förutsättningar för att de ska kunna upp-
nås är vetenskaplig frihet, arbetsro och rimlig intellektuell och so-
cial trygghet. Forskningen bör initieras av forskarna själva och inte 
bestämmas utifrån. Forskarna måste få tid att ägna sig åt sin forsk-
ning och inte begravas i andra ”måsten”, såsom administration. Det 
är också viktigt att forskningen får vara långsiktig och att forskarna 
har möjlighet att satsa på sådant som är mer osäkert eller nytt. 

Jag vill i resten av denna text fundera kring en aspekt som jag tror 
har stor påverkan på flera av de mjuka faktorer som nämns ovan, 
och det är utvärderingsprocesser. Utvärderingar är en viktig del av 
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vårt arbete som forskare, både att bedöma andras arbete och att själ-
va bli bedömda. Utvärderingsprocesser kan användas som verktyg 
både för att gynna nyskapande och nytänkande, men de kan också 
göras på ett sätt så att de missgynnar kreativiteten. Det är därför av 
yttersta vikt att utvärderingar görs det på ett bra sätt.

Inom den del av forskningsvärlden som jag känner (naturveten-
skaplig forskning, kemi) så utvärderades vi ofta. För de allra flesta 
av oss är det avgörande att falla väl ut i dessa utvärderingar. Yngre 
forskare har ofta korta och ovissa anställningar, och tillsvidarean-
ställda mer seniora forskare måste ofta finansiera merparten av sin 
tjänst med externa medel. Under dessa försättningar så kan utfallet 
av utvärderingarna handla om ens överlevnad i systemet. Om man 
inte vet om man har pengar eller anställning om ett halvår så är man 
mindre benägen att ta risker, gå nya vägar eller ha tid att intressera 
sig för andras arbete. Det är därför väldigt viktigt att fundera över 
vad man utvärderar och hur man gör sin bedömning. I utvärderings-
processer som lägger största vikt på enkelt mätbara kriterier såsom 
bibliometri och ren produktivitet så tenderar man att gynna forsk-
ning som är mer säker, och missgynna sådant som kan leda till lägre 
produktivitet under en period. I en sådan utvärderingsprocess pre-
mieras inte risktagande, tvärvetenskap eller ämnesmässig och geo-
grafisk rörlighet. 

Utvärderingsprocesser kan å andra sidan också användas som verk-
tyg för att främja utvecklande av nya forskningsfält, och för att 
stötta riskfyllda och tidskrävande forskningsprojekt med höga am-
bitioner att lösa komplexa problem. Detta kräver mer mångsidiga 
utvärderingsprocesser där faktorer såsom tvärvetenskap, mobilitet 
och gränsöverstigande också har högt meritvärde. Det behövs även 
långsiktighet och förutsägbarhet i finansieringssystem och resurs-
tilldelning. I Sverige har man under många år satsat stora resurser 
på centrumbildningar och strategiska miljöer. Under senare år har 
finansieringstrenden vänt och man satsar numera på ett antal excel-
lenta individer. Dessa och andra principer för medelsfördelningar 
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Universitet måste vara mer än en trevlig kaffe-
automat

Sveriges unga akademi grundades 2011 av Kungl. Vetenskapsa-
kademien i syfte att skapa en tvärvetenskaplig plattform för unga 
forskares perspektiv i det offentliga samtalet. Ung i sammanhang-
et betyder att man vid tillträdet har disputerat för högst tio år se-
dan. Man är ledamot i fem år. I dag består Sveriges unga akademi 
av 34 forskare från alla ämnesområden. Nya ledamöter rekryteras 
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har både fördelar och nackdelar. I princip så kan dessa satsningar 
möjliggöra långsiktighet och främja kreativitet, även om detta långt 
ifrån alltid är fallet. En långsiktig finansiering kan utnyttjas för att 
stötta mer riskfyllda forskningsprojekt, nya samarbeten, utvecklan-
det av nya fält och tekniker, samt till att ge stöd till unga forskare 
med djärva idéer. I kommande utvärderingar av dessa stora sats-
ningar är det högst önskvärt att man värderar hur de har använts 
för att främja gränsöverstigande, mobilitet, risktagande och föryng-
ring, och om de lyckats stimulera uppkomst av kreativa miljöer.
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årligen. Målet är att akademin ska bestå av 40 ledamöter. Sveriges 
unga akademi blev den 24 oktober 2013 en fristående stiftelse. 

Historiskt har Sverige varit en framstående vetenskaps- och forsk-
ningsnation, men utvecklingen är oroande. Trots stora satsningar är 
vi på väg att hamna på efterkälken. Denna dystra bild är ingen fri-
handsskiss av Sveriges unga akademi. Den tecknas också i en rap-
port från Kungl. Vetenskapsakademien, ”Fostering Breakthrough 
Science”. Rapporten beskriver bland annat hur vi i Sverige produ-
cerar en strid ström av artiklar, men når inte genombrott i samma 
utsträckning som jämförbara länder och – måhända viktigast – till-
växten och rekryteringen av nya framgångsrika forskningsområden 
och forskare är betydligt sämre i Sverige än på andra håll. 

Det är alltså svårt att frigöra sig från tanken att den svenska fria 
akademiska forskningen tappar fart. 

Det är därför hög tid att återskapa de kreativa forskningsmiljöer 
som tillåter svensk forskning att även framgent vara en drivande, 
kreativ och utvecklande kraft.

Det förutsätter framför allt att vi tar några konkreta och oroande 
tecken i tiden på allvar: forskningens likriktning, och forskarsam-
hällets uppenbara rekryteringssvårigheter. Vi kan inte längre blun-
da och hoppas att problemen ska försvinna av sig själva. 

Nästan alla nobelpristagare brukar få samma beundrande fråga vid 
de föga skjutjärnsbetonade intervjuerna i samband med prisutdel-
ningen, ställd med små och hövliga variationer: varför lyckades de, 
vad var nyckeln till framgång?

Det intressanta är att de flesta pristagare (med undantag för fred 
och litteratur) ger ungefär samma svar: de hade turen att hamna i 
en forskningsmiljö som var tillåtande, man erhöll långsiktig finan-
siering, forskningsgruppen var en lagom stor och kreativ mångfald 
av individer. 
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Svenska forskningspolitiker och högskoleledare borde lyssna nog-
grannare på nobelpristagarna.

Ty svaren är säkerligen ingen tillfällighet. Samma beskrivning ges i 
forskning om kreativa miljöer. Några få klart identifierbara faktorer 
har visat sig viktiga för möjligheten att göra genombrott. 

Men många lärosäten i Sverige har bakbundit sig själva. Man har 
avhänt sig alltför mycket av rekryteringsansvaret till forskningsrå-
den och andra externa finansiärer. Det leder till en defensiv grund-
syn som i alltför hög grad premierar redan framgångsrik forskning. 
Det är självfallet inte fel att premiera framgångsrik forskning, men 
det förutsätter en stabilare grund för unga forskare än vad dagens 
system medger. Det förutsätter en begriplig och överblickbar kar-
riärstege som gör långsiktiga överväganden och riskfyllda projekt 
möjliga. En sådan grund saknas i dag och därför leder beroendet av 
kortsiktiga externa medel och den därtill knutna publikationshetsen 
obönhörligen, åtminstone på sikt, till forskningslikriktning. En ung 
forskare med finansieringsbilan hängande över huvudet satsar inte 
på ett riskfyllt projekt. 

Men det är inte blott forskningens bristande mångfald som riskerar 
att försvaga Sverige som forskningsnation. Problemet gäller också 
forskarnas bristande mångfald – alltså vilka individer som blir fors-
kare. Härvid kan många parametrar studeras. Nedan väljer jag ett 
av dem, en lätt mätbar grupp: andelen kvinnor på olika nivåer inom 
det akademiska systemet. Jag vill alltså poängtera att nedanstående 
resonemang alltså inte primärt är ett inlägg i jämställdhetsdebatten 
– förvisso också en ytterst viktig fråga – utan ett exempel på forsk-
ningssamhällets rekryteringsbekymmer. Andelen kvinnor är en ro-
bust och lätt mätbar indikator på hur väl forskarsamhället fungerar 
som meritokrati.

Grundutbildningarna har i över tre decennier dominerats av kvin-
nor. På doktorandnivå utgör kvinnor ungefär hälften. Under de se-
naste tio åren har forskarassistenterna och de biträdande lektorer-
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na – det första steget mot en 
självständig forskarkarriär 
– bestått av cirka 40 procent 
kvinnor. Andelen kvinnliga 
professor är drygt 20 procent. 

När det gäller professorer har 
alltså en viss uppryckning 
skett – år 1995 var siffran un-
der tio procent! Men om man 
delar upp andelen kvinnli-
ga professorer i åldersgrup-
perna under eller över 50 
år så får man likfullt i stort 
sett samma siffror – strax 
över 20 procent. Detta är alltså inte ett problem som ser ut att för-
svinna av sig själv. 

Undersökningar visar också att kvinnor har svårt att få stora exter-
na anslag. Under det senaste decenniet har det tillkommit åtskilli-
ga nya anslag och priser som speciellt riktar sig till yngre forskare, 
exempelvis Starting grant från Europeiska forskningsrådet (ERC), 
Framtidens forskningsledare från Strategiska forskningsstiftelsen 
(SSF), Pro futura från riksbankens jubileumsfond och senast i ra-
den Wallenberg fellows från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 
Endast 26 procent av dessa prestigefyllda anslag har åren 2000-
2012 tilldelats kvinnor. 

Skillnaderna tycks alltså uppstå redan tidigt i forskarbanan.

Hur har det kunnat gå så illa? Antingen anställs fel personer eller 
också ges de felaktiga förutsättningar; jag misstänker att sanning-
en är en kombination av båda förklaringarna. Man kan vidare kon-
trastera att alltför mycket av rekryteringen tidigt i forskarkarriären 
sker genom internrekrytering där kontakter snarare än meriter av-
gör villkoren. (Här går det att hänvisa till annan robust och minst 
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lika nedslående statistik: på några av våra stora universitet är det så 
många som 70 procent av professorerna och 80 procent av lekto-
rerna som har en doktorsavhandling från samma lärosäte där de nu 
verkar. Det leder ofelbart till idéinavel. )
Slutsatsen är obehaglig, men ofrånkomlig: forskarsamhället för-
minskar sin egen rekryteringsbas och försvagar sin meritokratiska 
förmåga – genom kortsynthet, nepotism, kanske rentav konflikt-
rädsla och missriktad vänlighet. 
Svenska lärosäten behöver alltså tänka om vad gäller rekrytering 
och syn på nyskapande genombrottsforskning. Vi måste skapa ett 
slagkraftigt karriärsystem som premierar både mobilitet, nytänkan-
de och risktagande – men där det samtidigt finns en inbyggd kvali-
tetsäkring. En sådan förbättring skulle skapa jordmån för nya tan-
kar och större rörlighet – mellan forskningsämnen, länder, lärosä-
ten, industri, sjukhus och myndigheter. Den internationella erfaren-
heten och mobiliteten är särskilt viktig i en tid då svensk forskning 
stagnerar. I ett globaliserat kunskapssamhälle måste vi se till att få 
både in- och utflöde av personer och idéer.
Sveriges unga akademi har tagit fram ett karriärssystem som rym-
mer den transparens och den förutsägbarhet som skulle göra svensk 
forskning bättre och forskarbanan till ett attraktivare karriärval för 
unga forskare. 
Sveriges unga akademi vill:
1. Skapa öppna transparenta utlysningar som underlättar rekryte-
ring av nya spännande talanger på en global arbetsmarknad. I re-
kryteringsprocessen måste internationell erfarenhet väga tungt. 
2. Säkra långsiktighet, kvalitet och trygghet genom tydliga kriterier 
för hur en ung forskare kan avancera från en tidsbegränsad merite-
ringsanställning till fast anställning. 

3. Att lärosätena ska finansiera startanslag i form av basanslag som 
gör det möjligt för den nyanställda forskaren att ta risker som krävs 
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för oberoende och nyskapande genombrottsforskning. Ett sådant 
startanslag skulle också öka mobiliteten, vidga rekryteringsbasen 
– bland annat ur ett jämställdhetsperspektiv – och göra Sverige att-
raktivare för den som vill inleda en självständig forskarkarriär. 

Lärosätena ska kort sagt kunna erbjuda en forskare en reell möjlig-
het att forska – inte bara ett kontor i anslutning till en trevlig kaf-
feautomat. 

Med en sådan reform skulle svensk forskning åter kunna vinna ter-
räng. Vi skulle kunna skapa den långsiktighet, den kvalitetssäkring 
och den flexibilitet som krävs för kreativa forskarmiljöer och ny-
skapande forskning. Vi skulle kunna säkra Sveriges återväxt som 
forskningsnation. 

Nils Karlson

Flygbussen till den fria akademin1

Inledning 
Flygbussen in till Lund går via forskningsparken Ideon, Lunds Tek-
niska Högskola och Universitetssjukhuset, alla exempel på kreati-

1  Kapitlet baseras till viss del på Karlson (2013), där ett mer utförligt resonemang om den fria aka-
demins förtjänster förs. Se även Karlson (2007).

Nils Karlson
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vecklingskraft i synnerhet.
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va miljöer. Här möts grundforskning och tillämpad forskning. Här möts 
kommersiella intressen, riskkapital, entreprenörskap och offentlig fi-
nansierad verksamhet. Nya, innovativa företag och etablerade industri- 
och läkemedelskoncerner samverkar i en miljö med alltifrån lands-
tingsfinansierad sjukvårdsproduktion och statlig universitetsutbildning 
till spjutspetsforskning i forskargrupper av yppersta nobelklass.

Faktum är att mycket av det vi ser i Lund pekar framåt – just så här ska 
en fri akademi, med genuint kreativa miljöer se ut. En mångdisciplinär 
pluralism i styr-, finansierings- och organisationsformer, kombinerat 
med såväl samarbeten som konkurrens, är och har alltid varit förutsätt-
ningen för nya idéer och innovationer.

Men så ser det sällan ut i och kring Sveriges universitet. Fortsätter vi 
flygbussen in mot Domkyrkan och Universitetshuset, blir det dessvärre 
allt mer likt en forskningsfabrik, där central styrning och ensidiga inci-
tament i allt högre grad styr verksamheten.

Det är märkligt att vi i Sverige i hög grad har valt att styra universitet 
och högskolor på ett sätt som liknar hur det forna Sovjetunionen för-
sökte styra det ekonomiska systemet. I Alec Noves klassiska studie 
The Soviet Economic System2 förklaras varför detta inte fungerade. 
Visserligen förmådde man vid enstaka tillfällen mobilisera resurser till 
prioriterade projekt som vid uppskjutningen av Sputnik år 1957, men 
överlag präglades ekonomin av enorma kvalitetsproblem, låg effekti-
vitet och bristande lyhördhet för konsumenternas önskemål. Slutresul-
tatet var en ren systemkollaps.

Huvudskälet till problemen var att Gosplan, den centrala planeringsen-
heten, till slut saknade trovärdig information om vad som producera-
des, hur mycket som producerades och kvaliteten på det som produce-
rades. Alla upptänkliga kvantitativa och kvalitativa mål sattes upp, ut-
värderingar gjordes, strategiska områden prioriterades, särskilda sats-
ningar på elitenheter gjordes och så vidare. Aktörerna i systemet anpas-
sade sig emellertid till de centrala direktiven och måtten, till det som 
var mät- och kvantifierbart, istället för att verkligen sträva efter kva-
litet, effektivitet och konsumentnytta. Det gick inflation i informatio-
nen, incitamenten och styrsystemen blev i slutändan kontraproduktiva.
2  Nove (1977).
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Det finns tydliga indikationer på att Sverige, åtminstone delvis, har 
gjort detsamma inom utbildnings- och forskningsområdet. Vi har 
utvecklat ett system som premierar kvantitativ massproduktion av 
högre utbildning och forskning, utan tillräcklig hänsyn till kvali-
tet, effektivitet och relevans. Särskilt problematisk är resursfördel-
ningssystemet. Vi har fått en forskningsfabrik snarare än en fri aka-
demi. 

Forskningsfabriken
Missnöjet med hur det svenska universitets- och högskolesystemet 
idag fungerar är stort, både internt och externt. Kritiken kan förenk-
lat sammanfattas3 i följande fyra punkter:
1. Otillräckliga resurser
2. Sjunkande kvalitet
3. Bristande effektivitet
4. Otillräcklig relevans
Bilden är naturligtvis långt ifrån entydig, men de bristande resur-
serna består kanske främst i att både utbildnings- och forskningsre-
surserna räknat per student har minskat när utbildningen har expan-
derat, vilket bland annat lett till minskad lärar- och undervisnings-
täthet. Mycket talar dock för att det främst är en ineffektiv alloke-
ring och användning av tillgängliga resurser som är det verkliga 
problemet, vilket leder oss över till bristerna i kvalitet, effektivitet 
och relevans.

Högskoleverket har även de senaste åren genomfört vissa utvärde-
ringar och till och med indragningar av examensrättigheter. Under-
laget för granskningarna är lärosätenas självvärderingar, studenter-
nas självständiga examensarbeten, enkäter till alumner samt studen-
ternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen 
i examensbeskrivningarna3. Ungefär 21 procent av de närmare 300 
undersökta utbildningarna blev underkända. Under 2001–2006 fick 
3  IVA (2006); Lindberg (2012).
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tio procent av de 1 700 akademiska utbildningar som granskades av 
Högskoleverket sin examensrätt ifrågasatt. 

Problemen var i princip desamma oberoende utav vilket ämne el-
ler vilken utbildning som utvärderades. Den vanligaste kritiken var 
att utbildningsmiljön var för liten och splittrad, brist på kreativitet 
samt att lärarkompetensen var för låg. Även bristen på ekonomiska 
resurser och ett ökat antal studenter ledde till färre undervisnings-
timmar, vilket ledde till att lärarkåren var hårt belastad. 

På motsvarande sätt förefaller kvaliteten i svensk forskning ha fallit 
under senare år. Vetenskapsrådet har bland annat visat att Sverige 
inte har lyckats hålla jämn takt med övriga Europa i konkurrensen 
om uppmärksamheten (citeringarna) i den vetenskapliga litteratu-
ren4. 

Tydliga tecken finns även på bristande effektivitet och relevans. 
Medelåldern för svenskar som tar examen från universitet och 
högskolor är omkring 29 år. Det är en högre examensålder än alla 
OECD-länder utom två. Ungdomar inleder studierna senare och 
tillbringar längre tid i studier i Sverige jämfört med flertalet andra 
länder5. Dessutom indikerar flera rapporter från näringslivets or-
ganisationer att relevansen för arbetslivet är otillräcklig på många 
utbildningar. Enligt den senaste rapporten Högskolekvalitet av 
Svenskt Näringsliv6 upplever varannan student att kontakten med 
arbetslivet under utbildningen var bristfällig. 

Något enkelt svar på hur dessa problem ska kunna lösas finns natur-
ligtvis inte, men ett antal centrala utgångspunkter för den fortsatta 
diskussionen kan ändå identifieras. Uppenbart är att ökade resurser 
i sig är otillräckligt och kanske även missriktat. Kvalitet, effektivi-
tet och relevans kan inte enbart åstadkommas av mer pengar, finan-
sierings- och organisationsformerna måste också vara ändamålsen-
liga. Det krävs även strukturreformer.
4  Vetenskapsrådet (2006).
5  Lindberg (2012).
6  Svenskt Näringsliv (2012).
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Viktigast är sannolikt, vill jag 
hävda, att resursfördelningssys-
temet reformeras7 – det system 
som infördes i början av 1990-ta-
let liknar i alltför hög grad det 
sovjetiska Gosplan. Betoningen 
av kvantitativa mått på helårs-
studenter, helårsprestationer och 
vetenskapliga publikationer vid 
fördelning av ekonomiska resur-
ser, utan ett fungerande kvalitets- 
och uppföljningssystem, har lett 
till att systemet premierar kvan-
titativ massproduktion av högre utbildning och forskning, utan till-
räcklig hänsyn till kvalitet, effektivitet och relevans. Studenter, lä-
rare och forskare har helt enkelt anpassat sig till de centrala di-
rektiven och måtten, till det som är mät- och kvantifierbart. Som 
en reaktion på de uppkomna problemen har dessutom, som visats 
ovan, ansvariga politiker svarat med ytterligare styrning, priorite-
rade satsningar, strategiska områden, särskilda satsningar på eliten-
heter och så vidare. Det gäller även den allra senaste forsknings-
propositionen8. 

Följden är att vi har fått ett universitets- och högskolesystem som är 
en sorts ofullgången hybrid, med planekonomiska incitament och 
styrning, tandlös utvärdering, oklar differentiering, betydande fri-
het, men med oklar ansvarsfördelning. Resultatet är en utbildnings- 
eller forskningsfabrik snarare än en fri akademi.

En fri akademi
Lösningen på problemen är således knappast ökad centralisering 
och styrning. Den metoden prövades i Sverige under 1970- och 
1980-talen med dåliga resultat som följd. Snarare handlar det om 
7  För ett utförligt resonemang, se Bladh (2013).
8  Prop. 2012/13:30 Forskning och innovation.

Nils Karlson
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att bejaka och stödja en reell utveckling mot en fri akademi. Utmär-
kande drag i vad detta innebär skisseras nedan.

Det handlar om att fullfölja reformagendan från tidigt 1990-tal och 
bejaka pluralistisk – privat och offentlig – finansiering och utvär-
dering, bejaka vertikal och horisontell differentiering, och att upp-
muntra nätverk, samarbeten och marknadsdriven konkurrens. Sta-
tens roll som regelskapare och finansiär behöver tydliggöras och 
renodlas, och kvarvarande tendenser till politisk styrning vad gäller 
innehåll och arbetssätt bör avskaffas. 

Faktum är att de universitet och högskolor med högst andel privat 
finansiering av detta slag också är de som idag rankas högst när det 
gäller vetenskaplig kvalitet. Särskilt viktigt tycks uppdragsforsk-
ning från företag i utlandet vara. I topp när det gäller lärosätenas 
intäkter från uppdragsforskning från företag ligger Karolinska in-
stitutet, följt av Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska uni-
versitet och Kungliga tekniska högskolan. Därefter följer Lunds, 
Uppsala och Göteborgs universitet9. Jämför vi detta med exempel-
vis Times Higher Educations ranking av universitet i hela världen 
är resultatet slående: Karolinska institutet plats 42, Lunds universi-
tet plats 82, Uppsala universitet plats 106, Stockholms universitet 
plats 117 och KTH plats 140. Endast fem svenska universitet finns 
med på 200-i topp-listan, som leds av California Institute of Tech-
nology, University of Oxford och Stanford University, alla med vä-
sentlig andel uppdragsforskning i sin finansiering10. 

En fri akademi kan inte organiseras som en offentlig förvaltning, 
lika lite som en forskningsfabrik. Snarare utmärks en fri akademi 
av ett öppet nätverk med en rad olika finansiärer, privata och offent-
liga, liksom kommersiella och ideella. Det finns följaktligen inte 
heller någon direkt central styrning, utan statens roll begränsas till 
regelskapande, utvärdering och viss finansiering. Koordination och 
utveckling sker istället genom en kombination av konkurrens, sam-
9  Källén (2012).
10  Times (2012).
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arbete och självreglering. Utveckling sker organiskt genom enskil-
da, lokala initiativ och samarbeten. Noterbart är att nationella grän-
ser endast spelar en begränsad roll och att specialisering och diffe-
rentiering växer fram organiskt. 

De av flygbussens passagerare som är intresserade av verkligt kre-
ativa miljöer bör således stiga av i tid, där pluralistisk – privat och 
offentlig – finansiering, samarbeten, samverkan och marknadsdri-
ven konkurrens bejakas. Det är i dessa miljöer vår tids fria akademi 
är på väg att skapas.
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Den oansenliga lilla byggnaden ovan rymde i början på 1960-talet 
en av de mest kreativa miljö-
erna man sett vid Lunds Uni-
versitet. Ursprungligen en 
vaktmästarbostad hade den 
gjorts om till laboratorieannex 
till Histologiska Institutionen 
i Lund. I den miljön på Bi-
skopsgatan växte det fram mer 
än ett halvt dussin vetenskaps-
män som blev professorer. 

Miljöns skapare, Bengt Falck, 
omges av Frank Sundler, Nils-
Otto Sjöberg, Berndt Ehinger, 
Olle Lindvall, Anders Björk-
lund, Christer Owman och Per 
Alm. 

Foto Olle Hammar 2003
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Moderator: Mats Benner

Diskussionen rörde hur man stimulerar forskning inom ramen för 
en byråkratisk organisation med 
tungrodd administration. Är det 
över huvud taget möjligt att eta-
blera kreativa miljöer i ett sådant 
system?

Mats Brenner är sociolog, känd 
professor i forskningspolitik och 
föreståndare för Forskningspoli-
tiska Institutet i Lund. Hans stu-
dier rör forskningens politiska 
styrning, ledning och organisa-
tion - men även finanskrisens poli-
tiska och ekonomiska konsekven-
ser. Sekreterare i ”Excellensutred-
ningen”.

II. Kreativ miljö ur ett  
universitets- och  
företagsperspektiv
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Ovan: Hip, hip hurra! Konstnärsfest på Skagen. Målning av  
P. Severin Krøyer 1888. 

Nedan: konstnären och hans hustru på stranden.

Den lilla danska 
fiskarbyn Skagen 
på Jyllands nord-
spets erbjöd i slu-
tet på 1800-ta-
let en miljö som 
samlade många 
av de bästa dans-
ka målarna.
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Jens Rehfeld
Professor vid Rigshospitalet i Köpenhamn. 
Ledande inom medicinsk biokemi i Dan-
mark. Internationellt uppmärksammad (och 
prisbelönt) forskning om peptidhormon 
och sjukdomar som orsakas av rubbningar 
i dessa system. Rehfeld lyckades skapa en 
nyskapande och produktiv frizon inom ra-
men för en gigantisk sjukvårdsorganisation.

Jens Rehfeld

Om forskning og kreative miljøer i Danmark

Indledning

Baggrunden for symposiet her i Lund om kreative miljøer er over-
raskende for en dansker. Svensk forskning i almindelighed, og 
svensk biomedicinsk forskning i særdeleshed har altid syntes at 

”Creativity in science cannot be organized. It arises 
spontaneously from individual talent. Well-run labo-
ratories can foster it, but hierarchical organization, 
bureaucratic rules and futile paperwork can kill it. 

Discoveries cannot be planned. They pop up, like 
Puck, in unexpected corners.”

Max Perutz, 1998 (1)



70

Jens Rehfeld

befinde sig på et efterstræbelsesværdigt højt niveau. Svensk forsk-
ning klarede sig godt i efterkrigsårene. Og efter bibliometriske 
målinger vandt indpas i 1980’erne og viste, at små europæiske lan-
de globalt set klarede sig fremragende i forhold til befolkningsstør-
relse, var det altid Schweiz og Sverige, der lå øverst. Danmark kom 
bagefter – enkelte gange på en tredjeplads men ofte længere nede 
(2). For danske forskere var det næsten naturens orden, at Sverige 
var dygtigere, klogere og mere bevidst om forskningens betydning 
end Danmark. 

At Danmark nu tilsyneladende har passeret Sverige i flere forskel-
lige bibliometriske opgørelser (3-5), og at en ny svensk rapport om 
forskning (3) bruger udtryk som ”Det danske mirakel?” (spørgs-
målstegnet er vigtigt), giver stof til eftertanke på begge sider af 
Øresund. Afspejler de nye bibliometriske beregninger virkelig den 
aktuelle forskningssituation? Eller er de benyttede citationsanaly-
ser behæftet med så stor forsinkelse, at analysetal for 2011/2012 
snarere reflekterer forskning, der blev udført i 2005/2006 eller tid-
ligere? (6). Og kan dansk forskning i dag og fremover fastholde den 
anførte position og dermed tjene til inspiration for nabolande?

I de fleste lande afhænger kvalitet og omfang af universitetsforsk-
ningen af et samspil mellem to faktorer. Den ene er de politisk 
vedtagne ”top-down” bestemmelser, der sætter rammer for en del 
af forskningen, herunder de økonomiske rammer. Den anden er 
mængden af kreativt talent blandt forskerne og muligheden for, at 
talenterne kan udfolde sig i original og gennembrudsskabende kva-
litetsforskning. I det følgende vil danske forskningsforhold blive 
belyst fra græsrodsniveau med vægt på biomedicinsk forskning, 
der i øvrigt spiller en stor rolle i både Sverige og Danmark.

Dansk Forskningstradition

Danmark har en overskuelig, men ganske nydelig forskningshisto-
rie. Ser man på naturvidenskabelig forskning (7), tåler mange nav-
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ne stadig dagens lys (Fig. 1). Fx Tycho Brahe, der angiveligt skabte 
et kreativt miljø med etablering af verdens første videnskabelige 
”Center of Excellence” på øen Hven i slutningen af 1500-tallet (8). 
Niels Bohr og hans ”Copenhagen School of Physics” i 1900-tallet 
var også et bemærkelsesværdigt miljø (9,10). Og i dag bør stadig 
aktive Jens Chr. Skou og hans skole om cellemembranpumper på 
Aarhus Universitet noteres (10,11). Danmark har færre Nobelpris-
tagere end Sverige og Schweiz, men klarer sig i øvrigt pænt på den 
parameter i forhold til landets størrelse (10). 

Et karakteristisk træk ved dansk forskning – også i forhold til Sve-
rige og Schweiz, men ikke mindst til større lande i vesten – er, at 
det meste af dansk forskning foregår i små grupper; adskillige end-
da meget små. Men da ”small science” synes at være mere produk-
tiv end ”big science” (12), bidrager det muligvis til dansk forsk-
nings nuværende status. Organisering i små enheder er i øvrigt et 

Fig. 1 Navne i dansk natur- og lægevidenskabelig historie, hvis 
indsatser stadig fortjener opmærksomhed.
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fundamentalt træk ved det danske samfund og erhvervsliv. Den en-
kelte mindre virksomhed er måske mere sårbar end store industri-
er, men helheden bliver mere fleksibel og tilpasningsduelig. Tradi-
tionen for små enheder skyldes måske, at Danmark er et landbrug-
sland. Selv om det efterhånden er et fåtal af befolkningen, der er 
direkte beskæftiget i landbruget, er dansk selvforståelse – også hos 
danske forskere – stadig præget af en landbrugsmentalitet med små 
selvstændige enheder.

Top-down initiativer i nyere Tid

Det er egentlig forbavsende, at dansk forskning i de seneste 20 år 
har klaret sig så godt (Fig. 2 og 3). Kimen til vækst blev lagt i 
1960’erne og 70’erne, hvor uddannelsesvæsen, sundhedsvæsen, so-
cialvæsen og forskning ekspanderede, som vel også i andre vestli-
ge lande. Men ekspansionen var forholdsvis stor i Danmark. Og da 

Fig. 2. De seneste 20 års udvikling af topforskning i seks eu-
ropæiske lande (top 10% index 1990 – 2011; se nærmere nr. 3 i 
referencelisten). Källa: Kungl. Vetenskapsakademien: Fostering 

Breakthrough Research, sid. 13 i appendix.
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nogle af de konkrete initiativer i dansk forskningspolitik derefter i 
1980’erne og 90’erne viste sig at have god synergi (Fig. 4), voksede 
forskningsproduktiviteten betydeligt op gennem 1990’erne til mid-
ten af ”nullerne”. (Fig. 2). Forskerakademiet og ph.d.-ordningerne 
bidrog afgørende til, at der var forskere at rekruttere i slut-80’erne 
og 1990’erne. Og resurserne til at ansætte forskere materialiserede 
sig bl.a. med statens strategiske programmer til udbygning af bio-
teknologi, fødevareteknologi, materialeteknologi og miljøteknolo-
gi. Hertil kom senere de statslige Grundforskningsfond og Højtek-
nologifond (Fig. 4) og voksende bidrag fra stadigt større private 
fonde som fx Carlsberg Fonden, Novo Nordisk Fonden, Lundbeck-
fonden og Veluxfonden. Der lå tilsyneladende ingen konkret mas-
terplan bag forskningspolitikken. Tværtimod var hovsa-elementet 

Fig. 3 De seneste 15 års citationer af videnskabelige publikationer 
i 14 lande (se nærmere nr. 13 i referencelisten). Källa: Scimago 

Journal and Country Rank (www.scimagojr.com)
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stort. OECD noterede sig omkring 1990, at der var uhensigtsmæs-
sigt mange ”cigarkasser” i både offentligt og privat regi til at fi-
nansiere forskning i Danmark, og at en koordinering mellem ”ci-
garkasserne” nærmest ikke eksisterede (jævnfør den danske tradi-
tion for ”small science”). Men der var bred politisk opbakning bag 
mantraet, at forskning er godt for samfundets udvikling. Og desu-
den har der været et positivt samspil på græsrodsniveau, der drev 
forskningen fremad trods fravær af en overordnet koordination af 
resurserne. Et rimeligt bud på den kreative synergi er, at de enkel-
te forskere faktisk er gode til at finde relevante samarbejdspartne-
re. Forskningssamarbejde organiseres bedre som ”bottom-up” end 
”top-down” initiativer – både til indenlandske og udenlandske fors-
kere. Forskere er generelt ikke dumme og har i sagens natur mere 

Fig. 4. De seneste årtiers politiske reformer af offentlig dansk 
forskning.
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forstand på forskning og organisering af forskning end politikere, 
embedsværk og forskningskommisærer, der alle savner berøring 
med forskning ude i laboratorierne.

Mens nogle af de politiske initiativer fra 1980’erne og 90’erne har 
– måske lidt tilfældigt – vist sig at spille godt sammen (Fig. 4), er 
der grund til at bekymre sig for de forskningspolitiske tiltag efter 
årtusindskiftet. Den nye universitetslov fra 2003, der blev justeret i 
2011, har tung vægt på ”management” og ”governance”. Og de nye 
universitetsbestyrelser er vidtgående befolket med personer uden 
større – om overhovedet nogen – forskningserfaring. Det ser ud til 
at have afstedkommet en markant vækst i hierarkier, bureaukrati og 
uoverskuelighed – godt hjulpet på vej af de mange institutionsfu-
sioner i universitetsverdenen (Fig. 4). Om det kan bidrage til fortsat 
vækst, eller i det mindste fastholdelse af dansk forsknings interna-
tionale position, kan synes tvivlsomt.

Kreative miljøer i dansk Biomedicin

Der har gennem tiderne været adskillige kreative miljøer i dansk 
biomedicin. Her skal blot nævnes tre, hvis udvikling i sidste del af 
1900-tallet er bevidnet på tæt hold.

Det første opstod på Aarhus Universitet omkring Jens Chr. Skou, 
der blev professor i fysiologi i 1963. Hele historien er netop ud-
kommet som førstehåndsbeskrivelse i Jens Chr. Skous selvbiogra-
fi (11). Skou er en stilfærdig læge og var under uddannelse som 
kirurg, da han i forlængelse af sin disputats om lokalanæstetikas 
virkning på nerver opdagede, at den aktive udveksling af Na+ og 
K+ ioner over nervecellemembranen skyldes en ATPase forankret 
i membranen. Denne Na,K-pumpe er den først beskrevne cellulæ-
re pumpe i biologien. Og Jens Chr. Skou fik i 1997 Nobelprisen i 
Kemi for opdagelsen. Det er værd at bemærke, at Skou i begyndel-
sen arbejdede alene på et lille institut uden tradition for forskning i 
membran-transport. Han fandt også Na,K-pumpen helt alene. Men 
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opdagelsen er så fundamental og vidtrækkende, at en række fors-
kere gradvist samledes i Aarhus om den videre udforskning. Skou 
var selvsagt pionér og blev naturlig reference-person i det århusian-
ske pumpe-miljø. Men det er karakteristisk, at Skou kun samarbej-
dede med ganske få og kun var forfatter på publikationer, hvor han 
syntes, at han havde ydet en væsentlig og konkret indsats. Skous 
publikationsliste er derfor ikke lang (ca. 100 artikler (11)). Men til 
gengæld blomstrer pumpe-miljøet i Aarhus med unge forskere og 
kreative Nature-artikler gennem de senere år.

Det næste miljø er Niels A. Lassens gruppe på Bispebjerg Hospitals 
Klinisk-fysiologiske afdeling 1963-1996. Lassens eget fokus var 
regulationen af hjernens blodgennemstrømning. Men forskere inte-
resseret i andre organers gennemblødning kunne også godt få lov til 
at arbejde på afdelingen. Niels Lassen var en udadvendt, karisma-

Fig. 5 Formål, bidrag og bibliometri for nøglepersoner i ”Suk-
kertoppen” (Jan Fahrenkrug, Jens J. Holst, Jens F. Rehfeld, Ove 

Schaffalitzky de Muckadell, Thue W Schwartz).
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tisk og livlig person med hurtig associationsevne og stor viden. Han 
var simpelthen inspirerende at arbejde sammen med. Han samlede 
derfor ubesværet en række gode medarbejdere. Der blev forsket og 
publiceret i højt tempo – men næsten altid med Niels Lassen som 
den centrale person. Lassen konstruerede sin egen hjernescanner 
og publicerede med sine medarbejdere en lang række væsentlige 
arbejder om hjernens blodgennemstrømning. Lassen havde derfor 
mange publikationer (>700). Desværre døde han i 1997, og grup-
pen spredtes til andre hospitaler og institutioner.

Det sidste miljø opstod også på Bispebjerg Hospital, men omkring 
1970. Bispebjerg Hospital var dengang landets største hospital. Det 
blev i 1971 inddraget som universitetshospital af hensyn til den 
voksende lægeuddannelse. I den anledning blev der bevilliget et 
antal videnskabelige assistenter og i det nordlige hjørne af hospi-
talsområdet opført en kontor- og laboratoriebygning kaldet ”Suk-
kertoppen”. Baggrunden for navnet var, at jeg i 1967 på hospitalets 
klinisk biokemiske afdeling var begyndt på et disputatsprojekt om 
mave-tarmhormoners påvirkning af insulinsekretionen. Det viste 
sig at være et eksplosivt område, fordi adskillige nye tarmhormo-
ner blev identificeret i de år. Og med den nye radioimmunoassay 
teknologi blev det muligt at måle hormonerne med stor nøjagtig-
hed. Det gik rimeligt godt. Og derfor besluttede hospitalets profes-
sorer at overlade mig de nye videnskabelige assistenter med pla-
cering i den nye laboratorie- og kontorbygning. Da bygningen lå i 
toppen af hospitalsmatriklen, og vi forskede i insulinsekretion og 
sukkersyge, blev navnet ”Sukkertoppen”. Tiden i ”Sukkertoppen” 
(1971-77) blev kreativ. Vi var alle grønne, men fulde af entusias-
me. Som nævnt blev en række nye hormoner opdaget i 1970’erne, 
så hver mand kunne få sit ”eget” hormon at arbejde med. Vi lærte 
at udnytte radioimmunanalysens potentiale, var med til at opdage 
tarmhormoner som neurotransmittere i hjernen, fik gode udenland-
ske kontakter (ikke mindste i Sverige), og surfede i det hele taget på 
succes, internationale invitationer og publikationer (Fig. 5). I 1976 
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begyndte demonteringen af gruppen. Vi var unge læger, der skulle 
videre i uddannelse og karriere (Fig. 6). Sidste mand forlod skuden 
i 1977. Men fem af os fortsatte mave-tarmhormon-forskningen og 
dannede nye grupper, hvor vi kom frem. Hele ”Sukkertop”-histori-
en er beskrevet af yngste mand i gruppen (14).

Tack
Tak til cand.phil. Connie Bundgaard (Rigshospitalet) for fremra-
gende sekretarial hjælp. Tak til professor Rolf Håkanson (Lunds 
Universitet) for invitation, inspiration og information til nærværen-

Fig. 6. ”Sukkertoppens” nøglepersoner 1975 (øverst) og 2005 
(nederst).
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de bidrag. Samt tak til rektor Lauritz Holm-Nielsen (Aarhus Uni-
versitet) for stimulerende samtale og materiale, der også har bidra-
get væsentligt til dette kapitel.
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Den 28 februari 1953 fick Jim Watson (vänster) och Francis Crick 
(höger) sin modell färdig över hur DNA-molekylen är uppbyggd, 
som en dubbel spiral. Jim Watson var 25 år gammal vid tillfället 
medan Francis Crick var 35. De löste gåtan om DNAs struktur med 
stor påhittighet och med stöd av andras experimentella observatio-
ner - men utan särskilda ekonomiska resurser. Deras upptäckt revo-
lutionerade biomedicinen. De båda tilldelades Nobelpriset för fy-
siologi och medicin 1962.

Cavendish-laboratoriet i Cambridge, där upptäckten gjordes, var en 
osedvanligt kreativ miljö med många Nobelpristagare - högt i tak 
och livligt informationsutbyte.
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Kreativa miljöer. Vad kännetecknar dem? Hur 
uppstår de? Hur vidmakthålls de?

Mina erfarenheter är baserade på två akademiska perioder och två 
industriella, som medicinare/kardiolog och som professor i indu-
striell ekonomi och dekanus på Chalmers respektive Astra och på 
senare år mindre företag i olika roller. Jag har haft lyckan att ofta 
hamna i höggradigt kreativa miljöer.

När man skall diskutera kreativa miljöer är nyskapande centralt. 
Det må vara konstnärskap, teknik eller vetenskap. Nyskapandet tar 
sig uttryck i innovationer. Slår man upp ordet i Nationalencyklope-
din läser man: 

”Förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillväga-
gångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där. 
Ordet avser vanligen nyheten i sig.” 

Anders Vedin 
Läkare, internmedicinare, VD för Ast-
ra-Hässle 1985-1998. Under denna pe-
riod ansvarig för den företagskultur, 
som gjorde det möjligt att slutföra ut-
vecklingen och lanseringen av fyra av 
världens 10 mest sålda läkemedel, bl.a. 
magsårsmedicinen Losec. 1989-2012 
var de sammanlagda intäkterna bara 
från Losec drygt 700 miljarder SEK. 
Var 1998 – 2002 professor i Industriell 
ekonomi och dekanus på Chalmers.
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Människors uppskattning och manifesterade ekonomiska värden är 
mått på innovationernas betydelse.

Jag vill indela innovationer i två kategorier: Kontinuerliga förbätt-
ringar och diskontinuerliga språng – radikala innovationer. 

Exempel på kontinuerliga förbättringar finner vi i japansk bilin-
dustri och på vårt lokala läkemedelsområde metoprolol (Seloken), 
och felodipin (Plendil). 

Kreativ miljö
• Nyskapande är en absolut karakteristik

• Resultatet är innovationer

”Förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillväga-
gångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där. 
Ordet avser vanligen nyheten i sig.” (Nationalencyklope-
din, 2013)

• Innovationens betydelsen påvisas av 

Människors uppskattning

Ekonomiskt utfall i förekommande fall

Två typer av innovationer
• Kontinuerlig utveckling/förbättring

• Radikala innovationer – Diskontinuerlig (språngartad) ut-
veckling/förbättring

• Båda kan leda till stora ekonomiska värden

• Allt har sin tid – inget lever för evigt!

- Framgången bäddar för nedgång



83

Kreativa Miljöer

Radikala innovationer – diskontinuerliga språng – kan inte förutsä-
gas och det slutliga kommersiella värdet överträffar alltid förvänt-
ningarna. Ångmaskinen, förbränningsmotorn och transistorn är ex-
empel. På läkemedelsområdet har vi penicillin och omeprazol. 

Båda formerna av innovationer kan leda till stora kommersiella 
värden om än med övervikt för de radikala innovationerna. Men 
alla uppfinningar har sin tid och riktigt stora framgångar bäddar för 
nedgång. Inget läkemedelsföretag har klarat sig oskadd efter en stor 
framgång och återhämtningen, om alls möjlig, har tagit en mans-
ålder. 

Inom läkemedelsindustrin talar man om stora produkter som block 
busters. 

Initialt efter en nyintroduktion är vinstbidraget från produkten re-
lativt litet, men senare och framför allt när man penetrerat mark-
naden och patentet snart förloras är vinstbidraget relativt stort. 

Då är också försäljningsvolymen absolut mycket större. Det är nu 
lätt att inse att det krävs ouppnåeligt många produkter för att ersätta 
vinstförlusten.

Gjorde man allt man kunde för att undvika katastrofen? Nej man 
följde tidens konventioner vilket inte löste krisen. En övergående 
djupdykning var omöjlig att undvika. De relevanta frågorna är sna-
rast – varför kom man inte igång igen och varför verkar sjukan så 
vitt spridd bland flertalet för att inte säga alla stora läkemedelsfö-
retag?

Vad är en block buster?
1. Ett läkemedel som når en årlig försäljning överstigande 

en miljard USD

2. En bomb med en sprängkraft motsvarande mer än 1500 
kg amatol
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Radikala innovationer löper hela tiden stor risk att haverera. Man 
lever nära det okända i kunskapens utmarker. Plötsligt möter man 
en problemställning som ingen sett. Krisen är ett faktum. Vem skall 
man fråga? Vart skall man vända sig? Sanden rinner i timglaset. Ti-
den är i högsta grad ändlig. Det är dessutom den enda icke förny-
elsebara resursen. Allt annat kan återskapas eller ersättas. Hjälpen 
måste alltså finnas halvt om halvt redo. Portarna till brandstationen 
måste vara öppna och motorerna igång. Tiden för att skola in und-
sättningen finns inte. Allt måste finnas på plats. Inte om utan när 
den stora krisen kommer. Hur gör man det?

Företagen är idag slutna. Man håller korten nära bröstet och vågar 
inte visa dem av omsorg om sina affärshemligheter. Förr drev vi 
ett öppet umgänge med den akademiska omvärlden, nationellt och 
internationellt. Man kom och gick som barn i huset hos varandra. 
Akademiska gästforskare fanns på företaget och företaget hade an-
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ställda som forskade i akademin. När det krisade hade man ett bre-
dare umgänge och ett mycket vitt sekundärt nätverk där man kunde 
söka hjälp och stöd med kort latenstid. Så är det inte idag. 

I företagen drevs det viktiga utvecklingsarbetet i projektform – pro-
jektet var kung. Sammansättningen av gruppen växlade över tid be-
roende på kompetenskrav och individuella egenskaper. Företags-
ledningens roll var att se till att projektgruppen hade rimliga re-
surser och att vara en god diskussionspartner i upprättande av mål, 
tidsplaner och att sedan konstruktivt följa upp dem. När problem 

Slutsats
1. En djupdykning är svår/omöjlig att undvika. 

En fråga:

2. Varför tar det så lång tid att komma igång igen?
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uppstod blev det naturligt att förlita sig på projektgruppens kompe-
tens och nätverk. En viktig roll var att hålla utomstående, om aldrig 
så välmenande, t ex koncernledningen, lämpligt informerade men 
vidmakthålla respekten att de med bäst förståelse för sakfrågor-
na – projektgruppen – skulle driva krishantering/problemlösning. 
Vi hade flera exempel på att detta fungerade bra när det stormade 
kring Losec. Projektgruppen ledde och spelade på en klaviatur av 
det egna företaget och omvärlden. Hade det inte varit så hade Astra 
inte funnits och inte Astra/Zeneca. 

Idag tenderar problemen att te sig olösliga i ljuset av byråkratiska 
hinder i hierarkiska organisationer. Beslutsmandatet har förts bort 
från det lokala projektets högsta nivå av expertis till det allvisa hu-
vudkontoret långt bort som fått sitt beslutsunderlag genom något 
som ibland kan likna viskleken.

Jag målar en dyster bild av de stora läkemedelsföretagen och ser 
inte några uppmuntrande tendenser. Man har passerat the point of 
no return och vågar inte vända tillbaka till ett stadium när man för-
litar sig på enstaka individer. 

”Big Pharma”
• De stora läkemedelsföretagen kommer aldrig att bli sig 

lika

• Individer behandlas som schabloner

• Ägarmodellen med publika noterade företag går mot sitt 
slut – nödvändig långsiktighet kommer att kräva andra 
arbets- och ägarformer

Finns delorsak i det akademiska samhället?
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Vi levde i en fruktbar industri-akademisk symbios. Men det krävs 
två för tango. Hur bra är situationen i universitetsvärlden idag? Idag 
flyr den kliniska forskningen Sverige. Kostnader är för höga och 
kvaliteten för låg. Man gör bättre och effektivare prövningar i län-
der där detta tidigare var otänkbart till exempel Polen, Ryssland 
och Ungern. Faktum är att svenska universitet går kräftgång i inter-
nationella rankingsystem.

Jag ser inga tecken på krismedvetenhet, kalla det djävlar anamma, 
att här får vi ro av bara den för att inte dras med i suget när Titanic 
sjunker. 

Dagens program tar upp i ordning samhället, universitetet och före-
taget samt till sist mikroperspektivet. Det är helt fel ordning.

SvD 2013-08-31

Nicklas Lundblad är 
fil. dr. i informatik och 
rådgivare i samhälls-
frågor på Google.

”Vi behöver en nega-
tiv innovationspolitik 
– en innovationspolitik 
som ser som sin upp-
gift inte att ”främja” 
det företagande som 
klarar sig bra ändå – 
utan en näringspolitik 
som arbetar aktivt för att identifiera hinder, barriärer och in-
låsningseffekter och undanröja dem. En innovationspolitik vars 
uppdrag det är att se till att hålla sig, och regleringar, ur vägen.”
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Jag tror inte på dagens svenska s.k. Innovationssystem. Ibland för-
leds man att tro att det sysselsätter fler byråkrater än dem det stödjer 
och kostar mer pengar än de medel det sätter i innovatörernas hän-
der. Vilken avgörande betydelse har det haft för satellitnavigation, 
färggrafik, Skype, Spotify, Carmel Pharma och Q-med? Det måste 
vara definitionsmässigt svårt för en byråkrat att stödja en gryende 
radikal innovation eftersom dess framtid inte låter sig förutsägas. 
Svenskt riskkapital har inte lyckats i större utsträckning. Enskilda 
affärsänglar och entreprenörer är mer framgångsrika och deras till-
varo måste underlättas. 

Mitt hopp står till individen – det är där allt börjar och slutar. Upp-
finningsrika och välutbildade. Bra världsledande grundutbildning 
som bas för sin kreativitet. De med rätt personliga egenskaper, vilja 
och förmåga skall inte möta hinder. De skall möta stöd och förstå-
else. 

Fokus på INDIVIDEN
• Världsledande utbildning

- solida grundkunskaper som bas för nyskapande
- öka internationell exponering 
- acceptera utslagning

• Inducera och uppmuntra spontana tvärfunktionella grup-
per

• Förändrat finansiellt klimat baserat på affärsänglar och 
entreprenörer

• Skrota onödiga institutioner och byråkratier

• Konkurrensutsätt svensk forskning 

- öppna svenska fonder för internationella ansökningar
• Systemet skall stödja individen – inte tvärtom!



89

Kreativa Miljöer

Handledare, institutioner, anslagsgivare, universitet, regering och 
riksdag skall inse sitt beroende av individen och sin roll. Individen 
i en grupp av lika hängivna och dedikerade skapar själva sin krea-
tiva miljö och kan sparka undan stenarna. Individen är faktiskt inte 
till för systemet!

Anders Vedin i paneldiskussionen (Från vänster Torun Nilsson, 
Thomas Hedner, Anders Vedin, Mats Lindroos, Anna Jonsson och 

Jens Rehfeld)
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Sidan skall bytas 140307

Lundaspexaren Hasse Alfredsson och den uppsaliensiske ”allvars-
mannen” Tage Danielsson möttes 1956 på Sveriges Radio och inget 
blev sig likt efter det. Från deras bolag Svenska Ord med kontor i 
en liten röd stuga på Söder i Stockholm kom en lång rad genialis-
ka revyer, skådespel, böcker och filmer, filmer, filmer. De två lär-
de upp en ny generation av komiker, musikanter och skådespelare. 

Var för sig var de goda aktörer, men mötet Hasse å Tage lyfte dem 
båda till den unika genialitetens höjder. Det som hände är ett klas-
siskt exempel på hur några få människor tillsammans kan åstad-
komma underverk.

Hasse å Tage
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För ett par veckor sen presenterades årets Nobelpristagare. Då pre-
cis som i samband med den stora festen den 10 december pratas det 
mycket om kunskap och kreativitet. Det är de kreativa lösningarna 
och de kreativas kunnande som ligger bakom framgångarna. I sam-
band med hyllningarna till forskning och utveckling seglar också 
ofta diskussionen upp om hur det kommer sig att Sverige på sena-
re tid har tilldelats så få Nobelpris jämfört med andra kunskapsna-

Anna Jonsson

KreattraktiVItet
Om lärande arbetsplatser för ständig förnyelse  

och hållbar framgång
eller

Om önskan att få ett pris ur Kungens händer

Anna Jonsson
Docent i företagsekonomi på Handels-
högskolan vid Göteborgs Universitet. 
Avhandlingen (2008) från Ekonomi-
högskolan vid Lunds Universitet hand-
lade bl. a. om kunskapsöverföring inom 
IKEA som ett sätt att vidmakthålla för-
nyelseprocessen inom företaget. De 
flesta snabbväxande företag tenderar att 
stelna och bli orörliga (storlekens för-
bannelse?). IKEA har lyckats finna en 
formel för ständig förnyelse. Vilken?
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tioner1. Debattartiklar fylls med argument och påståenden om att 
de krävs mer resurser för att vi överhuvudtaget ska kunna konkur-
rera med de framgångsrika lärosätena som Harvard och Columbia, 
att svensk forskning har minskat de senaste åren jämfört med BNP 
samt att Sverige har tappat i ranking vad gäller forsknings- och ut-
bildningsresultat (t ex DI, 2013-11-04). Men det handlar inte enbart 
om att det krävs mer resurser utan också om att vi behöver bli bättre 
på att använda de resurser vi har. Några lyfter därför fram betydel-
sen av ökad samverkan mellan akademin och övriga samhällssfärer 
medan andra lyfter fram argument för att grundforskningen måste 
stärkas (t ex Svt.se Debatt, 2011-12-10; DN, 2011-12-10). På se-
nare tid har diskussionen också kommit att handla om att det inte 
enbart krävs mer resurser utan att vi också måste se individerna - 
de kreativa tänkarna - och att vi måste våga satsa mer på elitfors-
kare (t ex DN, 2013-11-09; SvD, 2013-12-08). Det pratas också om 
att det krävs en större passion och en större vilja för att lyckas (t 
ex DN, 2013-10-04; SvD, 2013-10-07). Men oavsett om det krävs 
mer resurser eller mer passion eller kanske både och, så är det vik-
tigt att gå från prat till praktik för att vi som kunskaps- och forsk-
ningsnation inte bara ska dela ut utan också i framtiden ta emot fler 
Nobelpris. Att enbart konstatera att kunskap och kreativitet är vik-
tigt räcker inte för att bättre förstå varför vissa forskare, och läro-
säten, lyckas bättre än andra. Det räcker inte att prata om kunskap 
och kreativitet. Kunskap och kreativitet behöver praktiseras, ledas 
och organiseras för att nå framgång och för att vi ska kunna vara 
fortsatt framgångsrika – särskilt om vi vill vara världsledande och 
öka chanserna att få ta emot fler pris ur Kungens händer den 10 de-
cember. 

Som utgångspunkt för att diskutera hur vi bättre skulle kunna leda 
och organisera kunskap och kreativitet och hålla detta levande, i 

1  En kanske inte helt rättvis jämförelse givet Sveriges storlek. Per capita sett placerar sig Sverige 
bland de främsta, något som inte lika ofta framhålls i debatten (men se t ex Jan Björklunds inlägg i 
DN, 2012-08-13).
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alla typer av organisationer, är det först och främst viktigt att för-
stå och skilja mellan två logiker. Dels behöver vi förstå logiken 
om exploration, dels logiken om exploatering. Exploration hand-
lar i enkla ordalag om att upptäcka nya saker, vilket ofta förknippas 
med innovationer, medan exploatering handlar om att sprida goda, 
beprövade, lösningar, eller så kallade best practices, vilket ofta för-
knippas med ambitioner om att vara resurseffektiv. Det är viktigt att 
förstå att dessa logiker måste samspela och samverka för att klara 
den ökade och allt snabbare konkurrens som följer med globalise-
ring. Det är viktigt för att kunna vara både effektiv och innovativ 
- och inte antingen eller. Det är också betydelsefullt för att bättre 
förstå hur vi bättre kan använda de resurser vi har. Att vara effektiv 
ställer krav på att man har en bra struktur och att man helt enkelt har 
ordning och reda på sin verksamhet och sina rutiner. Det är viktigt 
för att kunna frigöra tid för reflektion och lärande kring nyvunnen 
kunskap, vilket i sin tur främjar kreativitet och möjligheten att upp-
täcka nya innovativa lösningar. För att få ekonomi men också has-
tighet i våra innovationer, vilket är nödvändigt för att vi ska klara 
en allt intensivare konkurrens, måste vi också bättre förstå hur vi 
kan tillvarata och sprida det vi vet och kan – de goda lösningarna – 
och utifrån det utveckla och förbättra vårt kunnande. För att möjlig-
göra det blir frågan om kunskapsöverföring central2 . 

Om kunskapsöverföring och lärande för hållbar 
framgång – från prat till praktik

Det pratas idag väldigt mycket om betydelsen av kunskap som en 
strategisk resurs och förmågan att på bästa sätt se till så att kunskap 
överförs inom en organisation (men även mellan organisationer) 
och att det är viktigt att se till så att kompetensförsörjningen säkras 
för framtiden. De flesta vill idag gärna göra anspråk på kunskap ef-
tersom kunskap anses vara den resurs, framför andra, som skapar 
2  Denna text är en vidareutveckling av mitt anförande om IKEA och lärande organisationer för stän-
dig förnyelse, se ”Arbetsplatsens förnyelse” UR Samtiden (2013-10-16).
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bäst förutsättningar för att vara konkurrenskraftig eftersom kunska-
pen anses öka i samma takt som den används. Dessutom anses kun-
skap vara svår för konkurrenter att imitera. Förmågan att överföra 
kunskap blir därför också avgörande. För samhället i stort innebär 
effektiv och välfungerande kunskapsöverföring förutsättningar för 
tillväxt och sysselsättning (se t ex Regeringens nationella strategi 
2007-2013). Frågan har sedan industrialismens början varit viktig 
men har kommit att bli än viktigare i takt med globaliseringen och 
inte minst inför den stora utmaning, eller möjlighet beroende på hur 
man väljer att se på det, med det stora generationsskifte som vi står 
inför. Frågan om hur vi bäst tillvaratar och utvecklar all den erfa-
renhet och det kunnande som stundande pensionärer efter ett långt 
arbetsliv besitter är viktig – inte minst när vi ser en stor grupp unga 
som väntar på att få komma in i arbete3. För den enskilda organisa-
tionen handlar argumenten ofta om att effektiv kunskapsöverföring 
erbjuder möjligheter för att kunna effektiversera, att spara kostna-
der men också, förhoppningsvis, öka kvalitén på varor och tjäns-
ter samt möjliggöra innovationer. Inte lika ofta ges argument om 
vad den enskilda individen har att vinna på att överföra sin kun-
skap. Det är viktigt att betona, och kanske uppmana till, eftersom 
en organisation ytterst består av individer och om individerna inte 
ser varför de ska dela med sig av sin kunskap och sitt kunnande 
minskar troligtvis också deras drivkraft och motivation till att bidra 
till kunskapsöverföring inom organisationen - och i en förlängning 
också för samhällets bästa. Glädjande nog tycker jag mig se en för-
ändring i synen på medarbetaren och det pratas idag mycket mer 
om betydelsen av individens utveckling än för bara ett par år sedan. 
Att fokus nu riktas på hur vi bättre kan använda de resurser vi har 
för att skapa hållbar framgång är ett tecken på detta. Den aktuali-
serade diskussionen om betydelsen av mästar-lärlingssystem är ett 

3  Här är det för övrigt viktigt att fundera över huruvida man förväntar sig ”hitta” rätt kompetens, 
som många anger som anledning till att det är svårt att hitta och anställa rätt ”talanger”, eller om man 
kanske snarare ska försöka att ”utveckla” rätt kompetens och ”talangfullt” kunnande.
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exempel på hur detta kan ske. Men, återigen, är det viktigt att pratet 
också speglar sig i praktiken. 

Att få kunskapsöverföring att fungera i praktiken är oftast svårare 
än att prata om det. De vanligaste orsakerna till varför kunskaps-
överföring inte fungerar kan kopplas till individens ovilja att dela 
med sig men också okunskap om till vem eller hur. I vissa fall 
kan detta förklaras av bristande insikt hos ledningen att förstå just  
individens drivkraft och motivation till kunskapsöverföring. Men 
det kan också förklaras av att tidigare modeller och teorier om kun-
skapsöverföring kanske inte alltid speglar hur kunskap verkligen 
överförs i praktiken eftersom många studier bygger på prat om 
hur man ”borde göra” snarare än hur man faktiskt överför kunskap 
praktiken.

”The dearth of data on what people actually do – the skills, 
knowledge, and practice that comprise their routine work – 
leaves us with increasingly anachronistic theories and outda-
ted images of work and how it is organized.” (Barley & Kun-
da, 2001:90)

För att vi bättre ska förstå vad kunskapsöverföring och kompetens-
försörjning betyder och eventuellt kan förbättras är det därför vik-
tigt att sätta frågan i ett sammanhang och förstå vad det just betyder 
i praktiken - i verkligheten - i det dagliga arbetet. Det är viktigt att 
vara tydlig med vad vi menar med kunskap och kompetens för att 
det inte bara ska bli (tomt) prat - eftersom det också är lätt att reto-
riskt förföras av pratet om kunskap som en viktig resurs i samhället. 

Vad kunskapsöverföring betyder och innebär i praktiken och fram-
förallt vad som skapar goda förutsättningar för hur man uppnår en 
bra balans mellan exploration och exploatering bygger jag på mina 
studier av IKEA och advokatbyrån Mannheimer Swartling4. Med 
lärdomar från två av Sveriges mest framgångsrika företag, men 
också mest attraktiva arbetsplatserna bland studenter inom ekono-
4  Se vidare Jonsson (2012)
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mi och juridik, hoppas jag att andra kan lära och låta sig inspireras 
av vad som krävs för att leda och organisera kunskap och kreati-
vitet och vad som bidrar till deras fortsatta framgångar. IKEA och 
Mannheimer Swartling kan vid första anblick uppfattas som väldigt 
olika organisationer där IKEA kan beskrivas som en typisk genera-
listorganisation och Mannheimer Swartling som en typisk specia-
listorganisation. Men gemensamt för båda företagen, och varför jag 
tror att vi har mycket att lära av två till synes olika företag, är att 
de sätter individens utveckling och lärande i centrum vilket i sin tur 
bidrar till kunskapsöverföring och företagens utveckling och håll-
bara framgång.

Så hur gör man då – i praktiken? Många av de bästa lösningarna 
för kunskapsöverföring inom IKEA och Mannheimer Swartling är 
enkla och praktiska, som till exempel mästare-lärling-metoden, att 
fika och samtala5. Vad som är intressant att notera när man sam-
manställer och analyserar de verktyg och metoder som dessa före-
tag använder är att medan några lämpar sig bättre för att exploatera 
beprövade sanningar, som t ex manualer och dokument, ofta genom 
avancerade IT-lösningar, lämpar sig andra bättre för att explorera 
nya idéer och ny kunskap, då oftare genom samtal och samverkan. 
Medan det senare kan förklaras av en kultur för lärande, handlar det 
förra mer om en struktur för att organisera och systematisera kun-
skapen. För att vara konkurrenskraftig är det inte bara viktigt att 
det råder en balans mellan exploration och exploatering utan också 
mellan kultur och struktur. I sammanhanget kan det vara värdefullt 
att nämna, och kanske lära från, två metoder som anses särskilt vär-
defulla inte enbart för att överföra utan också för att utveckla kun-
skap. Fika som en metod för kunskapsöverföring, men också som 
en viktig arena för kunskapsöverföring, anses av båda företagen 
som betydelsefull för både formell och informell kunskapsöverfö-
ring. På IKEA uttryckte många medarbetare att det var just på fi-
karasterna man hade lärt sig mycket om hur IKEA fungerar och 
5  För fler exempel se även Jonsson (2007) och Jonsson (2013).



97

KreattraktiVItet

många berättelser om hur det var förr, genom så kallad storytelling, 
fick sin spridning via fikapausen. Att ge tid för samtal och utrym-
me för storytelling är ett effektivt sätt för att dels överföra informa-
tion och kunskap men också för att stärka identitetskänslan bland 
medarbetarna och på så sätt förstärka organisationskulturen. Att ses 
över en fika och dela erfarenheter manifesterar också det kreati-
va samtalet. En annan intressant metod för kunskapsöverföring är 
det som man på Mannheimer Swartling benämner debriefing - eller 
som en äldre delägare kallade det ”Och hur gick det då?”. Kortfattat 
är debriefing en rutin för lärande där avslutade klientärenden disku-
teras i projektteamet kring vad som gick bra, vad gick mindre bra 
och, framför allt, vad vi kan lära oss av detta inför framtiden. Det 
är ett sätt att främja en lärandekultur för ständig förnyelse genom 
uppföljning, reflektion och lärande. Just uppföljning och reflektion 
över vad vi lärde oss av ett avslutat projekt är något som jag tror att 
vi är många som, inklusive jag själv, kan bli bättre på. Det är inte 
minst viktigt för att följa upp effekten av olika försök att effektivi-
sera (vilket kanske har haft ett alltför stort fokus inom många orga-
nisationer de senaste åren?) – annars riskerar vi hamna i en situa-
tion av effekt-i-vi-ser-ing/et/en. Om vi inte ser effekten av effekti-
viseringen så får det heller ingen effekt och viljan att nästa gång gå 
in ett nytt förändringsarbete minskar. Det är något som jag tror att 
många organisationer, såväl som enskilda individer, behöver fun-
dera över innan nya förändringsåtgärder introduceras.

Så vad är då förklaringen till att IKEA och Mannheimer Swartling 
lyckas vara så framgångsrika – och både innovativa och effektiva? 
Hur lyckas de med att få kunskapsöverföring att fungera? För att 
kunna genomföra förändringar och möta krav på ständig förnyel-
se är det avgörande att det råder en kultur och ett förhållningssätt 
där man vågar, och ges möjlighet, att dels uttrycka sina åsikter dels 
våga göra misstag. En av IKEAs värderingar är just att våga göra 
misstag eftersom det är av misstag man lär sig och det är så man 
kan förbättra. En sådan värdering är inte direkt tillämpbar inom en 
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advokatbyrå eftersom det skulle få allvarligare konsekvenser för 
dess klienter men däremot betonades det på Mannheimer Swart-
ling ofta betydelsen av att våga fråga och att leva efter principen 
om öppna dörrar. Lärdomen från dessa två företag är att individens 
utveckling och lärande är i centrum och medarbetarens betydelse 
var också svaret på min fråga om vad företagen själva anser vara 
den enskilt viktigaste faktorn för deras framgång. Inte arbetaren. 
Inte den anställda. Utan medarbetaren. Medarbetaren som är med 
i utvecklingen och som bjuds in och ges möjlighet att få vara med 
och förändra och ständigt förbättra för en fortsatt och hållbar fram-
gång. För att lyckas med kunskapsöverföring handlar det ytterst 
om att förstå individens perspektiv och vad som motiverar indivi-
den till att lära nytt men också att lära andra. För att bättre förstå 
vad som motiverar en medarbetare hjälper klassisk motivationste-
ori, genom t ex Herzberg och hans kollegor (1959) och McGregor 
(1960), oss att förstå att det ytterst handlar om att få känna sig sedd 
och hörd. Att bli erkänd och få chans att utvecklas tillsammans med 
organisationen. Det finns mycket klokt i synen på medarbetaren att 
ta fasta vid i denna litteratur. Särskilt intressant är det att notera är 
att svenskt ledarskap (t ex Jönsson, 1995), genom konsensus, en 
gemensam vision och samarbete, tycks lämpa sig särskilt väl för 
det som Herzberg med kollegor förklarar med hjälp av sina moti-
vationsfaktorer och McGregor med sin teori Y6. I mina studier av 
IKEA och Mannheimer Swartling sammanfattas motivationen och 
drivkraften till att överföra kunskap med att det är kul. Det är kul 
att lära sig nytt och att lära andra. Det är kul att utvecklas och att få 
utvecklas med organisationen. Det är helt enkelt kul på jobbet. Svå-
rare, eller enklare, än så behöver det inte vara.
6  Det är också intressant att notera att detta också är en ledarstil som torde passa den yngre genera-
tionen, generation Y, särskilt väl eftersom denna beskrivs som kravställande på feedback och bekräf-
telse och som värdesätter utveckling och lärande (t ex Parment, 2011).
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Ordens betydelse i praktiken – från praktik till prat
Att enbart prata om kunskap och kreativitet räcker inte för att upp-
nå framgång - det måste praktiseras, ledas och organiseras. Men för 
att lyckas och uppnå hållbar framgång är det också viktigt att förstå 
att det inte finns ett framgångsrecept eller en unik strategi (som lätt 
kan kopieras). Om ett sådant fanns att tillgå skulle snart alla sitta 
på samma recept och frågan är då hur pass konkurrenskraftig man 
då skulle vara – på lång sikt. Strategiforskaren Richard Whittington 
skriver i sitt förord:

“Thinking better and thinking differently are, ultimately, what 
this is all about. Good strategy rarely means doing exactly the 
same as everybody else.” (Whittington, 2002:x)

Med utgångspunkten om att det inte finns ett unikt recept för fram-
gångsrik kunskapsöverföring och hållbar framgång vill jag i stäl-
let dela med mig några av de lärdomar jag har tagit med mig från 
mina studier om hur kunskapsöverföring praktiseras inom IKEA 
och Mannheimer Swartling. För att återknyta till frågan om hur vi 
skulle kunna leda och organisera kunskap och kreativitet för att 
uppnå hållbar framgång vill jag med ordet kreativ som ledord sum-
mera och tala om sju viktiga lärdomar från dessa två företags syn 
på kunskap och lärande. En syn som förklarar hur man lyckas ba-
lansera logikerna om att explorera och exploatera och hur man får 
en struktur och en kultur att samverka.

1. Kreativ som i struKULtur

2. kReativ som i Reflektion

3. krEativ som i Effektiv

4. kreAtiv som i Attraktiv

5. kreaTiv som i Tillit

6. kreatIv som i Innovativ

7. kreatiV som i Vi
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1. Kreativ som i struKULtur
En viktig lärdom för att bättre förstå hur vi bättre kan organisera 
och leda kunskap och kreativitet för att nå framgång är att det finns 
en struktur men också en kultur för kunskap och lärande - och fram-
förallt att dessa samverkar. Vi kan enkelt skapa, enligt konstens alla 
regler, världens bästa struktur för hur vi på bäst sätt skapar ordning 
och reda i våra rutiner men om det inte råder en kultur som främjar 
lärandet eller som sätter individen i centrum är det inte mycket värt. 
Det räcker inte att vi har världens bästa struktur för hur vi ska orga-
nisera kunskap och leda kreativitet och kreativa individer, genom 
ordning och reda för att också vara resurseffektiv, om det inte finns 
en kultur som främjar och bidrar till lärande och reflektion kring 
nyvunnen kunskap. Det räcker inte heller med att vi har världens 
bästa kultur där nya innovativa idéer exploreras, eller upptäcks, om 
dessa inte tillvaratas och exploateras eller sprids. Strukturen och 
kulturen måste samverka för att balansera dessa logiker och för att 
kunna vara både effektiv och innovativ. Vid sammanslagningen av 
dessa två ord så i mitten, eller i hjärtat för liknelse och koppling till 
passion, bildas ordet kul. Ytterst är struKULturen också förklaring-
en till att kunskapsöverföring fungerar inom både IKEA och Mann-
heimer Swartling – att det är kul att lära sig nytt och lära andra. Att 
ha kul på jobbet är den enkla sanningen om vad som krävs för att 
uppnå motivation i arbetet och ”job satisfation – for the fortunate”:

“Work is one of the most absorbing things men can think and talk 
about. It fills the greater part of the waking day for most of us. For 
the fortunate it is the source of great satisfaction; for many others it 
is the cause of grief.” (Herzberg et al., 1959: 3)

Viljan och drivkraften till att lära nytt har sin förklaring och för-
ankring i dessa organisationers värderingar, det vill säga det som 
beskriver en kultur, som bland annat premierar nyfikenhet och en 
vilja, och inbjudan, till att förändra och ständigt förbättra. En viktig 
utgångspunkt är därför att rekrytera ”rätt” individer som delar orga-
nisationens värderingar. Det är viktigt för att säkerställa och värna 
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om en struKULtur där strukturen och kulturen samverkar och där 
det är just kul på jobbet. 

2. kReativ som i Reflektion
En andra lärdom för hur man organiserar och leder en kreativ miljö 
är där reflektion och lärande premieras och stöttas av en stark lä-
randekultur. Tolkning och reflektion är viktigt för att inte bara över-
föra kunskap och kunnande utan också för att utveckla ny kunskap 
och nytt kunnande. Om det inte finns något lärande kring kunska-
pen blir kunskapen ”bara” information, och det kan vi vara säker 
på inte leder till ökad konkurrenskraft. Begreppet ”den” om kun-
skapen kräver också reflektion. Frågan är nämligen om ”den” då 
lätt kan paketeras och är lätt att överföra inom en organisation. En 
del kunskap, som ibland beskrivs som intuitiv eller tyst kunskap, är 
inte lika lätt att paketera eller skriva ner i ord. En del kunskap upp-
står och nyttjas, som i kunnandet, dessutom i den praktiska hand-
lingen. Insikten om kunnandet och att detta inte kan massproduce-
ras beskrevs av en delägare på Mannheimer Swartling på följande 
sätt:

”En del kunskap kan datoriseras, men inte allt. Man måste tillåta ett 
kreativt och originellt tänkande. Man kan inte massproducera kun-
nandet. Vi behöver kreativa individer för att lösa problem.”

Reflektion och lärande är viktigt såväl före, som under och efter 
en aktivitet. Här kan det vara värdefullt att ta lärdom av grundidén 
bakom Lean och the Toyota way (Liker 2009) som ytterst handlar 
om hur kunskap och lärande överförs och som kan sammanfattas 
i tre enkla steg: Lyssna och observera (genchi genbutsu), reflekte-
ra (hansei) och ständigt förbättra (kaizen). De tre stegen kan också 
jämföras med de grundläggande idéerna för organisatoriskt läran-
de. Att ge, och ta, tid för reflektion och samtal är därför viktigt.
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3. krEativ som i Effektiv
En tredje lärdom, som är kopplad till diskussionen om exploate-
ring, är betydelsen av effektivare och smartare lösningar och ruti-
ner för att dels frigöra tid till reflektion och lärande dels verka för 
att inte ”hjulet uppfinns på nytt”. En bra struktur och ett bra system 
som underlättar för medarbetare att fokusera på rätt saker är därför 
en viktig förutsättning. Att vara effektiv innebär även uppföljning 
av aktiviteter och rutiner för att se och lära om dessa ytterligare kan 
förbättras och därmed också spridas. En viktig lärdom som vi kan 
ta med oss från till exempel Mannheimer Swartling är just betydel-
sen av uppföljning och utvärdering genom debriefing. Som tidiga-
re nämnts är det viktigt att följa upp effekten av olika försök till att 
vara mer effektiv och för att inte riskera att vi hamnar i en situation 
av effekt-i-vi-ser-ing/et/en. Om vi inte ser effekten av effektivise-
ringen så får det heller ingen effekt och viljan att nästa gång gå in 
ett nytt förändringsarbete minskar. Detta handlar såväl om betydel-
sen av att se och höra varandra, det vill säga att motivera, som be-
tydelsen av en arbetsplats för ständig förnyelse och hållbar fram-
gång. Drivkraften och motivationen att dela med sig av sin kunskap 
och sitt kunnande är det som ytterst möjliggör kunskapsöverföring.

4. kreAtiv som i Attraktiv
En fjärde lärdom är vikten att skapa och erbjuda en attraktiv arbets-
plats, en arbetsplats dit de bästa söker sig och motiveras av en sti-
mulerande och kreativ lärandemiljö7. Inom organisationsteorin be-
nämns en sådan arbetsplats ibland för ”elite identity organisations” 
just för att de bästa attraheras av att få lära sig av och utvecklas till-
sammans med de bästa (Alvesson & Robertsson, 2006). Särskilt 
kännetecknande anses detta vara bland ”kunskapsarbetarna”; 
7  Diskussionen om en attraktiv och kreativ arbetsmiljö har Rolf Håkanson och Hjärntrusten fört 
långt tidigare än symposiet kring detta tema. Se t ex blogginlägget ”Svenska politiker kräver fler 
svenska Nobelpris”.
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”Like musicians, knowledge workers seek outlets for their creative 
abilities and become absorbed in interesting challenges and the sti-
mulation of working with other specialists.” (Newell et al., 2009:26)

Både IKEA och Mannheimer Swartling ses av studenter inom eko-
nomi och juridik som attraktiva arbetsplatser för att de erbjuder 
möjligheter till utveckling och lärande för kunskapsMEDarbetaren. 
Synen på kunskap och lärande inom dessa organisationer, och vil-
ken jag tror att vi har mycket att lära av, är att om individen utveck-
las då utvecklas också organisationen. Motiverade och drivna med-
arbetare bidrar till fortsatt framgång. 

5. kreaTiv som i Tillit
En femte lärdom är betydelsen av att skapa och erbjuda en trygg ar-
betsmiljö med högt i tak och där allas åsikter och kreativa tänkan-
de välkomnas. En miljö där det råder en demokratisk syn på kun-
skap och där inställningen är, likt en av IKEAs kärnvärderingar, att 
misstag måste få tillåtas eftersom det är av misstag vi lär oss efter-
som vi mer medvetet, mer än vid framgångar, reflekterar över vad 
som gick fel och hur vi kan göra annorlunda för att undvika att begå 
samma misstag igen:

“Jag tror att kunskapsöverföring inom alla organisationer bör vara 
demokratisk i att alla ska ha samma kunskap, och det gäller för 
IKEA också, förstås, men det måste vara utifrån ett affärsfokus om 
snabbt och enkelt, för vi har inte råd att människor gör exakt sam-
ma saker […]. Vi måste vara smartare, vi måste vara snabbare, och 
även att delegera ansvar och att lita på människor. […] Så för mig 
är det utifrån hela företagets synvinkel. Om vi försöker hjälpa var-
andra så kanske vi kan växa lite mer tillsammans”. (HR-chef, IKEA 
Distribution)

En miljö där man kan känna tillit till sina kollegor motverkar i sig 
en av de vanligaste orsakerna till att kunskapsöverföring inte fung-
erar, nämligen att man vill behålla sin kunskap för sig själv efter-
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som den också ger en makt och övertag gentemot de som inte har 
kunskapen. 

“… not only are there problems in actually codifying some know-
ledge, but also it must be recognized that people may be reluctant to 
even attempt to ‘brain dump’ what they ‘know’ onto a database be-
cause knowledge, or knowing, is also a key source of personal po-
wer within organizations. Ironically, in cases where knowledge re-
ally needs to be shared – that is, where it is both in short supply and 
central to the organization – there may be a particular reluctance 
amongst people to share it with others. This is because knowledge, 
or knowing, confers personal advantages – it means that some pe-
ople can do things that others are not able to – and so is kept secret 
by the ‘knower’.” (Newell et al. 2009:155)

Två viktiga förutsättningar för att kunna känna tillit är att det råder 
transparens och att det finns generositet mellan medarbetarna inom 
en organisation, vilket på ett inspirerande sätt beskrivs såhär i bo-
ken ’The Go-giver’:

“So the secret to success,” Joe went on, “to gaining it, to having 
it, is to give, give, give. The secret to getting is giving. And the se-
cret to giving is making yourself open to receiving.” (Burg & Mann 
2007: 109).

Eller som uttryckt av en senior counsel och före detta delägare inom 
Mannheimer Swartling:

”Det är kul att dela med sig av sin kunskap. Generositet föder ge-
nerositet.”

6. KreatIv som i Innovativ
En sjätte lärdom, som är kopplad till diskussionen om att explore-
ra, är betydelsen av att tänka nytt och söka efter nya lösningar. För 
dessa två företag är det en aktivitet som berör alla medarbetare och 
inte enbart en grupp individer. Att tillåtas tänka fritt men inom ra-
marna för ett koncept och en vision benämner man inom IKEA som 
ett ”idékoncept”, som sätter ramarna för vad och hur man bör ”tän-
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ka utanför boxen”, och är skiljt från vad man kallar för ett ”genom-
förandekoncept”, som mer betonar ett flexibelt lärande utifrån de 
erfarenheter som görs. Idékonceptet handlar om vägledande princi-
per, en gemensam vision och kultur som ska bära IKEA:s verksam-
het och utveckling och som ska delas av alla medarbetare. Genom-
förandekonceptet handlar om identifierade beprövade och standar-
diserade lösningar som ska exploateras för att vara kostnadseffekti-
va men också för att frigöra tid för att identifiera nya lösningar och 
vara innovativ. IKEA:s Rysslandschef uttryckte balansen mellan att 
exploatera och att explorera så här – enligt The IKEA way:

”Alltså, IKEA har ett mycket, mycket starkt koncept. Jag tror att 
det är få företag i världen som har ett så starkt koncept som IKEA. 
Och det underbara med att jobba i ett företag som IKEA det är att 
vi aldrig är nöjda, det är alltså förbjudet på IKEA att sätta sig ner 

Anna Jonsson framför sina synpunkter
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och vara nöjd och vad bra vi har gjort. Det finns alltid massor med 
saker som vi kan göra. Och det leder till att vi hela tiden lever i en 
föränderlig process.”

7. KreatiV som i Vi
Slutligen och som en sjunde lärdom om vad som krävs för att prak-
tisera, leda och organisera kreativitet är gemenskap och en stark vi-
känsla. Kännetecknande för både IKEA och Mannheimer Swart-
ling är en stark identitet och tillhörighet. En stark vi-känsla och en 
tydlig vision skapar ett starkt engagemang och drivkraft om att vilja 
driva utvecklingen framåt – snarare än att bli driven av utveckling-
en. Det skapar engagerade medarbetare mer än ”bara” nöjda med-
arbetare. Men att enbart prata om vi, precis som om kunskap och 
kreativitet, räcker inte. Det är viktigt att praktisera vi-tänkandet;

“It is hard to identify and create buy-in for what “we” (i.e., the firm) 
should do if there is no strong sense of “we”.” (Maister, 2008: 47)

De sju ovan listade lärdomarna landar i just detta med en stark vi-
känsla, en stolthet och lojalitet. Om man har som ambition att vara 
av världsklass eller konkurrera mot de allra bästa, och kanske till 
och med har som önskan att få ett pris ur Kungens händer, är det 
viktigt att se till så att alla arbetar för ett och samma mål. Det är vik-
tigt att alla bjuds in och är med på resan. Framgångsrika organisa-
tioner driver utvecklingen snarare än blir driven av den. Detta möj-
liggörs bäst genom att inkludera och bjuda in medarbetaren att vara 
med i utvecklingen. Eller som uttryckt i diskussionen om varför de 
bästa söker sig till de bästa:

“Internally, elite identity develops through a process of reflexivity 
amongst organizational members with reference to cultural arte-
facts, norms and values which are shaped through a variety of sym-
bolic, strategic and discursive media, which in turn embeds identity 
in organizational culture.” (Alvesson & Robertson, 2006: 200)

Att ges möjlighet att bidra till organisationens förnyelsearbete och 
lärandeprocess är i sig en viktig motivationsfaktor. Klassisk moti-
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vationsteori hjälper oss att förstå innebörden och betydelsen av att 
få bli sedd och hörd och betraktas som en värdefull resurs – snarare 
än en kostnad – för att möjliggöra kreatiVItet. 

Avslutande reflektion – att praktisera, leda och 
organisera kunskap och kreativitet

Att världen har förändrats och är mer konkurrensutsatt vet vi. För 
att möta en ökad konkurrens behöver vi inte bara vara mer effek-
tiva utan också mer innovativa. Det gäller alla organisationer oav-
sett om de är offentliga eller privata och oavsett erbjudande. De or-
ganisationer som lyckas balansera förmågan att vara både effektiva 
och innovativa är de organisationer som är hållbart framgångsrika. 
Det är de organisationer där struktur och kultur samverkar och där 
det är kul att lära nytt och lära andra. Det är de organisationer som 
sätter kunskap och kreativitet i första rum. Framgång handlar om 
ständig förnyelse för att möta en föränderlig värld. Det handlar om 
att värna om, och vårda, en entreprenöriell anda och att se på saker 
på nya sätt;

“Organizational success, however defined, is seen as depending on 
the organization’s ability to see things in new ways, gain new under-
standings, and produce new patterns of behaviour – all in a conti-
nuing basis and in a way that engages the organization as a whole.” 
(Argyris & Schön, 1996: xix)

Vi behöver påminna oss om betydelsen av nyfikenhet och nya sätt 
att tänka, men också långsiktighet och uthållighet för att främja, 
och värna om, kunskap och kreativitet. Eller för att återknyta till 
debatten om vad som krävs för att Sverige ska kunna få ta emot fler 
Nobelpris:

”Tid och möjlighet att få göra fel är ofta en förutsättning för att göra 
rätt. Den som från början vet vad han eller hon ska komma fram till 
gör sällan några revolutionerande upptäckter”. (DN, 2012-08-31)
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Slutligen, och för att återknyta till pratet om mer passion och en 
större vilja av att lyckas i svensk forskning, och önskan om att få 
fler pris ur Kungens händer den 10 december, kan det vara vär-
defullt att fundera över vad som i sportsammanhang ofta beskrivs 
som att någon har en ”vinnarskalle”. En vinnarskalle ser varje täv-
ling och varje utmaning som ett tillfälle för nya erfarenheter och lä-
rande. Det är viktigt att påminna om att även om en person har rätt 
förutsättningar, och resurser, för att vinna kanske inte tidpunkten 
eller omständigheterna alltid är rätt eller lätta. Men att inte ge upp 
innan tävlingen är avgjord är troligen vad som skiljer en vinnare 
från en förlorare. Tävlingen och utmaningen fortsätter med viljan 
och drivkraften – hand i hand med kunskapen och kreativiteten - 
för ständig förnyelse och förbättring. Eller för att citera en av våra 
främsta entreprenörer - Ingvar Kamprad: ”Det mesta är ogjort. Un-
derbara framtid.” Det är också så framgångsrika organisationer ser 
på fortsatt och hållbar framgång. Att organisera och leda kunskap 
och kreativitet ställer krav på ett (kre)aktivt, praktiserande, ledar-
skap genom konsensus, samarbete och gemensamma visioner. För 
att organisera och leda kunskap och kreativitet behöver vi tydligare 
lyfta fram kreattraktiVIteten i svensk forskning, som i kreativ, som 
i attraktiv och som i vi tillsammans. 

Stockholm den 9 december 2013, Anna Jonsson.

Tack
Ett varmt tack till Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse för finansiering av 
min forskning om, och betydelsen av, kunskapsöverföring.

Referenser:
Alvesson, M. & M. Robertson (2006) “The best and the brightest: The con-

struction, significance and effects of elite identities in consulting firms”. 
Organization, 13(2): 195–224.



109

KreattraktiVItet

Argyris, C. & D.A. Schön (1996) “Organizational learning II: Theory, Method 
and Practice”. Reading, MA: Addison-Wesley.

Burg, B. & J.D. Mann (2007) “The Go-Giver: A Little Story About a Powerful 
Business Idea”. London: Penguin.

Dagens Industri (DI) ”Fler stipendier om det ska bli Nobelpris.”, 2013-10-04.
Dagens Nyheter (DN) ”Humaniora nödvändigt för ett kreativt näringsliv.”, 2013-

08-31.
DN ”Sverige halkar efter i prisjakten.”, 2013-10-04.
DN ”Högre lön ska locka forskare till Sverige.”, 2013-11-09.
DN “Mer än Nobelpris”, 2012-08-31.
DN “Lägg jantelagen åt sidan och satsa på elitforskarna”, 2012-08-13.
DN ”Nobelpriset visar att svensk grundforskning måste stärkas”, 2011-12-10.
Göteborgs-Posten ”Med sikte på framtidens medicin”, 2013-12-08.
Herzberg, F., B. Mausner & B.B. Snyderman (1959) “Motivation to Work”. 2 ed. 

New York: Wiley.
Hjärntrusten, Blogginlägg “Svenska politiker kräver fler svenska Nobelpris”, 

2010-10-01. http://hjarntrusten.blogg.se/2010/october/svenska-politiker-kra-
ver-fler-svenska-nobelpr.html.

Jonsson, A. (2007) ”Knowledge Sharing Across Borders: A Study in the IKEA 
World”. Lund studies in economics and management, 97. Lund: Lund 
University Press.

Jonsson, A. (2012) “Kunskapsöverföring & Knowledge management”. Malmö: 
Liber.

Jonsson, A. (2013) “True Partnership as True Learning. Knowledge Sharing 
within Mannheimer Swartling”. Uppsala: Iustus Förlag.

Liker, J. K. (2009) The Toyota way. Lean för världsklass. Övers. Lean Forum och 
L. Erkelius, Malmö; Liber.

Maister, D.H. (2008) “Strategy and the Fat Smoker: Doing What’s Obvious But 
Not Easy”. Boston, MA: Sprangle Press.

McGregor, D. (1960) “The Human Side of Enterprise”. NewYork: McGraw-Hill.
Newell, S., M. Robertson, H. Scarbrough & J. Swan (2009) “Managing know-

ledge work and innovation”. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Regeringen (2007) “En nationell strategi för regional konkurrenskraft, en-

treprenörskap och sysselsättning 2007–2013 – En sammanfattning”. 
Näringsdepartementet, Rapport N7037. http://www.regeringen.se/content/1/
c6/08/06/49/f557d2bc.pdf



110

Anna Jonsson

Parment, A. (2011) “Generation Y in Consumer and Labour Markets”. New 
York: Routledge.

Skolverket, rapport 398 (2013) “PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, 
läsförståelse och naturvetenskap”.

Svenska Dagbladet, “Sverige långt efter i jakten på Nobelpris”, 2013-10-07
Svt.se Debatt, “Friforskningsfrämjare skapar klyftor i onödan”, 2011-12-10.
UR Samtiden, ”Arbetsplatsens förnyelse”, 2013-10-16.
Whittington, R. (2001) “What is Strategy – and Does it Matter?” 2nd ed. London: 

Thomson Learning.

Nils-Otto Sjöberg och Gunnar Wetterberg, en av arrangörerna 
respektive en av moderatorerna.
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Kontakter knyts i pausen. 
Ovan Ulla Cavallin Sjöberg. Nedan Nils  
Karlson i diskussion. 

Paus är tid för samverkan
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CERN i Schweiz

Hela den vetenskapliga världen jublade när ett stort och på många 
nivåer kreativt forskarlag vid CERN i mars 2013 kunde medde-
la att de hade bevis för att Higgspartikeln finns. Arbetet gjordes i 
anläggningens Large Hadron Collider (ringen i flygbilden ovan). 

Teorin bakom Higgs partikel (fysiker-
nas s.k. Standardmodell) har därmed 
fått ett mycket starkt stöd. Den kom-
mer nu att ge ännu bättre teoretiskt 
grepp om sambanden mellan atom-
krafter och massa. 

Arbetet ledde till att Peter Higgs till-
sammans med Francois Englert fick 
2013 års Nobelpris i fysik.

Bilden till vänster visar hur en Higgs-
partikel syns i forskarnas datorer. Den 
faller sönder i fyra s.k. leptoner.

Sidan godkänd 140307
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Kreativa Miljöer

Jag vill i det följande ge ett högst personligt inlägg om det enorma 
privilegiet jag haft att få arbeta i en mycket kreativ miljö på ett in-
ternationellt forskningscentrum, CERN. Det har varit en spännan-
de resa från första dagen som sommarstudent, vidare som dokto-
rand på Chalmers men knuten till CERN, min första tidsbegränsa-
de tjänst som fellow på ISOLDE och sen som fast anställd vid en 
av CERNs acceleratordivisioner. Även om jag själv haft privilegiet 
att få vara fast anställd så vill jag ändå understryka att det finns en 
väldig vinst i att ha tidsbegränsade tjänster som säkrar ett ständigt 
tillskott av studenter och unga ingenjörer och forskare. Utan detta 
skulle jag antagligen aldrig kunnat komma till CERN drygt 50 år 
efter starten. Lägg därtill ett väl organiserat besöksprogram med 
gästhem, restauranger och kaféer, massor av seminarier och fria lo-
kaler för workshops och konferenser så har man en miljö med alla 
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åldrar, alla nationaliteter, alla utbildningsnivåer och många olika 
specialiteter. Kort sagt, potentialen för en oerhört kreativ miljö!

CERN har 20 medlemsländer med en årlig budget på strax över 1 
miljard CHF och 2500 anställda. Över 10 000 gästforskare från 113 
länder arbetar vid CERN. Experimenten väljs med syftet att hitta 
den bästa forskningen genom ett s.k. peer review system och inte 
för att någon har ”rätt till tid” på CERN. Samtidigt har de som äger 
CERN ett starkt inflytande över inriktning på forskningen då de ju 
finansierar den större delen av CERNs infrastruktur. Den grundläg-
gande modellen är att CERN bygger forskningsinfrastruktur och 
experiment byggs av internationella samarbetsprojekt, s.k. kollabo-
rationer, där CERN bara är en part. Där dessutom samarbetsprojek-
ten finansieras genom bidrag från alla parter i ett s.k. in-kind system 
som säkrar en ömsesidig synlighet och nytta för institut/universitet 
och projektet.

Var och hur organiserar CERN och alla samarbetsprojekt på CERN 
de formella och informella mötesplatserna som är nödvändiga för 
den dialog som ofta leder till kreativt tänkande och nya idéer? De 
formella mötesplatserna finns på CERN genom fri kontorsyta för 
besökande forskare och fri mötesyta för mindre möten och work-
shops. De informella mötesplatserna finns framför allt på CERNs 
många restauranger och kaféer. Jag har haft privilegiet att få ha 
lunch samtidigt som åtminstone fem nobelpristagare en vanlig ons-
dag utan någon större konferens på CERN.

Hur förvaltas alla idéer och nytänkande på CERN? CERN driver 
aktivt koncept för öppen publicering. Ny teknisk utveckling har 
ibland skyddats med patent som har genererat inkomst men det är 
mycket mer vanligt att nya idéer hittar applikationer inom och ut-
anför partikelfysik vilket också har skapat många nya företag i när-
regionen men även längre bort. Nya tekniska koncept, nya mjukva-
rukoncept och andra nya idéer sprids också genom att användarna 
av CERN finns över hela världen. CERN har ett aktivt innovations-
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program men det är svårt att kvantitativt mäta resultat då den infor-
mella spridningen av idéer är så stark.

Vad kan vi på ESS lära oss av CERN? Vi är definitivt ett steg på 
vägen genom det internationella samarbete som ligger till grunden 
för ESS. Internationell rekrytering har skett tidigt då Sverige har en 
för liten pool av det expertkunnandet som krävs för att förverkliga 
ESS. Det underlättas av ett aktivt integrationsarbete även om vi har 
mycket att göra för att säkra att personal stannar då partners behö-
ver och vill jobba. Den svenska arbetsmarknaden är rätt sluten och 
rekryterar inte gärna utländska akademiker som ännu inte helt be-
härskar svenska. Vi har också en mycket fin miljö med Max labb, 
Ideon, Universitet, Medicon village och närliggande liknande mil-
jöer som skapar möjlighet för både informella och formella mötes-
platser men som kanske behöver öppna sig mer för den internatio-
nella hemmapubliken. Kort sagt, vi är på väg åt rätt håll men vi be-
höver all hjälp vi kan få för att säkra att vi kommer i mål.

Mats Lindroos
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Förberedda diskussionslnlägg

Thomas Hedner 

Creative Environments for Research and Inno-
vation – The Case of the Pharmaceutical  
Industry 
Big Change in the Pharmaceutical Industry
The pharmaceutical industry has over the past century been a major 
contributor of individual and population health as well as societal 
wealth. Its products and services have contributed to longevity of 
large groups of patients and symptom relief from major diseases. 
However, during the past 2 decades, the innovative capacity of the 
pharmaceutical industry has lagged behind, and there have been 
concerns and public debate on the prevailing business model of the 
industry, and whether it needs to be refined and altered. It is beco-
ming increasingly clear that the traditional closed business model 
of “Big Pharma” is undergoing a major change pressure [1]. The 
traditional “Big Pharma” business model has stagnated and is not 
generating the innovative medicines that patients and society are 
requesting. Therefore, if we are to generate the novel therapies for 
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illnesses for which we previously had no effective treatments, we 
need to re-model the pharmaceutical industry towards new open 
innovation and alternative business models and organisation forms. 

The crisis that the large pharmaceutical industry is now undergo-
ing will radically change the life science sector in Sweden as well 
as in the Western world. The last decade of restructuring in ”Big 
Pharma” has meant that the industry is laying off more than 300 
000 jobs in Europe, U.S. and Japan in an effort to counter the de-
clining profitability. Between 2007 and 2012, this meant reduced 
profit levels of U$ 67 billion for the largest pharmaceutical com-
panies. Cutbacks in the operations have affected the industry in all 
areas; research and development, organization and management as 
well as sales [1].

Theoretically, one could argue that another consequence is that pa-
tients, society and industry are missing out on a potential develop-
ment capacity of about 6-10 new drugs per year from Big Pharma. 
If the capacity of the major companies is constantly decreasing, 
how can we create incentives for the life science sector as a whole 
to develop more innovative drugs?

An important message that the current developments convey, is that 
the on-going changes indicate how the global pharmaceutical indu-
stry believes that the future markets will develop. During the co-
ming years, the largest global growth of drug sales is expected to 
occur in 17 countries, where the market over the next few years 
might increase in the order of 15-25%. In emerging markets [2] 
such as China, Brazil, Russia, India, Venezuela, Poland, Argentina, 
Turkey, Mexico, Vietnam, South Africa, Thailand, Indonesia, Ro-
mania, Egypt, Pakistan and Ukraine, Big Pharma has competitive 
advantages in virtue of its size to bring established drugs to the-
se markets. In the established markets in Europe, USA and Japan, 
however, growth is largely absent due to the fact that there is not 
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enough new patented drugs, meeting governmental cost-effective-
ness requirements, to introduce in these markets.

The industry’s shift in focus from the Western world to a number 
of emerging economies in the East should also be seen against the 
background that there is a general belief that these markets are ex-
pected to increase their future budgets for public and privately fun-
ded health care [2].

Drug development – often a private / public matter
Another perspective in the pharmaceutical sector, which shows that 
open innovation actors and stakeholders are of great importance, 
is that the recent data show that a greater proportion of ”innovati-
ve” drugs (according to the American FDA’s definition) age genera-
ted from the academic and public sectors than previously thought. 
Over the past 40 years, 9.3% of all new drugs and vaccines had ori-
ginated in the public sector [3]. In particular, this applied to medici-
nes in oncology, haematology and infectious diseases, which are ty-
pical areas where there are ”unmet medical needs”. Of the drugs re-
ceived “priority label” by regulators, it was found that 19% had ori-
gins in academic research or other public sources [3, 4]. Moreover - 
when the drugs were characterized by innovation potential, i.e. that 
they were intended for illnesses for which there were a previous 
lack of adequate treatment, data showed that 50% of the drugs re-
gistered between 1988 and 2007 had such a public origin [3].

One trend in Big Pharma has been to complement the shortcomings 
of its own innovation strategy with the acquisition of small innova-
tive companies that have developed promising drug candidates – in 
an effort to fill the “innovation gap”.

An analysis made recently of approximately 6,000 biomedical pro-
jects that were available for licensing in late stage showed that only 
about 200 could be considered as possible candidates to fill the de-
clining “product portfolio” of Big Pharma. [1, 4] Out of these pro-
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jects, approximately 100 had the potential to reach the status of a 
“blockbuster”, in terms of yearly sales value.

Thus, it is increasingly evident that available major drug candidates 
under development will not be sufficient to generate the net inco-
me cash flow to maintain Big Pharma’s current large organisation 
“blockbuster” business model. 

The industry ’s capacity for innovation is not only a function of the 
health care needs of the markets, but is also largely dependent on 
national innovation clusters as well as health and market programs. 
For politicians, it is important to understand the complex driving 
forces in the pharmaceutical markets in order to be able to promote 
an optimal balance between state and market activity on the inno-
vation area. The pharmaceutical market is thus not independent of 
the state. If politicians are serious about maintaining a viable life 
science sector, then an aggressive public innovation policy is cru-
cial.

The current changes in the global pharmaceutical markets also ex-
plain, to a substantial extent, the cutbacks and the trends in Sweden. 
In this on-going change process in the pharmaceutical industry, it 
is important to optimize national conditions for innovative life sci-
ence platforms in the most competitive knowledge-based clusters 
in our universities/colleges and hospitals.

Classical and effective actions in respect to national initiatives are, 
for example to invest in the development of regional technology 
parks and clusters for small to mid-size technology-intensive com-
panies as well as to support creation of cutting-edge programs in 
innovation and entrepreneurship. Additional actions are to support 
open and powerful innovation networks in healthcare and acade-
mia. Such innovation policy initiatives in Sweden would benefit 
both small innovation companies as well as medium to large pro-
cess-oriented companies in the industry. So although Sweden’s re-
lative importance as pharmaceutical market in a global perspective 
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will decline in the coming decades, it does not mean that the coun-
try cannot remain an attractive region for innovative drug develop-
ment in an international perspective.

A New Pharmaceutical – High Risk and Complex  
Logistics
Development of new drugs is a time-consuming and complex un-
dertaking, which involves elements of discovery as well as process 
development and the whole process will take, at best, some 10 – 15 
years, before new drugs may be proven efficacious and safe to put 
on the market [1]. 

The drug discovery and development process is characterized by 
substantial discovery and development risks during the early inno-
vation as well as the later development process [1]. The attrition rate 
is high and at the discovery stage, multiple discovery approaches 
and millions of compounds screened will hopefully result in some 
thousand screening hits. Out of that, the most promising candida-
tes will be selected, and ultimately one may finally become a regis-
tered drug. On the other hand, during later incremental innovation 
stages, known compounds may be developed by re-purposing and 
re-formulation in order to generate new drugs, by improving for-
mulations and finding new indications. During such developments, 
risks are substantially lower, and therefore, most of such projects 
are clinically successful. Thus, the early process for a new-to-the-
world pharmaceutical is characterized by substantial unknown-
unknowns or even bordering to chaos. On the other hand, substan-
tial improvement of therapeutics may be achieved by re-positio-
ning, re-purposing or re-formulation of known compounds. In fact, 
a large proportion of therapeutic progress in medicine has been ac-
hieved by such means. The interesting thing with such lower risk 
strategies is not only that time to market is shorter, but also that 
the medical utility may be as large as the new-to-the-world drugs. 
Thus, radical innovations do not necessarily equate radical impro-
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vements, and incremen-
tal innovations do not 
equate a lower medial 
impact. There are many 
examples of this, i.e. 
where re-purposing, re-
positioning and re-for-
mulation has generated 
substantial patient be-
nefits, e.g. beta-blockers 
for migraine, cyclospori-
ne for psoriasis, dexame-
thasone for cytostatic ra-
diation induced nausea 
and vomiting to name a 
few examples [1].

Thus, for open innovation in academic and dynamic open networks, 
there is a possibility to carve out a niche in pharmaceutical develop-
ment, where major patient (and other stakeholder) benefits can be 
addressed and accomplished with low risk strategies. This is likely 
to be a model for drug development, which we will see more often 
in the future. This is an open and distributed model, which is poss-
ble to implement in settings where there is a substantial capacity to 
develop competent open informal and high-level-of-trust networks. 
To do this on a larger scale, it will require a focus on talent, compe-
tence in pharmacology, toxicology, pharmaceutical technology, re-
gulatory procedures as well as a high quality medical care and ac-
cess to appropriate clinical expertize for testing in early and pivo-
tal trials. Also a focus on business development, decision making 
in complex environments, process management, finance and exit is 
necessary to accomplish this.

Recently, the average cost of developing a new molecular entity 
(NME) was estimated to be around U$800 million for small mo-
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lecules and around U$1,300 million for biologics. If post approval 
costs for Phase IV studies, costs to gain regulatory approval in glo-
bal markets and costs for obtaining additional label claims for new 
indications are included and adjusted for cost increases and infla-
tion, the cost estimates per NME will increase to U$1,754 million 
for small molecules and U$3,911 million for biologics. In today´s 
environment, such escalating cost becomes more and more difficult 
to cover by the revenue streams from pharmaceutical sales in glo-
bal markets [1].

However, an interesting finding, as mentioned above, is that the 
development of products to address high medical need not be high 
risk, overly expensive or closed into large corporations. In fact, al-
ternative models may, and need to be created.

Research versus Innovation
Research - to explore the unknown

Research involves investigating the unknown. The researcher is al-
most always present on the academic or “pre-competitive” value 
creation platform. The core of the research process is development 
of knowledge to solve a research question, often based on abstract 
theory. In the early stages of research there are chances for unex-
pected discoveries, serendipity, as the researcher generally explores 
research questions with high inherent risk/oppertunity.

A researcher usually embarks into a discipline where there are 
many unknown dimensions to investigate. Project risks are usu-
ally high with many dimensions of uncertainty, ie it is not known 
what factors there are, nor to what extent they are related to the th-
erapeutic area the researcher wishes to explore. Some challenging 
research questions are not far from chaos. Sometimes therefore, re-
search may result in unexpected and ground-breaking discoveries 
of Nobel-prize character.
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It is also important to realize that the researcher is virtually always 
on a collective knowledge platform, where the asset arises only 
when knowledge is published and shared with others. The value of 
research is therefore volatile; it can be generated in one place, but 
may exploited elsewhere if there are better opportunities there. An 
innovator with an effective life science intelligence strategy, may 
extract potential innovation value from research made anywhere in 
the world and published in the open domain.

Typical of scientists at elite level is that they often develop and 
structure the knowledge area and then publish the findings as soon 
as possible. Characteristic for early research is also that potential 
innovation or stakeholder values are generally identified over long 
time, often decades after the initial discoveries. A researcher often 
has the perspective that it is necessary to optimize the theoretical 
knowledge to create value. History shows us that this is not true, 
since detailed mechanistic knowledge is not an absolute prerequi-
site for generating significant clinical or patient value. For example, 
many pain medications, such as opioids and non-steroid anti-in-
flammatory drugs, were introduced into the clinic and extensively 
used over decades or even centuries before their mechanisms of ac-
tion were revealed.

When a researcher has solved a research question, he/she often mo-
ves on to the next scientific challenge, as researchers define the va-
lue of their efforts in terms of personal qualifications and funding 
for further research.

Innovation – to create defined values

Innovation is, however, a different process, which involves new or 
better ways to create value for communities, companies and indivi-
duals. The innovators and entrepreneurs are typically found in the 
”competitive” or industrial platform, and to an increasing extent in 
university related clusters. For the life sciences innovator/entrepre-
neur, the driving force is to solve a medical need, often involving 
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economic value creation. Innova-
tions therefore consist of new so-
lutions that will meet patient de-
mands and specific needs.

Innovators and entrepreneurs pre-
fer to have control over risks and 
uncertain processes and therefo-
re operate on lower risk platforms 
as compared to the researcher. In 
many cases, the innovator pro-
jects are within the framework of 
applied theory or practical appli-
cations in late development sta-
ges. Here value creation is more 
systematic, and the level of risk 
is generally lower, i.e. there is a 
handling of fewer dimensions of 
“unknowns”, typically at the level 
of process development.

For the innovator it is not necessa-
ry to seek an optimal mechanistic/
theoretical knowledge to create 
value, but a ”sufficient” knowled-
ge to eliminate identified risks and 
uncertainties is sufficient. The va-
lue creation related to innovation 
often takes place within the con-
text of individual knowledge plat-
forms in the enterprise, and the va-
lue is typically identifiable over a 
short and defined time frame. The 
value of an innovation occurs in 
the practical market applications 

Table 1. Research versus 
innovation perspectives
According to Wikipedia;

Innovation is the development 
of new values through solutions 
that meet new requirements, in-
articulate needs, or old customer 
and market needs in value ad-
ding new ways.

Innovation differs from inven-
tion in that innovation refers to 
the use of a better and, as a result, 
novel idea or method, whereas 
invention refers more directly to 
the creation of the idea or met-
hod itself. 

Research relies on the applica-
tion of the scientific method, a 
harnessing of curiosity. This re-
search provides scientific infor-
mation and theories for the ex-
planation of the nature and the 
properties of the world. Research 
and experimental development 
is formal work undertaken sys-
tematically to increase the stock 
of knowledge, including know-
ledge of humanity, culture and 
society (OECD 2002)
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of a product rather than a research idea. Value of the innovation 
project is therefore created when clinical knowledge is ”extracted” 
in the format of a product/service. The value is more stationary, as 
it is often generated and exploited in the same place, often locally 
in the form of new business if the conditions are optimal. Innova-
tors and entrepreneurs therefore work to a greater extent with sys-
tematic and predictable value creation, such as re-positioning and 
re-purposing, where the results are often predictable but sometimes 
of great or very great general value for the wider range of stakehol-
ders.

Development of New Academic Pharma Innovation Hubs 
– some Benchmarks
Are there alternative approaches or models to develop innovative 
medicines that society requests? The evidence suggests that this 
may be the case. Interesting examples are the open innovation mo-
dels within Life Sciences that are under strong development. The 
dynamics of such models are based on open core bodies of some 
20-60 people. In such open organisations, development of “high 
medical need” pharmaceuticals has been shown to occur at drama-
tically lower costs than in the model of the traditional Big Pharma 
industry. The open networks can thus utilize creative and global 
network of thousands of skilled scientists, drug development ex-
perts and ” life sciences ” entrepreneurs that are structured around 
a project with more open, often virtual, organizational models. This 
contrasts to the ”closed” platforms with increasing innovation iner-
tia that often characterizes the traditional pharmaceutical industry 
[1, 4]. The potential to systematically create open communication 
with thousands of professional actors focussed around the develop-
ment of a new drug offers new opportunities for solving complex 
biomedical problems. Creative life science clusters will occur and 
grow in regions where there is good access to innovative resear-
chers and creative environments.
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In order to be competitive and develop such cluster environments, 
it will not be enough to link up skilled researchers. It will require 
a growing group of talented innovators that implements research, 
when feasible, into product ideas and also experienced entrepre-
neurs who can take such novel potential pharmaceutical products to 
a market. The countries and regions that neglect to create this chain 
of competencies will likely not be able to compete for the creative 
talents in the future of the future life science sector.

The paradigm shift from industrial “in-house” development towards 
co-development through larger networks, will require that the aca-
demia reconsiders and reorients its current traditional theoretical 
focus. Greater investment in innovation and entrepreneurship is re-
quired in addition to the traditional focus on theoretical research. 
Successful partnerships between universities and the pharmaceuti-
cal industry in the future will be implemented in “pre-competitive” 
platforms where the creation, development and dissemination of 
knowledge is shared in open innovation platforms.

Today, some 50 platforms, with varying degrees of ”openness”, 
are under development globally. Medicines for Malaria Venture 
(MMV), TB alliance and Drugs for Neglected Diseases (DNDi) are 
interesting and dynamic examples of this [1].

New players will emerge ”from below” that challenges the old or-
der. There is also reason to believe that these players through open 
management, virtual organizations and innovation networks, will 
be able to offer cost effective solutions for new drug development 
requested by society. And there may also be reason to believe that 
the most creative, early radical developments will occur within 
smaller “crowd-sourcing” players while the big global companies 
will focus on process development, organization and promotion.

Will such alternative open approaches or models to develop inno-
vative medicines be able to come up with the radical innovations 
that society requests? Current evidence suggests that this may in 
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fact be the case. Several interesting examples of open models are 
under development. The dynamics of these are based on open bo-
dies of a limited number of people, where development of phar-
maceuticals has been proven to occur at a dramatically lower cost 
than in the closed model represented by the traditional Pharma in-
dustry. Operators can thus utilize creative and global network of 
thousands of skilled scientists, innovators and ”life sciences” entre-
preneurs that also could be structured around a project with more 
open, often virtual, corporate production models. This compares to 
the ”closed” platforms with an increasing “innovation sclerosis” 
which increasingly characterizes the traditional Big Pharma indu-
stry [1]. The possibility of systematically creating open communi-
cation with thousands of professional actors during the develop-
ment of a new drug offers new opportunities for solving biomedi-
cal problems, which had been very costly to resolve behind closed 
doors.

In order to be competitive in the development of such academic-
industry public-private Partnership (PPP) clusters, it will not be 
enough with competent researchers. Such development will require 
skilled innovators and trained entrepreneurs that are competent to 
turn potential research ideas into products and services.

Since different types of innovations remain one of the main sources 
of long-term national productivity [1], it is important to take strong 
innovation policy measures. For a country like Sweden, it is there-
fore important to invest in knowledge. The main force behind the 
structural changes in knowledge-intensive industry segments, is the 
development of new product or process innovations. An important 
and desirable goal for Swedish innovation policy in respect to the 
life science sector will therefore be to create high-productivity jobs 
for innovators and entrepreneurs. This means that productivity and 
its growth must be the focus of innovation policy. A challenging 
thought is that the previous merger of large pharmaceutical compa-
nies in Sweden tended to preserve an out-dated innovation structure 
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rather than to serve as a stimulating force for emergence of a new 
open and competitive life sciences sector.

Within the life science sector job creation would increase rather 
than decrease when closed innovation structures of the major large 
pharmaceutical companies are opening up and when the innovation 
and production structure faces competition from small and medium 
enterprises.

It is on such grounds reasonable to assume that Sweden’s niche 
SMEs (Small and Medium sized Enterprises) in the life sciences 
sector will be created and built by independent future innovators 
and entrepreneurs. The “Big Pharma” model is about to be dismant-
led in all mature markets, not only in Sweden but also in several 
other countries and regions, such as Europe, USA and Japan.

Future knowledge-intensive and progressive biomedical SMEs will 
however most likely be developed in the countries and regions that 
succeed in creating prerequisites for open, diverse and cost-effec-
tive innovation models and organizational structures that can com-
pete in the global market. 

Focus on the biomedical innovation process is therefore important 
for Sweden, but this is not always a direct result of ground-breaking 
research. Value-creating innovations that will be important for lar-
ge groups of people can sometimes be surprisingly simple and cre-
ated by combinations of knowledge and ideas. Although ground-
breaking research may be conducted in Sweden, there are no gua-
rantees that innovation takes place in our country. Potential innova-
tion development and commercialization can occur in completely 
different places and under different forms than in Sweden, namely 
in such places in the world where the conditions for innovative de-
velopments are most optimal. In this perspective, it is necessary to 
improve conditions for small- and medium-sized innovation com-
panies to develop their core competencies and platforms and esta-
blish themselves nationally.
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Summary - What needs to be done?
Changing the current negative development in the Life Sciences 
sector will require a new thinking from academics and industry ex-
perts, focussing on dynamic networking, and providing good ex-
amples. It will also require that proper incentives are put in place 
for all stakeholders (academics, industry, government and users). 
Our vision and belief is that this may be possible to accomplish in 
Sweden.

Here are some points that need to be addressed:
1. Informal net-working platforms between industry and academia 

must be created in local contexts

2. The academic focus has to be switched more towards practical 
innovation rather than a focus on theoretical research 

3. A formal innovation and entrepreneurship education for all aca-
demics needs to be implemented, so that they are able to un-
derstand the concepts of innovation, business development and 
stakeholder value creation 

4. Informal arenas should be created for students, academics and 
business people to meet and develop potential venture ideas – 
such as e.g. business plan competitions

5. Business executives in SMEs need to net-work and open up to 
the academic and knowledge creation communities as a whole

6. Tax incentives for innovators, entrepreneurs and business angel 
investments into early Life Science start-ups should be put in 
place

7. Innovators and entrepreneurs need to be visualised as good ex-
amples in the press, television, other media as well as in society 
as a whole
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Torun Nilsson

Ekonomisk långsiktighet avgörande för  
kreativiteten

Det finns anledning att bidra med två nya faktorer till diskussionen 
om hur man åstadkommer kreativa miljöer, två ekonomiska fak-
torer. Den ena gäller utvecklingen av ägandet i Sverige och stora 
delar av västvärlden. Den andra handlar om mognande ekonomier 
och lägre tillväxttakt. 
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Ekonomisk långsiktighet är avgörande

Kanske är det dessa två faktorer som tillsammans är den ytters-
ta förklaringen till mycket av de senaste decenniernas negativa ut-
veckling i forskarvärlden och läkemedelsindustrin. Båda faktorerna 
bidrar nämligen till kortsiktighet. Sådan passar ovanligt dåligt i lä-
kemedelsindustrin och forskningens värld. Tyvärr tycks kortsiktig-
heten ha kommit för att stanna. 

Därmed är den viktiga frågan hur man kan ha fungerande forskning 
på universitet, fungerande organisationer och fungerande läkeme-
delsföretag i denna nya kortsiktiga värld. Hur man kan anpassa sig 
till dessa nya förhållanden?

Kortsiktigheten beror på flera saker. Framförallt beror den på att vi 
har fått en ny typ av sparande, först i västvärlden och numera i näs-
tan hela världen. 

Förr sparade folk framförallt på banken. Företagens verksamhet fi-
nansierades främst av banker, i den mån det behövdes kapitaltill-
skott. Eftersom utvecklingen efter kriget var relativt god var många 
företag självfinansierande, länge även läkemedelsföretagen. 

Bankerna var på den tiden konservativa i sin kreditgivning. Rela-
tionen mellan bankerna och företagskunderna var långsiktig, sär-
skilt i Sverige där mycket av ägandet av historiska skäl var kopplat 
till två stora banker, Handelsbanken och SEB. Handelsbanken har 
täta ägarband med Industrivärden och en rad storföretag. SEB har 
motsvarande ställning i Wallenbergsfären. Sfärernas makt bestod i 
röststarka aktier, A-aktier som vanligtvis hade tio gånger fler röster 
än B-aktier. 

Det statliga pensionssparandet låg mestadels i obligationer.

I dag är läget ett helt annat. Överskotten från den tillväxt som gene-
reras slussas in i fondsparande i främst aktier. Företagen finansieras 
oftare via börsen.

Kanaliserandet till fondsparande sker genom politiker och tjänste-
män i staten som lägger vårt statliga pensionssparande i olika ty-
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per av fonder och via vårt eget sparande. Så gott som allt sparande 
hamnar till slut i fonder. 

Att fonderna tenderar att bete sig kortsiktigt beror på att de förval-
tas av tjänstemän. För att fondbolagen och fondspararna ska över-
tygas om att förvaltarna sköter sig måste förvaltandet hela tiden ut-
värderas. Det handlar om att tjänstemännen ska kunna byta jobb, 
deras överordnade ska övertygas och att nya ska kunder lockas. 

Denna kortsiktighet bidrog till att läkemedelsindustrin under 
1990-talet fokuserade alltmer på storsäljare, snabba resultat och fö-
retagsaffärer, med förödande resultat för den långsiktiga forskning-
en. I Sverige ledde det till att man sålde Astra, Pharmacia och Kabi. 
Spararna orkade inte vänta på resultaten när professionella aktö-
rer på finansmarknaden drev på. Bland annat familjen Wallenberg, 
som var huvudägare i Astra, kände sig trängd. 

Efter en rad finanskriser har nu allt fler kommit fram till att insla-
get av kortsiktighet är för stort. Finanskrisen 2008 ledde till att po-
litiker och myndigheter på allvar började leta efter nya sätt att äga 
och efter metoder för att skapa ökad långsiktighet för att undvika 
kraftiga och farliga kriser. Fortfarande har dock ingen kommit på 
en lösning. Grundproblemet är att sparare vill att andra ska sköta 
deras pengar. 

Den andra kortsiktiga faktorn är att västekonomierna inte längre 
växer på samma sätt som de gjorde tidigare, utan har mognat på lik-
nande sätt som den kinesiska ekonomin kommer att göra. Därmed 
blir det inte heller lika stora överskott som förr att satsa på forsk-
ning. Mer pengar till universitet förutsätter alltså mer än tidigare 
omprioriteringar. Det måste universiteten anpassa sig till: prioritera 
om, jobba på nya sätt och så vidare. 

Sannolikt är de här två djupgående förändringarna de senaste 30 
åren -den förändrade spar- och kapitalmarknaden och den förändra-
de tillväxttakten i västvärlden – de grundläggande orsakerna till att 
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Sverige har problem med långsiktighet och därmed med forskning. 
Ingen annanstans är det nämligen så slumpartat, så arbetskrävande 
och så långsiktigt och fantastiskt som i forskarvärlden. Därför tror 
jag att vi måste lära oss att leva med problemen. Hur gör man för 
att anpassa sig? 

Frågan är viktig. Konkurrensen i världen har blivit så mycket hår-
dare med Singapore, Kina etc. Informationsflödet har ökat kraftigt. 

Mot den bakgrunden måste västvärlden bli bättre på forskning och 
långsiktig industriell utveckling. Det är det enda sättet att hålla till-
växttakten uppe på lång sikt. En högre takt i kunskapsutveckling 
och lärande är avgörande för vårt framtida välstånd. 

Om man inte utgår från dessa faktorer är det svårt både att anpassa 
företagsverksamheten och forskningen på universiteten. Dessutom 
hänger verksamheterna intimt ihop, precis som Anders Vedin be-
skrev från åren när det begav sig på Hässle. 

Frågan är alltså: hur hittar man nya sätt att arbeta? Är det de många 
små bioteknikföretagen som är lösningen? 
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The Wright Flyer vid Kitty 
Hawk den 17 december 1903

Wilbur och Orville Wright var två bröder som ägde en cykelverk-
stad i Ohio och som ville mer än bara bygga cyklar. Den nordame-
rikanska nybyggarandan gynnade dem. 

Många hade provat att bygga och flyga en maskin, men ingen hade 
ännu lyckats. De båda bröderna var självlärda och hade varken star-
ka finansiärer eller något universitet i ryggen, men de hade framå-
tanda, de samarbetade och de var uppfinningsrika. 

Efter många prov med modeller och glidflygplan vid Kitty Hawk i 
Norh Carolina blev bröderna år 1903 de första som flög med ett be-
mannat motorflygplan. Världen baxnade först, men sedan blev de 
flygets erkända pionjärer.
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Moderator: Per Alm

Seniorprofessor, patologi, Lunds Universitet. 
Kungliga Fysiografiska Sällskapets ständige 
sekreterare och skattmästare, själv sprungen 
ur en kreativ mikromiljö. Vetenskapligt råd 
i Socialstyrelsen. Grundforskning (biogena 
aminer, innervationsmekanismer i urinvägar 
och genitalorgan, fria radikaler, klinisk forsk-
ning (tumörpatologi).

I diskussionen i detta avsnitt deltog en före-
trädare för en osannolikt framgångsrik krea-
tiv mikromiljö inom ett storbolag och fram-
gångsrika företrädare för nya entreprenör-
styrda inkubatorer och mjukvaruföretag. 

III. Kreativ miljö ur ett  
mikroperspektiv
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Klinikern och mikrobiologen Barry Marshall mötte år 1981 pato-
logen Robin Warren på Royal Perth Hospital i Australien. Båda var 
intresserade av att studera om magsår orsakas av en bakterie (Heli-
cobacter pylori). Deras ekonomiska resurser var små, men de hade 
tid och frihet att göra vad de ville utan att störas av krav på snabba 
framgångar.

Resultaten möttes först med misstro och faktiskt också löje. Men de 
båda samlade ihärdigt argument för sin hypotes, och den medicin-
ska världen övertygades till slut. De belönades med 2005 års No-
belpris i medicin och fysiologi för sin upptäckt.

Tack vare deras insats behandlas magsår idag med läkemedel och 
bara undantagsvis med kirurgi.

”Magsår” = infektion 
med Helicobacter 
pylori
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Miljön bakom Losec – Astras största framgång

Svensk läkemedelsindustri har varit lyckosam och skapat en lång 
rad värdefulla produkter. Under 1940-talet utvecklade Astra lokal-
bedövningsmedlet Xylocain och Pharmacia blodersättningsmedlet 
Macrodex. Båda företagen utvecklade sina produkter baserade på 
idéer från och i samarbete med akademiker vid Stockholms hög-
skola respektive Uppsala universitet. På 1980-talet var Kabi Vit-
rum först i världen med att utveckla ett rent genetiskt läkemedel, 
Genotropin, ett humant tillväxthormon.

Under andra hälften av 1900-talet utvecklades Astras forsknings-
anläggning Hässle i Mölndal till ett av världens framgångsrikas-
te. Under perioden 1967 till år 2000 registrerades fem läkemedel, 
som alla var originalläkemedel, dvs baserade på kemiska substan-
ser framtagna i Mölndal. Tre av dessa produkter, Seloken, Losec 

Enar Carlsson
Disputerad i zoofysiologi vid Lunds Uni-
versitet, docent i farmakologi vid Göte-
borgs Universitet, forskningschef vid 
AstraHässle 1985-1998. Ansvarig för 
Losec-projektet från 1980, byggde upp 
projektgruppen inom företaget och ska-
pade och vidmakthöll de täta interna-
tionella samarbeten och kontakter inom 
medicinsk och klinisk forskning, som 
gjorde Losec-projektet unikt framgångs-
rikt.
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och Nexium har nått sk ”blockbuster” status, med en årlig försälj-
ning överstigande 1 miljard USD. Losec var under ett antal år i 
slutet på 90-talet världens mest sålda läkemedel och nådde en år-
lig försäljning på 6.3 miljarder USD och blev därmed också en av 
Sveriges största exportprodukter genom tiderna. Den sammanlagda 
försäljningen av Losec plus Nexium uppgår i dag till ca 150 mil-
jarder USD!

Varför utvecklades svensk läkemedelsindustri till en av världens 
mest framgångsrika? Det finns naturligtvis många orsaker till detta. 
En av de viktigaste var det nära och öppna samarbetet som rådde 
mellan industri och svensk akademisk forskning. En annan var att 
svensk klinisk forskning varit av världsklass. En tredje orsak var 
den kreativa forskningsmiljö som rådde i laboratorierna. 

Jag blev anställd som forskare på Hässle i Mölndal 1969 och arbe-
tade sedan med forskning inom hjärta-kärl och mage-tarm område-
na i företaget fram till min pensionering 2005. Jag var under dessa 
år involverad i utvecklingen av både Seloken, Losec och Nexium. 
Som konsult inom läkemedelsindustrin efter 2005 har jag också 
kunnat följa vad som hänt under de senaste tio åren.

Mot denna bakgrund och erfarenhet kommer jag att beskriva de 
framgångsfaktorer, som jag anser varit avgörande för Hässles fram-
gång och jag kommer att illustrera med exempel från Losecs fram-
gångssaga.

Losecs historia i sammanfattning

Sedan tidigt 1900-tal har man vetat att saltsyran i magen är en vik-
tig faktor för uppkomsten av magsår. Uttrycket ”Ingen syra -inget 
magsår” hade myntats 1910. Under 60-talet hade man börjat för-
stå hur saltsyrabildningen i magen gick till och hur den reglerades. 
Bland annat visste man då att ett hormon, gastrin, bildades i sär-
skilda celler i magsäcken och vid frisättning stimulerade sekretio-
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nen av saltsyra från s.k. parietalceller också i magsäcken. Ett antal 
läkemedelsföretag, däribland Hässle, startade därför vid denna tid 
forskning med målsättning att hitta ett läkemedel för behandling av 
magsår genom att hämma saltsyrasekretionen i magsäcken. Häss-
les projekt kallades ”Gastrinprojektet” eftersom man försökte hitta 
en substans som hämmade frisättningen av hormonet gastrin. Idén 
kom från kirurgen Lars Olbe vid Sahlgrenska sjukhuset. Samarbe-
tet med Lars Olbe fortsatte sedan under hela hans yrkesverksamma 
liv (1). 

Från idè till blockbuster. Milstolpar
• 1967 Gastrinprojektet startar

• 1970 Första läkemedelskandidaten (H 81/75) testas på männis-
ka. Ingen effekt.

• 1971 Nystart baserad på en substans, CMN 131, som i litteratu-
ren rapporterats hämma saltsyrasekretionen på djur.

• 1974 Första kandidaten (H83/69) i nya serien hade toxiska ef-
fekter på sköldkörteln i råtta.

• 1977 Andra kandidaten (H149/94) visade också toxiska effekter, 
inflammation i blodkärl på hund. Denna effekt visade sig dock bero 
på en specifik, ärftlig sjukdom på de hundar som använts i studien. 
Efter en ny studie på friska hundar kunde denna kandidat testas på 
människa och visade mycket lovande  effekt på saltsyrasekretio-
nen.

• 1979 Tredje lovande kandidaten (H168/68) var den bästa som 
testats i djurförsök; effektiv hämmare av saltsyrasekretionen och 
utan toxiska effekter. Efter 12 års arbete och syntes och tester på 
djur av mer än 800 kemiska föreningar hade man hittat en mycket 
lovande läkemedelskandidat. Substansen fick det kemiska namnet 
omeprazol och senare handelsnamnet Losec. Utvecklingen av ome-
prazol till läkemedel fick högsta prioritet.
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• 1982 Under världskongressen i gastroenterologi i Stockholm 
kunde vi rapportera unika läkningsresultat på magsårspatienter 
med omeprazol. Kliniska studier startade i många länder och på 
flera kontinenter. Målsättningen var att lämna in en registreringsan-
sökan (NDA) under 1985.

• 1984 Alla pågående kliniska studier stoppades i maj. Detta bero-
ende på att det kontraktslaboratorium i USA, som genomfört can-
cerstudien på råtta, rapporterade fynd av tumörer i magsäcken på 
många djur som behandlats med omeprazol.

• 1985 Kliniska studier kunde återupptas efter omfattande analy-
ser och djurstudier i samarbete med internationella forskargrupper.

• 1986 Registreringsansökan (NDA) lämnades in internationellt.

• 1988 Registrering i Sverige.

• 1990 Forskare från Glaxo rapporterade i tidskriften The Lan-
cet att man funnit att Losec hade genotoxiska effekter och att fort-
satt användning kunde ifrågasättas. Omfattande interna och exter-
na studier visade att det inte fanns någon grund för detta påståen-
de. Metoden var felaktig liksom tolkningarna av resultaten. Viktiga 
försöksdata hade också uteslutits från publikationen.

• 1994 Den tyska myndigheten BGA krävde att en varningstext 
för ögonbiverkningar (blindhet) infördes i produktinformationen 
och att omfattande studier av denna biverkan måste göras. Efter 
omfattande interna analyser, nya djurstudier och med hjälp av ex-
terna experter i oftalmologi kunde misstanken om ögonbiverkning-
ar avfärdas. 

• 1997 Losec blev världens mest sålda läkemedel och förblev det-
ta under ett antal år. 
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Framgångsfaktorer

Öppet och nära samarbete med universitet och högskolor i Sverige 
och internationellt. 

• tillgång till spetskompetens

• ömsesidigt förtroende

• delaktighet

Losecs utvecklingshistoria visar på betydelsen av samarbete med 
akademin. Redan under 1950-talet började dåvarande forsknings-
chefen Ivan Östholm bygga upp ett akademiskt kontaktnät. I sin 
bok ”Från örtavkok …….. till läkemedel” (2) beskriver Ivan Öst-
holm målande hur han redan 1954 tog kontakt med fysiologiprofes-
sorn Björn Folkow och senare med medicinprofessorn Leif Hall-
berg och farmakologiprofessorn Arvid Carlsson. Dessa och ett an-

Figur 1. Foto taget vid Ivan Östholms avskedssymposium, 1983. 
Från vänster: Arvid Carlsson, Sven-Arne Norlindh, Ivan Östholm, 

Leif Hallberg, Göran Schill, Lars Werkö och Lars Olbe.
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tal andra högt meriterade forskare utgjorde Hässles och Ivan Öst-
holms medicinska råd. Flera av dem finns med på Figur 1. Även om 
akademiskt samarbete var karakteristiskt för svensk läkemedelsin-
dustri i allmänhet, är det min uppfattning att den var bäst utveck-
lad och utnyttjad vid Hässle i Mölndal. Det öppna klimatet gent-
emot omvärlden genomsyrade vår verksamhet under 60-, 70- 80- 
och 90-talen.

Docent Lars Olbe, som ingick i det vetenskapliga rådet, gav idén 
till ”gastrinprojektet” som resulterade i Losec (1). 

Ett annat exempel på akademiskt samarbete är USA-professorn Ge-
orge Sachs. År 1977 firade Uppsala universitet 700 år. Inbjuden ta-
lare var George Sachs från Alabama, USA. Han beskrev sin forsk-
ning, som visat att det fanns ett mycket specifikt enzym i magens 
syrabildande celler, och som utgjorde sista steget i produktionen av 
saltsyra. Efter föredraget ställdes frågan till George Sachs ”Kan det 
vara så att våra substanser hämmar det enzym du nyss beskrivit?” 
George Sachs var tveksam men frågan blev upptakten till ett mång-
årigt och nära samarbete, som bl.a. ledde fram till en detaljerad be-
skrivning av Losecs verkningsmekanism. Det visade sig att Losec 
hämmade just detta enzym (3, 4, 5)

År 1984 stoppades alla kliniska försök med Losec efter att man 
funnit tumörer i magsäcken på råttor, som under sin livstid behand-
lats med höga doser Losec. Det visade sig att tumörerna bestod av 
s.k. ECL-celler, endokrina celler som reglerar bildningen av salt-
syra. Av professorerna Rolf Håkanson och Frank Sundler i Lund 
hade vi lärt oss att dessa ECL-celler bildade och utsöndrade hista-
min, som stimulerade saltsyraproduktionen (7). De hade också vi-
sat att ECL-cellerna i sin tur reglerades av hormonet gastrin, både 
vad gällde tillväxt och utsöndring av histamin. Efter att vi fått rap-
porten om ECL-cellstumörer i vår råttstudie kontaktade vi Rolf Hå-
kanson och Frank Sundler och redovisade våra fynd. Båda var helt 
säkra på varför råttorna fått ECL-cells tumörer. De höga doser av 
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Losec vi använt i studien hämmar helt saltsyrabildningen i magen 
på råttorna. Detta leder i sin tur till kompensatorisk gastrin-frisätt-
ning och mycket höga koncentrationer av gastrin i blodet. Eftersom 
gastrin stimulerar tillväxten av ECL-celler leder detta efter lång tid 
till ECL-cellstumörer.

Samma besked fick vi av tre andra forskningsgrupper i Europa. Ge-
mensamt för alla var också rekommendationen att fortsätta projek-
tet och att man ville hjälpa till med studier som styrkte och bevisade 
mekanismen. 

Efter mindre än ett års samarbete med dessa grupper hade vi bevis 
nog för att myndigheter skulle ge oss tillstånd att återuppta studier-
na på människa. Figur 2 är tagen vid ett arbetsmöte i Lysekil 1986. 
Utan dessa samarbeten och stöd av världens expertis på området, 
hade vi aldrig lyckats utveckla Losec till läkemedel.

Gemensamt för exemplen ovan är också att samarbetena kunde ge-
nomföras, byggda på förtroende, utan detaljerade skriftliga avtal.

Figur 2. Omeprazol Advisory Board i Fiskebäckskil 1986. Nilo 
Havu stående till vänster. Rolf Håkanson längst till höger, följd 

av Herbert Helander, Lars Olbe, Jean Pierre Barder och Werner 
Creutzfeldt.
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Organisation med begränsad storlek utan byråkrati
• nära avstånd, både organisatoriskt och geografiskt, mellan chef 
och projekt

• snabba beslut

• beslut fattas av chefer med full insikt i projektens förutsättningar 
och problem

Inom Hässle fattades nära nog alla projektrelaterade beslut lokalt 
i Mölndal. Identifierades ett problem på morgonen kunde ofta en 
beslutsfattande gruppering träffas på eftermiddagen samma dag. 
Företagets ledning hade stort förtroende för projektledningen som 
gavs stor frihet att agera. 

Under Losecs utveckling har detta arbetssätt med snabba beslut på 
”rätt” nivå i företaget varit helt avgörande för lösningen av tumör-
problemen på råtta 1984, genotoxhistorien 1990 och BGA-affären 
1994-95.

Forskningsstyrda projekt
• projekt baserade på konkreta medicinska behov

• kvalité prioriterades framför vinstkalkyler

• motiverade medarbetare

Nedläggningshotet var överhängande många gånger under Losecs 
utveckling. År 1970, efter det att försöken på människa med den 
första läkemedelskandidaten hade misslyckats, tyckte Astra-led-
ningen att det var nog och drog in vidare finansiellt stöd. Projek-
tet räddades genom att Hässles ledning tecknade ett samarbetsavtal 
med det amerikanska företaget Abbott. År 1974, när samarbetsav-
talet med Abbott löpt ut, räddades projektet av ett anslag från STU, 
Styrelsen för Teknisk Utveckling. När Losec lanserats 1988, beta-
lade Hässle tillbaka dessa pengar till STU med ränta (1)!
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 Uppgiften och målsättningen att utveckla nya och bättre mediciner 
för sjuka patienter var en stimulerande drivkraft som skapade mo-
tiverade medarbetare.

Hässleandan
Exemplen ovan illustrerar väl den kultur med omfattande befogen-
heter både för enskilda forskare och för forskningsbolaget, det öpp-
na och förtroendefulla samarbetet med akademin och det flexibla, 
obyråkratiska arbetssättet som odlades i det lilla bolaget. Allt bidra-
gande till den kreativa miljön och den s.k. Hässleandan, som under 
en period på mindre än 40 år resulterade i registrering av fem origi-
nalläkemedel, däribland tre, som nått en försäljning på ”blockbus-
ter” nivå.

Vad hände sedan?

De vinster som genererades investerades i utbyggnad av både Ast-
ras forsknings- och marknadsbolag. De svenska forskningsenheter-
na expanderade och man adderade nya i Indien, USA och Canada. 
Antalet anställda i Mölndal ökade från cirka 200 år 1970 till cirka 
3000 år 2005 (Figur 3).

Behovet av nya produkter ökade för att försörja den växande kon-
cernen och för att ersätta vinstbortfall efter kommande patentut-
gångar. År 1999 fusionerade Astra med det engelska bolaget Zene-
ca och ledningen flyttade till London. Initialt fördelades lednings-
funktionerna 50:50 mellan Astra och Zeneca. Idag är det endast sty-
relsens ordförande som är svensk. De flesta toppositionerna inne-
has av amerikaner och engelsmän.

I Sverige har Draco i Lund och moderbolaget Astra i Södertälje 
lagts ner. Endast forskningsenheten i Mölndal finns kvar, men an-
talet anställda har reducerats. Hur kan det gå så och på så kort tid?

Det finns naturligtvis många orsaker till detta. Under 90-talets sena-
re hälft knöts stora förhoppningar till kartläggningen av det mänsk-
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liga genomet och möjligheter 
att hitta nya angreppssätt för 
att behandla sjukdomar. Pa-
rallellt utvecklade industrin 
robotiserade tekniker, som 
gjorde det möjligt att testa 
miljontals kemiska förening-
ar på molekylär nivå. Detta 
förväntades leda till snabbare 
och billigare utveckling av 
nya, bättre och säkra medici-
ner. Forskningsstrategin i la-
boratorierna lades om. Resul-
tatet har inte blivit som för-
väntat. Efter millennieskiftet 
har vi sett ett sjunkande antal 
nyregistreringar och stigande 
utvecklingskostnader för var-
je ny medicin. 

Och vad har hänt med arbets-
sätt och kreativ miljö som 
följd av expansion och globa-
lisering? Figur 4 sammanfat-
tar mina åsikter.

Figur 3. Fotot överst visar Hässles anspråkslösa byggnad i Möln-
dal 1960 med en tidstypisk Volkswagen framför ingången. Nederst 
en flygbild över den gigantiska anläggningen 2009 (parkeringen 

med plats för 1000 bilar syns ej på bilden).

Utveckling

1960 Hässle i Mölndal

2009 Astra Zeneca i Mölndal
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I det globala företaget är det stora avstånd, både organisatoriskt och 
geografiskt, mellan projekt och beslutsfattande chefer. Projektport-
följerna är stora vilket medför att ansvariga chefer har begränsad 
insikt i enskilda projekts förutsättningar och problem. Kommuni-
kationen sköts via skrivna rapporter, vilket projektet uppfattar som 
kontroll och kritik snarare än support och engagemang från led-
ningen.

Projekten är marknadsstyrda vilket innebär att projicerade vinst-
kalkyler styr prioriteringar och beslut snarare än projektens kvali-

Figur 4. Framgångsfaktorer i det lilla bolaget Hässle och vad som 
hänt med dessa efter expansion, globalisering och fusion.
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tet. Tidslinjer är snäva och definitiva vilket förhindrar utrymme för 
flexibilitet och problemlösning.

Samarbetet med akademin är i dag formaliserat och reglerat av de-
taljerade avtal. Detta motverkar öppenhet, delaktighet och ömsesi-
digt förtroende.

Det flexibla arbetssättet med samarbete mellan individer och grup-
per och möjlighet till kompetensutveckling motverkas i dag av ett 
arbetssätt med specialiserade grupper styrda av detaljerade mål 
kopplade till bonusersättning både för individen och för gruppen. 

Framtiden

Kan svensk läkemedelsindustri räddas? Med svensk läkemedels-
industri menar jag då företag som har resurser och kompetens att 
utveckla och registrera nya läkemedel och som ger arbetstillfällen 
för svenska forskare och attraherar utländsk expertis. Jag innefat-
tar även möjligheten till kvalificerad klinisk forskning vid svenska 
universitet och sjukhus.

Det räcker inte med omfattande statligt ekonomiskt stöd till nystart 
av företag i gamla industrilokaler från Astra-tiden eller ändrade 
skatteregler för att universiteten skall få utländska elitforskare att 
flytta till Sverige. Inget fel i detta, men det krävs också andra initia-
tiv. Före 2006 lär den dåvarande regeringen ha haft överläggningar 
med läkemedelsindustrin om åtgärder, som skulle kunna rädda den. 
När den nuvarande regeringen tillträdde kastades dessa idéer i pap-
perskorgen. Fanns det möjligen något där som det vore värt att leta 
upp och verkställa?
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Kreativitet uppstår gärna i små och tätt 
sammanhållna grupper i stimulerande 

miljö



151

Charlotte Lorentz Hjorth

Globala mikromiljöer för framgångsrikt innova-
tionssamarbete

- Företagsinkubatorer som kreativa miljöer
Krinova medskapar framtidens företag!
Inkubatorer har sedan starten i USA på 50-talet utvecklats från att 
under de första 30 åren ihuvudsak vara kontorshotell, till att på 80-
och 90-talen också erbjuda affärsrådgivning. Under den senaste ge-
nerationen då vi är framme på 2000-talet ligger fokus på att hålla 
med nätverk och erbjuda enklare access till externa resurser. Vad 
gör vi nu, vi som opererar inkubatorer på 2010- talet? Vad är vårt 
erbjudande? Våra erfarenheter på Krinova säger oss att en ny gene-
ration av inkubatorer måste göra mer än att ’ta hand om’ uppstarter. 
Vi ser en entreprenöriell roll för inkubatorn som sådan, ett institu-
tionellt entreprenörskap.

Charlotte Lorentz Hjorth
VD på Krinova i Kristianstad sedan 2011, en 
av många företagsinkubatorer som nu väx-
er upp runt om i Sverige med syfte att skapa 
mötesplatser där forskning och näringsliv kan 
mötas. Avsikten är att hjälpa idé-burna unga 
företag att hitta gemenskap och stöd bland li-
kasinnade. Långsiktigt ska dessa inkubatorer 
bidra till utveckling och förnyelse av närings-
livet.
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Vi har inte slutat att göra det som första, andra och tredje genera-
tionens inkubatorer gjort men det räcker inte längre för att vi ska 
vara framgångsrika miljöer som genererar livskraftiga och växande 
företag. Vi måste nu också medskapa framtidens företag. Vad inne-
bär det? Jo att vi inte längre kan sitta och vänta på att entreprenörer 
och forskare, med fantastiska embryon till affärsidéer och innova-
tioner, ska komma och knacka på dörren och fråga om de får flytta 
in i våra inkubatorer för att få en skyddad miljö, där de kan fila på 
sitt erbjudande, sina produkter och tjänster, och jobba på att attra-
hera kapital.

Vi måste som miljö initiera, orkestrera och rigga projekt, i samver-
kan mellan akademi och näringsliv, projekt som kan bli nya affärs-
idéer eller innovationer. Vi byter titlar på våra affärsrådgivare till 
affärsdesigners för att signalera detta skifte. Ett förslag är att vi dö-

?
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? per perioden för den fjärde generationens inkubatorer till den Med-
skapande - The Co-creation period. Inkubatorerna blir då entre-en-
treprenörer. Entreprenörer som bidrar till entreprenöriella proces-
ser med det organisationsskapande som behövs för att uppfinningar 
skall bli till innovationer (idéer med en marknad).

Vårt innovationsekosystem ett kretslopp för ra-
dikal utveckling
Den kreativa mikromiljö måste vara globalt uppkopplad, alltså en 
’glokal’ miljö (global och lokal samtidigt). Speciellt om man sik-
tar på att arbeta i den radikala änden av innovationsgradskalan och 
inte i den inkrementella. Det ligger också i en inkubators natur att 
arbeta med kunskapsintensiva företag som har tillväxtpotential, vil-
ket förutsätter ett stort mått av radikal nydaning och siktet på en in-
ternationell marknad.

Krinova har tillsammans med Högskolan Kristianstad tagit på sig 
ledarrollen – det vi ovan nämnt som det institutionella entreprenör-
skapet, dvs ett entreprenörskap som aktivt skapar bättre förutsätt-
ningar i den institutionella miljö som uppstarterna verkar i - för att 
skapa ett innovationsekosystem, en kreativ mikromiljö, där vi ar-
betar metodiskt och kontinuerligt med att identifierar och definie-
rar utmaningar och möjligheter inom vårt korsande innovationsfält 
Mat/Miljö/ Hälsa = Co-Learn. Här pågår ett kontinuerligt insiktsar-
bete där vår roll är att skapa mötestillfällen och diskussionsmöjlig-

Krinova erbjuder som medskapare
- Smittande, lustfylld energi och kreativitet
- Vägen in i komplexa system och lärprocesser
- Ett pålitligt partnerskap
- Lagspel med tillgång till kompletterande kompetenser
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heter över disciplinområden och mellan både offentliga och privata 
organisationer. Vi opererar alltså i mellanrummen, entre (på Fran-
ska) i entreprenörskap.

I Co-Design-fasen ”prototypar” vi organisationer som får till upp-
gift att skapa autonoma projektembryon runt de definierade utma-
ningarna. Vi vill kunna lägga till och ta bort partners, organisations-
medlemmar utan att projektets kärna splittras så det är viktigt att 
projekten är autonomt riggade. Projektorganisationen som ofta har 
internationella partners, får till uppgift att ta fram en visionär agen-
da, en målbild som stödjs av metaforer och en antologi, dvs de sår 
fröet till projektets själ och karaktär. Designprocesser och verktyg 
är viktiga hjälpmedel i denna fas eftersom designers är naturliga 
tolkar och kommunikatörer mellan kompetenser – de bidrar med 
entre- (mellanrums-) kunskap.

I inkubatorn generation 1-3 startar stödet i Co-Effectuation. Ska 
vi medskapa så måste vi börja med att skapa kunskapsplattformar 
där insikter samsas och korsars. Vi vill hitta det som trillar mellan 
stolarna i normala fall och rollbesätta dessa projektembryon för att 
se om de är fågel eller fisk så snabbt som möjligt. Vi måste alltså 
bygga två steg före Co-effectuation, Co-Learn och Co-Design i den 
medskapande inkubatorn. Detta är ett tydligt exempel på den nya 
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inkubatorns mer entreprenöriella roll – ett utbyggt handlingsfält för 
att öka livskraften och tillväxtpotentialen i våra projekt.

Vår innovationsarkitektur för sammankopplat 
innovationsstöd
Inkubatorn är intimt sammankopplad med vår science park och vår 
öppna innovationsarena för att vi ska kunna åstadkomma detta. I 
science park-verksamheten driver vi ett 15-tal utvecklingsprojekt 
inom vår innovationsprofil Mat/Miljö/Hälsa där vi bygger ny kun-
skap tillsammans med de som vill vara med och bidra. Mötesplat-
sen Krinova hade 2012 knappt 20.000 besökare till drygt 1300 ak-
tiviteter, stora som små.

I parken finns närmare 90 företag, som utgör en viktig bas för att 
skapa nya projektorganisationer runt radikala utvecklingsprojekt. 
Hela näringslivet inom de sex skånenordostkommunerna utgör 
emellertid en primär källa till företag att samverka med. Vi träf-
far regelbundet andra lokala innovationsstödjande organisationer 
(Almi, Connect mfl) och kommunala näringslivschefer för utbyte. 
Radikala projekt som inte passar att drivas inom ett företag utan 
som har behov av en organisation på tvärs, dessa riggar vi i den 
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öppna innovationsarenan. Behöver ett sådant projekt ett kontinu-
erligt processtöd och kanske en hemvist utanför ett värdföretag, så 
kan det landa in i inkubatorn. Inkubatorn är hos oss ingen fysisk 
plats, vi erbjuder rabatterade kontor i hela Skånenordost-regionen.

Vår fysiska innovationsprocess med tillhörande 
verktygslåda
Vi har i vår konferensmiljö på Krinova skapat en fysisk innova-
tionsprocess. En mötesmiljö med fem rum: Skapa – Kommunicera 
– Förstå – Besluta – Lansera/Pitcha. Vart och ett symboliserar de 
olika karaktärer i en innovationsprocess och med varje rum kom-
mer en verktygslåda som kontinuerligt byggs ut. Syftet är att nå till 
hela entreprenörskapet, inte bara identifiera och skapa i mellanrum-
men (entre), utan också att greppa (prendre på Franska, -prenör) af-

Charlotte Lorentz Hjort i talarstolen.
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färspotentialen genom en välkomponerad affärsmodell som foku-
serar på ’glokal’ styrka och tillväxtkraft. Ofta behöver ett projekts 
affärsmodell bli föremål för en innovationsprocess, och inkubatorn 
har verktygen för detta. Lyckas det går projektet – för att använda 
Minecraft terminologi – från ’survival mode’ (där man måste käm-
pa för allt) till ’creative mode’ där man kan lyfta blicken och foku-
sera tydligare på sitt värdeerbjudande. Vår inkubator, om vi fortsät-
ter med Minecraft terminologin, har de ’plug-ins’ som uppstarten 
behöver för att framgångsrikt bygga ett starkt projekt.

Vi skräddarsyr innovationsprocessen efter pro-
jektets karaktär
Ett annat syfte med att bygga en fysisk innovationsprocess är att 
synliggöra poängen med en icke-linjär innovationsprocess. Vi vill 
illustrera fysiskt att det handlar om att modulera en relevant process 
för projektet. En process för ett inkrementellt innovationsprojekt 
skiljer sig markant från ett radikalt projekts process. Med en skräd-
darsydd process kan vi bygga in flexibilitet, transparens och snabb-
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het i projektet. Viktiga karaktärsdrag i ett lyckosamt projekt. Man 
vill ju inte ha projekt som ”laggar”!

Exempel på en modulerad innovationspro-
cess:
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Ovan: Nils-Otto Sjöberg, Thomas Laurell och Göran Hollenby i 
en paus.

Nedan: Rolf Håkanson, Inger Mansfeld och Gunnel Grubb lockas 
av trakteringen.
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En kreativ sextett teknologer
Det som syns i rutan på en modern mobiltelefon är ofta ett resultat 
av vad denna lilla kreativa grupp skapade på mindre än ett decen-
nium, 2002-2011.

Paul Blomdahl, Per Grimberg, Hampus Jakobsson, Karl-Anders Jo-
hansson, Ludvig Linge och Mikael Tellhed kallade sig TAT (”The 
Astonishing Tribe”) och litade helt och fullt på varandra och sin 
kreativitet. De betraktade fast anställning i ett stort företag som ett 
öde värre än döden. 

Resultatet blev en IT-världens framgångsdröm. 
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Unga entreprenörer

Jag tänkte berätta om hur sex unga teknologer byggde ett bolag som 
inom vissa områden var bättre än Nokia, Samsung, Sony Ericsson, 
Motorola och andra stora företag i branschen. Hur kan ett svenskt 
entreprenörsföretag från Malmö bli en betydelsefull spelare på mo-
biltelefonmarknaden? Den hemligheten tänkte jag berätta om och 
den får ni gärna berätta för andra. När TAT startade 2002 var jag 23 
år gammal och mina kamrater var ungefär lika gamla. Åtta år se-

Hampus Jakobsson
Entreprenör. Tillsammans med 5 jämnåriga 
teknologer i Lund/Malmö grundade han före-
taget The Astonishing Tribe (TAT), som un-
der 10 år utvecklade en rad användargräns-
snitt (dvs det användaren möter på skärmen), 
som idag används i nästan alla mobiltelefoner. 
Under denna tid växte TAT till ett företag med 
200 anställda runt om i världen. För ungefär 
två år sedan såldes TAT till RIM (Blackberry) 
för närmare en miljard SEK. Hampus har nu 
startat ett nytt bolag.

Sex unga teknologer från Lund startade ett företag baserat i 
Malmö, The Astonishing Tribe, TAT, som blev framgångsrikt 
genom samarbete med världsledande elektronik- och datafö-
retag. Snabbhet, småskalighet och respekt för varandras kun-
nande - så förklarar Hampus Jakobsson framgångarna. 
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nare köptes TAT av mobiltelefontillverkaren Blackberry för nästan 
en miljard kronor. Vid den tidpunkten hade TAT bidragit med mjuk-
vara i över en halv miljard telefoner från Nokia, Samsung med flera 
bolag, vi hade skapat Android, Googles användargränssnitt, och vi 
hade 180 anställda i Sverige, USA, Korea, Japan och Taiwan.

Fyra viktiga faktorer låg bakom denna framgång:

Den första faktorn av betydelse.

Den första faktorn handlar om att inse betydelsen av korta ledtider 
och snabba beslutsprocesser. När vi startade fanns det tio telefon-
företag av världsklass. Några år senare fanns det sex. Idag finns det 
tre. Utslagningen illustrerar att det är en konkurrensutsatt bransch. 
När vi träffade företag som var världsledande inom sin nisch upp-
täckte vi en sak som var väldigt märklig. Vi kunde gå på möten hos 
företagen och träffa deras fantastiskt kompetenta experter. På nästa 
möte, två veckor senare, när vi var färdiga med vårt förslag på hur 
man skulle lösa problemet hade det stora företaget inte ens hun-
nit med sitt första uppföljningsmöte. Beslutsgruppen var inte till-
satt och man hade inte fått ihop underlaget till en projektbudget. Vi 
hann bygga produkten från ax till limpa och leverera den till använ-
darna innan de ens fått fram sin budget. Ofattbart! När vi jobbade 
med Nokia, som då var världsbäst, tog det dem hela arton månader 
innan vi fick ett avtal till stånd, beroende på deras långsamma be-
slutsprocesser. De skrev på licensavtalet sex dagar efter det att vår 
produkt låg ute till försäljning i deras telefoner. Om vi inte vid den 
tidpunkten hade erbjudits ett acceptabelt avtal som vi kunde skriva 
på hade de levererat vår produkt utan att ha rätten till den. Så ni in-
ser hur långsamma de är? De hann inte ens fatta ett beslut innan vi 
var färdiga med bygget av det de sa sig vilja ha. De här hyperduk-
tiga och intelligenta människorna hade all världens resurser - mas-
sor med pengar och ett oändligt antal kompetenta medarbetare. Vi 
var fyrtio - femtio personer- nästan utan resurser.
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För storbolagen tog det lång tid att genomföra möten, ta beslut och 
skriva budgetar. Det är ett stort problem i alla stora organisationer 
att de som är bäst på att lösa problem oftast inte är bäst på att skriva 
rapporter och ansökningar. Tänk att tvingas skicka en ansökan upp-
åt i hierarkin, till en chef som inte vet vad det handlar om och som 
vill se vinstsiffror, åtminstone en vinstkalkyl. Tänk hur motiverad 
man blir om man måste vänta länge på ett beslut. Vad händer? Man 
tappar lusten och kreativiteten. Är det verkligen möjligt att komma 
upp med nya idéer och intelligenta innovationer genom att vänta ut 
dem till döds? Det är faktiskt så stora bolag fungerar.

Den andra faktorn av betydelse.

Autonomi och frihet att själv välja vilka problem man vill arbeta 
med är viktigt. Forskningsgenombrott sker ofta utan resurser. En 
klok ledare säger: “Här är lite pengar. Fixa det du vill göra, men säg 
det inte till någon.” Så börjar personen i fråga bygga något, till dess 

Hampus Jakobsson föreläser
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idén är mogen för kritik. Då först börjar utvecklingen till en färdig 
produkt eller en färdig idé. Så jobbade vi på TAT. Titta på hur värl-
dens mest innovativa bolag gör. Titta t ex på Amazon, som säkert 
för många bara är en nät- bokhandel. Men Amazon är otroligt inno-
vativa och deras arbete kommer att förändra vår syn på näthandel 
och kundfokus för all framtid. Människor kan ha många synpunk-
ter på Facebook men innovationsförmågan är det inget fel på. Båda 
företagen, Amazon och Facebook, har utvecklat intressanta sätt att 
tänka och resonera. På Amazon får arbetsgrupperna inte vara stör-
re än att man kan dela en familjepizza, och man möts i ett litet 
rum vilket innebär att man snabbt kan ta beslut. Också Facebook 
är intressant. En vän skulle bli chef för en grupp på Facebook. Han 
hade jobbat på Ericsson i Sverige och tänkte: “Hur rapporterar jag? 
Hur ser strukturen ut, beslutsvägarna?” Mannen från Facebook sa: 
“Känner du till al-Qaida?” Mannen undrade vart diskussionen var 
på väg. “Vet du hur strukturen på al-Qaida ser ut?” “Nja, nu blir jag 
orolig, tänker du skicka mig till Afghanistan?” “al-Qaida består av 
många små terrorceller. Alla medlemmar i dessa celler vet vad syf-
tet är, nämligen att sabotera USA:s utrikespolitik. Har du bra idéer 
som passar in i denna överordnade plan, så genomför du dem. Är 
dina idéer och planer väldigt omvälvande får du ropa uppåt och så 
får någon säga hur du ska göra. Men var autonom.- “Så funkar Fa-
cebook. Grattis, du är en terrorcell”. Gör du inget ofattbart utma-
nande och omvälvande behöver du inte informera någon så länge 
du arbetar för att uppnå det överordnade målet. Min vän utvecklade 
och ändrade Facebooks timeline. Det var han och hans grupp, to-
talt sju personer, som låg bakom. De skeppade ut innovationen till 
tio tusen användare, som fick testa hur de upplevde det och före-
slå förändringar i upplägget. Facebook har över en miljard använ-
dare, så om en liten grupp på tio tusen blev missnöjda så betydde 
det ingenting, blev de däremot nöjda var det fritt fram att gå vidare 
i processen.
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När jag träffar stora bolag känner jag ibland att om de inte förstår 
tanken bakom terrorcellerna och familjepizzan ska de inte syssla 
med innovativ verksamhet

Den tredje viktiga faktorn. 

Den traditionella chefsrollen och synen på chefen är ofta ett pro-
blem. En sak jag fick klart för mig i arbetet med TAT var betydel-
sen av hantverket och hantverkarna. Personerna som kunde bygga 
och göra - dem satte vi på piedestal. Det var våra viktigaste med-
arbetare. På många bolag är det den person som bestämmer över 
dessa personer som är högst upp i hierarkin. Någon som ofta inte 
vet vad vi sysslar med. Vi träffade ganska många VD:ar. Har man 
blivit VD på Samsung så har man koll på saker. Man har kämpat 
sig upp. Jag har bara träffat fyra bolag inom telefoni där VD:n för-
stod vad bolaget gjorde, och det var Google, Apple, Blackberry och 
Samsung. De bolagen var de enda av alla dem jag har träffat som 
hade VD:ar som kunde förklara vad de sysslade med. Alla andra sa 
“Jag har folk som sköter det. Jag frågar den och den.” “Men vad gör 
du själv?” “Jag ställer rätt frågor.” “Hur kan du göra det?” “Jag har 
varit vice VD på Exxon tidigare.” Men Exxon är ju en helt annan 
verksamhet med oljeplattformar och folk i blåställ. Tyvärr är det så 
vi ser på chefer idag. Någon som kan administrera folk. 

På TAT hade vi inställningen: Om du är chef ska du se till att med-
arbetarna slipper all administration. Ta bort allt det som hindrar 
dem från att göra det de ska. Chefer ska leva upp till konceptet 
“curling”. Chefer ska curla sina anställda. Chefen ska fråga: “Vad 
kan jag göra för dig?” Om någon undrar över något praktiskt- “Jag 
löser det, jag löser det.” Ta bort allt det som hindrar medarbetarna 
att lösa de problem som de arbetar med.

På TAT gjorde vi så här: om du kan producera något som kunden 
vill ha så ska du inte fylla i någon blankett alls. Ingenting sådant 
alls! Vi anställde en HR-person som hjälpte till med t ex föräldra-
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ledigheter. ”Ge mig ditt personnummer. Jag ska kolla ditt SGI till 
dig. Jag gör anteckningar. Tack, jag kollar upp det här!” På de flesta 
svenska företag får man en hög blanketter som man förväntas fylla 
i . Men chefer ska vara, som vi kallade det på TAT, “super secreta-
ries”. Din chef är den bästa sekreteraren du kan ha. Så är det inte 
på stora företag.

Två av mina bröder är professorer, en i USA, en i Sverige. Min bror 
i USA blir alltid undrande när vi diskuterar forskningsfinansiering 
i Sverige. “Vad menar du? säger han. ”Jag har en person som skö-
ter det åt mig. Jag säger: Jag behöver pengar, kan du hjälpa mig att 
få fram mer pengar? Kan du ringa de här personerna?” Min bror är 
professor i Lund. Söka anslag är det enda han gör. Doktorander pra-
tar han med på fritiden, forskar gör han på natten. Varför ska man 
utbilda sig i ofattligt lång tid för att fylla i blanketter och skriva rap-
porter? Det är en gåta hur man kan konstruera ett så kontraproduk-
tivt system. 

Den fjärde faktorn.

En sak jag känner mycket för är det här med rätten att få misslyck-
as. Jag har jobbat med att starta och bygga bolag. Man kan hålla 
ett högt tempo genom att inte belastas med blanketter och genom 
att slippa tvånget att ständigt rapportera till olika beslutande organ. 
Då hinner man testa idéer och komma framåt. Ibland är idéerna fel, 
men det är OK. När man läser på högskola eller vid universitet lär 
man sig att testa hypoteser. Om hypotesen är rätt eller fel avgör inte 
om din prestation är bra eller dålig. Är hypotesen fel så innebär det 
att man kan lämna den hypotesen och gå vidare.

Jag talade med min kära mor om hennes licentiat-examen. Hon 
skrev om lavar och mossor. Jag frågade henne “Vad gick din av-
handling ut på?” “Jag skulle bevisa något om lavar …...” “Jaha.” 
“Jag hade fel, idén höll inte. “Vad hände då?” ” Det var ju jättebra, 
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det var inte som vi trodde och nu vet vi det. Och nu vet också alla 
andra kollegor inom fältet att den idén inte höll”. 

Så var det då. Idag berättar mina doktorandvänner att om de inte 
kan visa de förväntade resultaten på ett kvartal får de kanske inte 
fortsätta eftersom anslagen slutar komma om inte resultaten följer 
den fastlagda planen. Då måste man alltså forska på saker som man 
vet ger de resultat man vill ha. Förutsägbara resultat! Det är ju me-
ningslös forskning.

Vi måste ha små, autonoma team där chefer inte bestämmer. Där de 
inte beslutar åt dig eller över dig utan låter dig göra det du är bäst 
på. Vi måste få folk att förstå att det inte är fult att misslyckas. Att 
misslyckas är att visa att något inte fungerar på ett visst sätt. Minns 
ni när ni lärde er cykla? Jag minns när jag lärde mig cykla enhju-
ling. Då lär man sig verkligen cykla. För det gör väldigt ont att slå 
sig. När man lyckas cykla från Helsingkrona nation till LTH, så vet 
man inte vad man gjorde rätt. Men när man faller vet man vad man 
gjorde fel. Så lärde jag mig cykla enhjuling.

Till höger: Per Alm avslu-
tar symposiet.
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Nils Alwall var lundaläkaren som hade visat att han kunde rädda liv 
med sin konstgjorda njure, och Holger Crafoord var industrialisten 
som kunde omsätta Alwalls idéer i praktisk verksamhet. Resultatet 
blev dialysföretaget Gambro, en världsomspännande medicintek-
nisk industri till njursjukas fromma.

Svensk naturvetenskaplig forskning har vid internationella 
jämförelser tappat mark de senaste decennierna. I denna bok 
från ett symposium arrangerat den 11 september 2013 i Lund 
av Kungl. Fysiografska Sällskapet beskriver författarna hur 
detta kunnat ske, varför den vetenskapliga kreativiteten nu är 
högre utomlands än i Sverige och vad vi bör göra för att åter-
ta landets forna position i den absoluta vetenskapliga toppen.




