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Innovationer är nyckeln
för att möta den konkurrens
som den globala ekonomin
skapat

Gävleborgs län är ett län i omvandling.
Tidigare har naturresurser och arbetskraft
styrt utvecklingen men idag ser vi att det istället är kompetens, idéer och
innovation som skapar tillväxt.
Samtidigt räcker det inte med driftiga företagare, en högskola i framkant och effektiva
myndigheter – det är i samspelet mellan dessa som utveckling sker. Kommersialisering av
kunskap och idéer driver utvecklingen framåt.
I spåren av den strukturomvandling som sker har det skapats ett spännande
innovationsklimat i Gävleborg. Innovationer är nyckeln för att möta den konkurrens
som den globala ekonomin skapat. Väl etablerade företag i traditionella branscher har
vidareutvecklat sina produkter, t.ex. pappersbruk som specialiserat sig på avancerade
förpackningar eller stålföretag som utvecklat högteknologiska material. Företag inom nya
branscher har vuxit fram som exempelvis miljöteknik och geografisk informationsteknik.

4

För att ge de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt behöver det offentliga stödja både
näringsliv och forskning i den utvecklingen.
Det är här Forskarna på slottet kommer in! Som en naturlig fortsättning på seminarieserien Räkna med X har Forskarna på slottet gett en möjlighet för näringsliv och forskning
att mötas och skapa samverkan. Det är ett viktigt uppdrag för det offentliga att tillhandahålla arenor där olika aktörer kan träffas och nätverka.
Att få möjligheten att bjuda forskare och företagare till slottet har varit ett givande och
ärofyllt uppdrag. Jag både hoppas och tror att alla de möten som skett har kunnat bidra
till att minska barriärer och öppna upp för nya samarbeten och affärsrelationer!
			

Barbro Holmberg

			Landshövding
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Hur kan vi arbeta med
innovationer, utveckling
av spännande produkter
och kommersialisering?
Föreläsare: Lars Löfqvist och Magnus Isaksson

Innovationsprocesser i små företag
Lars Löfqvist, doktor i industriell ekonomi, berättade om sin
forskning som lett fram till doktorsavhandlingen
”Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter”.
Den lilla organisationen gör företagen flexibla, beslutsvägarna är korta, de är ofta
nischade mot ett specialsegment, har nära till marknaden och har god kontakt med
kunderna.Nackdelen är att de ofta har resursbrist, både när det gäller tid, personal
och pengar. De resurser som finns går direkt in i den ordinarie verksamheten. Hos
små företag vet man sällan vad resultatet av en produktutveckling ska bli i slutändan.
De startar sina innovationsprocesser utan att se hela problembilden och löser pro
blemen under tiden.
Trots det tar de fram nya produkter på ett bra sätt. Hur kan de göra det?
Lars Löfqvist intervjuade 18 företag i Söderhamn och få kunde sätta ord på hur de
gjorde. ”Att sitta i knät på kunden” var ett uttryck som dök upp. Det innebär ett nära
samarbete med kunden under hela innovationsprocessen.
Under djupstudier hos tre företag hittade han elva innovationsprocesser. De lyckade
processerna hade fokus på att lösa befintliga kunders problem. Man använde teknik
som man var van vid, tog det man hade och skapade något nytt av det. Kunderna var
delaktiga under hela resan och var välvilligt inställda till att hjälpa till på olika vis. Utan
kundernas engagemang, ingen innovation.
När en kund bekräftat att innovationsidén löser dennes problem, då ser man dess
kommersiella värde. När produkten är klar köper kunden den direkt. Snabb återbetalning på nedlagda resurser är mycket viktigt. Först när den nya produkten finns, börjar
införsäljningen till andra kunder.
Vill man stimulera innovationsarbete ska man således gå in i gränssnittet mellan
företag och befintliga kunder, det är där idéerna uppstår.

6

Den elektroniska näsan
Magnus Isaksson, professor i elektronik och
chef för avdelningen för elektronik, matematik
och naturvetenskap.
Mats Isaksson presenterade den ”elektroniska näsan”,
som har många tillämpningsområden – allt från diagnostik
kring livmoderhalscancer till jakten på giftförekomster i
apelsiner.Den har tagits fram i samarbete med KTH och
finns än så länge bara i laboratoriemiljö. Näsan består av 32
olika sensorer som reagerar på den blandning av gaser som
går från kammaren upp genom näsan. Varje ämne ger de
olika gaserna ett individuellt fingeravtryck.
Den elektroniska näsan tränas att utföra olika luktuppdrag. Den har förmågan att känna av lukt från en rad olika
disciplineroch har uppmärksammats både i radio och tv.
Intresset från andra delar av världen är stort. Men den har
lång väg att gå innan den blir en kommersiell produkt som
kan konkurrera med exempelvis tränade hundar.
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”
Eft ertankar

Lars Löfqvist
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Det gladde mig att så många småföretagare
kom. Det är inte alltid så självklart att de har tid.
Företagare har flera arenor att träffas på, men just
mellan akademi och näringsliv finns det ofta en del
barriärer. Mötesplatser som Forskarna på slottet är
därför otroligt viktiga. Det märktes att mitt budskap
var något publiken kunde relatera till. 
De fick en insikt om att det finns sådana som jag
och de fick bekräftat att de jobbar på rätt sätt i sina
innovationsprocesser.
Det mest konkreta efter Forskarna på slottet är att jag och professor Magnus
Isaksson kommer att jobba vidare med den elektroniska näsan, tillsammans med
studenter på industriprogrammet. Isaksson visade en ganska primitiv konstruktion,
men förfinar man den skulle man kunna ta fram en kommersiell produkt. Studenterna
ska få fundera kring hur man kan utveckla området som näsan kan verka i och hur man
kan förpacka den på ett bra sätt. Kanske tillsammans med något regionalt företag?
Nu har vi har sått frön bland företagarna tack vare att vi var där allihop samtidigt.
Vi forskare hade något konkret att komma med som åhörarna kunde relatera till och ha
nytta av. Det kan bidra till att sänka barriären mellan dem och oss. Man kan ha fått en
idé som man inte hade innan som man vill jobba vidare med i samverkan med oss.”

Björn Östberg,
In Situ Instrument

”

Jag känner igen mig i det som Lars
Löfqvist talade om. Jag kan bekräfta att
det är så vi tar fram nya produkter.
Vi har alltid kunder inbegripna i våra
innovationsprocesser, kunder som vi vet
är ett föredöme för den marknad vi vill
vara på. Vi har också med aktörer från
underleverantörssidan, allt för att få en
så bred kunskapsbas som möjligt.
De bidrar med kunnande och pengar,
vi satsar vår del och kunderna satsar
också. Det blir ofta långlivade relationer.”

José Chilo
Mannen bakom ”den elektroniska näsan”. Han kommer från Peru,
doktorerade i fysik på KTH 2008 och arbetar idag som universitets-
lektor i elektronik vid Högskolani Gävle. För tillfället är han engagerad
i forskningsprojektet ”Reliable Machine-to Machine Communications
in Electromagnetic Disturbed Environments”.

”

Jag tycker att Forskarna på slottet fick en bra start. Flera
ville gärna att vi skulle besöka deras företag och se om man kunde använda näsan i just
deras verksamhet. Det har dock inte kommit upp något förslag än. Ska det hända något
konkret, måste det in i en process och sådant tar tid och kostar pengar.
Det märktes att det fanns ett genuint intresse för den elektroniska näsan. Men vår forskning är sällan produktinriktad och det vi gör måste få lov att ta tid. Inom industrin pratar
man mycket om att ta fram patent och det ska helst gå snabbt.
Jag önskar att det fanns en instans som kunde bidra med initiala pengar för samarbetsprojekt mellan högskola och företag. Det skulle öppna dörrarna för ett fortsatt samarbete
som kunde leda till ett examenarbete och vidare till att söka pengar för gemensamma
forskningsprojekt.”

Näringslivschef Peter Eriksson,
Bollnäs kommun

”

Forskarna på slottet är ett mycket bra initiativ från två driftiga
människor– landshövdingen och högskolerektorn. Det märks att de
brinner för frågan. Man har lyckats lyfta fram de resurser som Högskolan
och näringslivet utgör. Det pratas så mycket om att möta framtiden med
höjd innovationskraft och samtidigt förväntas näringslivet bära den
utvecklingen. Då behöver företagen inspireras, knyta kontakter och få
insikt om vilka verktyg som finns som de kan använda sig av. Jag tror att
om man öppnar upp och ger några aktörer på den så kallade fria marknaden lite mer insyn,
då skapar det förutsättningar att de själva blir bärare av budskapet.
Innovationshöjden får vi väl också genom att öka utbildningsnivån på människor som
ska in i förvärvsarbetet. Men att använda den forskning och de resurser som finns mer
samordnat,det har jag alltid varit intresserad av och det har jag sett på Forskarna på slottet.
Den här typen av initiativ uppskattas mycket av företagarna. Jag hade ju folk med mig i
bilen så vi diskuterade både på vägen dit och hem. De var från tillverkningsindustrin och
mer inriktade på CNC-maskiner och släpvagnar, men de blev oerhört intresserade av den
elektroniska näsan de fick höra om. Man talade deras språk – produktion, konstruktion,
utveckling, marknadsbearbetning – folk går igång på det!
Forskarna på slottet fångar upp människor från hela Gävleborg, man använder näringslivskontoren som operativa instrument och får in folk från många kommuner på samma möte.
Det i sig är en annan positiv effekt – deltagarnas nätverk växer. Alla kan inte vara med, men de
som deltar känner sig ändå lite utvalda och berättar gärna för andra vad de varit med om.
Jag hoppas att det leder till att man har fått en insikt som de har med sig i sin vardag,
men sen kanske de behöver en påminnelse. Vi näringslivschefer skulle kunna använda våra
lokala arenor och bjuda in till en sen eftermiddagsfika till exempel. Där kunde vi höra vilka
intryck företagarna fick och om de haft nytta av träffarna. Jag är övertygad om att Forskarna
på slottet har satt avtryck och att detta går att vidareutveckla.”
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Vad vinner företag
och medarbetare på
en god arbetsmiljö?
Föreläsare: Svend Erik Mathiassen,
Per Lindberg och Pär Gussman

Är det lönsamt med en god arbetsmiljö?
Svend Erik Mathiassen är professor i belastningsskadeforskning
och forskningsledare för HiG:s satsning p
 å hälsofrämjande
i arbetslivet.
En god arbetsmiljö främjar lönsamhet, tillväxt och är en självklar demokratifråga.
De främsta ohälsofaktorerna i arbetslivet är belastningsskador (muskel- och led
besvär) och psykosociala besvär. Män råkar mer ut för belastningsskador och kvinnor
drabbas allt mer av stress och psykiska besvär.
En förbättrad arbetsmiljö för med sig många framgångsfaktorer: Man får friskare och nöjdare medarbetare som faktiskt är på jobbet. Produktiviteten ökar och
kvaliteten blir bättre. Det blir en större stabilitet i arbetsstyrkan och medarbetarna
blir mer kreativa. En god arbetsmiljö lockar fler arbetssökande och fungerar som ett
marknadsargument. Det handlar om Corporate Social Responsibility (CSR).
Arbetet bakom rapporten ”Belastning, genus och hälsa i arbetslivet” köpte Arbets
miljöverket av Högskolan i Gävle. Ett bra exempel på uppdragsforskning.
– Vi har också föreslagit att man skapar ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö. Här skulle vår forskning komma till praktisk nytta.
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GodA-projektet.
Ett lyhört samarbete mellan Sandviken Energi
och Högskolan i Gävle
Per Lindberg, universitetslektor och forskare vid Centrum för
belastningsskadeforskning, CBF, och Pär Gussman, chef Personal &
Verksamhetsutveckling, Sandviken Energi AB.
När Pär Gussman började på Sandviken Energi låg sjukfrånvaron på 8 procent.
Han initierade friskvårdssatsningar och fick ner den till 4,5 procent. För att se om
det ledde till något bestående ville han hitta en modell för arbetsmiljöarbetet. Han
kontaktade Högskolan och presenterade problemet han ville ha hjälp med att lösa.
Tillsammans med Per Lindberg har man testat en modell som bygger på devisen
”Medarbetarna är vår viktigaste tillgång”.
– En frisk arbetsplats har hälsofrämjande strategier, bedriver kompetensutveckling
och ser till att privatliv och arbetstid kan gå ihop.
Högskolan utformade en enkät som alla anställda fick svara på. Den tog fasta på
de positivafaktorer som gör att människor växer och trivs på jobbet. Det resulterade
i en pärm och tio träffar kring följande områden: Välbefinnande/stress & sjuknärvaro,
Fysisk arbetsmiljö, Psykosocial arbetsmiljö, Kommunikation, Autonomi, Ledarskap,
Värderingar, Medarbetarskap/Arbete-Livsbalans. Varje grupp fick komma med ett
konkret förbättringsförslag vid varje träff.
GodA-projektet går nu in i fas 2 för att utveckla metoden under 2015 – 2017 och
man söker fler företag som vill delta.
Parallellt med GodA-projektet har Sandviken Energi arbetat med ledarskaps
utveckling och sjukfrånvaron har legat på under 3 procent i snart två år.
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”

Per Lindberg
Vi fick flera positiva reaktioner direkt efter seminariet och några företag har visat intresse att få kontakt med oss efteråt. Jag har följt upp
dem och i ett fall, där man var i företagets uppbyggnadsskede, efterfrågades någon sorts utvecklingsinstrument. Troligen är det någon form
av konsulthjälp de behöver; för att vi från Högskolanska engagera oss
måste det finnas en forskningsidé i det hela.
Vi har också besökt några företag, bland annat ett större tillverknings
företag i Delsbo och pratat med ledningsgruppen. Vi får se vad det kan
leda till.
Initiativet Forskarna på slottet i sig är mycket bra. Arrangemanget är
väldigt generöst, kanske måste man locka med en middag för att få folk
att komma på kvällstid. För oss är det också oerhört viktigt att vi når rätt
målgrupp.”

Pär Gussman, Sandviken Energi
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Energieffektivisering
i små och medelstora
företag
Föreläsare: Bahram Moshfegh
Patrick Thollander och Peter Karlsson

Hur kan små och medelstora industriföretag
effektivisera sin energianvändning och utveckla
energisamarbete med det omgivande samhället?
Bahram Moshfegh är vice rektor för Högskolan i Gävle, professor i energi
system och projektledare för flera projekt kring ökad effektivitet i industriella
energisystem samt energisamarbete mellan industrier och energiföretag.
Bahram inledde kvällen med svarta fakta om de omfattande klimatförändringarna på
vår jord och effekterna av dessa.
– Vi pressar vår jord till det yttersta. När vi ser till energiförbrukningen överanvänder vi i
västvärlden jordens resurser. Sverige ligger på femte plats när det kommer till elanvändning
per capita och år. En två graders temperaturhöjning ökar risken för klimatkatastrofer, nya
sjukdomar, vattenbrist, storskaliga folkomflyttningar och andra dramatiska händelser.
Bahram Moshfegh efterlyste en strategisk planering för ett hållbart samhälle.
– Detta är absolut nödvändigt om vår planet ska överleva och samtidigt vår viktigaste
och största utmaning. Här krävs nytänkande och samverkan! Vi måste hitta nya hållbara modeller som ger positiva effekter på klimatet. Tekniken finns redan idag. Det finns
många exempel på små och medelstora företag som redan drastiskt har effektiviserat sin
energianvändning.
Industrin kan minska sin miljöpåverkan genom att effektivisera sin energianvändning.
En genomtänkt energieffektivisering ger både vinster för miljön och på sikt minskade
energikostnader.
– Detta är en av grundbultarna. Det är också nödvändigt att satsa på förnyelsebar
energi och hållbara transporter.
Avslutningsvis poängterade Bahram behovet av samarbete.
– Vi får inte tappa överblicken utan samarbeta över landsgränserna och globalt men
också mellan olika ämnesområden och discipliner. Vi måste sluta vara fackidioter och
titta både på ekonomiska, sociala och hållbarhetsaspekter. För vår planets bästa måste
alla – politiker, industriledare, fastighetsägare, företagare – tala samma språk.
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Verktyg och metoder för att
effektivisera energianvändningen,
energiledning, hinder och
drivkrafter samt energinätverk
Patrick Thollander, docent i energisystem,
har studerat förutsättningarna att
genomföra energieffektiviseringsåtgärder
i tillverkande industri.
Föredraget gav kunskap om hur man genomför effektiviserings
åtgärder och om hinder man kan stöta på.
– Det är alltid bra att börja med en energikartläggning. För
att arbeta strukturerat med energifrågan är energiledning/Energy
Management ett bra verktyg men det krävs att det är förankrat i
hela organisationen.
Energieffektiviseringsfrågan är långsiktig och kräver en strategisk handlingsplan. Observera att målstyrning inte passar in
här. Se till att utse en energiansvarig som får det fulla ansvaret,
så att någon alltid äger frågan.
Avsätt pengar för stationär mätning och visualisera energi
användningen på intranätet. Avdelningsvisa energitävlingar
sporrar medarbetarna!
Patrick Thollander nämnde tre hinder bör man se upp med:
	Ekonomiska hinder. Energifrågan ägs inte alltid av den
som har högsta makten i företaget. Många vågar inte investera i energieffektivisering på grund av rädslan för produktionsstörningar.
 Beteendemässiga hinder. Brist på information kan leda till
fel beslut. Tänk på att förändring tar tid.
	Organisationsteoretiska hinder. Makt och företagskultur
är viktiga faktorer. En vd med ett starkt miljöengagemang
påverkar och genomsyrar hela verksamheten på samma
sätt som en som inte är intresserad av miljöfrågor.
Det gäller också att ta reda på hur systemen körs, hur de driftas
och vilka komponenter som ingår. Energieffektiviseringar handlar
inte bara om besparingar i kronor och ören. Andra mervärden
är ökad produktivitet, förbättrad arbetsmiljö, minskadsjukfrånvaron och lägre underhållskostnader.
Patrick Thollander avslutade sitt anförande med att ställa
frågan till deltagarna: ”Vill Gävleborg bli pilotlän för en ny generation svenska energieffektiviseringsnätverk?”
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Så kan små- och
medelstora industriföretag
effektivisera sin energi
användning och bedriva
ett framgångsrikt internt
arbete
Peter Karlsson är forskningsingenjör
och en av våra mest erfarna
industriella energikartläggare.
Peter Karlsson berättade om sina erfarenheter
ute på fältet. Han är engagerad i projektet BEE
(Branschvis EnergiEffektivisering), ett samverkansprojekt mellan Dalarna och Gävleborgs län.
– Vi har kartlagt ett antal företag och tanken är
att visa att det finns vissa gemensamma nämnare
i energianalyser för olika branscher. En bra kartläggning, utförd av någon med rätt kompetens,
är en förutsättning för att kunna sätta in relevanta
åtgärder.
Han lyfte fram några exempel på problem
beskrivningar som man upptäckt och delvis
åtgärdat. En plastfabrik lät +55° vatten flöda
genom hela värmesystemet dygnet runt för att
man inte hade något bra styrsystem.
Många träindustrier borde se över sina
ventilationssystem, somliga av dem läcker och
alstrar väldigt mycket värme. Energianvändningen
skulle kunna halveras om man sänker luftflödet i
ventilationsaggregaten.
Andra exempel på energibesparingsåtgärder
är att ersätta kvicksilverglödlampor med LEDlampor och byta ut vanlig olja mot bio-olja.
Peter Karlsson berättade avslutningsvis
att man totalt definierat 260 förslag på energi
besparingsåtgärder i projektet. Den totala
energianvändningen var 66,8 GWh och den
totala besparingen skulle bli 13,4 GWh 
(20 procent går att hämta in).
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”

Bahram Moshfegh
Jag anser att Forskarna på slottetär
ett mycket bra koncept och hoppas
att det kommer att bli någon form av
fortsättning med liknande möten. Man
får nya kontakter, bland annat var det
ett företag från Söderhamn som blev
intresserat och som tog kontakt med
mig under kvällen. Jag hoppas den
nya landshövdingen fortsätter i Barbro
Holmbergs spår. En idé vore att bjuda
in till samma typ av möten, men på
andra orter i Gävleborgs län.”

Sven-Olov Holm,
Metahyd

”

Mäta är att veta och att skapa
tillväxt. Då har man koll på läget.
Intressant med kopplingen mellan
forskning och näringsliv. Forskarna
mäter och ser hur verkligheten ser
ut, skaffar sig ny kunskap efter
analys och pekar ut nya färdvägar
som kan omfatta nya tjänster och
produkter i näringslivet.”

Peter Karlsson, forskningsingenjör,
energikartläggare

”

Flera gav mig spontana kommentarer att man tyckte min beskrivning var intressant och de blivit inspirerade att arbeta mer energieffektivt. En representant för företaget Elektrokapsel i Storfors kom fram
och tackade för att han fått bekräftelse från mig på att de gjorde rätt.
Aktiviteten när det gäller energibesparingsåtgärder är avhängig av
den prisbild som råder och när det gäller el är priset extremt lågt nu.
Då kan det vara svårt att försvara exempelvis en konvertering till fjärrvärme. Men om och när det blir
ett uppsving i Europa, behövs mer energi och då stiger priserna. Då ökar också intresset att effektivisera energianvändningen hos företagen.
Jag uppskattade Forskarna på slottet. Oftast anordnas stora konferenser, det här blev mer
gemytligt och man hade lättare att få kontakt med varandra. När man har gemensamma nämnare,
som i det här fallet behovet av energieffektiva tekniska lösningar, då är det lättare att tala med och
förstå varandra. Att bilda nätverk kring de här frågorna, där företagen tar en mera aktiv roll, tror jag
mycket på.”

”
”

En genomtänkt miljöpolicy är en rekryteringsmöjlighet. Det har vi upptäckt när vi pratat
med ungdomar i Tekniksprånget. Vi har frågat: Om fem år när ni är ingenjörer, vad vill ni att
Sandvik ska vara för arbetsgivare för att ni ska välja oss?” Lönen ligger på femte plats. Etta
är en genomtänkt energipolitik och miljöpolicy i företaget. Det är en rekryteringsmöjlighet
att vara duktiga på detta, då blir vi attraktiva på arbetsmarknaden. Den unga generationen
ställer helt andra krav på oss företag.”

Stig-Olof Elmelind, vd för PEPAB
Produktionspartner AB i Söderhamn

Det var en fin inbjudan och ett intressant ämne som lockade mig. Jag försöker ha lite k ontakt
med Högskolan i övrigt också. Det tycker jag är viktigt.
Peter Karlssons föredrag var mycket intressant. Därför ansträngde jag mig så jag hamnade
bredvid honom under middagen. Vi hade ett bra samtal. Dessutom framställde jag önskemål till
Högskolan om att få tillgång till exjobbare från energisystemprogrammet. Den kontakten tänker
jag återuppta efter sommaren. Vi har goda erfarenheter av examensarbeten från andra program.
Vårt företag har också haft elevgrupper från en logistikkurs som återkommande gör praktikfall
hos oss. Vi har en Co-op-elev som läser till högskoleingenjör som gör sin praktik hos oss med
mycket bra resultat. Två år har gått, ytterligare två kvarstår. Det har väckt en hel del uppmärksamhet och vi har marknadsfört det tillsammans på ingenjörskvällar som Högskolan har arrangerat.
Jag tycker nog att vår egen profilering har förstärkts genom det samarbetet. Vi får ganska många
ansökningar från högskoleutbildade studenter. Det fick vi inte förut.
Högskolan har lyckats utmärkt med att få kontakt med oss företagare. Om jag jämför med hur
det var för tre år sedan så är det väldigt stor skillnad. Nu uttrycker de tydligt en vilja till samarbete.
För vår del har vi ett ganska starkt engagemang gentemot utbildningssidan. Vi tar emot studie
besök från högstadiet och på gymnasienivå har vi engagerat oss lokalt i teknikcollege. På så vis
har vi löpande kontakt med studenter från teknikprogrammet och nu även en bra relation med
Högskolan i Gävle.
Forskarna på slottet bör fortsätta och jag tycker att Högskolan har kommit fram ordentligt till
oss i näringslivet och visat ett stort intresse. Jag uppskattar verkligen det här ömsesidiga utbytet.”

E ft ertankar

Mats Lundberg, Sandvik
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Att skapa konkurrensoch innovationskraft
genom hållbara
och förtroendefulla
affärsrelationer
Föreläsare: Aihie Osarenkhoe,
Agneta Sundström och Lars-Johan Åge

Växelverkan mellan konkurrens och samarbete
bland små och medelstora företag
Professor Aihie Osarenkhoe, forskningsledare i ekonomi,
marknad och internationellt företagande berättade
om Hållbara affärsrelationer, HAR, som är ett gemensamt
forskningstema.
HAR utgår ifrån att en affärsverksamhet ska vara hållbar, proaktiv och förstärkas
genomsamverkan som främjar utveckling av innovativa miljöer. HAR stödjer också
regeringens vision för ett hållbart företagande.
Ett antal workshops har genomförts med bland annat Region Dalarna och Gävleborg
som syftat till att identifiera innovativa miljöer med tillväxtpotential som kan leda till hållbara, värdeskapande affärsrelationer.
Under processen har man gått från 16 projektidéer till tre dimensioner:
 Hållbara marknader utgår från att företag aktivt verkar för att möta marknadens
krav på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
 Strategiska nätverk. Olika klusterinitiativ i regionen främjar hållbara affärsstrategier
mellan aktörerna. Finns en plattform som kan fungera som samordnande länk?
 Riskhantering. Metoder och modeller tas fram som går att använda för riskanalys
och riskutvärdering.
Interaktion är ett nyckelbegrepp i innovations- och värdeskapande processer. Det
finns exempel på globala nätverk där aktörerna för visso är konkurrenter (exempelvis
flygbolag) men som ändå samarbetar och skapar värde för varandra.
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Så hanteras Corporate Social Responsibility (CSR)
i globala och regionala leverantörskedjor
Dr. Agneta Sundström har i sin avhandling ”Globalization, CSR
and Business Legitimacy in Local Relationships” visat
att företag tar socialt ansvar i det lokala samhället så länge
de ekonomiska motiven är positiva.
CSR står för ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Man måste börja
med kärnverksamheten och fundera över vad man håller på med. Börja internt och fortsätt sedan med att ställa krav på leverantörerna. Tänk också framåt – vad kan vår verksamhet tänkas orsaka för skador i framtiden?
I sin forskning har Agneta Sundström tittat på implementering av CSR i globala
försörjningskedjor. Det är svårt för företag idag att säga nej till att ta ett socialt ansvar.
Regeringen, konkurrenter, kunder, leverantörer, samhället, ja alla sätter press på företagen.
– Vi vet väldigt lite om hur svenska företag ser på CSR ur ett svenskt perspektiv. Många jobbar med säkerhet och riskhantering, miljöfrågor och resursåtervinning.
Men det handlar också om större krav på jämställdhet och mångfald. Jag efterlyser fler
ansvarsfulla kunder/köpare som tänker på vad man köper och från vem.
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Ny teori om förhandling
Lars-Johan Åge, doktor i företagsekonomi,
forskare inom marknadsföring och
utbildning inom sälj och affärsmannaskap.
Hur skapar man en god affär? Det fick åhörarna veta
genom Lars-Johan Åges föredrag. Han står bakom den
första vetenskapliga teorin i ämnet som också ligger till
grund för hans doktorsavhandling på Handelshögskolan
i Stockholm.
– Vi fann fyra principer som finns i alla typer av affärer
och jag vill visa hur de samspelar för att nå en god affär
för alla inblandade.
	Affärsstandardisering. Den beskriver alla typer av
standardiserade element som finns kopplade till affären:
avtal, styrdokument, standardiserade processer.

Lars-Johan Åge

 Affärskamratisering handlar om vikten av sam
arbete både internt och externt. Nyckelordet är tillsammans – att man samarbetar mellan avdelningar
men också med kunden. Man måste komma bakom
det som sägs för att hitta det som kunden verkligen
behöver.
 Personalisering. Här talar vi om individens roll i affärer.
När människor möts ansikte mot ansikte uppstår en
förhandlingssituation där man måste samarbeta med
andra för att nå sina mål.
I alla förhandlingar behöver du ha ett öppet sinne.
Det är också viktigt med kunskap, för den som är
bäst påläst vinner. Du måste också veta vart du vill nå
med samtalet. Tänk igenom vad du vill men lämna det
bakom dig och fokusera på motparten och skapa en
förtroendebaserad relation. Var lyhörd för vad som sker
i stunden.					
Du måste förtjäna rätten att ha rätt och det gör du
genom att lyssna aktivt, ställa frågor och få motparten
att känna att du förstår deras unika situation.
	Rationell affärsprövning. Tänk igenom vad du vill
uppnå med affären. Här ryms också miljöhänsyn och
tankar om hållbarhet.
Dessa fyra principer måste finnas i alla affärer, i rätt dos,
vid rätt tillfälle. Det kallar Lars-Johan Åge för ”affärs
baxning”. I en god affär måste man baxa de här principerna fram och tillbaka i ett dynamiskt växelspel.

20

Agneta Sundström,
doktor i företagsekonomi

”

SusAnne Mastonstråle, Inresol

studenter skriver om social hållbarhet idag,
de är en viktig resurs. För företag gäller att de
tänker nytt och utanför ramarna. Högskolans
studenter kan hjälpa dem att hantera kraven.
Forskarna på slottet är ett viktigt initiativ.
Det skapar legitimitet för oss och vår forskning.
Vi har kanske inte varit så bra på att visa upp
oss och vad vi håller på med, men vi tänker bli
bättre på det.
Forskarna på slottet har också gett positiva
effekter internt på Högskolan. Inom ramen för
CSR har vi fått kontakt med andra högskolor,
bland annat Södertörns högskola som vi håller
på att utveckla ett närmare samarbete med
inom forskningen.
Vi har länge arbetat med miljöfrågor på HiG
men kan vi sätta de sociala värderingarna på
kartan är det mycket positivt. Jag är övertygad
om att det är viktigt för länet att vi kan visa att
vi uppfyller kraven på social hållbarhet.”

E ft ertankar

”

Många var intresserade, bland annat hade jag
ett bra samtal med näringslivschefen i Ljusdals
kommun. Där finns flera småföretag som jobbar
med hög kvalitet på närproducerad mat. Enskilt
är det svårt för dem att nå ut på en större
marknad, men med gemensamma krafter går
det lättare. Där skulle vi från Högskolan kunna
hjälpa dem att ta fram en modell för det.
Fiber Optic Valley var också där och vi har
redan satt igång ett samarbete som vi hoppas
kunna fortsätta med. Vi har även deltagit i olika
workshops och fått kontakt med företag, bland
annat i Bollnäs och Hudiksvall.
Jag märker ett ökat intresse hos företag att
arbetamed hållbar utveckling. Ska vi ha kvar
arbetskraften i länet och kunna locka hit ny,
måste vi lyfta hållbarhetsfrågorna, inte minst
mångfald och jämställdhet. Dessa mjuka parametrar har det inte forskats lika mycket på som
på miljö och säkerhet.
På Högskolan kan vi se att många unga vill
göra karriär inom området. Många av våra

Vi flyttade verksamheten till Gävle sommaren 2014 och eftersom vi är vana vid att samarbeta
med andra högskolor, som KTH och Högskolan Dalarna, så kändes det naturligt och spännande
att tacka ja till Forskarna på slottet.
Jag är jättenöjd med kvällen och tyckte att det gav mycket, särskilt som vi inte har något stort
etablerat nätverk här än. Jag fick ansikten på folk som jag haft kontakt med tidigare. För oss var
det viktigt att få kontakter med Högskolan eftersom vi arbetar med forskning och utveckling inom
företaget. Vi vill gärna utveckla olika samarbeten med dem.
Vi fick ut mycket av kvällen. Jag pratade med Aihie Osarenkhoe och vi kommer att ingå i ett
strategiskt nätverk. Han har redan varit på besök och intervjuat oss inför ett planerat projekt.
Vi fick också kontakt med Joakim Helmbrant och Magnus Lemoine och de tyckte att vi skulle
komma över och se vad de har för utrustning på sina teknik- och testlabb. Nio av våra ingenjörer
besöker dem i morgon. Det kan man kalla pang på rödbetan! Jag vill också understryka att vi har
mötts av ett respektfullt och intresserat engagemang från deras sida.
I och med att vi är nya och håller på med en ny produkt och anställer mycket folk inom olika
teknikyrken, så hoppas jag att vi kommer att ha nytta av varandra. Det kan ju också handla om
doktorander och examensarbetare. Det ger synergieffekter att jobba med folk på hemmaplan.
Inresol etablerades i Älvkarleby men vi har haft ögonen mot Stockholm och inte varit så delaktiga
i nätverk i Gävle tidigare. Nu känner vi oss välkomna, mycket tack vare Forskarna på slottet.”
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Många spännande möten
och en bra bas
att bygga vidare på

Från Högskolan i Gävle tackar vi för
det goda samarbetet där Länsstyrelsen
i Gävleborg och Högskolan tillsammans har skapat arenan
Forskarna på slottet där forskning och företagande har fått mötas.
Det har varit en oerhört fin möjlighet att visa upp delar av Högskolans intressanta och för
regionen mycket viktiga forskning och utbildning. Det har uppstått många spännande
möten och en bra bas att bygga vidare samarbeten på.
Högskolan arbetar kontinuerligt med att bygga nätverk, skapa samarbeten och
förutsättningar för gemensamma projekt mellan olika parter. Det är viktigt att hitta
mötesplatser där vår forskning får visas upp och möten mellan högskola och arbetslivet
uppstår. Högskolan är idag en stor högskola i Sverige med högkvalitativa och attraktiva utbildningar och en omfattande forskning som ska bidra till en hållbar livsmiljö för
människan. Det är viktigt att forskare möter arbetslivet för att tillsammans kunna utforma
relevanta forskningsfrågor som utvecklar både arbetsliv och högskola.
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Vi vill att vår utbildning och forskning ska komma regionen till nytta genom att studenter
kommer ut i arbetslivet både inom och efter utbildningen och genom att företag och
organisationer kan utvecklas genom samarbete med forskningen. Det sker i stor grad
idag men vi kan nå ett än större nyttiggörande av forskningen genom fler möten mellan
arbetsliv och högskola. Från Högskolan kommer vi att förvalta erfarenheterna av
Forskarna på Slottet väl och fortsätta bygga på arbetssättet och den formen av mötesplats för att skapa möjligheter till fler och fördjupade samarbeten.
			

Maj-Britt Johansson

			
Rektor
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