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Sammanfattning

NYFOR-utredningen "Nyttiggörande forskningsresultat, samverkanav
näringsliv lade framhögskola" sitt huvudbetänkande den 6 maj 1996.-
Utredningen beslöt, i slutet 1996, i samråd med Närings-av mars

högskolans samverkandepartementet med små och medelstoraatt
skulle behandlasföretag SMF i särskilt betänkande. föreliggerDettaett

Utredningsuppdraget därmed slutfört.ärnu.

Överväganden förslagoch

Mindre företag kan inte homogen finnsDet storases som en grupp.
skillnader förmågan efterfråga och tillgodogöra sigi att externa resurser.

utbyte påverkasMöjligheterna till de aktörernas intresseäven externaav
för problemen ioch förståelse verksamheten. måste finnas vissDet en
kunskap och kompetens hos företag ochöverlappning i aktörerexterna

skall kunna kommunicera effektivt.för de saknarFöretagatt som
högutbildad personal det ofta direkt forsk-svårt utnyttjat.ex. attanser
ningskompetens på högskolan.

flesta småföretagen bedriver sin verksamhet under resurssnålaDe
deras förmågaförhållanden begränsar efterfråga och nyttjaattsom

kunskapskällor. beränsande faktorn ofta tid för företags-Den ärexterna
ledaren för formulera långsiktiga utvecklingsstrategier och föratt att

i utbudet från kunskapskällor. Fokuseringenorientera sig externa
tekniska och organisatoriska förändringar i anslutningstegvisa, tillnära

innebär det blir naturligt förstabefintlig verksamhet i hand vändaatt att
leverantörer, kunder eller andra företag med liknande verksamhet.sig till

högskolan kommer på företag bedriverFör sättsamma som
utvecklingsarbete med forskningsinslag naturligatt vara en mer
samarbetspartner. denna kategori främst antal företagI störreettryms

högteknologiska småföretag, ofta med i högskolemiljön.även röttermen
det ovanståendekonsekvens bör undvika generellaEn är attav man

med syfte koppla ihop mindre företag med högskolansattprogram
i stället nyttja och utveckla företagensforskning. bör respektiveMan
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högskolans naturliga kontaktnät. Mindre företag bör involveras i
omfattar olika företagsgrupperingar och högskolornasamarbeten, som

omfattar andra aktörer.för teknikförsörjningi nätverk ävensom
meningsfullt detalj utformahar inte funnit det iUtredningen att nya

samverkan mellan högskolan och mindreför ökadförslag till insatser
börutredningen några riktlinjerställetföretag. I som varaanger

del betänkandetstödinsatser.vid prioritering Envägledande stor avav
exempel framgångsrikaför antal godaredogörelseägnas etten

länder.i andraprogram
huvudkomponenter:bygger på tvåUtredningens förslag

näringslivetför samverkan medhögskolan öppengöraatt mer-
intresseföretagens förmåga ochoch medelstorastärka de småatt-

högskolan.samverka med bl.a.att
högskolelagenföreslagithuvudbetänkandehar i sittUtredningen att

delar samhälletnäringslivet och andramedsamverkanändras så att av
klar signal tillskulleför högskolan.huvuduppgift Detblir ge enen

för verksam-skall ha betydelsesamverkansådanhögskolorna att en
meritvärdering Detorganisering, rekrytering,innehåll,hetens m.m.

högskolan tillattityderna inominverkan påskulle också ha stor enen
samverkan.sådan

utveckling krävsdennamindre företagen imed defå attFör att
demartikuleraskunskapsbehov kan görsättderas ett som

företagsledningens tidEftersomsamarbetspartner. ärintressanta ensom
informationmottagliga förföretagen t.ex.trång är om nyaresurs

inte hellerakut. gårbehovet Detenbartmöjligheterteknologiska ärnär
bedömningar.affärsstrategiskafråntekniska frågorskiljaatt

medsamarbetsrelationer,sammanflätade i nätverkFöretag är av
branschi Dessaandra företagkunder,både leverantörer, etc.samma

långvariga, och detmycketsamarbetsrelationer kan är somvara
impulserförsta hand fårföretagaren idessa kanalerantyddes via som

företagensde mindrestärkaförkunskap. Insatserhämta attatt ny
syfta tillmöjligtbör så långttekniska/industriella kompetens attsom

Måletsamarbetsrelationer.nätverknaturligautveckla företagens av
formuleraföretagens förmågaförändralångsiktigt attbör attvara
strategidennaexempel påefterfråga den.och Ett ärkunskapbehov av

ochutvecklingskonsortier med småregionalaförNUTEKs program
Utredningenområden.prioriteraderegionalpolitisktiföretagmedelstora

landet.omfatta helavidgas tilldettaföreslår attatt program
öka företagenssyftar tillåtgärderkomplementviktigt attärEtt som

med irekryteringtillstödutvecklingsförmåga personeravgenom
skapa teknik-förmågaochkvalifikationertekniskahandförsta att

hargälla företagetvillkor börnätverk. Som ettrelaterade att
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rekryteringen. detta slag har blivittydligt offensivt mål med Insatser av
flera OECD-länder. tillsmåföretagspolitiken i Uppcentrala inslag i

anställda, och utvärderingar harrekryterade blir fastde80% ävenav
och utvecklingskraft.effekter företagens inriktningtydligavisat på

kontinuerligt, och de rekryteradeföljsEffekterna stöttas genomupp
erfarenhetsutbyte. Utredningen föreslår NUTEKseminarier och att ges

företagsför stöd till mindreutvecklai uppdrag att ett program
akademiker kan hacivilingenjörer och andrarekrytering somav unga

strategisk betydelse.
forskningsmiljö tillbidraget från högskolanskonkretaDet mest

högskolornaföretag kringSverige deföretagandet i är startasnya som
högskolan. företagbyggts i Dessabaserade på kompetens som upp

teknisk/vetenskapligbärare ochviktig rollspelar översättare avsomen
storföretagendenutför betydande del FoUochkompetens av somen

utföra. Erfarenhetsutbytestället för självautifrån i ibeställer att
effektivföretagen har visat sighögskolenäranätverk mellan de vara en
frånoch snabbt ställaaffarskompetenstillförametod attatt om en

särskilda medelföretagarkultur.kultur till Deakademisk somen -
för högskolansförslag skall anvisasutredningensenligt -

forskareanvändas för rådgivning åtsamverkansuppgift bör kunna som
kunskapsföretag.grundaönskar

och forsknings-har både företaggenombrottInternetsGenom
och mycketglobalt kommunikationsnättillinstitutioner fått tillgång ett

dessa möjligheterinformation.för söka Förkraftfulla verktyg attatt
använda dessaföretagen lär sigdelsutnyttjas krävsskall att nya
samverkansuppgiftinom för sinhögskolornadelsverktyg, att ramen

med företagen ikunna kommuniceraför näraettsätter attresurserav
Även industriforskningsinstitutenaktörer.och andrasamspel med dem

erfarenheter kankanadensiskasådana nätverk. Bl.a.noder iblir viktiga
i syfte ökautnyttjandeformer Internettillinspirera attavavnya

mindre företagen.högskolan och desamverkan mellan
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Varför särskilt betänkandel ett om

små och medelstora företag

Uppdraget1.1

NYFOR-utredningen "Nyttiggörande forskningsresultat, samverkanav
näringsliv högskola" framlade sitt huvudbetänkande den 6 maj 1996.-

beslöt, i slutet i samrådUtredningen 1996, med Närings-av mars
högskolansdepartementet samverkan med små och medelstoraatt

företag skulle behandlas i särskilt betänkande. fanns skälDetett ett par
for detta:

Företagsstödsutredningen och kapital""Kompetens SOU 1996:69,-
förväntades ha viss betoning och medelstora företag,på småsom en

skulle framläggas i slutet april 1996.av
Högskolan har haft svårt till och hjälp för små ochatt nyttavara-

företag och de utredningen utfärdat vadmedelstora "recept" som
mellan företag, myndigheter, sidangäller samverkan åstora etc. ena

andra tenderar mindre verkningsfullaoch högskolan å den att vara
och medelstora företag. särbehandlingi fråga små Enom av

problematiken enligt utredningens bedömning nödvändig. Liksomvar
utredningenshuvudbetänkandet har överväganden små ochi om

medelstora företag fokuserats på vad centralt kan Förgöra.staten att
effektiv krävs naturligtvis främstsamverkan skall bli åtgärder påen
regional och inte minst företagen.lokal högskolenivå, på nivå i
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Små och medelstora företag1.2 en-
heterogen samling

statistik betraktas företagsvensk med till anställdaI 200 småupp som
eller medelstora. Alternativt används ibland anställda.500 EG-gränsen
kommissionens definition i statsstödsreglerna är:

medelstort; högst anställda och250 antingen årsomsättning underen-
balansomslutningeller under 1020 Mecu Mecuen

anställdalitet; högst 50 och antingen årsomsättning under 5 Mecuen-
balansomslutning undereller 2 Mecu.en

och medelstora företagAlla definitioner små inrymmer ytterstav en
heterogen samling företag ägarmässigt, kompetensmässigt, vad gäller-

teknologi och andra karaktäristika.marknader, många
förutsättningarna för relationer medVad beträffar högskolan spänner

företag brett område från detoch medelstorasmå över ett -
landsortsbaserade "fabrikörsföretaget" enda akademiker till detutan en

forskarföretagetuniversitetsbaserade med andel högutbildadestoren
medarbetare.

Små och medelstora företags betydelse1.3

förnyelse- och sysselsättnings-som

vid teknologiskiftengenerator

i sin sammanfattning räkneexempelFöretagsstödsutredningen gör ett
Sveriges arbetslöshet skulle halveras allavisar småöppnaatt omsom

företag ökade sitt antal anställda medoch medelstora 10-15 procent.
förnyelsen produkter och tillverknings-perspektivNYFOR:s är av

företagköpa lovande mindre och medelstora harAtt uppprocesser.
viktig för företag förnya verksamheten snabbareblivit störreväg atten

utveckling.än egengenom
Även företag produkteroch medelstorasmå utan egna -

allmänhethar betydelse. Sådana företag ilegotillverkare ärstor-
sinaförbättra utrustning och metoder inomskickliga på att resp.
därigenomtillverkningsnischer. Köparföretaget, biltillverkare, blirt.ex.

Produktivitetsökningenkonkurrenskraftigt i internationell tävlan.
sysselsättningen inom landet minskari sådana fallstimulerar änsnarare

svenska underleverantöreranställda. finns exempel påantalet Det även
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relativt snabbt internationella marknadsandelarerövrat grundsom av
kvalitet, pålitlighet och konkurrenskraftiga priser.

sker för närvarande världenDet utvecklingöver moten mera
långsiktiga relationer mellan köparföretag och fåtalett större
underleverantörer. aspekt vad kallasDetta lean productionär en av som

Jfr Clarkeller 1991 och Womack l990.toyotism. Köparnaet
i ökad utsträckning konstruktion antal detaljer ochöverger ettegen av

skallkräver leverantören kunna konstruera dessa. allt färreDeatt
levererar direkt tillunderleverantörer biltillverkarna first tiert.ex.som

får ökade krav sig.suppliers på
"first tier supplier" eller produktleverantör måste följaktligenEn

uppgradera sig vad beträffar teknisk och administrativavsevärt
kompetens.

familjeägda,fristående, privat- eller små och medelstora företagenDe
viktig kategori. tyska Mittelstand kan tjänaDetär en annan som

medelstora företag sin litenhet vadförebild. gäller antaletDessa är, trots
Ävenofta världsledande giganter inom sin produktnisch.anställda,

antal och medelstora företag detta slag.Sverige har små Ingentingett av
betydligt flerde skulle kunna blitalar mot att

Världsledande storföretag i samverkan med ledande små och
nischerföretag inom spännande och realistiskmedelstora är en

kombination. Under 1970- och 80-talen har så alla svenskagott som
sin organisation till mindre affärsenheterstorkoncerner brutit ned och

Decentraliserad produktutveckling har visat sig mycketdotterbolag.
framgångsrik. huvudbetänkandets kapitel beskrivs sådant fallI 12 ett -

Hässle utvecklades under knapp fyrtioårsperiod,Astra-Hässles Losec. en
anställda.från till 20035 l

den teknologin,skylls den höga arbetslöshetensällanInte nya
informationsteknologin Radikala innova-robotiseringen och IT.t.ex.

till omställningar "kreativi verkligheten bådetioner leder smärtsamma
sysselsättningsexpansion.förstörelse" och till

för teknologiUtvecklingsfokus ändras trängernärsteg steg en ny
fas ligger tonvikten produkttekniken. Produkternaigenom. första påI en

företagVariantrikedomen och antalet ökarförbättras successivt. är stor
sysselsättningen. produktens prestanda, dvs.kraftigt, liksom Det är

intekundnyttan, räknas, priset.som
fasen förskjuts fokus storskalighet och rationellUnder den andra mot

viktigare marknadsandelar ochtillverkning. blir alltDet erövraatt att
minskar grund fusioner ochnischpositioner. Antalet företag påinta av

uppköp.
företag. Till-tredje fasen dominerar litet antalUnder den storaett

får avgörande betydelse och produktionsapparatenverkningskostnaderna
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därför högeffektiv och specialiserad. kompetens bundenFöretagetsär är
väl avgränsade marknads- och produktionssystem.till

antal innovationsforskare har belagt, det finns väsentligaEtt även om
deras radikala innovationer kommerosäkerheter i ojämnt medrön, att

tiden, jfr Kleinknecht 1987. Patentstatistik och andra fakta visar detatt
under, och efter, de djupa långcykliga svackorna ungefärårenär vart

de teknologierna slår igenom: 1870-talet, 1930-talet,50-60:e år, som nya
eller framtida välfärd det1990-talet. lands regions verkarFör ett en vara

"komma med på tåget" just under sådana utvecklingsintensivaviktigt att
företag denperioder. Med andra ord måste ha antal iett stortman

sysselsättningsskapande första fasen. spelar givetvis små ochHär
nyckelroll.medelstora företag en

Kompetensproblem1.4

dessa företags förmåga"Tekniköverföring till små företag och att
teknik blir avgörande för näringslivetsoch kommersialiserautnyttja

spelaoch medelstora företag skall kommautveckling. småFör attatt en
internationelltför svensk ekonomi ochavgörande roll vara

och teknologinivån i dessakonkurrenskraftiga krävs kompetensnivånatt
svenska företag har lägre teknikhöjdhar indikeratsföretag ökar. Det att

motiverar statliga insatserandra europeiska länder.företag i Dettaän
Företagsstödsutredningen, sid.området." 205inom

huvudbetänkande,fördelningen kapitel 6 och NYFORsskeva seDen
ochhögskoleutbildade teknikeröversikt 2.9bilaga naturvetareav

till teknologinivåntillverkningsindustrin kan orsakinom ärattvara en
otillfredsställande.

och medelstora företag har lågantal orsaker till småfinnsDet attett
värderingskaraktär. finnsakademikertäthet. inte minst DetDessa är av

civilingenjören och denmental klyfta mellan denkulturell och ungaen
självlärde fabrikören.ofta

den frågavill ha praktiskt på justsmåföretagI ett svar manman
fel. skeptiskfrågan i och för sig kanställt Man är motäven varaom-

mycket till sintypisk "fabrikör" litarutredningar, Enkonsulter, osv.
branschen och/ellertill antal kolleger inomoch lyssnarförmåga ettegen

byggaFöljaktligen samverkansfunktionergeografiska närhet. måstei sin
närhet och praktiskt handlag.geografiskförtroende,på
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Utredningsarbetet1

Utredningensjanuari 1996.deninleddes 15Utredningsarbetet
näringslivet SOUhögskolan ochmellanSamverkanhuvudbetänkande,

fattades beslutmaj 1996. slutetöverlämnades den 6 I1996:70, marsav
medelstora företagen.ochdelbetänkande de småsärskiltett omom

under majhuvudsak genomförtshar ibetänkandedettamedArbetet
månad.

imaterial samlatsutsträckning byggt påhar iArbetet stor som
inomverksammainstitutionerochmed ärkontakter sompersoner

redovisasbakgrundsmaterialomfattandedetsamarbetsområdet. För som
Reitbergercivilekonom Görancivilingenjör ochbetänkande hari detta

ochMaria Lindqvistdoktorekonomiehar ocksåarbetetdetIansvarat.
medhar bidragitAnalysmedverkat. NUTEKHörnellErikdocent

material.statistisktsärskilt

16-07682
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2 Huvudbetänkandet i sammanfattning

Huvudbetänkandet "Samverkan mellan högskolan och näringslivet"
SOU 1996:70 avlämnades den 6 maj 1996. nedan följer kortHär ett
sammandrag utredningens förslag.av

Generelltl

Vi har i Sverige, sedan 1940-talet, utvecklat tydlig arbetsfördelning,en
där högskolan för grundforskningen och akademisk utbildningansvarar

industrin sig utvecklingsarbete. andeloch åt En mycket deägnar stor av
offentliga FoU-medlen läggs i Sverige högskolan till skillnad från

Tyskland, där väl utbyggd institutsektor för omfattandei stårt.ex. en en
forskning.industrirelaterad svenska modellen" inom"Den
ställer följaktligen krav samverkanforskningspolitiken på mellanstora

högskolan.näringslivet och
del den samverkan mellan näringslivet och högskolanEn stor av som

förekommer sker dock i gråzon. råder oklarhet hur långt hög-Deten om
uppgift sträcker och därmed vad högskolanskolans s.k. tredje sig om

får Utredningen föreslår högskolorna skallskall och göra. ettatt ges
med näringslivet och övri samhällssektorer.klart mandat samverkaatt ga

fast i högskolelagen och högskolornas anslag böruppgiften bör slåsDen
skallberäknas med tanke samverkansuppgiften.forsättningsvis Denna

rekrytering,för verksamhetens innehåll, organisering,ha betydelse
meritvärdering m.m.

effektivt skall kunna utnyttjas ihögskolans kompetensFör att
flöde riktningarna,näringslivet krävs fungerande människor i bådaett av

mellan högskola och näringsliv för utbyta kun-informella länkar att
önskemål och problem, respektiveskaper företagens intressen,om

möjligheter.företagens
företagensi sådan utveckling bör ökaförstaDet steget atten vara

forskningsmiljö. innebär dock intei högskolans Dettanärvaro att
företagens eller andrahögskolan skall kortsiktiga uppdrag påstyras mot

det viktigtvillkor. utredningenorganisationers Tvärtom äratt attanser
tydliga riktlinjer till stöd föruniversitet och högskola utvecklarvarje
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sina forskare i deras samverkan med näringslivet.

Grundutbildningen2.2

angeläget de lämnar högskolan medDet grundexamen harär att som en
allmän orientering forskningens villkor. förutsättningDet äromen en

befattningar iför de i sina näringslivet skall kunna befrämja utbytetatt
med högskoleforskningen.

På motsvarande det angeläget högskolan studenternasätt är att ger
realistisk bild näringslivets arbetsvillkor. har intresseDeen av som av,

och fallenhet för, driva företag skall tillvalsämne kunnaatt egna som
i entreprenörskap.läsa kursen

Forskarutbildningen2.3

Forskarutbildningen i dag i första hand avpassad efter högskolansär
forskare och lärare. Forskarutbildningen inom tekniskainterna behov av

fakulteter bör förändras så den i högre gradoch naturvetenskapliga att
näringslivets rekryteringsbas.blirän nu

från näringslivet andra förslagDoktorandhandledare ärsamt mentorer
från utredningen.

kommersiella frågor, avtal, finansieringKunskaper patent, m.m.om
forskarstuderandena inom vissa fakulteter.bör ges

Tjänsteorganisationen2.4

tjänster industrilektorföreslår högskolan inrättarUtredningen att som
föreslår utredningenmed icke dicputerade Vidarebesätts personer.som

näringslivssamverkan skall kunna ha ökatoch ettatt patent
meriteringsvärde.

samverkanStruktur för2.5

kan den viktigastekompetenscentraNUTEK:s sägas system-vara
högskola. Utredningen detrelationen näringslivförändringen i anser-

ochfullföljas enligt intentionernadenna verksamhet kanangeläget att
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vidareutvecklas.
målgrupper kommer alltmerIndustriforskningsinstitutens viktigaste

företagen vilka för starkt tryckoch medelstorade mindre utsättsatt vara
och administrativa förmåga. mindresin tekniska Deuppgraderaatt

härfinansiera instituten, varförföretagen har statensämre attresurser
bör störreta ett ansvar.

väl avgränsadangeläget de skapasfinner detUtredningen att en
holdingbolag och den råd-högskolan själv, dessmellanrollfördelning

finns i högskolans"teknopoler"i formgivningsverksamhet t.ex. somav
överföras tillholdingbolagen böri frågaägarrollnärhet. Statens om

professionaliseras.styrelsernahögskola ochrespektive

för ökatstrategiHuvudpunkter i2.6 en

ochuppfinningarnyttiggörande av

datorprogram

följande punkter:strategi iförslårUtredningen en
behålls.sina uppfinningartillforskarnasLärarundantaget rätt-

starkt riskfylldskall bedrivamyndigheter ochHögskolorna är en-
eller datorprogramuppfinningarexploateringverksamhet avsom

ellerinnehavarehellerHögskolan börinnebär. patentavvara
datorprogram.

kostnadsfri, service i formforskarna, i principskallHögskolorna ge-
Högskolan skall höja med-patentfrågor, juridikirådgivning etc.av

frågors betydelse.dessavetenheten om
arbetsgivaren deinformeraskyldigaskallForskarna att omvara-

producerar.resultat deexploateringsbara som
fram-intäkerna frånfå viss delskallHögskoleinstitutionerna av-

exploateringar.gångsrika
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utredningarAktuella3 m.m.

rolloch högskolanskompetensförsörjningföretagsmedelstoraochSmå
och förslag.utredningaraktuellai antalbehandlasi denna ettprocess

Företagsstödsutredningenl

universitet,spelarkompetensutvecklingtekniskaföretagssmåFör
roller, Företags-m.fl. viktigaforskningsinstitutochhögskolor anser

efter-företagsdock mindredag1996:69. ISOUstödsutredningen är
begränsad.mycketkunskapdennanyttjandeellerfrågan av

förmågaföretagsdessaföretag ochtill små attTekniköverföring
näringslivetsavgörande förteknik blirkommersialiseraochutnyttja

spelaskall kommaföretagoch medelstora attsmåutveckling. För enatt
konkurrens-internationelltochekonomisvenskförrollavgörande vara

dessa företagteknologinivån iochkompetensnivånkraftiga krävs att
teknikhöjdlägreföretag har änsvenskaindikeratsharhöjs. Det att

inomstatliga insatsermotiverarländer.europeiska Dettaandraiföretag
Företagsstödsutredningen.området, anser

regionaladepositivtmycketöretagsstödsutredningenF ser
kunskapöverföringenförbättrasyftar tillutvecklingsprogram att avsom

utredningen,enligtmindre företagen. Det är,till deforskningenfrån en
utvecklasker iuppgift sättangelägen att programmensom

nätverks-företagmedelstoraochteknik i småochkompetens genom
syfteallt iFoU-institut,ochhögskolan attföretagen,mellanbyggande

utvecklingsfrågor.för företagenangripa gemensamma
regionalgodmedslag,dettautvecklingsinsatserKvalificerade av

incitamentregionernaspridningseffekter inom samtförankring, gerger
i detillväxtutveckling ochinriktninggenerelladenoch stärker mottill

Företagsstödsutred-förespråkar.utredningenregionala insatserna som
kronormiljonerde 170bakgrunddenna utöverföreslår att,ningen mot

miljonerytterligare 50ändamålet, NUTEKföranslagitsredan gessom
utvecklingskonsortier.regionalaflerinitieraförkronor att
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3.2 Riksrevisionsverket

Riksrevisionsverket RRV har i arbetsrapport RRV, 1996 kartlagten
i vilka former samverkan mellan högskola och näringsliv bedrivs, samt
sökt kartlägga i vilken utsträckning dessa former effektiva.är

RRV pekar åtgärder framförallt fokuseratatt statens på överföring
teknisk kompetens, samtidigt särskilt de små och medelstoraav som

företagen i första hand behöver organisatorisk och marknadsekonomisk
kompetens för öka effektiviteten och klara konkurrensutsattheten.att

De små och medelstora företagen inte heller någonär homogen
En mycket andel har inte personal kanstor tillgodogöra siggrupp. som

samarbete med högskolan forskarnivå.ett Det mycket litenär en
andel de små och medelstora företagen har den teknisktav som
avancerade verksamhet krävs för företaget skall kunnaattsom
tillgodogöra sig samarbete med högskolan.ett

Satsningar vid de högskolorna på samarbetestora med mindre
företag kommer därför till del "skjuta bedvid målet".stor att Brist på
mottagarkompetens framförs ofta anledning till de små ochattsom en
medelstora företagen inte samverkar med högskolan. RRV detattmenar

handlar brist på överensstämmelse mellan de mindresnarare om
företagens behov och de tekniska högskolornas inriktning.stora De stora
högskolorna matchar de företagens behov, medan destora regionala,
mindre högskolorna har bättre förutsättningar matcha små ochatt
medelstora företags behov samverkan.av

3.3 Industriforskningsinstituten
Industriforskningsinstitutens framtid utreds för närvarande Kommitténav
för omstrukturering och förstärkning industriforskningssystemetav
KOFI. Institutens kontakter med mindre företag har led iettsom
KOFIs arbete analyserats i särskild Belotti, 1996. Dennarapporten
pekar på institutens inriktning påverkaratt vilken kategoria av
mindre företag samverkar med:man

Institut med fokuserad teknik och kunskapsbas,en t.ex.som
Industriellt Mikroelektronikcentrum och Ytkemiska institutet, erbjuder
avancerad kunskap främst till nischföretag med jämförelsevis komplexa
produkter och Företagen har ganska god mottagarkompetensprocesser.

ofta eller utbildade tekniker ochett bedriver aktivten par ett- -
utvecklingsarbete.
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dessa institut harfrån etablerade kontakter tyderErfarenheter att
de mindre Företagensgällerfördelar detvissa när motatt svara upp

och utvecklingsföretagspecialiserade konsult-behov: Gentemot mer
jämfört med högskolanskompetenstillgång, ochbredaregenom en

Innehålletproblem- och resultatorientering.tydligverksamhet genom en
delstill del dels strategiskt stöd,teknologitjänsterinstitutensi storavser

processutveckling. Institutens bredaför produkt- ochlaboratorieresurser
initieraockså möjligt för demdetindustriella kontaktnät gör att

potentiella kunder och leverantörer,företag,med andrakopplingar som
utvecklingsprojekt.grund föraffärsmässigkan ge

utnyttja dessautsträckningföretag iför småHindren störreatt
förinternafinansiella. saknartill del Mantjänster attär stor resurser

för institutenblir därför viktigtutvecklingsprojekt. Detdriva attstörre
med möjliga finansiärer.kontaktförmedlakunna

teknik ochhelt utbudarbetar medinstitutövrigaDe ett avsom
företagskategori arbetar iellerspeciell branschkunskap riktat mot en

och metoder tillbeprövad teknikförmedlautsräckning med attstörre
mottagarkompetens. Företagensmåföretag med lägretraditionellamånga

harinstitututbildning. Dessapersonal med högre störrehar sällan ett
teknologiöverföraföröverbryggakunskapsgapochkultur- attatt ny

sin målgrupp.företagen inomutvecklingsorienteradetill de mestäven
insatsinstitutensviktig delkategori företag hardennaFör aven

ochbehovformulerakartlägga ochföretagenhjälpablivit attatt av
Belottiaffärsutveckling. Enligtochteknikuppgraderingtillmöjligheter

normaltföretagende relationerutgå fråninsatserinstitutensbör
och inriktasföretag, teknikleverantörerandrakonsulter,använder --

nätverk.dessateknologiflöden inomochkunskaps-effektiviseraatt

EUs3.4 gramrampro

förinför femteposition EUsSverigestillunderlagSom ramprogram
genomföraNUTEKNäringsdepartementetuppdrogforskning att en

och företag.både smådeltagandemedindustrikonferenser,serie storaav
länsstyrelser,medsamarbeteigenomfördes påKonferenserna ortersex

och ALMIhandelskammare Företagspartner.lokala
vill svensksynpunkter SåföretagenssammanfattningI aven

frånfemteindustri utforma EUs rapport sexramprogram en-
det "ärkonstateras bl1996-04-30NUTEKindustrikonferenser, atta

delta iförutsättningarharsmåföretagdeviktigt attatt programmensom
kommaför demmedeldetta kanmöjlighet, då attbereds denna ettvara

ochkan tillväxtPå så visexpandera.marknad och därpå störreut enen
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kompetensuppbyggnad skapas nationellt. Möjligheterna för små-en
företagens deltagande i måste därför förbättras.ramprogrammen

ochFör små medelstora företag det också viktigt delta iattanses
forskningsprogramEU:s för skapa nätverk. ökadEn närhet tillatt

marknaden krävs för små och medelstora företag skall kunna deltaatt
i forskningsprojekt, blir deltagande för riskabelt för det lillaettannars
företaget. bör dockDet de småföretag harnämnas att som
förutsättningar delta speciell oftaär haratt typav en som
forskningsresurser och tillräcklig finansiell styrka för kunna arbetaatt
internationellt.

möjliggöra förFör små och medelstora företag delta måsteatt att
speciella betingelser skapas för främja deras deltagande; det handlaratt
främst förenklade ansökningsförfaranden, kortare ledtider ochom en
ökad produktinriktning forskningsprojekten.på har därförNUTEK i sitt
underlag till Sveriges position föreslagit samlat småföretagsprogramett
inom femte skallDetta inte innebära små ochramprogrammet. att
medelstora företag från andra skallutestängs sättutanprogram somses

underlätta för små och medelstora företag deltaga villkoratt att som
dem, framför allt företag, inte karaktären teknik-ärpassar som av

intensiva s.k. "high-tech-företag".
En utvärdering effekterna deltagandet i andra och tredjeEUsav av

NUTEK, 1996 pekar deltagandeeffekterna iattramprogram av
blivit omfattandeEUs för mindre förföretag änprogram mer

storföretagen, vad gäller förbättrad teknisk position, eller förbättradenya
produkter, affärsförbindelser, nyrekryteringar och förändradnya
FoU-inriktning. Svenska högskolors deltagande har också lett till fyraatt

företag startats.nya
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bakgrundsdelenSammanfattning4 av

översikt4.1 Kort

följande innehåll.har i korthetkapitelBakgrundsdelen 6-12 --

statistiskaöversikt mednäringsliv. Ensvensktföretag iMindre
utgångspunkter

betydelseföretagsbelysning mindreinledningsviskapitel 6I avenges
de mindre företagen,bl.a.konstaterasnäringsliv. Häri svenskt att

förmikroföretag,anställda, s.k.färre tioföretag medsärskilt än svarar
sektor.inom privatandel sysselsättningenväxandepåtagligt aven

harhänförs till tjänstesektorn,företagnio tiodärMikroföretagen, av
storföretagen.mycket bättre Deraskrisår1990-taletsockså klarat än

tillökat från 30privat sektor harinomtotala arbetsinsatsendenandel av
iVidare konstaterasunder åren 1990-94. ettatt35 procent
andelgenomsnittligförhar Sverige EUperspektivinternationellt en

ochanställdatill 100medföretaginom attsysselsatta upp
ungefär i Sverige.EU-länder,i allaandelsmåföretagssektorns växer som

finnssnarlikt detdet svenskaindustritillverkande mönstretInom är som
påtagligtStorbritannienTyskland ochFrankrike,i men

medEU-länder ochmed andra Japan.i jämförelsestorföretagsdominerat
Även sysselsättningsandel iföretagensminskar deindustrininom stora

tioårsperiod.undermedtypiskt 3-5industriländer,alla procent en
företagstill medelstorabelyser smådelavsnittföljerDärefter som

högskolor.relationer tilloch andrahögskoleutbildaderekrytering av
civilingenjörerakademiker t.ex.täthetstal antaliskillnaderStora per-

typiskttätheten 4-5industrin,inomkan registrerasanställda är0001 -
bl.a.samverkan medmindre företagensföretag.i Dehögregånger stora

studiepågåendehämtats frånmed data störrehögskolor belyses ensom
genomlysning s.k.medavslutasKapitletnordliga länen.fyrai de aven

relationerdärteknikerintensiva småföretagforskningsnära och nära
vanligablandnaturligamyckethögskolor bör äntill mervara

detta smalainomBland konstaterassmåföretag. segmentattannat av
utförtjänsteföretag,helt domineratsmåföretagssektorn, av



Översikt28 bakgrundsdelenöver SOU 1996:89

forskarutbildade drygt 500 FoU-årsverken, ungefär FoU-insatssamma
forskarutbildade inom hela verkstadsindustrin.som

Företag med högskolerötter
Kapitel 7 djupare beskrivning det företagande har rötterger en av som
i högskolor. konstaterasHär bl.a. företag forskareatt startatssom av
regelmässigt förblir små. Från sysselsättningssynpunkt spelar de, ytligt

obetydlig roll. de har, delvisMen just därför de förblirsett, små,atten
synnerligen viktig roll i företags utvecklingsarbete,partners storaen som

bl.a. fungera länkar till högskoleforskning inom ochattgenom som
utanför Sverige. Förbises denna roll underskattas högskoleföretagens
verkliga betydelse för breddning och förnyelse svenskt näringsliv.av

kanDen heller inte administrativa förersättas länkaattav arrangemang
högskola och näringsliv. Kapitlet avslutas med sammanfattningen av
erfarenheter från USA, belyser vilken betydelse riktettsom
högskoleföretagande kan få på längre sikt i perspektivet 20-30 år.-

Erfarenheter näringslivssamverkan vid Linköpings Universitetav
Kapitel illustration8 dagens näringslivssamverkanger en av genom
exemplet Linköpings Universitet. Materialet har insamlats dels genom
intervjuer med inom universitetsledning ochpersoner
uppdragsverksamhet vid Linköpings Universitet, dels studiergenom av
dokument berör näringslivssamverkan generellt inom högskolan ochsom
specifikt vid Linköpings Universitet. Kapitlet inleds med presentationen

hur Linköpings näringsliv påverkats den ökade tillgången tillav av
kvalificerad arbetskraft och det nyföretagande universitetetssom
etablering resulterat Därefter följer presentation den omfattandeen av
näringslivssamverkan i dag bedrivs inom Linköpings Universitet.som

kan konstatera den industrirelateradeMan delen forskningen,att av
undervisningen och uppdragsverksamheten så uteslutandeännu gott som

inriktad storföretagens verksamhet och problem.är denI månmot
mindre företag uppmärksammats handlar det heltnästan ytterstom en
smal nisch inom småföretagssektom, de teknikbaserade, akademikertäta
företagen. gällerDetta exempelvis det utvecklingsnätverk mellan
teknikbaserade företag bedrivs inom Stiftelsensom
Småföretagsutveckling i Linköping SMIL.

En viktig orsak svårigheter skapa incitament bland forskarnaär att
arbeta med mindre företag. Inom högskolan bygger det akademiskaatt

meriteringssystemet fortfarande på publicering och forskning änsnarare
på insatser för näringslivet. bisyssleverksamhetenInom föredrar
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enklare,eftersom det upplevsföretag,arbeta iforskarna störreatt som
mycketflertalet forskareoch lönsamt. Dessutomintressantare ärmer

varför de harindustrierfarenhet,ofta praktiskoch saknarspecialiserade
lösasnabbtföretag med behovmindrehjälpaförsvårt attatt av

problem.konkreta
dagmindre företag ivanligagenomförs i ärinsatserDe som

artificiellafall det fråganflertaletslumpmässiga. Imycket är om
och/ellerförmedlasinitieras,kontakternadärsamarbeten,

direktafåoffentliga organisationer. Devia olikasubventioneras typer av
Ävenpersonliga kontakter.baseradeförekommersamarbeten ärsom

ovanligtdetstudenter,insatser,gäller enklare är attdet t.ex.när genom
förslag.medkommersjälvaföretagen

företagmindrekunskapsstöd tillförOECDinomModeller
frånantal OECD-länderfrånerfarenheterbygger påKapitel 9 ett

verksamhetsutveckling och tillväxtmindre företagsstöd förtillprogram
sammanhanget.roll ihögskolorssamt

modell någraspriddi dag vittfrånutgångspunktMed gesen
företagsmindrestöd tillavseendepractice, bl.a.bestexempel på
exempeldessabakgrundakademiker. Motrekrytering avungaav

stödför-NUTEK:ssvenska satsningaraktuellagranskas några program
byggaförslag näts.k. TIPPS-centra, ettnätverk,företag i atttill uppom

drasslutsatsIUC Enutvecklingscentraindustriellas.k. somm.m.av
Steinbeis-modellen inteframgångsrikasynnerligenTysklandidenär att

regelverki detförändringarväsentligai Sverigetillämplig utan somär
detmodeller,framgångsrikaAndrahögskolorna.svenska t.ex.destyr
välfungerasidan kunnaandrabör åkanadensiska IRAP-programmet,

stöd tillrollhögskolansdärförbl.a. ärförebild, attatt engesom
medavtaluppbyggd viahuvudsakifältorganisationkompetent -

uppsökanderegi drivaiintemarknadenikonsulter att egen-
norskadetkankampanjbetonad insatsverksamhet. För en mer

förebild.BUNT-programmet vara en

tjänstertillgänglighet ochNyhögskolan.ochIT-revolutionen nya
företagmindreföräven

mindreför debetydelseIT-utvecklingensbelysasökerKapitel 10
byggerKapitlethögskolor.bl.a. inomkunskap,tilltillgångföretagens

medunder majgenomförtutredningen ettintervjuerseriepå somen
konstaterasBlandhögskolan.och attinom annatantal utompersoner

fleraochproblemmöjlighetersåväl attInternet stora nyasomrymmer
det året.högskolehåll underbl.a.frånlanseratsInternet-förslag senare

såvältillgänglighetenfalli mångabruk förutsättereffektivt attEtt avser
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information som personer.

Små och medelstora företag i kunskapssamhället
Kapitel bygger främst11 på dokumentation från nordisk dären grupp
departementstjänstemän under serie seminarier åren 1994-95 bl.a.en
diskuterat erfarenheter hur satsningar på s.k. kunskaps- ellerav
kompetenscentra påverkat samspelet mellan mindre företag och
högskolor och satsningarnas effekter i regionalt perspektiv.ett
Gemensamma negativa erfarenheter från 1980-talssatsningar sådana

bas för bredare samtal kunskapsöverföringenscentra gav en om
mekanismer, aktuella förändringar i företags förhålla sig tillsätt att ny
kunskap, kunskaps- och kompetensfrågor arbetsorganisatoriskaur
perspektiv lokalade nätverkens betydelse för bygga kompetenssamt att
i företag och därmed stärka deras vilja och förmåga växa.att

Samarbeten mellan företag i nätverk eller längs förädlingskedjaen-
framträdde under seminarierna mycket centrala för nästansom mer-

alla mindre företags utveckling relationer till högskolor ellerän nära
forskningsinstitut.

åren småföretagandetDe 15 visionernärmaste kring-
Kapitel huvudsakligen12 citat från studie utförtsutgörs av en som av
lngenjörsvetenskapsakademien. Visionerna gäller företagande under
2000-talets första decennium.

Utredningens4.2 studier

frånUnderlag NUTEK
Utgångspunkt för kapitel 6 har i huvudsak varit och studierrapporter

gjorts på uppdrag i anknytningNUTEK:s till verkets fördjupadesom
anslagsframställning för åren 1997-99. På utredningens uppdrag har

biståttNUTEK Analys med särskilt underlag det möjligtgör attsom
belysa täthet högskoleutbildade tekniker och naturvetare
TN-akademiker inom företag med avseende bransch, storlekpå mätt
i antal anställda företagen ingår i koncerner minst 500samt storaom
anställda eller

Koncernsektorn används samlingsbegrepp för alla företagsom som
har minst anställda, ingår i500 koncerner med minst 500 anställdasom
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till anställdaövriga företag med 500utlandsägda.eller Förär upp
från analysenSMF-sektorn. Några resultatanvänds begreppet är

följande.
SMF-sektorn förtillverkningsindustrin 35Inom procent avsvarar

TN-akademikema.baradisponerar 11sysselsättningen procent avmen
ianställda i alla branscher högreTN-akademiker 1 000Antalet ärper

högre. Omtätheten fem gångertotaltkoncernsektorn, är nästan
TN-akademiker inom respektivetäthetskulle nåSMF-sektorn samma av

drygttotalt tillskottkoncernsektorn krävsbransch inom ettsom
SMF-sektorns delbranscher.inomsysselsättningvid oförändrad4 800

verklighetens 560ökas från 2trefaldigasdärmedAntalet skulle nästan -
från till 29 l 000täthetstal 10sektornsochtill 400 växa7 per

branschernaakademikerintensivadeeftersomanställda. Men
SMF-sektorn skulle,representation inomgenomgående har trotssvag

täthetstal, 46koncernsektomskvarstå tilltillskottet, avsevärtett gap
anställda.TN-akademiker 1 000per

ungefäravvikerTN-akademikerforskarutbildadeTäthetstalen för
forskarutbildadmindreTotalt finnstotalsiffrorna. änsätt ensomsamma

delbranscherflertaletiSMF-sektorn, äranställda inom000lper
000.eller under 0,5 llåga,myckettäthetstalen runt per

och medelstorade mindreandelhurbelyserAnalysen även stor av
TN-akademikersaknarstorleksklasserolikainomindustriföretagen som

anställdatill 19minsta företagenBland deanställda.debland upp --
harenstakabarasmåföretagsbranscherutprägladei procentdetär som

företaganställda haranställd. 20-49ITN-akademiker ett avgruppenen
Även SMF-sektornsblandarbetsstyrkan. störreTN-akademiker itio en

dessaTN-akademiker inommedpåfallande glestdetföretag är
tio iföretagåttaindikeraranalysNUTEK:sbranscher. att av

storleksklassentio ianställda, och minst50-199storleksklassen tre av
resultatytterligareTN-akademiker. Ett ärhelt saknaranställda,200-499

och ianställda,storleksklassen 5-49hundra iföretagbara ettatt av
anställd.TN-akademikersmåföretagsbranscher, hartypiska änmer en

näringslivet,helatäckerTN-akademikerkartläggningNUTEK:s av
SMF-sektornsindustri. Inomtillverkandeinte bara segment av

finnsindustrin; detinomheltbildentjänstedel änär annanen
gällerTN-akademiker. Grovttäthetmed hög attmängder företagav

tillmed 49SMF-sektorntjänsteföretag inomföretagsnära upp
finns inomTN-akademikerdet antalungefär halvaanställda har som

försåvälgällerRelationentillverkande företag.koncernsektoms
TN-akademiker.övrigaforskarutbildade som
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frånUnderlag IVA och CF
analys akademikertäthetenNUTEK:s inom industrin bekräftar denav

bild kommit fram i andra sammanhang, inom studieIVA:st.ex.som
Ingenjörer för 2000-talet. konstateras bl.a.Här industriföretag medatt

till 200 anställda, inte ingår i utvecklingsintensiva branscherupp som
inom verkstads- eller kemisk industri, bara disponerar 3 procent av
industrins civilingenjörer de för drygt 30trots att procentsvarar av
industrisysselsättningen. mindre företag anställdaFör -200 IVAanger

anställda civilingenjörer med utvecklingsinriktadeäratt tre tusenav
arbetsuppgifter. de företagenInom motsvarande täthetstal drygtstörre är

gånger högre. siffror lägetIVA:s år 1990 utredningenssex avser men
kontakter Civilingenjörsförbundetmed bl.a. indikerarCF att
täthetsskillnaderna markerade i dag. Deär än storamer
utvecklingsintensiva koncernerna har under kraftigaårsäven senare
nedgång i industrisysselsättningen aktivt nyutexamineradevärvat
civilingenjörer och den allmänna krisstämningen har avskräckt många
från mindre företagenssöka sig till de förmodade otrygghet. Bildenatt
bekräftas attitydundersökningar vid de tekniska högskolorna. CFav
bedömer tillverkande företag med till 200 anställda ochatt utanupp
koncerntillhörighet möjligen kan ha tillförts drygt det totala5 procent av
utbudet nyutexaminerade år 1995.av

frånUnderlag projekt RITTS
källa har varit resultat från pågående projekt fyrai deEn ettannan

i Sverige. Projektet ingår i Regionalnordligaste länen programmet
Innovation and Technology Transfer Strategies and Infrastructures

fråninitiativ EU-kommissionens XIII/D.RITTS DG Ettär ettsom
regionala beslutsfattare utvecklingsorgansyfte stödja ochär att genom

samla kunskap hur de mindre företagen i regionen samverkaratt om
bl.a.med olika offentliga inom högskolor. Kunskapen skallresurser,

till grund för handlingsprogramsedan läggas orienterar utbudetsom av
stöd och tjänster kartlagda behov.mot

det svenska RITTS-projektet har efterfrågan främstI
teknikrelaterade stöd och tjänster studerats med hjälp enkätav en som

tillverkande företaggått till alla med 5-199 anställda i de fyraut
nordliga länen till alla tjänsteföretag inom uppdragssektorn. Totaltsamt

det sig cirka företag tillverkande.850 550 Förutomrör om varav en
allmän kartläggning företagens konkurrenssituation ochav
innovationsaktiviteter frågar i enkäten bl.a. efter företagensman
erfarenheter samverkan med högskolor, det faktiska utnyttjandetav av
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betydelseolika tjänster företagens värderingar olika församt partnersav
produktutveckling och marknadsföring produkter. Resultaten ärav nya
i korthet följande.

Högskolor och forskningsinstitut potentiellt väsentligaanses som-
drygt femte tillverkande företag med 20-200 anställda,partners vartav

betydelselösa fyra tio. finns högst påtagligDet regionalsom av av en
profil. Under de haråren nästansenaste tre t.ex. vartannat
verkstadsföretag med anställda i20-200 Norrbottens län utnyttjat tjänster
från högskolan i Luleå bara verkstadsföretag tio iettmen av
Västernorrlands län.

Få företag, cirka fem hundra, har breda, frekventa kontakter med-
högskolor. det sig enbart företag med minstHär 20rör nästan om
anställda ingår i koncerner, har akademiker anställda ochstorasom som

sig marknadsföra teknikledande produkter.som anser
kvalificerande frågan i enkäten vad gällerDen högskolorsmest m.m.

betydelse följande: Vilka företagets viktigaste samarbetspartnersärär
det gäller teknologi och marknadsföring skall valenHärnär göras

tydliga företaget skall självt högskola, forskningsinstitut etc.namnge-
Kunder och leverantörer helt dominerande val, antalet företagär som
särskilt viss högskola få. Luleå högskola 10ärnamnger en namnges av

industriföretagen, Umeå Universitet 3procent procent,avav
Mitthögskolan 2 procent.av

Jämfört med utländska referenser detta inte påfallande låga siffror.är
Räknat alla mindre till medelstora företag har högskolor hittillsöver -

industriländeroch i i alla mycket ringa betydelsestort sett som-
utvecklingspartners. för vissa intressegrupperingar bland företagenMen

främst geografiska närområdet kan betydelsen högstinom det vara- -
finns mellan företagens ochpåtaglig därför det viss kongruensatt

högskolans intressen och kompetenser.

3 16-0768





ÖvervägandenSOU 1996:89 och förslag 35

överväganden och förslag5

Utgångspunkter1

i föregående kapitel kan mindre företag inteframgåttSom ses som en
finns skillnader i förmågan efterfråga ochhomogen Det stora attgrupp.

sig Möjligheterna till utbyte påverkastillgodogöra ävenexterna resurser.
intresse förståelse för,de aktörernas och problemen iexterna av,av

verksamheten.
måste finnas viss överlappning i kunskap och kompetens hosDet en

aktörer för de skall kunna kommunicera effektivtföretag och attexterna
Edlund företag forsknings-Gustafsson, 1996. medEtt egen

kan orientera sig i och dra högskolans forskning.kompetens nytta av
Andra företag har däremot utbyte kontakter medstörre externaav

i industrins problem.direkt sin utgångspunktaktörer tarsom mer
det ofta direktsaknar högutbildad personal svårtFöretag attansersom

utnyttja forskningskompetens på högskolan.
iaktta vissaskillnader i mottagarkompetens så kan ändåOavsett man

småföretag verksamhet underdrag. flesta driver sinDegemensamma
grundläggande begränsningar förresurssnåla förhållanden sättersom

efterfråga och nyttja kunskapskällor.förmåga Denderas externaatt
tid för företagsledaren, i de fallbegränsande faktorn oftaär även

Tid tänka igenom och formulera långsiktigafinns:kompetensen att
frånoch tid för orientera sig i utbudetutvecklingsstrategier externaatt

Även teknisk kompetens ochi företag med godkunskapskällor.
ibland grundsker förnyelsen stegvis, påförnyelseambitioner av

oftare resultat osäkerhetbegränsade finansiella resurser, men som av om
och möjligheter.omvärldens hot

det finnsutgångspunkt konstateraviktigEn är attattannan
spela rollhögskolans möjligheterbegränsningar för att gentemoten

har endast fåtalBland de mindre industriföretagenmindre företag. ett
utbildning, och fokuseringen stegvisaanställd med akademisknågon

anslutning till befintligorganisatoriska förändringar itekniska och nära
fortsättningen blir naturligt i förstainnebär det iverksamhet även attatt

med liknandekunder eller andra företaghand vända sig till leverantörer,
verksamhet.
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högskolan kommerFör företag bedriversättsamma som
utvecklingsarbete med forskningsinslag naturligatt vara en mer
samarbetspartner. har inomDessa sig funktioner påminnersom mera om
högskolans forskningsmiljö, och likheterna i kultur det lättaregöregen
för högskoleforskaren intressanta"se" frågeställningar. dennaIatt
kategori främst antal företag högteknologiskastörreett ävenryms men
småföretag, ofta med i högskolemiljön.rötter

konsekvens ovanståendeEn bör undvikaär attav resonemang man
generella med syfte koppla ihop mindre företag medattprogram

Huvudlinjenhögskolans forskning. bör i stället sökerattvara man
mindre företag i samarbeten omfattar olika företags-involvera även som

grupperingar, respektive involvera högskolan i nätverk för teknikför-att
sörjning omfattar andra aktörer, industriforskningsinstitut,även t.ex.som
småföretagens utrustningsleverantörer etc.

Sammanfattning:

företagen har begränsade möjlighetermajoritet de mindreEn attav
med syftesamarbeta med högskolan. Undvik generella program

företag högskolans forskning. Utnyttjakoppla ihop mindre medatt
kontaktnät.respektive högskolans naturligaoch vidga företagens

industriländer pågår antalSverige och andraBåde i ett stort program
kompetensen hoshöja den tekniska och affärsmässigamed syfte att

till buds,Utredningen har, med den korta tid ståttmindre företag. som
till insatsermeningsfullt i detalj utforma förslagfunnit detinte att nya

ställetmellan högskolan och mindre företag.för ökad samverkan I anger
bör vägledande vidi detta avsnitt några riktlinjerutredningen som vara

betänkandets bakgrundsdel antalstödinsatser.prioritering I ettgesav
andra länder, kan tjänaframgångsrika igoda exempel på somprogram

inspiration.som

Sammanfattning:

huvudkomponenter:förslag bygger tvåUtredningens
näringslivetför samverkan medhögskolan öppengöraatt mer-

ochoch medelstora företagens förmågastärka de småatt-
bl.a. högskolan.samverka medintresse att
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Öppna5.2 högskolan

huvudbetänkandeUtredningen har i sitt Samverkan mellan högskolan
och näringslivet, föreslagitSOU 1996:70 högskolelagen ändras såatt

samverkan med näringslivet och andra delar samhället bliratt av en
huvuduppgift för högskolan. skulle klar signalDet tillge en

sådanhögskolorna samverkan skall ha betydelse föratt en
innehåll, organisering,verksamhetens rekrytering, meritvärdering m.m.

skulle också ha inverkan på attitydema inom högskolan tillDet storen
samverkan. innebär väsentlig förändring jämfört medsådan Detta enen

uppgiften"dagsläget där den "tredje handlar informeraattom om
och forskning.utbildning

Utredningen har också lämnat förslag syftar till inomattsom
förbättra kunskapen näringslivets arbetsvillkor:högskolan Kurserom

industrilektorerentreprenörskap, Sådana åtgärder bliri änm.m.
vad gäller mindre företag deras speciella kultur.viktigare p.g.a.

Examensarbeten och praktikplatser i mindre företag kan också bidra till
dock få till stånd konkreta samarbets-förståelse. Viktigastökad är att

kanförutsätter de mindre företagens kunskapsbehovprojekt. Detta att
dem intressanta samarbetspartner.artikuleras på sätt görett somsom

företagens kompetens5.3 Stärk genom
nätverkssamarbete

i den närings-högskolan och mindre företag harmellanSamverkan
under rubriken "teknikspridning",debatten länge diskuteratspolitiska

linjär där kunskap itankarna tillvilket för genererasen process,
exploatering.sedan sprids till näringslivet förochhögskolesystemet

1980-talet till grund för politikensmodell låg påDenna ännu
OECD-länder, förväntningarna påde flesta ochutformning i storavar

skulle kunna direkta bidragoch forskningsinstitutioneruniversitetatt ge
flestatill cirka inriktades desamhällsutvecklingen. Fram 1985till

OECD-länderna utbudssidan, och då främstsatsningar ioffentliga
överföring den teknologi- ochaktivpå forskningssystemet. En av

skulle drivafanns inomforskningsbaserade kunskap FoU-systemetsom
utveckling i de mindre företagen.positivfram en

delvis förskjutitshar perspektivetUnder de 10 åren mot ettsenaste
får hjälpföretagenefterfrågebaserat synsätt attattgenommera

de metoderefterfråga den teknik ochdefiniera sina behov och att som
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blir konsekvens. har lettDetta till stödprogram baseras påen som
"kunskapscheckar"; samhället kompenserar osäkerhet nyttanom av ny
kunskap subventionera företagets samverkan medatt externagenom
kunskapskällor. bedrivsDet också stödprogram varigenom
subventionerade konsulter hjälper till analysera företagetsatt
kompetensbehov.

förändring iDenna bygger på några viktiga insikter.synsätt
Eftersom företagsledningens tid trång företagenär ären resurs

för informationmottagliga teknologiska möjligheter enbartt.ex.om nya
behovet akut. har lett till lågDetta träffsäkerhet för utbudsstyrdanär är

många fall den dagligaI arbetsbördan sådan företagarenär attprogram.
inte hinneröverhuvudtaget analysera sina långsiktiga behov. gårDet

inte heller urskilja tekniska frågor från affärsstrategiskaatt
teknikanalysernabedömningar, och har i flera dent.ex.program,

norska BUNT-modellen, vidgats till bredare strategiskt perspektiv.ett
efterfrågestyrda har dock fortfarande haft detDessa program

enskilda mindre företaget fokus. studierFrån industriellasom av
vi dock den bildenmarknader enkla företagaren kämparvet att av som

djungel marknadstransaktioner missvisande.i Företagärensam en av
sammanflätade ii stället nätverk samarbetsrelationer medär av

andra företagleverantörer, kunder, i bransch Dessaetc.samma
samarbetsrelationer kan mycket långvariga, och från andra studiervara

vi det via dessa kanaler företagaren i första hand fårärattvet som
impulser hämta kunskap. relationerna har företagen investeratIatt ny
förtroendekapital trovärdighet den kunskap förmedlas.åtsom ger som

utredningens uppfattning bör för stärka deEnligt insatser mindreatt
tekniska/industriella kompetens långt möjligt byggaföretagens så som

syfta till utveckla företagens naturliga nätverk samarbets-på och att av
relationer. inriktning syftar också till långsiktigt förändraDenna att mer

efterfrågaföretagens förmåga kunskap: Målet inte bara vissäratt att en
kunskap skall överföras och i bästa fall tillämpas, också ochutan -

företaget utvecklar förmågaviktigast sin formulera behovattatt av-
kunskap och efterfråga den. exempel på denna strategiEtt NUTEKsär

för regionala utvecklingskonsortier med små och medelstoraprogram
företag i regionalpolitiskt prioriterade områden. projekt-Genom

ochsamarbete mellan företag högskolor "sänks barriären" mellan
företag och forskning.
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Förslag:

efterfrågestyrdaSatsa program.
de mindre företagensStärk förmåga efterfråga kunskap.att

för utvecklingskonsortierNUTEK:s med små ochprogram
medelstora företag vidgas till omfatta hela landet.att

Ökad kompetens5.4

komplement till de nätverksinsatser beskrivitsviktigtEtt ärsom ovan
till mindre företagensåtgärder syftar öka deattsom

stöd tillutvecklingsförrnåga rekrytering med igenom av personer
kvalifikationer förmåga skapaförsta hand tekniska och att

första hand haft fokusteknikrelaterade nätverk. i dettaAtt programmen
motsägelsefullt bakgrund vadverkakan mot sagtsav som ovan om

bredare perspektiv företagets förnyelse.betydelsen påettav
dock tröskeln för våga anställaErfarenheten visar att att en

anställaekonom betydligt lägre förhögskoleutbildad änär att en
civilingenjör.

OECD-länder har under de åren tagitradInom senastemanen
för "hjälp till Självhjälp" Brukar benämnasinitiativlikartade

innebärtypisktProgrammes. EttTechnology Bootstrap att ettprogram
få stöd för rekrytera första civilingenjör.företag kanmindre att en

Stödet omfattar halva lönen underhögst 30 år.Han/hon skall ung,vara
för nyanställde för byggamindre budget denförsta plusåret, atten

har tydligt offensivtvillkor ställs företagetkontaktnät. Som ettattegna
Verksamheten följs kontinuerligt, och derekryteringen.medmål
seminarier och erfarenhetsutbyte.rekryterade stöttas genom

detta slag haröverlag mycket goda, och insatserEffekterna avanses
OECD-länder.småföretagspolitiken i flera Uppcentrala inslag iblivit

blir fast anställda, och utvärderingar harrekryteradedetill 80% av
effekter företagens inriktning ochtydligavisatäven

utvecklingskraft.
i uppdrag utvecklaföreslårUtredningen NUTEK att ettatt ges

företags rekryteringstöd till mindreför av ungaprogram
strategiskandra akademiker kan hacivilingenjörer och ensom

tillakademikern skall ha tillgångbetydelse för företagen. Den enunga
fristående från arbetsgivaren.erfaren mentor,
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Förslag:

NUTEK i uppdrag utveckla föratt stöd tillettges program
rekrytering civilingenjörer m.fl. till mindre företag.av unga

5.5 Högskolenära kunskapsföretag
Det konkreta bidraget från högskolans forskningsmiljömest till företag-
andet i Sverige de företagär kring högskolorna,startasnya som av
anställda och studerande, baserade på den kompetens byggtssom upp
i högskolan. Stora förhoppningar knöts under 1980-talet till dessaatt
företag skulle bidra till industriell tillväxt och förnyelse. På nivå haren
dessa förhoppningar kommit skam. Få företagen visar någonav
snabb expansion i antal sysselsatta. Det totala antalettermer företagav

dock betydande kring Chalmersär tekniska högskola.t.ex. Det är en
där pågått under 30 år.process som

flestaDe dessa företag förblir små kunskapsföretag, med andraav
mål tillväxt. betyderDet dockän inte de saknar betydelse frånatt
näringspolitisk synpunkt. självaI verket spelar de mycket viktig rollen

bärare och teknisk/vetenskapligöversättare kompetens. Desom av
sysselsätter andel samtliga forskarutbildade istor näringslivet. Deen av
kan därför utföra betydande del den FoU storföretagen ien av som
ökande utsträckning beställer utifrån i stället för själva utföra. Påatt
det spelar de högskolenära kunskapsföretagensättet viktig roll fören
näringslivets förnyelse. Effekterna i första hand hos deras kunder.syns

förslagDe lagts i utredningens huvudbetänkandesom
SOU: 1996:70, med syfte öka samverkan med näringslivetatt och på
olika öka kunskapen i högskolansätt näringslivets villkor, bör haom
positiva effekter på intresset för företagsstart.även Förslaget det s.k.att
lärarundantaget behålls forskarna grund för etableraattger en
kunskapsföretag. Möjligheterna grunda företag påverkas naturligtvisatt

rad faktorer utanföräven utredningens mandat: Tillgång påav en
riskkapital, Skatteregler etc.

Företag med i högskolan har sinarötter särskilda problem.
Affärsidén kan svär bedöma med normala analysmetoderatt ochvara
företagen kan ha svårigheter skaffa affärskompetens och ställaatt att
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från akademisk kultur till företagarkultur. Erfaren-sigom en en
hetsutbyte i nätverk mellan de högskolenära företagen har visat sig

effektiv metod bearbeta problemen. s.k.Det SMIL-attvara en
Linköping står förebild för andra högskolor.iprogrammet som

Förslag:

huvudbetänkande särskilda medelföreslog i sittUtredningen att
samverkansuppgift. Sådana medel börhögskolansanvisas för

forskare önskar grundaanvändas för rådgivning åtkunna som
kunskapsföretag.

möjligheter5.6 Internet ger nya

få kontakttekniska nyheter,förutsättningar fångaHelt attatt uppnya
realiserasspecialister, håller påforskare ochmed att genom

genombrott harinformationsteknologins utveckling. Genom Internets
tillgång till globaltforskningsinstitutioner fåttochbåde företag ett

sökaverktyg förmycket kraftfullaochkommunikationsnät att
information.

kommunikationsmedium.informationsbas ochbådeNätet ettär en
vissatillgänglig kan påfinns direktinformationDen ge svarsom

identifiera intressantadet möjligtframföralltfrågor göra attmen
snabbtutnyttjas förElektronisk kan sedankunskapskällor. attpost

utnyttjasskall kunnamöjligheterdessaenkla frågor. Förbesvara att
verktyg, delsanvända dessalär sigdels företagenkrävs attatt nya

samverkansuppgiftför sinhögskolorna inom sätter av resurserramen
samspel med demimed företagenkommuniceraför kunna näraettatt

Även viktiga noderindustriforskningsinstituten bliraktörer.och andra
kanadensiskai detförebilder finnssådana nätverk.i Intressanta t.ex.

ibåda beskrivsamerikanskadet PenntapochIRAP-systemet som
kap.

mindresäkerställaoffentlig uppgiftangelägen attDet attär en
framväxande infrastrukturendel denblir del och närföretag tar av,

fårangeläget mångadärfördatorkommunikation. Detdet gäller är att
Kanada,information.anskaffalär sigochtillgång till Internet externatt

därvidkandet s.k.inom IRAP-systemet,IT-användningenoch vara en
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utländsk förebild. har näringsdepartementetDär tagit aktiv roll fören
mindre företag skall använda förInternet skaffa sigatt att extern

information. förstadet har det skapats informationsknutpunktFör påen
electronic link. det andra kommerInternet one-stop För underattman

några år låta studenter besöka cirka företag50 000 ochett tusenpar se
till de får uppkoppling och lär sigInternet använda tekniken.att mot
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näringsliv.svenskt EniföretagMindre6

utgångspunkterstatistiskamedöversikt

flskel,skogsbrukjord- ochoch exklusivesektor,privat samtInom var
drev400 000årregistrerade 1994. Knapptföretag460000cirka

icirka 40omfattning,nämnvärdverksamhet procentvaravav
cirka 250 000anställda. Ihade000 företagaktiebolagsfonn. 140

ochanställdasaknadesfirmor, ägarnahuvudsak enskildaiföretag, -
företagareenda arbetskraft. Gruppenfamiljemedlemmarderas om-var

arbetsvecka på 42genomsnittligmed340000fattade enpersoner
tal cirka 32 timmar.motsvarandeanställdaitimmar vargruppen-

drygti timmararbetsinsatssamlade mätt motsvararFöretagarnas en
härtillAdderassektor.offentligarbetsinsatsen inomhelatredjedel av

anställdamed till 9anställda i företagarbetsinsatsen motsvararuppav
arbetsinsats.offentliga sektornsdenåtminstone 70 procent avsumman

anställdahögstmed 9antalet anställda i företagochAntalet företagare
offentligt anställda.antaletcirka 55 procentmotsvarar av

70anställda det knapptmedsamtliga företag är procentAv som
finns iklassen 195anställda. 25storleksklassen 1-4finns i procent -

respektive 80tjänsteföretag 90storleksklasserdessa utgöranställda. I
drygt 000finns bara 1minst anställdastorleksklassen 200Iprocent.

härmed anställda. Mensamtliga företagknappföretag, procent aven
årligen1990-talet har dettillverkande. Under50är nära procent

aktiebolag20 000företagcirka 50 000startats menvaravnya --
tillstorleksklassenden minstamånga har lagts Ilikanästan uppner. -
årunderföretagendet cirka 15anställda är ett4 procent somav-

minskat. dennalika många har Ianställdaökat antalet stor-sommen
dominerandeheltlokala marknadenförsäljning denleksklass är -

utsträckningi nämnvärdsäljerföretagenbara någon procent merav
marknader.avlägsna

färreanställda detmed till 50 änsamtliga företag ärRäknat på upp
till högskola. Menhelst relationhaft någon5 procent ensomsom

tjänstesektorn, med flerainomsmå företagfrån cirka 2 000bortsett
frekventa hög-anställda och relativtbland dehögutbildade akademiker

vanliga småföre-Blandandelen ytterligare.skolekontakter, sjunker
i någon månenstakadet baratjänstesektorninom är procenttag som

1 fiske ingår inte ijord- skogsbruksysselsättning inom ochochFöretag samt
avsnitt.några siffror i detta
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har samverkat med högskolor. Bland tillverkande företag i denna
storleksklass har ungefär fjärde haft någon relation tillvart en
högskola under de åren färre tjugonde harän haftsenaste tre vartmen
bredare kontakter eller faktiska samarbeten.

Under 1950-talet och fram till 1960-talets mitt minskade små-
företagssektorns sysselsättningsandel i i alla industriländer.stort sett
Från 1970-talets mitt har den ökat överallt. Samtidigt har syssel-
sättningsandelen för tjänstesektorn, där småföretag helt dominerar
bilden, ökat i jämn takt. helaFör OECD denna andel 50 årprocentvar

År1970. hade1993 den tillväxt 65 Antalet sysselsatta inomprocent.
tjänstesektorn ökade med 75 under perioden medan industri-procent
sektorns antal i oförändrat för hela OECD.stort var

Ökningarna för småföretagssektorns sysselsättningsandel har varit
påtagliga under konjunktumedgångar dåmest främst in-stora

dustriföretag minskat sysselsättningen. Mönstret har varit mycket
tydligt i Sverige under 1990-talets sysselsättningskris. Inom privat
sektor har antalet arbetstimmar utförda inom företagt.ex. med tillupp
9 sysselsatta s.k. mikroföretag ökat med drygt 5 årenprocent- -
1990-94 samtidigt antalet minskat med 25 i företag medprocentsom

100 sysselsatta.än Mikroföretagens andel den totala arbets-mer av
insatsen inom privat sektor har därmed ökat från drygt till30 drygt 35

under perioden.procent
den följandeI och i fristående Översikter djuparetexten ges en

beskrivning de förhållanden ligger bakom siffrorna. huvudsakIav som
avsnitt 6.3 till 6.5 belyses faktorer små tillrör medelstorasom- -

företags rekrytering högskoleutbildade och andra relationer tillav
högskolor. Avsnitt 6.6 fokuserar forskningsnära och teknikerintensiva
småföretag, d.v.s. den del småföretagssektom där relationer tillnäraav
högskolor bör mycket vanliganaturliga blandänvara mer
småföretag.

6.1 Små och medelstora företag kvantitativen-
lägesbeskiivning med internationella utblickar

Små företagoch medelstora definieras enbart med antal an-
ställda/sysselsatta bas. Gruppen i allaär andra avseendensom ytterst
heterogen. I vissa tjänstebranscher finns allnästan sysselsättningt.ex.
inom små äroch medelstora företag de branschen. Men även-
gruppering efter antal anställda på olikagörs Inom harsätt. EU man

små företaghittills i medel-med tillgrupperat 99 sysselsatta, iupp
stora "stora"med 100 499 i medel-med minst 500. Gruppensamt-
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Översikt budskap frånFundamenten i småföretagspolitiken1 -
brittiska forskargrupper

Under-i bokennedan några korta utdrag från avslutningsavsnittetTexten är
sector".business Boken kom bakom liggerstanding the small 1994ut ett om-- småforetagspolitikfattande forskningsarbete. Huvudrekommendationen iär att

dag måste något mycket centralt skär traditionella Deöver gränser.ses som som
huvudbudskapen följande:ärtre

The which from discussions with smallclearvery message comes across
finns that the key role which play in creatinggovernment acan

macroeconomic framework within which finnssuitable can prosper. ..its dealings withThus, first that, into governmenta message
small firms, needs do less and better, rather than andto more worse.

This importance of producing White themarks the Papera on
policy hasobjectives and of small finn policy. such documentNotargets

been produced in the United Kingdom, otherin EC country.or any
Production updating of would centraland regular such service twopapera
functions.

The first would be make clear the objectives of policy forto-
whole, rather than for each separate governmentgovernment as a

department.
second would be specify clear of policy, that wouldThe to targets so-

be possible monitor the which and henceto extent to targets met,are
determine whether policies successful...are

The second continue with devolving överflytta policyto tomessage
the local oflevel. This continue with the policycurrenttomeans
delivering training, inspiration, links localassistance to atresources a- -
level, hearing in mind that small firms primarily sell into andmost
purchase from local markets...

The third that small finn policies central tomessage are now so
economic, employment and social policy issues they be leñthat cannot to

dialogue with the small finn interest alone... Small firmsa groups are now
such important both of existing and employment thatan source new
discussions policyabout public towards them have involve wideto

.sections of the community.
.

stora kommer troligen omdefinieras till anställda.100 250att -
"mikroföretag.Företag med högst 9 sysselsatta kallas stundom for

har underNUTEK år följande storleksklasser.använtsenare

anställda: mikroföretag0 9-
anställda: småföretag10 49-

50 199 anställda: medelstora företag-
200 anställda: företagstora-
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Tabell 6.1 privata sysselsättningensDen fördelning företag iöver
olika storleksklasser i några länder

Källa: Storey 1994, SCB m

Alla branscher.A. Dataår: 1988 där inte annat anges.

Storleksklasser, antal sysselsatta
Stora Medelstora Små företag Mikro-

företag företag företag
500- 100-499 0-99 0-9

USA 49 14 37 e.u.
Storbritannien 35 18 47 26
Frankrike 33 14 53 28
Belgien 31 16 53 28
Japan 1 28 17 55 e.u.
Schweiz l 27 18 55 e.u.
Sverige 27 16 57 29
Danmark 24 17 59 22
Italien 19 10 71 48
Grekland 9 ll 80 59

EU-12 29 16 55 30
1 Avser 1985

TillverkandeB. industri. Ungefärligt läge år 1990. Siffror inom parentes anger
förändringar under 1980-talet

Storleksklasser, antal sysselsatta
Stora Medelstora företag Små företag

företag
500- 100-499 0-99

USA 65 -5 15 +2 +320
Storbritannien 55 -8 20 +3 25 +5
Västtyskland 50 -3 O25 20 +3
Frankrike 50 -3 20 0 30 +3
Japan 30 -3 20 0 50 +3
Österrike 30 40 30
Italien 25 20 55
EU-12 29 16 55
Sverige 50 -5 21 +2 29 +3
Sverige, tidsserie

1977 55 19 26
1983 53 19 28
1988 52 20 28
1991 49 22 29
1993 48 22 30
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småföretagTidigare vanlig uppdelning hade till 19attvar en upp
medelstoraanställda, 20 199 anställda.-

Tabell 6.1 internationella perspektiv med uppdelning enligtger
Övregällande delen belyserEU-norm. hela den privata företagssek-

Sveriges siffror skiljer sig bara marginellt från de gäller förtorn. som
EU totalt småföretag för drygt Påtagligt50 störreprocent.svarar-
småföretagssektor finns främst i sydeuropeiska länder. Småföretagens
andelar har typiskt ökat med på år under desett procent tre senasteen

åren,15 -20 de företagens har minskat i mån.stora samma
Siffrorna i delen tabellövre 6.1 ska läsas med viss marginal förav

fel. Bland det osäkert i vilkenär utsträckningannat gruppen
företagare ingår i olika länder. Felet kan bortåt 5 procent-vara
enheter för mikroföretagens andelar.

tillverkandeInom industri undre delen i tabell 6.1 det svenskaär- -
snarliktmönstret det finns i Frankrike, Tyskland och Stor-som

britannien, påtagligt storföretagsdominerat i jämförelse med andramen
EU-länder och med Japan. Gruppen medelstora företag i Sverigesvarar
för cirka 20 lägre andel i Västtysklandän där medelstoraprocent, en

Mittelstandföretag sedan länge haft stark position. Andelen ligger
dock i nivå med den i flertalet andra EU-länder. härMen bör noteras

minst halva sysselsättningen bland de medelstoraatt företagen är att
hänföra till dotterbolag ingår i internationellt inriktadestorasom
koncerner. Från dessa koncerner fristående små till medelstora företag
upp till 500 anställda bara för 35 sysselsättningen.procentsvarar av
Medelstora företag med markerat inslag akademiker,ett av egen
utvecklingsavdelning med inslag forskning och exportandel på minstav
50 i hög grad knutnaär till koncerner. Med dessa kvali-procent stora
ñcerande smalkriterier toppdet definitivt befogatär tala iatt om en
det svenska beståndet medelstora, fristående industriföretag.av

Tabell 6.2 ytterligare perspektiv på förskjutningarna i Sverige.ger
företagens sysselsättningsandel har minskatDe med tvåstora nära

procentenheter bara under åren 1992-94, nedgång dessutom ären som
helt hänförlig till årnästan 1993. Inklusive samtliga företagare har

mikroförtagens andel samtidigt ökat med procentenheter till drygttre
35 procentenheter nivån åröver 1988. Beträffandeprocent, sex
antalet företag visar den undre delen tabell de6.2 allra minstaattav

tillföretagen 4 anställda ökat i antal under 1990-taletsävenupp- -
krisår, såväl inom tillverkning inom övriga branscher. Mensom
noterbart det finns högst påtagligaär minskningar i beståndet redanatt
från företag med 10 anställda.

Tabell 6.3 och tillhörande diagram bygger på data från ochCFAR
arbetskraftsundersökningar.SCBs Diagrammet belyser i första hand att

ochföretagare anställda i tjänstesektorns många mikroföretag i första
hand söker motverka jobba mer"konjunkturnedgång atten genom -

4 16-0768
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företagssektor.privatinomSysselsättning och antal företagTabell 6.2
och förändringsmönsterstorleksklasserFördelning över

Källa: SCB, NUTEK

sektornSysselsättning, hela privataA.

Förändrin 1992-94Sysselsättning, tusen v
Antal, %19941992
USCH

+6,3+20319 339lFöretagare
enligtstorleksklasserAnställda,

EU:
+1407 +7mikroföretag 4001 -
-7,9532 -45småföretag 577övriga10 99,-
-9,1312 -31företag 343medelstora100 499,-
-3,0591 -49640 1små till medelstora 1Totalt,

inkl företagareföretag,
-66 -11,3522företag 588500 stora-

-1_1§__.._;5_2___22_2§___2_.1_1Z__3.102111
___________Traditionell svensk gruppering

+3,8746 +27mikroföretag inkl företagare 7 l 9-
-27 -6,5387små företag 41410 49,-

-11,1279 -35medelstora företag 31450 199,-
-81 -10L4781 700företag200 stora-

branschertillverkning och övrigamed anställda inomAntal företagB.

Övriga branscherTillverkning
Genomsnitt, årligGenomsnitt, årlig AntalAntalStorleksklasser, antal
förändring i antalantal företagföretag förändring ianställda

företag, %företag, % 1993,1993,
1986-1986- 1989-1989- tusentusen

93 898993
+7,4+4,8 40,0 +9,14,0 +2,0l

+3,2 +5,9+0,2 +4,0 44,66,82 4-
18,3 +0,6 +4,34,2 -1,6 +2,75 9-
8,8 -0,6 +3,32,5 -5,3 +1,11910 -

+3,6+0,9 6,5 -2,13,2 -4,920 199-
0,6 -1,3 +3,10,5 -4,0 +1,8200 -

+5,6-l,6 +2,8 118,8 +3,7Totalt 21,2
180 +1,8 0anställda 20 -6,8 -7,5Företag utan

betyda sysselsatt.d.v.s. företagareAntal företagare1 antas enanges, en



SOU 1996:89 Mindre företag svenskt näringslivi 49

Tabell 6.3 Miljoner arbetstimmar vecka. Fördelningsmönsterper
1987-94 inom hela arbetskraften

j""i
l

40 il

----fhh;fl_i_30
... . .. . . . .i . . ., __

1120

l i
;

0 .
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

1 -V--uhr---Privatsektor10-99Offentlig sektor Privat sektor0-9
1Privatsekt0r100- Enbartföretagare---- --

Dataunderlag

Totalt Inom Inom privat sektor i företag Företagare l
offentlig inom storleksklass och
sektor 0-9 10-99 100- arbetande

fammedl.
1987 133,0 44,7 28,3 26,4 33,6 17,7
1988 135,6 44,8 28,7 26,8 35,3 17,6
1989 138,2 44,6 29,9 28,0 35,7 18,6
1990 139,6 46,0 30,0 28,4 35,2 18,3
1991 135,7 46,1 29,7 28,3 31,6 17,1
1992 132,6 45,6 30,5 27,4 29,1 17,6
1993 120,5 40,9 30,3 25,0 24,3 17,7
1994 122,5 38,8 31,7 25,6 26,4 18,3

l 90 % har förts till kolumnen 0-9 sysselsatta, 10 till% kolumnen 10-99
sysselsatta.
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Kommentar:

Tjänstesektom omfattar såväl privat offentlig verksamhet, 69.SNI 6-9 enligt SNIsom
lndustrisektom omfattar d.v.s. tillverkning, el-SNI 2-5, byggnadsindustri ochgruvor,

och gasförsörjning. Tjänstesektorns ökatLUM sysselsättningen harvatten- av,kontinuerligt i alla länder, i Sverige från till under åren USA57 71 1975-93. Iprocent
motsvarande förändring från 65 till 73 Sveriges del påtagligtFörär procent. noteras en

utveckling För industrisektoms antal sysselsatta, inte bara under år. Iogynnsam senare
antaletUSA och Japan har ökat sysselsättningsandelen minskat. OECDäven Förom

totalt antalet i oförändrat, d.v.s. tjänstesektom har for arbetsmarknadensär stort svarat
hela tillväxt.
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Härtill ska1990-talets krisår.har inte minskat underarbetsinsatsen
friställningar.nyföretagande följd De störreläggas ökat som av

däremot krymptanställda harhär företag med minst 100företagen
år under perioden 1990-med iarbetsvolymen 10stort sett procent per

å1980-talet följer kurvornahögkonjunkturen i slutet93. Under av
snarlikaandra sidan mönster.

krisår1990-taletsSmåföretagssektom under6.2

Dynamikenprojektfrånaktuell februari 1996 NUTEKsEn rapport
1990-94 belysning hur små-inträngandei svenskt näringsliv en avger

bygger på1990-talets krisår. Studienföretagssektorn klarat en nog-
detaljvilket gjort det möjligt igranskning SCB-data att ana-grann av

samtliga Sverigesenheter och antal jobb förlysera förändringar i antal
bara nettoföränd-aktiva arbetsställen. särskild styrka inteEn är att

bruttodynamik leder framockså denringar kunnat studeras, utan som
små- ochhar särskild vikt lagts vidtill dessa förändringar. analysernaI

småföretagroll sysselsättningsutvecklingen. Somnyföretagandets för
sysselsatta.räknas här företag med färre 200än

lagras dataCentrala och Arbetsställe Registret CFARFöretags-I
arbetsställen arbets-dels företag organisationsnummer, dels omom

arbetsställen bedriver aktivitetställenummer. studien ingår baraI som
"enomfattning. Vilande bolag exkluderade. arbetsställeviss Ett ärärav

motsvarande därlokalt avgränsad produktionsenhet eller en
verksamhet. Avgränsningenarbetsgivare bedriver stadigvarande

kontakt med de enskilda arbetsgivarna.bestäms SCB i Ettnäraav
på be-juridiskt anställda arbetsplatser återfinnsföretags sammavars

Varje arbetsställe inormalt till arbetsställe.söksadress hänförs samma
automatiskt föränd-CFAR har unikt arbetsställenummer, inteett som

organisationsnummer förändras, vid ägarbyte.företagsnär t.ex.ettras
grundtyper. SimpleArbetsställena har till olika Ett ärgrupperats tre

enhet,arbetsställe sitt juridiska företags enda begreppenutgörett som
företag arbetsställe allaoch Drygt 95är procent avsynonyma.
företag denna det sig genomgående små företag.Menär rörtyp. omav

företagaren till.på sysselsatta ochSnittet ligger 2 Bara etten
Simples försimple på sysselsätter 200äntusen mer personer. svarar

denknappt sysselsättningen iprivat sektor.40 En Top ärprocent av
arbetsställe.enheten i företag med fler Branchän En äröversta ett ett

ocksåarbetsställe har sig. Till denna kategori harTop överett som en
förts alla arbetsställen i Sverige utlandsägda.ärsom

arbetsställenumretarbetsställe klassas nyetablerat inteEtt omsom
förekom föregående årgång registret och nedlagt deti av som om
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inte längre finns med i årgång. innebär ökningnästa Expansion av
antalet sysselsatta inom arbetsställe med intaktett nummer,
kontraktion minskning.

kriterierSCBs för arbetsställenummers uppkomst, överlevnad och
upphörande knutna tillär arbetsställets organisationsnummer,ägare
geografisk belägenhet och dess verksamhet SNI-klassificering. Ett

arbetsställenummer uppkommer dels då arbetsställenytt ett nytt av
simple bildas, dels existerande arbetsställenär utökar verk-typ ett

samheten etablera ytterligare arbetsställe branch elleratt ettgenom
top. Arbetsställenumret ändras inte så länge ägandet, den geografiska
belägenheten och verksamheten oförändrad. ändras heller inteär Det

förändring bara de kriterierna. Förändras tvåett treom en avser av
upphör och arbetsstället betraktas nedlagt.numret som

Tabell 6.4 sammanfattar några data redovisas i rapporten.som
kanFörst konstateras för de genomgående mycket små företagen iatt

den första kolumnen simples den procentuella sysselsättnings-är
minskningen mycket mindre bland storföretagen under ned-än
gångsåren 1990-93. När konjunkturen vänder visar de också mycket

sysselsättningsökningstörre de Ett konstaterandeän ärstora. annat att
bruttodynamiken högst påtaglig. simplesär Av med i snitt bara två-
sysselsatta och få företag med tio detän 15nära procentmer var-

under krisårväxte även 1992 eller 1993. Avett stor-som som
företagens arbetsställen 25 å andra sidanväxte minskadeprocent, men

Även kris"drygt 35 i sysselsättning. under det sålundaärprocent
delar näringslivet Krisens signum inte i förstaväxer.stora ärav som

hand växtkraft saknas främst hindras sjunkandeväxtatt utan att av
efterfrågan och osäkerhet framtiden.om

simplesundre delen i tabellDen 6.4 visar stod för 53att procent
de cirka 270 000 arbetstillfällen årligen tillkommit underav nya som

perioden 1990-93. Nyföretagandet stod for knappt 60 000 jobb,nya
tillväxt inom andra simples i mikroföretag enligtstort sett gruppen

definitionNUTEKs för knappt 90 000.
Andra små till medelstora företags tillväxt bidrog med jobb30 000

och storföretagens med 65 000. bidrogDärutöver storföretagen med
drygt jobb20 000 inom dem nyetablerade arbetsställen.nya av
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privatinom1989-93Sysselsättningsdynamiken årenTabell 6.4
företagssektor

l990-taletNäringslivsdynamik underKälla:

svenskaStörreföretag medSvenska - utlands-ochanställda200
ägda företag.FöretagFöretag

arbets-Samtligamed fleramed ett
ställenarbets-arbets-

ställenställe
"simples"

926290705Arbetstillfällen 1993
-220-25-49antal1989-93,Förändring0

-19-8-6%Förändring 1989-93,0
896305767Arbetstillfällen 1994

-30+15antal +62Förändring 1993-94,0
+9 +51993-94, %Förändring0

28,638,3351,0arbetsställen 1993,Antal tusen
0+4Förändring 1989-93, %0

32,47,6arbetsställestorlek, 2,0Genomsnittlig
sysselsatta, 1993antal

-19-8-llFörändring 1989-93, %0
Årssnitt perioden 1990-93.för

arbetsställen,händer l 000Vad
börjanvid åretsregistrerade

Ökar 248136 225sysselsättningen0
368281137sysselsättningenMinskar0
308413sysselsättning 593Oförändrad0

7681årets slut 134kvar vidFinns inte0
924866 919kvarstår0001Av

5981145Nyregistreringar
9830001l 011årets slutAntal vid

under periodenarbetstillfällenNya
l1990-93

8,12,721,1etableringvia%0
24,41,432,2 1expansionvia%0

arbetstillfällen underFörluster av
perioden 1990-93 l

6,72,518,7nedläggningvia%0
34,511,426,2kontraktionvia%0

på 000årssnitt 270Fördelningsbasertill 100,0 %. ärSiffroma ett1 summerar
perioden 1990-93.förlorade underarbetstillfällen och 355 000nya
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Grovt studien följande bild för årligade flödena, i tusental,ger av nya
och förlorade jobb.

Etab- Till- Kontrak- Nedlägg- Totalt
lering tionväxt ning

Krisåren 1990-93:
Nyföretagandet +60 +60- - -"simples"Andra +90 -90 -65 -65-
Andra små till medelstora +5 +30 -40 -10 -15
företag

Aktiva små och medelstora +5 +120 -130 -75 -85
företag, 2+3

storföretag, 200- anställda +20 +65 -125 -25 -60
Totalt +85 +185 -255 -100 -85
Vändningen 1993-94:
1 Nyföretagandet 00+1 +1 00.2+3. Aktiva små och medel- +5 +155 -100 -65 -5

företagstora
4. storföretag, 200- +15 +80 -85 -30 -20an-

ställda
Totalt +120 +235 -185 -95 +75

börDet understrykas doldadet finns åtskilliga sambandatt i bilden.
En registrerad tillväxt kan bero på företagt.ex. förvärvas ochatt ett
går i existerande arbetsställe.ett Detta kanal mellanupp ger en
tillväxt nedläggning.och En avknoppning på motsvarande sättger

etableringkanal mellan kontraktion.och Ett ägarskifte kanen
föranleda omorganisation så arbetsställenas SNI-kodatt ändras. Utan

sysselsättningen ändras totaltatt etableringdetta kanal mellanger en
nedläggning.och

En del den effekt nyföretagandet står för i bilden kommerav
sålunda från sedan länge verksamma företag liksom del små-en av
företagssektorns tillväxt. Men så falletär ändrar enligtatt studiens-analyser inte det helhetsintryck bilden förmedlar. En reservationsom-
bör dock vid tolkningen den högst påtagliga nyföretags-resas av
effekten 1993-94. Svenska och utländska studier visar baraatt runt
hälften de nyetablerade företagen kvarär självständiga företagav som
fem år efter Konkurs eller nedläggningstart. därför grundaren fåratt en

Ävenanställning frekventaär orsaker. konjunkturen inte för-om
sämras under de årennärmaste kan därför förvänta attman

nyföretagseffekten minskar t.ex. färre friställdasnarast0 startar
eget
nedläggningstalen för simples ökar.0
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Översikt Årliga3 sysselsättningsförändringar inom arbetsställen
med minst sysselsatta.5 Snitt för åren 1985-93

Källa: Davidsson, Lindmark, Olofsson: "Dynamiken i svenskt näringsliv" och
Näringslivsdynamiken 90-talet".under

Databasen utgår från CF och omfattarAR arbetsplatser "där det drivs kommersiell
verksamhet, exklusive jordbruk, skogsbruk och fiske". Näringsgrenar med
offentlig verksamhet exkluderade. Mätningarnaär bygger årsdata.

Arbetsställen inom storleksklass
5-19 20-49 50-199 200-

Total sysselsättning, 1989 480 350 510tusen, 550
Procentuella årliga förändringar i
sysselsättningen

ExpansionA. Kontraktion inom
intakta arbetsställen l

Period 1985-89 -0,l -0,4 -2,2 -4,7-
Period 1990-93 -4,3 -6,2 -6,6 -7,6-

NettoeffektB. nyetableringar,av
ombildningar, nedläggningar

Period 1985-89 +1,5 +0,8 +0,4 -0,1-
Period 1990-93 -l,3 -l,2 -0,7 +0,2-

ÄndrasIntaktal under år mätdata. arbetsstället,ett ett t.ex. attger genom
läggas med då avregistreras räknas effekterna tillett annatsamman som

B.grupp

Kommentar:

tydliga.Mönstren är För alla intakta arbetsställen, i tabellen,A minsk-noteras
rationaliseringstrycketningar effekt via teknikatt är större änav ny m.m.-

tillväxtkrañed. Men tendensen mycketär markerad bland de störstamer
arbetsplatserna blandän de minsta. ratio-Det tycks också så attvara
naliseringstrycket under 90-talets krisår ökat särskilt mycket inom arbetsplatser
med 20-49 anställda.

Siñroma under B kan tolkas på följande sätt. Det 1980-talets hög-sena
konjunktur innebar nedskalning arbetsplatserna arbeten överfördes ñånen av -till mindre arbetsplatserstörre outsourcing m.m.. Under l990-talets krisår sker i
stället viss konsolidering, del små arbetsplatser läggs och verksamhetenen en ner

"övervintra.konsolideras till för den skastörre att
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Översikt Nyföretagandet4 i Sverige under 1994. Inriktning och
inslag kvinnligt företagandeav

Under nyregistrerades1994 enligt SCB cirka företag utanför jord- och31 000
skogsbruk fiske. Siffran omfattar bara företag driva verksamhet.samt som avser
Antalet ökade med 10000 under i hög grad till följd1994, krisensattav

Årenuthållighet då blev uppenbar för många arbetssökande. 1990-93 låg nivån
cirka 20 000 år.per

Noterbart under det första krisåret, sjönk antalet nyregistreringarär 1991,att
från till Motsvarande tidiga24 000 20 000. effekt under krisperiod kan avläsasen
i andra länder. alla forstahandsaltemativFör anställda det intenästan är ett att

friställelse faktum. avvaktarnär Man ljusning arbets-äregetstarta etten en
marknaden. Erfarenheter från andra länder indikerar vi kan förvänta kraftigtäven att
ökad nedläggningsfrekvens bland år gamla företag under de1-3 årennärmaste -
baksidan uppgången i nyetablering under 1994.av

Fördelning företag31 000av nya
IGrundarnas kön Totalt

Enbart Enbart Blandat
kvinnormän

Företagstjänster 23 % 7 % 2 % 32
Handel, hotell, 18 37 28restaurang
Personliga och sociala tjänster 7 8 1 16
Byggnation, bygghantverk 9 l 1 10
Tillverkning 7 1 1 9
Kommunikationstjänster 5 1 1 5
Summa 69 % 23 % 8 % 100 %

tabellenI har 1994 års företag31 000 fördelats procentuellt inriktningövernya
och grundamas kön. de23 nystartade företagen drivs kvinna, 69procent av av en

och 8 och kvinna. de drygtAvprocent procent gemensamtav en man av man
Startlinje"12 000 år kontaktade1995 s.k.NUTEKs 35personer som var

kvinnor.procent

Noterbart i tabellen bl.a. följande.är
lika mångaDet kvinnorär företag med inriktning på före-startar0 som

tagstjänster manliga tillverkande företag.startaresom av
Antalet företag inom tillverkning baramän obetydligt högreär änstartar0 som
antalet företag inom personliga och sociala tjänster.startarsom
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representativt föri så fall intejobbpå plus 000 är1993-94 75Nettot
heltganskakunna sjunka avsevärtdet tordeåren,de närmaste av

storföretagensförväntadessutomskäl.naturliga Det är attatt
internationellteknik ochtill följdsysselsättningsnetto, främst av ny

noll.nåkommerknappast överkonkurrens, att
jobbplus 000nå 50sektor skainom privattotalnettotOm t.ex.

blir det därmedframtidalltför avlägseninteinom ettårligen en
etableraderedanmåste småföretagssektornsåtskilligaatt av

tjänstesektorninomi dag finns90mikroföretag nära procentvarav-
det finnshög. Omhistoriskt synnerligenoch i takt ärväxer en som-

in-utbildningsnivå i företagökad dessatillväxt ochsamband mellan
jobbskaparutmaning,sådani hög grad isåledes högskolornavolveras en

företagnyutexaminerade till dessaväxande flödenvad gällersåväl av
anställda.redanvidareutbildningochinom fort-insatser avsom

tillrelationermedelstora företagsochMindre6.3
från studieresultatAktuellahögskolor enm.m..

nordliga länen022 inom de fyraRITTS

Regional Transfer StrategiesTechnologyInnovation andProgrammet
Infrastructures EU-kommissionensfrånRITTS initiativärand ett

beslutsfattare ochregionalastödjaXIII/D. syfteEtt är ut-DG att
regionenhur företagen isamla kunskapvecklingsorgan att omgenom

skahögskolor. Kunskapeninomoffentliga bl.a.olikabrukar resurser,
utbudetorienterarhandlingsprogramgrund förläggas tillsedan avsom

mindre ochspeciellt hoskartlagda behov,och tjänsterstöd mot
medelstora företag.

länder inomregioner i EU. Avi 22 llRITTS-projekt har startats
denlänen i Sverigenordligaprojekt 022 i de fyraRITTSdessa upptar

dels delsprojektet NUTEK,i dettageografiska ärParterstörsta ytan.
Jämtland,Västernorrland, län:län: Zlänen Ylänsstyrelserna i de fyra

Norrbotten.och län: ProgrammetVästerbotten BDAC län: anses vara
medomgång, troligenandraframgångsrikt. Därför startar en

svenska RITTS-under detsvensk region, 1996. Iytterligare en
och tjänsterteknikrelaterade stödpåhar efterfråganprojektet stu-

tillverkande företagallagått tillhjälp enkätderats med utsomav en
alla tjänsteföretagtillnordliga länenanställda i de fyramed 5-199 samt

cirka företagdet sig 850Totaltuppdragssektom. rörinom varavom
företagens kon-kartläggningallmäntillverkande. Förutom550 aven

i enkäten bl.a.frågarinnovationsaktiviteterkurrenssituation och man
med, vilka tjänstersamarbetatföretagetaktörerefter vilka externa

utnyttjat, vilkenfaktisktoch vilkahjälp medbehöver samtmanman
stödstrukturen.överblick har överman
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Tabell 6.5 Mindre och medelstora företag i de fyra nordliga länen
studerats inom projekt RITTS-022som

Väster- Jämtland Väster- Norr- Totalt
norrland botten botten

Antal mindre och medelstora
företag besvarat enkätensom

Tillverkning 56 45 84 55 25 l0
Verkstad 21 16 30 25 92
Trä 8 13 31 11 63
Andra branscher 27 16 23 19 85

Tjänsteföretag inom 29 16 22 23 900
teknik och data m.m.

Svarsfrekvens, %
Tillverkning 41 48 52 40 48
Tjänsteföretag 30 53 34 32 43

Tillverkande företag, antal
inom storleksklasser

Verkstad0
5-19 4 4 10 9 27
20-199 17 12 20 16 65

Trä0
5-19 4 10 9 2 25
20-199 4 3 22 9 38

Andra branscher0
5-19 4 4 ll 12 31
20-199 23 12 12 7 54

Tabell 6.5 bild de företag på enkäten.svaratger en av som
Svarsfrekvensen hög,är 50nära bland de tillverkande före-procent

något lägre bland tjänsteföretagen.tagen, Bland de tillverkande
dominerar verkstadsföretag främst metallvaror och träföretag. Det är
främst företag med 20 anställdaöver besvarat enkäten. Här liggersom
Svarsfrekvensen typiskt på 60 något högreännu blandprocent, trä-
och verkstadsföretagen. Stor möda har lagts för fåattner upp
Svarsfrekvensen och via samtal reda oklarheter i enkätsvaren.ut
Kontroller indikerar resultaten har god signifikans föratt Norrlands
medelstora tillverkande företag.

Tabell 6.6 allmän bild företagens värdering olikager en av av
betydelse inom utvecklingpartners och marknadsföring av nya

produkter. byggerDen på från såväl industri- tjänste-svar som
företagen. Svaren bekräftar de mönster kommit fram i åtskilligasom |
andra studier. Möjligen med det tillägget andelenatt attsom anser
högskolor och forskningsinstitut är väsentliga inom produkt-partners llutveckling ligger något högre. Kunder och leverantörer står i särklass i
partnervärderingen inom såväl produktutveckling marknadsföring.som
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Tabell 6.6 Vilka väsentliga respektivepartners utananses som
betydelse vid utveckling och marknadsföring av nya
produkter

be delse inomPartners
Kategorier Produktutveckling, Marknadsföring av nya

teknikanvändning arodukter
Väsent- Någon Ingen Väsent- Någon Ingen

lig be- be- lig be- be-
tydelse tydelse tydelse tydelsepartner partner

Kunder 74% 18% 8% 58% 29% %13
Leverantörer 42 44 14 23 37 40
Konkurrenter 24 27 49 18 22 60
Högskolor och forsk- 22 35 43 7 23 70
ningsinstitut
Branschföreningar 16 37 47 14 35 5 l
Añärsrådgivare banker 15 31 64 9 33 58
m.m.
Ingenjörsfumor och andra 8 28 64 e.u. e.u. e.u.
"teknikförmedlare"

Tabell 6.6 allmän bedömning belyser inte företagensger en men
verkliga nyttjande olika aktörer. fråga iI enkäten ombeds före-av en

de utnyttjat någon antal namngivna aktörerstagen ettsvara om av
tjänster under de åren betyder åren 1992-94. Cirka trettiosenaste tre
aktörer länens högskolor och högskoleanknutna verksam-namnges;
heter, forskningsinstitut med verksamhet läneni olika lokala ellersamt
regionala med teknikstöd på Tabell 6.7programmet.organ samman-
fattar resultatet för de aktörer framträtt betydelsefulla.mestsom som

flertaletFör övriga aktörer nyttjandet mycket lågt. Tabellenvar
omfattar enbart från industriföretag. Förkortningarna i huvudetsvar

följande:avser
IVF: Institutet för verkstadsteknisk forskning. Enhet i Luleå,-

kontaktman i Skellefteå, huvudverksamheten i Göteborg
Trätekzlnstitutet för Träteknik, Skellefteå-
Sintef: Stort forskningsinstitut i Trondheim°
IUC: Industriellt UtvecklingsCentrum i Norrland. Sveriges äldsta°

Teknikcentrastart 1972 och största cirka anställda,60
omsättning Mkr.50 Huvudverksamhet i Skellefteå, filialer i
Örnsköldsvik "ingenjörsñrma"och Gällivare. Arbetar som

"utbildningshus".och Sedan stiftelse med offentligastarten
huvudmän NUTEK, Landsting. underNu ombildning till
aktiebolag.
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Tabell 6.7 Andel företag inom tillverkande industri, %, som
utnyttjat olika regionala aktörers tjänster under åren
1993 -95

Högskolor Forskninrsinstitutut
Luleå Umeå Mitthög- VF Trätek

skolan
Verkstad

Y 10 5 10 10 0
Z 0 5 20 5 0
AC 25 5 0 45 5
BD 45 5 0 10 0

Totalt 22 4 5 21 1
Trä

Y 10 0 15 0 50
Z 30 0 15 0 70
AC 25 10 0 10 50
BD 45 0 0 0 45

Totalt 29 5 5 5 52Övriga branscher
Y 5 5 15 0 0
Z 5 0 20 0 0
AC 25 20 0 10 0
BD 40 0 0 0 0

Totalt 19 7 8 2 0
Alla svarandeindustriföretag

Y 7 4 13 4 7
Z l 1 2 18 2 20
AC 25 0 21 19
BD 44 2 0 5 11

Totalt 22 5 6 10 14

Andra aktörer Bredakontakter Lån eller
Sintef UC Med Med forsk- bidrag från

högskolor ningsinstitut ALMI
Verkstad

Y 0 15 5 0 35
Z 45 5 5 0 25
AC 5 45 5 5 15
BD 0 20 0 0 35

Totalt 9 24 3 l 26
Trä

Y 0 25 0 25 50
Z 0 10 15 25 25
AC 0 25 5 10 15
BD 0 20 0 0 20

Totalt 0 21 6 13 21Övriga branscher
Y 0 0 5 0 20
Z 30 0 0 5 25
AC 10 15 15 15 15
BD 0 0 15 0 60

Totalt 13 5 8 6 29
Alla svarandeindustriföretag

Y 0 9 4 4 30
Z 27 4 7 9 24
AC 4 30 7 10 14
BD 0 13 5 0 40

Totalt 6 16 6 6 25
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andel erhållit lån ellerföretagALMI FöretagspartnerFör somanges
fjärde företag.åren. sig härbidrag under de Det rör vartsenaste tre om

lokaliseringsbidrag,ekonomiskt stöd inräknas allaMen typer av
från regionalasysselsättningsstöd, glesbygdsstöd, transportstöd, pengar

påtagligt. Minst nioriskkapitalaktörer andelen högstm.m. växer
åren.utnyttjat någon stödkälla under detio harföretag tresenasteav

erfarenhetPraktisk kunnai allmänhet siggör att anserman
fallet vadekonomiskt stöd. Så definitivt inteöverblicka utbudet ärav

teknikstödjande tjänster. det bara företaggäller utbudet Här är ett avav
överblicken god.tjugo ärattsom anser

breda kontakter tabell belyserunder rubriken i 6.7Kolumnema
med högskolorandelen företag har intensiva kontaktermersom

högskolor och forsk-respektive forskningsinstitut. samtligaHär avses
ningsinstitut i landet. sig totalt mindre 10Det rör än procent avom

påtaglig överlappning mellan cirkaföretagen det finns grupperna,en-
med såväl högskolorföretagen har intensiva kontakter5 procent av

från det sig härforskningsinstitut. enstaka företagBortsett rörsom om
och med högskolerötter.dotterbolag i koncerner företagstora om

bredareBland övriga har totalt fyra, cirka haftföretag 2 procent,
kändahögskolekontakter under de åren. dessa välTre ärsenaste tre av

åter-för och ingår i och nätverk. DetNUTEK NUTEKs program
cirkastående företaget jämtländskt träföretag med 100är ett an-

ställda.

Tabell kan i övrigt följande kommentarer.6.7 ges
nyttjandetfinns högst påtaglig regional profil vad gällerDet0 en av

från Mitthögskolan har inte någontjänster högskolor. t.ex.
"nyttjare länen Högskolan i Luleå harutanför de Y, Z. ävenegna
campus därav de län.i Skellefteå relativt höga siffrorna för AC I-

Luleåoch län det bara cirka företag på tio nyttjatZY är ett som
högskolas tjänster. Umeå universitet har låga siffror i särklassmen
högst i det länet.egna
Bland forskningsinstituten har verkstad påtagligt högtIVFo
nyttjande bland verkstadsföretag. har ingen verk-AC läns IVF

enhet i kontaktkontor inomsainhetsdrivande länet väl ettmen
lokaler Skellefteå. Förenklade kontakter förklaring tillIUCs i ger en

andelen.den höga
verkstadsföretag nyttjar tjänster fråniDet är stort sett samma somo

Luleå högskola, och i mindre mån jämförelse medIUC. IIVF - -
studien genomgåendeövriga verkstadsföretag i de någotär större

och äldre, de i mycket högre grad dotterbolag i koncerner,är stora
mycket och de sig i mycket högrede har oftare patentegna anser

teknikledandegrad marknadsföra produkter. de inteMen satsar mer
på produktutveckling.pengar
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Översikt Arbetstillfällen inom privat5 företagssektor, exklusive
jordbruk, skogsbruk och fiske. Nivåer och förändringar
1989-94

Enligt SNI -69 Enligt SNI -92 1
Nivå Föränd- Nivå Föränd- Andel,
1993 ring 1994 ring %, 1994

1989-93 1993-94,
% %

Tillverkning
Läkemedel och FoU- 86,9 -14 93,2 -3 4,7-
intensiv verkstad
Övrig verkstad 245,4 -25 225,8 11,5-

stål,Järn, mineralvaror 42,1 -27 43,0 -7 2,2-
Trä, 93,3 -23 97,6 +2 5,0massa, papper-
Övrigt 193,2 -19 193,1 9,8-

Byggnadsverksamhet, 207,5 12 180,6 -12 9,2-bygghantverk
Kommunikationer 117,9 -6 123,2 +5 6,3
Handel, hotell och 498,4 -17 513,2 +3 26,1
restaurang
Bank och försäkring 110,3 -6 115,2 +5 5,9
Övriga tjänster

Teknik, data 76,6 -4 89,8 +17 4,6- Övriga företagstjänster 81,2 +22 81,7 +6 4,1-
Utbildning, vård 2 78,9 +41 84,9 +15 4,3-
Andra personliga 84,4 -3 93,7 +7 4,8-
tjänster

Totalt 1 922 -l3,3 1 968 +2,4 100,0

1 delEn verksamheter omklassas. Förändringen 1993-94 bygger ny
klassning för bägge åren.

2 I privat regi.

Kommentar:

Även under 1990-talets krisår har några smala tjänstesektorer främstväxt,
outsourcing.grund Allmänt blir bilden positiv i tabellenssett nedre del.av mer

högaMen tillväxttal för åren 1993-94 bara för två sektorer mednoteras totalt
mindre 10än "utbildning,sysselsättningen. vårdInomprocent betingasav
tillväxten dels privatiseringar tidigare offentlig verksamhet daghem,av av
vårdhem etc., dels starkt växande marknad för utbildningstjänster.av en
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Forskningsinstitutet Trätek nyttjas hälften träföre-än av0 av mer
andelen regionalaBland de högre.är ännu Denstörretagen. pene-

lokaliserad tilltrationen påfallande verksamheten ärär trots att
Skellefteå. Trätek väl inarbetad tillGenom äratt partneren

de tyska ochträföretagen bör organisationen vilket betonats av-
kunna fungera välengelska konsulter genomfört studien ävensom -
trätekniskaför distribution andra tjänster denod än somsom av

Trätek tillhandahåller i regi.egen

kvalificerande frågan enkäten gäller högskolors ochi vadDen mest
Vilkaandra aktörers betydelse följande: företagets viktigasteär är

marknadsföringgäller teknologisamarbetspartners det och Härnär
ska valen tydliga företaget ska själv högskola, forsk-göras namnge-

heltningsinstitut Kunder och leverantörer dominerande val,äretc.
antalet företag särskilt viss högskola få. Noterbartärsom namnger en

följande:är

fjärdeTrätek: Namnges träföretag.vartav
Luleå högskola: sjätteNamnges företag i län,BDvart vartav

åttonde i län och enstaka i och län.AC Y Z
fjärde verkstadsföretag län.IUC: Namnges i ACvartav

ranglistan på följandeI övrigt sätt:utser

Namngiven organisation Andel samtliga industriföretagav
Luleå högskola lO %
Trätek 9 %
IUC %7
IVF 4 %
Umeå Universitet 3 %
Mitthögskolan 2 %

utländska referenserMot detta inte påfallande låga siffror. Räknatär
alla mindre till medelstora företag har högskolor hittills ochöver i-

i alla industriländer mycket ringa betydelse utveck-stort sett som-
lingspartners. för vissa intressegrupperingar blandMen företagen -
främst inom det geografiska närområdet kan betydelsen högstvara-
påtaglig därför det finns viss kongruens mellan företagens ochatt
högskolans intressen och kompetenser.

5 16-0768
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Högskoleutbildade tekniker och6.4 naturvetare -
TAI-akademiker i näringslivets tillsmå-
medelstora företag

TN-akademiker ingår doktorerI och licentiater medgruppen examen
från teknisk eller naturvetenskaplig fakultet, civilingenjörer, alla andra

med minst treårig utbildningnaturvetare samt systemvetare.
knappt1993 85 000 TN-akademiker yrkesverksamma i Sverigevar

inäringslivet.58000 40 näringslivets TN-aka-procentvarav av
demiker arbetade i industrin, cirka 45 inom uppdragsverk-procent
samhet och relaterade branscher, resterande inom detalj-15 procent
handel, byggnadsverksamhet, kommunikationer och energisektorn.

har för utredningenNUTEK analyserat TN-akademikernasnärmare
spridning i olikaföretag storleksklassen med färreöver Företag 500än
anställda har dessutom delats in i två undergrupper, dels
koncernanknutna, fristående.dels första omfattarDen gruppen
alla företag i storleksklassen ingår i svenskägda koncerner medsom
totalt minst anställda i Sverige500 alla företag ingår isamt som

Övrigautländska koncerner. företag med färre anställda ingår iän 500
fristående sålunda omfattar företag ingår iävengruppen som som

svenskägda koncerner med färre 500 anställda i Sverige. deän För
"SMF-sektorn",fristående företagen används här beteckningen för de

koncernsektorn.koncernanknutna dataNUTEKs 1993.avser
tillverkningsindustrinInom SMF-sektom for 35 procentsvarar av

sysselsättningen disponerar bara 11 TN-akademikerna.procentmen av
Tabell 6.8 detaljerad bild där industrins delbranscher ordnatsger en mer
efter storlek inom SMF-sektorn. Metallvaror, grafiskaträvaror,
produkter, maskiner och livsmedel de fem branscher harär störstsom
sysselsättning inom SMF-sektorn. Sammantagna de för 70närasvarar

total på knappt Långt250 000. på listan återfinnsprocent av en ner
de branscher ligger vad gäller FoU-intensitet: Läkemedel,toppsom
teleprodukter, instrument, datorer och kontorsmaskiner. Inom SMF-
sektorn dessa branscher bara för knappt 5 procentsvarar av
sysselsättningen inom koncernsektorn andelen drygtär 12 procent.-

Tabell 6.8 visar antalet TN-akademiker 1000 anställdaatt per
genomgående mycket högre i koncernsektornär i SMF-sektorn.än
Förhållandet finns i branscher med såväl låg hög akademiker-som
täthet. Totalt tätheten fem gånger högre inomär nästan koncern-
sektorn. Om SMF-sektom skulle nå täthet TN-akademikersamma av
inom respektive bransch inom koncernsektorn krävs totaltettsom
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Tabell 6.8 Perspektiv på akademikertätheten inom tillverknings-
industrins SMF-sektor. Antal högskoleutbildade
tekniker och TN-akademiker 1000naturvetare per
anställda år 1993

Delbranscher inom SMF- Antal 1000 anställdaPer SMF-
sektorn i storleksordning anställda TN-akademiker Enbart sektorns

inom SMF- totalt forskarutbildade andel, %,
sektorn, TN-akademiker av

SMF- SMF-Kon- totalKon-tusen
sektorn sektorn syssel-cern- cern-

sektorn sektorn sättning
Metallvaror 45,7 6 12 0,5 l 50
Trävaror 34,6 3 5 0,5 0,5 68
Grafiska produkter 33,6 6 7 1 0,5 61
Maskiner 29,4 17 56 0,5 4 36
Livsmedel 20,9 135 0,5 1 29

Textil 11,8 4 11 0,5 671
Plast och gummi 9,9 8 17 1 l 55
Kemiska produkter 8,3 30 66 2 8 26
Elektriska produkter 7,5 15 45 0,5 2 32
Mineralprodukter 6,8 7 20 0,5 l 36

Motorfordon l 7 47 0,5 2 10
Massa och 5,7 9 21 0,5 2 12papper
Metaller, gjuterier 5,3 9 29 1 3 17
Teleprodukter 4,5 22 147 2 7 14
Övriga transportmedel 4,3 5 69 0,5 2 24

Instrument 4,0 56 135 8 7 28
Div konsumentprodukter 3,0 6 4 0,5 1 42

kontorsmaskinerDatorer, 2,3 96 202 4 11 23
Läkemedel 0,5 80 119 18 30 6
Totalt 244,1 10 46 0,7 3,2 35

tillskott drygt vid4800 oförändrad sysselsättning inom SMF-
sektorns delbranscher. Antalet skulle därmed trefaldigas ökasnästan -
från verklighetens 2 560 till 7 400 och sektorns täthetstal frånväxa-
10 till 29 l 000 anställda. Men eftersom de akademikerintensivaper
branscherna genomgående har representation inom SMF-sektornsvag
skulle, tillskottet, kvarstå till koncernsektornsavsevärttrots ett gap
täthetstal, 46 TN-akademiker 000 anställda.1per

Täthetstalen för forskarutbildade TN-akademiker avviker på
ungefär totalsiffrorna.sätt Totalt finns mindre änsamma som en
forskarutbildad 1 000 anställda inom SMF-sektorn, i flertalet del-per
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samtligaTN-akademiker i tillverkningsindustrinsTabell 6.9
företag med anställda. Fördelningen-500 över stor-

SMF-sektoms andelar år 1993leksklasser samt

andel,Antal Fördelning, %, SMF-sektoms %,Delbranscher,
inom storleksklassefter totalt storleksklasserordnade TN-

TN-akademiker akade- -49 50- 200- -49 50- 200-antal
499miker 199 499 199

totalt
29 18Maskiner 1 540 16 32 52 86

20 31 49 24 01 017 75Instrument
Kemiska produkter 788 13 31 56 72 39 19

542 24 59 92 12 29Datorer 17
Metallvaror 36 20505 41 38 21 80

Teleprodukter 360 3 27 42 100 77 111
Livsmedel 325 16 26 58 58 675
Elektriska produkter 296 21 52 93 36 127 1
Grafiska produkter 295 32 40 28 92 69 51
Mineralprodukter 66 30164 l 8 45 37 15

gummiPlast 155 28 48 24 95 29 330
Motorfordon 143 14 41 45 l 00 27 6

68Trävaror 139 47 34 19 80 30
Metaller, gjuterier 16 39135 ll 28 61 80
Massa 123 10 17 73 92 25 41o papper

Textil 90 24 34 42 91 45 35
Läkemedel 66 8988 40 22 38 0
Övr transportmedel 2864 22 39 39 100 0
Div kons.prod. 3024 71 29 0 94
Totalt 6 474 23 32 45 84 36 19

branscher täthetstalen mycket låga, eller under 0,5 1 000.är runt per
Antalet totalt cirka enligt analys, cirka170 NUTEKs 12 procentvar

antalet inom koncernsektorn.av
Tabell belyser SMF-sektoms6.9 och koncernsektorns positioner

bland samtliga med Delbranschernaföretag färre 500 anställda.än är
här ordnade efter antal TN-akademiker totalt i storleksklassen SMF--
sektorns andel totalt storleksklassen40 i 200-499är Menprocent.
anställda, för hälften TN-akademikerna, SMF-nästan ärsom svarar av
sektorns andel bara knappt 20 Bland de minsta företagenprocent. -

till 49 anställda förhållandet det omvända, SMF-sektornärupp -
för drygt 80 Siffrorna belyser sedan länge käntprocent. ettsvarar
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tillverkande med anställdaAndelar bland företag 1-49Tabell 6.10
helt saknar TN-akademikersom

olika storleksklasserAndel företag inomSMF-sektorns tio största som
saknar TN-akademikerdelbranscher

l-4 5-19 20-49
87Metallvaror 99 97
94100 98Trävaror

Grafiska produkter 98 96 89
Maskiner 99 92 73
Livsmedel 100 99 89
Textil 100 98 97

och gummi 94 80Plast 99
produkter 84 66Kemiska 97

Elektriska produkter 96 90 64
Mineralprodukter 99 95 85

nämligen främst inom utvecklingsintensiva ochföretag,mönster, att
akademikertäta branscher, ofta knyts till koncerner denär växtstora

den minsta storleksklassen.ur
har belyst hur andel de mindre och medelstoraNUTEK även stor av

olikaindustriföretagen inom storleksklasser saknar TN-som
akademiker bland anställda. Tabell visar bilden för företag medde 6.10

till anställda inom SMF-sektorns tio branscher.49 störstaupp
Procenttalen SMF-sektorn och koncernsektorn sammantagnaavser

storleksklassen dominerar SMF-sektorn helt. Tabelleninommen ger
starkt intryck gleshet på BlandTN-akademiker. de minstaett av

anställdatill det typiskt bara enstakaföretagen 19 är procentupp- -
företagen har TN-akademiker anställd. Inslaget givetvisärsom enav

i 20-49 anställda här gäller påtagligt fåstörre även attgruppen men
typiskt på tio i de branscherna, har minstföretag, TN-störstaett en

akademiker i arbetsstyrkan.
Även bland företag påfallande medSMF-sektorns det gleststörre är

TN-akademiker. underlag indikerar deNUTEKs för branscher som
SMF-sektorn typiskt åtta företag i storleksklassendominerar tioatt av

anställda, och minst storleksklassen50-199 tio i 200-499tre av
anställda, helt saknar TN-akademiker.

Tabell kompletterande bild. hälften6.11 företagenMer änger en av
storleksklassen anställdai 50-199 SMF-sektorn och koncernsektorn-

saknar TN-akademiker. fjärde företagBarasammantagna runt vart-
två eller fler. den minsta storleksklassenhar har bara företag påI ett

trettio fler TN-akademiker. härsig enbartän Det rör nästanen om
inom verkstads- och kemiindustrins utvecklingsintensivaföretag

delbranscher och frekvent företag inom koncernsektorn. Inomom
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Tabell 6.11 Förekomst små till medelstora tillverkande företagav
med flera anställda TN-akademiker

Samtliga företag: SMF -sektorn och koncemsektom sammantagna

Antal anställda TN-akademiker Procent inom olika storleksklasser
5-49 50-199 200-499

0 88 54 14
l 9 22 14
2-4 3 16 31
5-19 0,5 7 28
20- 1 13-

allanästan SMF-sektorns delbranscherstörre metallvaror,av -
grafiskaträvaror, produkter, livsmedel, textil detär glest medytterst-

företag i storleksklassen till 49 anställda har än TN-upp som mer en
akademiker anställd, högt räknat företag på hundra.ett

NUTEKs kartläggning TN-akademiker täcker hela näringslivet,av
inte bara tillverkande industri. Tabell 6.12 totalbild därger en
uppdelning på SMF- och koncernsektorerna gjorts för industrin och
s.k. företagsnära tjänster. Tabellen belyser i första hand det inomatt

tjänstedelSMF-sektorns finns mängder företag med påtagligav
täthet på TN-akademiker. företagsnäraGrovt gäller tjänste-att
företag inom SMF-sektorn med till 49 anställda har ungefär halvaupp
det antal TN-akademiker finns inom koncemsektorns tillverkandesom
företag med minst 500 anställda. Relationen gäller såväl för forskar-
utbildade övriga TN-akademiker. Inom SMF-sektorns storleks-som

"företagsnäraklasser står tjänsteföretag för 70 90 såvälprocent av-
forskarutbildade övriga TN-akademiker.som

Trendmässigt koncentreras allt fler TN-akademiker till företagsnära
tjänsteföretag, särskilt till SMF-sektorns mindre företag. Perioden
1985-92 ökade antalet TN-akademiker inom industrin med cirka
3 Tillskottet000. gick uteslutandenästan till fåtal FoU-intensivaett
koncerner. Samtidigt ökade antalet inom SMF-sektorns företagsnära
tjänsteföretag med cirka 7 000, främst inom företag med anknytning
till informationsteknologi. Inom dessa företag fördubblades antalet
TN-akademiker 1000 anställda under perioden till cirka 200 årper
1992, dubbelt sånästan många inom den FoU-intensiva industrin.som
Siffrorna reflekterar bl.a. många SMF-sektorns företagsnäraatt av

servicebyråertjänsteföretag omvandlats från utvecklingsbolagtill
från vilka koncemsektorns företag i växande utsträckning köper
utvecklingstjänster. Trenden har funnits sedan tidigt 1980-talet men
accelererade under decenniets sista år.
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Fördelninghela näringslivet. överiTN-akademikerTabell 6.12
år 1993storleksklasser

I TotaltanställdaantalStorleksklasser,
500-50- 200--49

499199
orskarutbildade TN-F

akademiker
-sektornSMF

17020120 30Industri- -
64055540 45tjänster lFöretagsnära° -

Koncemsektom:
420150 185 160 125Industri
400125 11580 80tjänsterFöretagsnära-

Övriga totaltbranscher, SMF-
koncemsektoroch

800320ll5210orskningsinstitut, 155F°
forskningsbolag

251555 5Byggverksamhet-
Övriga 42016520160 75branscher-

750 3 850500 1080 530näringslivet 1Totalt i
Övriga N-akademikerT

-sektom:SMF
2 390520140 7301Industri-

640ll8408810 1 930tjänsteröretagsnäraF-
Koncemsektom

180540 192 190 15210 l 240-Industri
9 6103 180140 2 7601 530 2tjänsterFöretagsnära-

Övriga branscher, totalt
2 540320 1 180380 660Forskningsinstitut,-

forskningsbolag
050l 440 2100355 155Byggverksamhet°

Övriga 6802 870 6940 7002 170branscher-
220 54 100430 24650 7 800 7näringslivet 14Totalt i

partihandel.delarUppdragssektom,l av
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6.5 Perspektiv på täthet civilingenj andraörer,av

akademiker och andra tekniker

Ytterligare perspektiv på akademikertäthet i respektivestörre mindre
företag kan hämtas Ingenjörerfrån IVAs studie 2000-talet,för
genomförd 1992 på näringsdepartementets uppdrag. Ett underlag för
IVAs analyser bearbetningar den tjänstemannastatistik ivar av som

bygger på underlag från SAF ochstort fram till 1990 väl-som gav en
täckande bild bl.a. akademikers arbetsuppgifter och företagstill-av
hörighet. Tabell 6.13 belyser akademikertätheten år 1990 i industri-
företag med till minst 200 anställda. Täthetstalen ligger betydligtupp
högre bland de företagen.större Skillnaderna är markanta förmest
utvecklingsinriktat arbete och för civilingenjörer och TN-akademiker
med forskarutbildning, mindre markanta för andra akademiker och för
arbetsområden med anknytning till marknadsföring, ekonomi och
administration.

deI företagenstörre drygt 50 akademikema civil-procentvar av
ingenjörer, i de mindre bra tredjedel. Figuren påöverst sidanästaen -"kompetensträdet illustrerar hurnärmare industrins civilingenjörer-

fördelade år 1990. Totalt antal då cirka 18 000 enligt tjänste-var var
mannastatistiken. Siffror inne i trädet procentandelar civil-anger av
ingenjörerna, siffror i cirklar hänger på grenarna syssel-anger
sättningsandelar. Heldragna utvecklingsintensiva bran-grenar avser
scher, streckade övriga branscher. I trädets krona återfinns degrenar

företagenstörre minst 200 anställda, rotskotten till höger avser
mindre företag. Rotskottet söker sig in 4mot stammen procentsom

civilingenjörerna, 2 sysselsättningenprocent mindreav av avser
företag ingår i de koncernerna i trädets krona.storasom

kronanI till helt dominerande del i de angivna koncernerna finns
70 civilingenjörema baraprocent 30 industri-av procentmen av
sysselsättningen. Adderas de mindre företagen i utvecklingsintensiva
branscher blir talen knappt Övriga80 respektive 40procent procent.
branscher således för 60 sysselsättningenprocentsvarar av men
disponerar bara drygt 20 civilingenjörema.procent av

understaDet rotskottet mindre företag utanför derepresenterar
utvecklingsintensiva branscherna. företagDessa för drygt 30svarar

sysselsättningen disponerarprocent bara 3 civil-av procentmen av
ingenjörsstocken. Många underleverantörerär till de koncernernastora
iträdets krona. Om det finns korrelation mellan hög formell teknisk
kompetens civilingenjörer och framtidsutsikter det såledesär en
bräcklig nära tredjedel industrisysselsättningengren som nog en av
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"kompetensträd" för civilingenjörerna i svenskEtt
år 1990tillverkningsindustri
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anställda200-

anställda200-

Siffror inne i trädet: Andel civilingenjörernaNot: i industrin.av
Siffror i cirklar: Andel industrisysselsättningen.av

upphängd på. påverka de mindre företagen såär Att de får motivatt
rekrytera civilingenjörer blir i så fall högst väsentligt inslag iatt ett en

politik till stöd för mindre industriföretags utveckling. Västtysk små-
företagspolitik har sedan länge grundats på detta fundament. Fram-

"Mittelstandkonkurrenskraftigt mångaväxten ettav anses av vara
på denna politiksbevis framsynthet.
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Tabell 6.13 Perspektiv på akademikertäthet i industriföretag med
till respektive minst 200 anställda år 1990upp

Källa: Tjänstemannastatistik SAF/SCB CFAR.samt

Antal l 000 anställda Relations-per
medA. Företag B. Företag tal: Täthet

-199 anställda med 200- B/grupp
anställda Agrupp

Akademiker, totalt 17,9 59,2 3,3
utvecklingsinriktatInom 4,0 24,5 6,2-

arbete 1
Inom produktion och 1,9 7,6 4,0annat-
tekniskt arbete

marknadsföring/för-Inom 4,0 9,8 2,5-
säljning/kundservice

ekonomi, administra-Inom 8,0 17,3 2,2-
tion, ledning m.m.

utvecklingsinriktat arbeteInom 4,0 24,5 6,2
TN-akademiker med 0,2 2,5 12,5-
forskarutbildning
Civilingenjörer 2,9 17,3 6,0-
Andra akademiker 0,9 4,7 2,5-

Inom samtliga andra arbets- 13,9 34,7 2,5
uppgifter

TN-akademiker med 0,1 0,4 5-
forskarutbildning
Civilingenjörer 3,2 13,9 4,3-
Andra akademiker 9,8 21,4 2,2-

1 Omfattar konstruktionsarbeteäven normalt inte inräknas i FoU-arbete.som

studie kartladesI IVAs också företagens bruk ingenjörer med kortareav
utbildningar. Gruppen omfattar gymnasieingenjörer enligt gamla
ordningen, institutsingenjörer och högskoleingenjörer med kortare ut-
bildning. Inom industrin fanns det drygt1990 gånger så mångatre
sådana ingenjörer civilingenjörer eller närmare 60 000. Drygtsom
hälften högskoleingenjörer,är alla med under denästan senasteexamen
femton åren. Några relationstal:
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Industriföretag med

200 anställda anställda200--
Antal högskoleingenj civilingenjörörer 4,1 1,4per
Antal gymnasie- och institutsingenjörer 3,2 1,4per
civilingenjörer

Totalt ingenjörer civilingenjörer 7,3 2,8per

åtskilliga arbetsuppgifterInom där utvecklingsintensiva företagstora
anställer civilingenjörer anställer de mindre i dag högskoleingenjörer.

de mindreInom företagen fanns det år drygt högskole-1990 9
ingenjörer med utvecklingsinriktade arbetsuppgifter 1000per an-
ställda. Motsvarande siffra för de 19, varför täthets-större var
skillnaden här mycket mindre för civilingenjörernaän där täthets-var
talen tabell 6.13 knappt 3 respektive drygt Siffrorna17. betydervar

det gick drygt högskoleingenjörer4 civilingenjör inomatt per
utvecklingsinriktat arbete bland de mindre företagen cirka 1,5mot
bland de Bland verkstadsföretagenstörre. skillnaden änvar mer
markerad.

finns skäl förmoda skillnadernaDet i täthet, främst vadatt att
gäller civilingenjörer, markeradeär än i dag år 1990.än De storamer
utvecklingsintensiva koncernerna har under års kraftigaäven senare
nedgång i industrisysselsättningen aktivt nyutexamineradevärvat
civilingenjörer och den allmänna krisstämningen har avskräckt många
från söka sig till de mindre företagens förmodade otrygghet. Bildenatt
bekräftas attitydundersökningar vid de tekniska högskolorna ochav av
civilingenjörsförbundets Översikter nyutexaminerades valav av
arbetsgivare. Under gick1995 90 de civilingen-t.ex. procent av nya
jörerna till den privata sektorn. dessaAv gick tredje till någonvar av
de tio verkstadskoncernerna,största ungefär lika många till andra
storkoncerner och cirka tillfemte tjänstesektorns mindre företag.var

bedömerCF tillverkande företag med till 200 anställda ochatt upp
koncerntillhörighet möjligen kan ha tillförts drygt 5utan procent av

det totala utbudet nyutexaminerade år 1995.av
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Tabell 6.14 Akademikertäthet i tillverkande industri. Antal akade-
miker med olika utbildningsbakgrunder 1 000per
industrisysselsatta. Nivåer inom olika branscher och
geografiska områden

Forskar- Civil- Andra Akade-
utbildade ingenjörer akademiker miker totalt
TN-aka-
demiker

Branscher
Läkemedelsindustri 40 45 120 270
Utvecklingsintensiv verkstads- 2 38 16 60
industri
Kemisk industri exkl. läke- 2 24 15 44
medelsindustri

ochMassa- pappersindustri, 2 13 9 26
järn- och stålindustri

2Övriga industribranscher 0,5 5 15 22

Geografi riksområden-
Stockholms län 5 57 61 123
Östra Mellansverige 2 22 17 41
Småland med öarna 0,5 5 7 12
Sydsverige 2 17 22 41
Västsverige 2 24 17 43
Norra Mellansverige l 11 10 22
Mellersta Norrland 1 10 11 22
Övre Norrland l 8 8 17
Totalt 2 21 19 42

l Verkstadsindustri exkl. SNI 381, metallvaruindustri.
2 branscher,Dessa med markant inslag mindre företag, svarade for 47av

industrisysselsättningen år 1993.procent av

Tabell 6.14 bild akademikertäthetens nivåer inom olikager en grov av
branscher och geograñer. Talen markant låga inomär det småföretags-
dominerade Småland. Vad gäller geografin har tidigare IVA-studier
baserade på datakälla Samspelet näringsliv-högskola, IVA-samma
meddelande 260, 1989 givit ytterligare belysningar. I kom-varannan

industriföretag fanns det cirka 1985 högst civilingenjörer,5 imuns
många bara enstaka. IVA konstaterar glesheten innebär det äratt att en
kvalificerad utmaning for mindre företag i sådana kommunerett att re-
krytera och behålla civilingenjörer i konkurrens med storstadsregioner
och storföretagsmiljöer. I dessa kommuner andrarelationstaletär

civilingenjöringenjörer särskilt högt.per
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Översikt ochsmåarbetskraften iSkillnader inom6 stora
amerikanska företag

ingår.branscherallaAdministration.Small Business IKälla: stort sett
anställdaMinstStorföretag: 500anställda.Småföretag: 24Högst

arbetskraften inomDel, %, av
StorföretagSmåföretag

1723årUngdomar, 16-24
14år vid High 19"mindreLågutbildade, 4än

School"
133 lDeltidsarbetande

l14"self-varit företagareAnställda som
employed"

8föregående 13arbetslösaAnställda som var
ar

arbets-lågutbildade, tidigareungdomar,utkanterarbetsmarknadensiPersoner
i storföretag.småföretagdel arbetskraften i ånpåtagligtlösa störreutgör aven

i depå 100smäföretagen.bara inom Baraanställs"Gamla företagare" nästan en
företagarbakgrundharamerikanska storföretagen

civilingenjörerrekryteramindre företagMöjligheterna för att unga
utbild-pånyutexaminerade sigåtskilligaocksåpåverkas rotarattav

olikadels belyserundersökningarregelbundetningsorten. SCB gör som
delsnybörjare,rekryteringutbildningslinjers länsvisaochhögskolors av
sinaded.v.s.några år efterexaminerade borde tarvarexamen,var

andelpåfallandebl.a.Undersökningarna visarjobb.första storatt aven
utbild-jobbsina förstacivilingenjörerna näraexamineradede tar

tredjedelartvåStockholm gälleriKTHningsorten. För attt.ex. av
examineradeåtta tio ärfrån länetnybörjama kommer att an-avmen

Liknandeefterlänet två årarbetsplatser inomställda vid examen.
spegelbildhögskolor.tekniska En ärfinns för övriga attmönster
tillväxt vanligentjänsteföretag, därkunskapsintensivaetablering av

i dagvälutbildad arbetskraft,lokal/regional rekryteringviasker av ung
traditionellapåattraktiv på högskoleorterbetydligt änsigter mer

i jäm-Luleå plusvärdenUmeå ochINorrland harindustriorter. t.ex.
Ömsköldsvik. tjänste-dessaEftersomSundsvall och ävenförelse med

lokalt/regionaltförsäljninghuvuddelen sinhatenderarföretag att av
driva påmycket påtagligt kanutbudstryckdessutomskapar de ett som

kompetensbyggen inäringslivets stort.
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6.6 Forskningsnära och teknikerintensiva
småföretag

medFöretag färre 50 anställdaän ingår inte i SCBs ordinarie FoU-
undersökningar. Men s.k. populationskartläggningar har gjorts med
intervall på år5 10 sedan 1962. Den for år 1994, antydersenaste, att-
småföretagens FoU-utgifter 2 miljarder,är 3,5 d.v.s. bortåt 10 pro--

FoU-utgiftema för företag medcent än 50 anställda enligt deav mer
ordinarie FoU-undersökningarna. 1983 motsvarade småföretagens FoU
cirka 4 de företagens,större knappt1972procent 2av procent.
Trenden pekar småföretagens FoU-utgifter når imot paritetatt med
läkemedelsindustrins vid sekelskiftet. Andra relationer är små-att
företagens FoU-utgifter i dag cirka 30 hög-motsvarar procent av
skolesektorns eller cirka fyra gånger forskningsinstitutens. Tjänste-
företag för cirka 80 småföretagens FoU-utgifter.procentsvarar av
År 1990 och 1993 har SCB, på NUTEKs uppdrag, gjort total-
undersökningar s.k. forskningsnära småföretag. Till dennaav grupp
räknas företag med färre 50 anställdaän finns etablerade i forsk-som
ningsparker, avknoppats från högskola företag har avtalsom samt som
med högskola avseende FoU-samarbete. före-Urvalet baseras bl.a. på
tagskataloger många högskolor publicerar. 1993 gjorde SCB ävensom

undersökning s.k. teknikerintensiva småföretag. Urvalskriteriernaen av
här mycketär precisa. Företagen ska ha minst forskarutbildad TN-en
akademiker och/eller Ävenminst fyra andra TN-akademiker anställda.
i denna undersöknings bruttopopulation ingår i alla små-stort sett
företag uppfyller kriterierna.som

Nettopopulationerna 1993 950 forskningsnära och lika mångavar
teknikerintensiva småföretag. visadeDet sig ganska litenvara en
överlappning mellan Bara 100 de forskningsnära klaradegrupperna. av
kriterierna för klassas teknikerintensiva.att har iDessa SCBssom
redovisning förts till den forskningsnära Cirka 70 procentgruppen. av
företagen inom respektive har på SCBs enkät vilket givitsvaratgrupp
två vardera drygt 500 studerade företag. 300 de 500grupper om av
forskningsnära företagen verksamma inom de 15 forskningsparkervar

anknutnaär till samarbetsorganisationen Swedepark. Dessa harsom
på utvidgad enkät, bl.a.svarat rörande faktorer bidragit tillen som

lokaliseringsvalet.
I SCBs redovisning delas företagen in i undergrupper beroende av om

FoU-beskrivande frågor besvarats eller Granskas materialet står det
klart åtskilliga företag inte besvaratatt dessa frågor helt säkert ärsom
FoU-aktiva. Den FoU-beskrivande redovisningen såledesger en
betydande underskattning den verkliga FoU-volymen för dessaav
företag. Med hänsyn till detta, och undersökningsbortfallet, torde de
forskningsnära och de teknikerintensiva småföretagens FoU-utgifter ha
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Tabell Forskningsnära och teknikerintensiva småföretags6.15
verksamhet Några huvuddrag1993.

Forskningsnära Teknikerintensiva
FoU FoU FoU FoU

redovisad redovisad redovisad redovisad
Antal företag 256 278 210 323

Huvudinriktning tillverkning 50 28 37 18-
Huvudinriktning tjänster 206 250 173 305-

Procentuella fordelningar,
samtliga företag

Årsverken-
69 3185 28

6-20 23 12 48 50
.21-50 8 3 21 22

Omsättning, Mkr°
-4 68 29 2983
4-20 25 13 45 47
20- 267 4 24

Utlandsfakturering, %°
0 53 72 44 69
1-20 43 27 49 29
21-49 3 0 6 1
50- l 1 1 1
kunds andelStörsta- av

faktureringen
25 % 44 55-

26-50 % 25 27
51 % 31 18-

nått bortåt miljarder år 1993. skulle därmed för åtmin-Detre svara
80 den FoU-volym maximalt uppskattatSCB förprocentstone av som

hela småföretagssektorn.
Tabell 6.15 bild företagens verksamhet Bland1993.ger en grov av
forskningsnära, desärskilt inte redovisat inslagetde FoU, ärsom av

mycket små företag markant, i medianföretaget utförs bara cirka tre
årsverken. de teknikerintensivaAtt delvis följdär större är en av ur-
valskriterierna minst forskarutbildad och/eller minst fyra högskole-en
utbildade tekniker/naturvetare vilket gjort företag startade föreatt

för1982 40 antalet bara i dennära 15procent mot procentsvarar av
Åtskilligaforskningsnära de teknikerintensiva företagen,gruppen. av

bortåt också40 avknoppade från företag och medär störreprocent,
minst fem anställda redan under startåret. Bland de forskningsnära är

"bisyssleföretag",påtagligtdet främst inslag mycket små ägdaett av av
inom högskolan,forskare bidrar till småskaligheten.som
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Tabell 6.16 Forskningsnära och teknikerintensiva småföretag,
startade 1982-87. Grov struktur år 1993

Forskningsnära Teknikerintensiva
FoU FoU FoU FoU

redovisad redovisad redovisad redovisad
Population, antal företag 96 92 65 l 10
Totalt antal anställda 885 280 895 l 485

i företag klassas 300 15 120 60varav som-
tillverkandesom

Antal anställda, medeltal 9,2 3,1 13,8 13,0
Antal anställda, median 4 2 ll 10
Antal företag med 21-49 14 4 14anst 24
Tjänsteforetags andel, %

antal företag 74 91 87 96av-
antal anställda 66 96 87 96av-

Tabell 6.15 visar även få företagen har påtagligatt ytterst av mer
utlandsfakturering, fåtal kunder ofta dominerar faktureringenatt iett
Sverige 80än klassas till tjänstesektorn.samt att Sammaprocentmer
bild har kommit fram vid tidigare studier små företag kanav som
klassas forskningsnära eller teknikerintensiva.som

Tabell 6.16 några data för de företag åren 1982-87.startatsger som
för cirkaDe 35 i samtliga fyra delpopulationer.procent Barasvarar

knappt 10 de forskningsnära tycks nå 20 anställdaprocent överav
inom år7 8 från Tillväxten tycks betydligt blandstart. destörrevara-
teknikerintensiva företagen, särskilt i den inte redovisatgrupp som

ForskningsnärhefFoU. är uppenbarligen inte faktor i sigen som
bidrar till tillväxt.

Tabell 6.17 bild grundarna och deras bakgrunder. Drygtger en av
företag har minst två grundare.vartannat Deras medianålder är

påfallande hög, bortåt år,40 betydligt högre bland grundareän av
snabbväxande företag där grundamas medianålder enligt studier är
knappt 35 år. Bland de forskningsnära kommer grundarevarannan
direkt från högskolan, flertalet från anställning eller från forskar-
utbildning. Bland de teknikerintensiva dominerar anställningar inom
företag drygt femte grundare kommer här direktäven frånmen var
högskolan. Resultat från utförd FoU inom högskolan har iväntatsom
mycket högre grad varit utlösande faktor för inom destart
forskningsnära företagen. Siffrorna antyder så varit fallet vidatt
flertalet företagsstarter där högskoleanställd forskare variten en av
grundarna. Men samtidigt bör resultat högskoleforskningnoteras att av
inte haft någon betydelse alls vid hälftenän de forskningsnära,mer av
och vid 80 de teknikerintensiva företagensprocent start.av
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deras bakgrundochTabell Grundarna6.17 m.m.

TeknikerintensivaForskningsnära
FoUFoUFoU FoU

redovisadredovisad redovisadredovisad
3232 l 0256 278företagAntal
496326439 453grundareAntal

1,6 1,51,61,7företagsnitt per- 404038 38medianålder vidGrundamas start
verksamhetGrundamas närmast

avknopplingsmiljön;före starten -
%-fördelning:

202950Universitet/högskola 54Inom
1310 10grundutbildning 18-
3615forskarutbildning 14-
41325anställning 22-

49 583634företagInom
3164 13oU-verksamhetF-

553330 23annat-
12 5forskningsinstitut lInom

2017skolor, inom 11 11andraInom
offentlig sektor m.m.

från utfördBetydelsen resultatav
universitet/högskolainomFoU

andel, %,vid starten av-
företagen

629utlösande faktor-
1218betydelseviss-
8253betydelseingen-

utgjorti så ringa gradnotering forskningsinstitutenYtterligare är atten
grundare tidigaredrygtavknoppningsmiljö. cirka 30 l 000Bara varav

högt räknatvilket betydervid forskningsinstitutanställda att en
före-årligen väljerde anställda vid instituten att starta egetprocent av

tillämpnings-generelltinstitutens FoU ärDetta setttrots atttag. mer
inriktad högskolans.än

samarbetet med hög-värderingarTabell belyser företagens6.18 av
de forskningsnära företagtabellen särredovisas data för ärskolor. I som

parkföretag. Tabellenforskningsparkerlokaliserade till an-anger
mycket viktigsamarbetsformdelen företag äratt res-anser ensom

förekommit.inte identisk mellan deOrdningenharpektive är nästan
FoU-samarbete.viktigareRekrytering rankas äntre somgrupperna.

tillforskningsnära har parkföretagennoterbart bland deSärskilt är att
övriga företag.FoU-samarbete med högskolan Demed mindre änoch

högskolansfrekvent brukheller inte utmärkastycks avav mer
utrustningar.

6 16-0768
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Tabell 6.18 Värdering samarbetsformer mellan högskola ochav
forskningsnära/teknikerintensiva företag

Ingående företag: parkföretag:orskningsnäraF företag i forskningsparker
287

orskningsnäraF företag, övriga: 247
Teknikerintensiva företag: 533

Svarsbortfall: 3-6 %

Samarbetsform Mycket viktig Har inte förekommit
samarbetsform

Forskningsnära Tekni- Forskningsnära Tekni-
ker- ker-

Övriga ÖvrigaPark- inten- Park- inten-
företag företag siva företag företag siva

Köp FoU- eller stöd- 9 15 5 52 44 59av
tjänster från högskolan
Genomförande l l 15 4 53 55 68av gemen-

FoU-projektsamma
Bruk utrustningar inom 15 17 7 43 41 60av
högskolan
Riktad rekrytering från 28 17 18 40 48 43
högskolan

Tabell 6.19 belyser parkföretagens Braskäl välja parklokalisering.att
serviceallmän motionslokaler, par-konferensrum ochrestaurang,

imagekens rankas viktigare möjligheternaän till FoU-samarbetesom
inom parken eller med närliggande högskola. bildDenna har också
kommit fram vid studier utländska forsknings- eller teknikparkerav
där framför allt imagevärden betonats ha forskningsparks-att en-
adress många gångerär bra för affärerna Förväntningarna i detta av-
seende tycks också ha infriats, något definitivt inte gäller faktornsom
attraktiv hyra". fastighetsbolagDe driver parkerna tycks ha sattsom
hyrorna högre vad företagenän trodde vid lokaliseringsvalet. Bakom
ligger förmodligen förhoppningar uthålligt låga hyror till följdom av
offentliga subventioner till företag med högskolenärhet.
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forskningsparker,inom femtonForskningsnära företagTabell 6.19
parklokalise-Swedepark. Skäl väljatill föranknutna att

ring

Antal svarande företag: 140

starkt skälViss Oväsent- OmStarktFaktor
faktor eller vissskäl betydelse lig

betydelse:
Har

förväntning-
infriatsarna

79service inom parken 32 51 17allmänBra
26 84image skapar 30 44Parkens

marknadsvärden
79till utbyte med 30 35 35Möjligheter

närbelägeninompersoner
högskola

89Rekryteringsfördelar 28 29 43
34 53Attraktiv hyra 23 43

70Möjligheter till samspel med 17 33 50
inomoch andra resurserpersoner

övriga parkföretag

ägarbilden i företagen vid och under 1993.tabell 6.20 belysesI starten
hundra. harRiskkapitalbolag bara majoritetsägare i företag Deär ett

trettionde.något ägarintresse i fler företag år 1993 bara i Ivartmen
harforskningsnära och cirka teknikerintensiva företagcirka 5 10 ett

gått med under startåret. lågariskkapitalbolag in Deänpengar senare
erfarenheterreflekterar dessa bolag, till följd negativasiffrorna att av

åren harfrån relativt omfattande satsningar 1985,runt mernumera en
kritisk hållning till satsningar i små utvecklingsintensiva företag. Andra

spelar mycket roll risk-privatpersoner grundarna större änän en
bland teknikerintensiva småföretagen. Lik-kapitalbolagen, särskilt de

andra länder. majoritetsägarenande förhållanden finns i företagAtt var
sjunde teknikerintensivt markerarredan från i företag attstart vart

outsourcing medåtskilliga dessa där medarbetare, detär typav av
externaliserat tidigareavknoppande företagets aktiva stöd, internen

teknikspecialiserad stödfunktion.
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Tabell 6.20 Majoritetsägare vid och 1993. Fördelning, %start

Forskningsnära företag Teknikerintensiva
företag

Start 1993 Start l 993
Antal ingående företag 526 529 523 527
Majoritetsägare, %-fördelning
Enskilda 85 77 71 60personer

Grundare 81 70 67 46-
Andra 4 7 4 14-

Företag 7 12 18 27
Svenska 5 9 13 19-
Utländska 2 3 5 8-

Riskkapitalbolag 1 l l l
Offsrnlisa ägare -i á211m;

______ __ __ .....majoritetsägareIngen 5 8 6 7
Summa 100 100 100 100

I enkäten har företagen ombetts bedömningargöra svårigheter inomav
vissa problemområden. Tabell 6.21 sammanfattar resultaten. Bland de
teknikerintensiva "startkapital"ansåg bara tjugonde grundare attvar

påtagligt problem. Andelen bland de forskningsnäraettvar var
påtagligt högre sju tio ansåg allt inte hindradestrots att startenmen av

kapitalbrist. Betydligt fler företag har haft påtagliga problem medav
skaffa utvecklingskapital, tredjenästan bland deatt vart

forskningsnära. Men här de teknikerintensiva,även ochanser mer
snabbväxande, företagens grundare/ägare kapitalproblematiken varitatt
förhållandevis begränsad sju tio har i princip inte haft problemav-
alls. Hälften marknadsföringföretagen i bägge attav grupperna anser
varit åtminstone i viss mån problematiskt område, mycketett mer
problemfyllt utvecklingsarbetet.än Bilden väl mångårigastämmer med
erfarenheter från STUs/NUTEKs stöd till små teknikbaserade företag.

SCBs undersökningI har hälften de forskningsnära och 40av
de teknikerintensiva företagen lämnat FoU-beskrivandeprocent av

uppgifter. deI redovisande företagen knapptär 1900 akademiker,
520 med forskarutbildning, engagerade i FoU. Med hänsyn tillvarav

undersökningens täckning antyder siffrorna de forskningsnära ochatt
teknikerintensiva småföretagens totaltFoU åtminstonesett engagerar

forskarutbildade800 vilka utför drygt 500 FoU-årsverken.
Talen ska i ljuset års1993 FoU-undersökning för företagattses av

med minst 50 anställda redovisar 2000 FoU-ârsverken utförda av
forskarutbildade inom hela företagssektom. Därmed skulle de
forskningsnära och teknikerintensiva småföretagen för cirka 20svara
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industriföretasgmedelstorasmå tilliÖversikt Tillväxtmönster7
1975-90åren

Rl994:30NUTEK-rapportKälla:

intaktbedrivitföretagungefärlig bild stort settTabellen ensomavenger
således.via uppköptillväxt1975-90".åren Ingenetableringsortenpåverksamhet

1990storleksklasser%-fördelning överoch antalStorleksklass
företag 1975

500-200-499100-19920-49 50-9910-19ftgAntalKlass
0,2å326556010-19 l --

0,4358 l72269020-49 1 -
0,13204627482050-99

616452 272520100-199

har växti den största,storleksklassema, någotmindrei de3 merprocent
dei allasnabbväxaredessaDetaljdata visartvå klasser"."h0ppatväsentligt att -

årligföretag visarenstakaår. Barasnittmed i l0klassernafyra växt procent per- allaEller Nästanomvänt:ellerpå 15sysselsättningstillväxtuthållig procent mer.
år visarpå 5-l0periodanställda, övermed minst 10industriföretag, ensom

huvudsak viaiår eller växerpåsysselsättningstillväxt 20 procent mer,per
företag.andrauppköp av

forskar-utförsnäringslivetFoU-årsverken iallaprocent avsomav
respek-läkemedelsindustrinandelungefärellerutbildade, samma som
alltframförunderstrykerSiffrornaverkstadsindustrin. atthelative

roll i FoU-systemetmycket viktigharsmåföretagdessa somen
tidigarebelysts i fleraförhållandetill företag,större ettpartners som

studier.
refererade SCB-härkapiteli DenåterkommerDetta tema

ocksåjämförelser görsdärtabelli 6.22,sammanfattasresultatstudiens
Ericssontelekommunikationsindustrin samtförmed FoU-data

FoU-under-ordinarieenligtforskningsbolagforskningsinstitut och
utmärksFoUsmåföretagensforskningsnäraför 1993.sökning De av

akademikerårsverkenandelhögpersonalkostnaderna,andel förhög
låg självfinan-relativtforskarutbildade,gällersärskilt vadoch sett

via FoU-från andra företagfinansieringandelhögsieringsgrad men
medinteraktionvitalpåtagligt parterupphandling externasamtm.m.

tekniker-FoU. Deutgifter förbeskrivningeni övrigt externäven av
uttalade, drag.mindresnarlika,harintensiva företagens FoU men
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Tabell 6.22 Företag redovisat sin FoU-verksamhet. Någrasom
huvuddrag och jämförande perspektiv

Företag med -50 Jämförelser, verk-
anställda samheter redo-som som

närmare redovisat visat FoU till ordi-
FoU narie FoU-statistik

Forsk- Tekniker- Forsk- Tele-
nings- intensiva nings- kommu-
nära institut, nikations

FoU- industri
bolag

Antal företag 256 2 10
Antal sysselsatta l 745 2 960
Antal årsverken l 540 2 730

snitt företag 6,0 13,0per-
FoU-årsverken totalt 710 882 2 694 5 739

% totalt antal årsverken 46 32 80av 20- ca.
FoU-årsverken utförda av

forskarutbildade 202 120 345 228-
andra akademiker 372 534 1 178 2 925-

Andel FoU-årsverken utförda 80 75 57 55av
akademiker, %

forskarutbildade enbart 28 14av 13 4-
Antal akademiker, engagerade i FoU 876 984 l 676 l 210

forskarutbildade 336 183varav 380 250- ca. ca.
Utgifter för F MkroU, 441 732 2 895 6 390egen

% personalkostnader 62 47 38 37-
Finansiering, FoU, %egen

Självñnansiering 54 58 9 92-
Svenska företag, utländska 24 27 72 5-

koncemföretag, privat svenskannan
finansiering

NUTEK, forskningsråd, 10 7 17 2annan-
offentlig finansiering

Annan utländsk finansiering inkl 12 8 2 1-
EU
Utgifter för MkrFoU,extern 66 68 249 1 512

vid svenska högskolor 16 5 44 2-
vid svenska företag 36 24 149 336-
vid svenska forskningsinstitut 9 18 18 35m.m.-
utförd i utlandet, dotterbolag 5 21 39 l 140m.m.-
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problem-vissasvårigheter inomBedömningarTabell 6.21 av
områden

Svårighetsbedömningar inomProblemområden
företaTeknikerintensivaföretagForskningsnära
HögstVissaIngaVissa HögstInga
påtag-ellerpåtag-eller

ligaringaligaringa
%% 5% 158013 %20 %%67startkapitalFå

1319682825utvecklingskapital 47Få

3207731780utvecklingsarbetetInom
123553173746marknadsföringenInom
4276942175tillväxtledning,Inom

PerspektivFoU-verksamhet.sinredovisatTabell 6.23 Företag som
respektivetillverkandeklassasföretag somsom

tjänsteproducerande

TeknikerintensivaForskningsnära
TjänsterTillverk-TjänsterTillverk-

ningning
1733720650företagAntal
ll02620080460 1årsverkenAntal

12,216,85,29,2företagsnitt per- Startårefterårsverken, %Fördelning
för företagen

36511826startade 1981senast- 34174857startade 1982-87- 303234171988-93startade- 62011037565FoU-utgifter, MkrTotala
720160585125FoU-årsverkenTotala

1002017525forskarutbildadeavvarav- 34265427antaltotalt0U-årsverken, %F av
årsverken

fördeladeFoU-utgifter, över
Mkrinriktning,

2009318558industriprodukterUtveckling av- 31015165tjänsteprodukter 5Utveckling av- 10l2252produktrelaterad FoU-

FoU-redovisande företagen,för deuppgifterytterligareTabell 6.23 ger
tillverkningsindustrintillde hänförstillmed hänsynuppdeladehär om

forskningsnärasåväl denoterbartSärskilt ärtjänstesektorn. atteller
gradpåtagligiFoUtjänsteföretagensteknikerintensiva avsersom

partnerskapderasmarkerarnågotindustriprodukter,utveckling somav
företag.industrisektoms störremed
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Översikt 8 Tillväxt i små företag. Några observationer från en
engelsk kartläggning småföretagssektomav

Punkterna bygger på fakta, och analyser hämtade från bokenresonemang
"Understanding the small business sector". Boken, korn 1994,utsom samman-fattar fyraårigt brittiskt projektett åtskilliga forskargrupper.engagerat Densom
syftar till med politikfrågor iatt belysa "state of thecentrum inomart" området.

tillverkningInom och företagsnära tjänster bara0 är 15-20 deprocent av
oberoende små företagen uttalat tillväxtinriktade. tvåMen kan tänkatreav
sig försiktig tillväxt.en

Bland företag vid sysselsätter á två0 start och intesom en personer som
allsväxer baraår cirka 40 kvar självständiga företagprocent femsom

efter start.

Små företag, ingår i franchisesystem eller0 andra stödjande strukturer,som
har betydligt högre överlevnad andraän småföretag.

allaI grupperingar små företag det0 är litet antalett förav unga som svarar
huvuddelen sysselsättningen efter fem år. De 20av växtprocent som
snabbast då för minst 80 sysselsättningensvarar procent iav en
gruppering.

Inom tillverkning skevhetenär än markant.0 Högt räknat 3mer procent
visar snabb tillväxt når minst 50 anställda tio år efter start.-

Företag med arbetsmarknadspolitisktstartas0 stöd arbetslösasom fårsom
stöd eget visaratt mycketstarta sällan tillväxt. Aven de flestaom
överlever första året stödåret hälftenär försvunna inom år.tre
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teknikbaseradeMed företag" vanligen högst år gamla"unga 15avses
företag, for vilka det tekniska innehållet i produkterna, eller det tek-
niska kunnandet, avgörande betydelse för konkurrenskraften."är av

vida definition rik flora företag. Inslag kanDenna t.ex.rymmer en av
företag utifrån lederFoU den globala utvecklingen inomvara som egen

smalt teknikområde, specialiserade tekniska konsultföretag med iett
huvudsak lokal marknad, företag utvecklar och tillverkarsom pro-
dukter baseras på teknologi, företag produktersom ny vars ger nya
användarvärden kombination kända tekniker, företagsamtgenom av
där avancerad tillverkningsteknik särskild konkurrenskraft.ger

högskoleavknoppade företag högskoleföretagMed eller avses
vanligen företag där minst grundare kommer direkt från tjänst elleren
forskarutbildning vid högskola. företagets verksamhetAtt nära
anknyter till högskoleforskning grundares eller annans däremotär

någotinte kriterium i sig, inte heller företaget har högskolenäraatt en
lokalisering till forskningspark eller liknande. grundareFöretag vars
kommer direkt från grundutbildning vid högskola, och företag som

under utbildningstiden studentföretag, räknas inte in istartats
gruppen.

Högskolefäretag begreppdet här används inte medärsom
nödvändighet teknikbaserade. studier visar bredMen majoritetatt en

under begreppet. har oftast bildats för exploateraDe att ettryms
kunnande grundarna förvärvat och förädlat inom försom ramen en
högskoletjänst. Då och då ligger detta kunnande i något iavseende
"forskningsfronten" företagetnär startas.

Svenska7.1 erfarenheter

Kriteriet "minst grundare direkt från tjänst vid högskolan" ären en-
tydigt. harDet i flera vältäckande studier högskoleföretaganvänts iav
Sverige. studie redovisadEn 1987, avsåg drygt 150 företag, startade

Teknikbaserade1980-85. En studie Olofsson Wahlbin,senare -
högskolan,företag från januari 1993 omfattande totalt cirka 500-

företag startade under 1980-talet. studier i alla väsentligheterDessa ger
mycket likartad bild högskoleföretagandets omfattning, strukturen av

och direkta sysselsättningseffekter.
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fallstudier förkompletterats medharkvantitativa analysernaDe att
och utveckling. Sammantagetenskilda företags relationerbelysa ger

i de högskoleföretagverksamhetskaraktärengod bildfallstudiema aven
långsiktigastudier1980-talet. Svenskaunderstartats av mersom

tillpopulationen, framenkla skäletsaknas deteffekter ännu attav
fleradet finnssynnerligen begränsad. Men1970-talets mitt, ut-var

indikerarår.tidsperspektivet 30-40ländska studier där är Dessa att
och på långmiljöbetingelserunderhögskoleföretagandet, gynnsamma

näringslivsutvecklingen ivärden betydelse försikt, kan skapa storav
kapitlet.studie refereras iEnstort. senare

startade underhögskoleföretag,svenska studierna cirka 500De av
syssel-sammanfattningsvis följande. Medianföretagetvisarl980-talet,

startade underBland högskoleföretagtvå år 1992.satte personer
medsmå bisyssleföretaghade hälften förblivitbörjan l980-taletav

hälftenBland företag startade underomsättning under Mkr.0,5 senare
mindre,mycket små bisyssleföretagl980-talet inslaget menavav var

hade femfemte företagåtminstone än25 Baraprocent. vart mer
växande företag, inriktade inter-Inslaget snabbtanställda. av

hård- elleregenutvecklade produkternationell marknadsföring av
kunde barapopulationen 500mycket litet.mjukvara Iännu omvar

Mkr,karaktäristik omsättning minst 20tio sådancirka ges en
MkrNågra dessa 50exportandel minst 20 procent. änomsatte merav

omsättning ochstod för hälftenår tio företag1992. näraDessa nog av
Mkr respektivetotalt nådde cirka 2 500sysselsättning i gruppen, som

år000 1990.3 personer
år efter för deföljande för läget tiostudienI görs startprognos

d.v.s. bild vadhögskoleföretag åren 1990,startats runt en av somsom
vid sekelskiftet.kan förväntas

lågförblir bisyssloföretag på mycketföretag tioKnappt tre av0
Mkr.omsättningsnivå mindre 0,5än

Mkr ochtio når omsättning mellan och 2företag 0,5Tre av en0
på den nivån.stannar

och Mkr.till omsättning mellan 2företag tio 5Ett växerav en
börjartill Mkr eller Två dessaföretag tio 5Tre växer avav mer.

levnad.redan under de första åren sinväxa av
tillväxa rejältfemtio i årskull börjarcirka företagBara ett en0 av

efter år.först 5-10

år etableringsfrekvensen cirka 30Under 1980-talets första nyavar
såvälökat intresse för dessa företag,år. Som reflexföretag en avper

på då nyetablerade capital-från myndigheter aktörer den venturesom
Under decennietsfördubblades frekvensen fram tillmarknaden, 1985.
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Antal företag startade forskare/lärare vid någraav
universitet/högskolor

årAntalper
167
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År. , N iCTH Linköping Lund Umeå

Nivån påNot: CTHs kurva reflekterar effekter prof. Torkel Wallmarksav
"mentorpionjärarbete under 1970-talet för högskoleföretagandet.som

sista år föll den åter till cirka 30 företag år. Nyckeltalenper ovan
antyder dessa kommer bara å två till minstväxa 50att ett attav an-
ställda inom tio år.

Två företag har forskarutbildade i grundarkretsen. Tvåtreav
företag helt grundarägda, i åtta tio företag grundarnatreav var av var
majoritetsägare. Venture capitalföretag hade i tiondeägarposter vart
företag bara majoritetsägare i på hundra. tionde hadeIett vartmen var
ägarmajoriteten övergått till företag. Två företag drev sinannat treav
verksamhet på högskoleorten, fjärde inom högskolans forsknings-vart
eller teknikpark.

Marknadsföring egenutvecklade produkter dominerade i vartav
fjärde företag. Stora företag, offentlig förvaltning och forsknings-
organisationer dominerade kundsidan. Nära företag hadevartannatnog
FoU-uppdrag väsentligt inslag i omsättningsbilden. sju företagFörsom

tio dominerade inhemsk försäljning helt. Bara i tiondevartav
dominerade utomnordisk försäljning.

Merparten företagen kan således beskrivas små utvecklings-av som
/konsultföretag med liten, kvalificerad, kundkrets och utpräglatmen
nationell inriktning. Ungefär företag beskriver sin huvud-vartannat
verksamhet utvecklingsarbete för kunders regelmässigt störresom -
företag räkning.-
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Översikt från högskolan HalmstadErfarenheter i9

anställda vidhögskoleföretag omfattar enbart företag startadeGruppen av
startade studenter ingår inte. På tiduniversitet och högskolor. Företag av senare

har studenternas nyföretagande allt uppmärksamhet. orsakEn ärrönt större att
vid några högskolor utbildningslinjer inriktade mot attsatsatman nya

till företag. Högskolan i Halmstad har här gjortinspirera studenterna att starta nya
pionjärinsats.en

försök fånganyligen framlagd licentiatuppsats Eriksson 1996I görs ett atten
vid Högskolan iomfattningen och betydelsen det företagande utbildningarsomav

Halmstad, främst den s.k. utvecklingsingenjörslinjen, givit upphov till. Studien
nämnvärdvisar många företag antalet aktiva företag medatt startats attmen

storlek litet. totalt studenter utexaminerats under åren 1981-Av 616ännu är som
har enkät. de medverkat i92 464 125 27 procentsvarat att startenen uppger

företag.97av
för dessa år följandeLäget 1992 var

inte aktiva eller högst kronor.30 00057 procent omsattevar°
22 30 500 000 kronor.procent omsatte- -

miljoner.19 0,5 10procent omsatte- -
3 minst 10 miljoner.procent omsatte-

Studierna visar tydligt de direkta effekterna for sysselsättningen,att
såväl på riksnivå högskoleorterna, högst begränsade,ärsom
åtminstone i tioårsperspektiv. fallstudiema mycketMenett ger

Åtskilligacentrala kompletteringar. högskoleföretag realite-fungerar i
viktiga till företags svenska och utländskaten partners storasom

utvecklingsavdelningar, bl.a. marknadsför "produk-att ettgenom man
tifierat" forskningskunnande. flera storföretagsprojekt, resulteratI som
i spektakulära marknadsframgångar, har med förhållandevissamverkan
små högskoleföretag med frontnära, specialiserad kompetens, haft
central betydelse.

Samverkan med högskoleföretag ganska vanligt inslag iär ett stora
företags FoU-projekt inte direkt anknyter till kärnverksamheten.som

FoU-upphandling marknaden riktat högskoleföretagDen tordemot
enligt studier uppgå till miljard år. i dettaDet ärrunt en per samman-
hang kommersiella succéer ochvärt Astras LOSECatt notera att som
Ericssons mobiltelefoni från början "udda" projekt med liten till-var
delning interna FoU-resurser. Projekten drevs i liten skalaförstav
inom koncerninterna, ganska små högt specialiserade FoU-men

Småskalighetenföretag. framtvingade i sin bl.a. intensivttur ett
samarbete med användarnära forskargrupper och med andraexterna,
utvecklingsföretag.
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rejältfaktiskthögskoleföretaggrundare växtIntervjuer med somav
dessainomunderstrykerbelysningar. ävenytterligare De attger

underordnat måletskedesnabb tillväxt i förstahögskoleföretag är ett
nischföretagstarkt specialiseratmarknadspositionetableraatt somen

grundareEnligt dessahuvudprodukt.med "frontnära kompetens" som
undersökauthållighet""meduppgiften därförden förstaär att stor

någramed något ellerkontraktsbunden samverkantillmöjligheterna
nyckelSverige. förstainom, eller EnFoU-intensiva storföretag utom,

grundarna verkligenkontraktet. andradet första Entill ärväxt att
påforskaremarknaden, inteföretagare iidentitetantar somsom

företagsvärlden.besök itemporärt
småmellan högskolansutveckla symbiosenverka förAtt att

marknadsnära FoU-och de företagensavknoppningsföretag stora
erfarenheter,dessa grundaresborde, enligtavdelningar ettvara

industriell tillväxtpolitik söker skapainslag iväsentligt uren som
fokuserasfinansierad forskning. "Stora företags FoU-resurseroffentligt

teknikutveckling inomaffársdrivenregelmässigt pånärmast
söker innova-blir i huvudsakEffektenkärnverksamheten. att man

FoU-upphandlingexisterande produkttekniker.utvecklartioner som
åavknoppningsföretag kanforskningensden tillämpadefrån främst

affärsutvecklingför den teknikdrivnasidan öppningarandra ge nya
sikt skapa kärnverksamheter."för påofta krävs att nyasom

samspelet närings-genomförde bred studie rörandeIVA1986-87 en
medsymposieserieArbetet genomfördes i formliv högskola. av en-

rörandeBland belystes frågorcirka deltagare.400 annat unga
behovet/nöd-roll i det industriellahögskoleföretags systemet -

kunder, nödvändighetentidigt samspel med krävandevändigheten av
entreprenörskapet. Belysningarbygga detföratt steg steg upp egnaav

kundperspektiv köpare tjänsterflera deltagaresåväl var avurgavs
Betoningen hög-grundarperspektiv.från högskoleföretag avsom ur

och dedärmed kompletteraskoleföretagens systemroll kunde nyansera
konstaterade be-ofta itillväxtinriktade beskrivningar utmynnatsom

tidiga skeden.utvecklingsarbete ioffentligt stöd till företagenshov av
sammanfattning:redigerat följandeIVA-meddelande 260I ges

Företag sällan mycket speciellmed forskande miljöer har inteirötter en
överföra teknik och"produktifiering"inriktning, deras affärsidé är att genom

första hand iforskningssystemet. uppstår och utvecklas ikunskap från De nära
specialiserade ochdesamverkan med etablerade företag. Genom ärattstora,

effektiva komplement till dearbetari marknaden kan de fungera storasom
avknoppningsföretag bör därför iFoU-verksamheter. Högskolomasföretagens

infrastrukturell inte loka-hand nationellförsta resurs, somses som en
resultaten, åtminstonesysselsättning. affärsmässigala/regionala skapare Deav

deras kunder.skördas regel de företagde storskaliga, ärstörre somsom avmer
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Översikt Karaktäristiska drag i teknikbaserade10 unga,
tillväxtföretag i Sverige

samarbete med iUnder slutförde dåvarande STU, i1982 MIT Boston, en
sextiotal snabbväxande, teknikbaserade och grundarägdainträngande studie ettav

tillverkande företag. Medianföretaget tio år gammalt, hadesvenska 50var an-
såldeställda, på utländska marknader, satsade 5-1060 procent procent av

medomsättningen i marknadsinriktad produktutveckling, tillväxte 10-15 procent
år och visade lönsamhet väl branschmedian.realt överper en

"avknoppade" från medelstora företag dominerade.etablerade tillFöretag, stora
teknikbaserade affärsidéema, ofta med beröringspunkter med de avknoppandeDe

företagens, byggde i huvudsak på kombinationer kända tekniker. Grundamaav var
genomgående affärsinriktadehögutbildade, tekniker i 35-årsåldem, bara i enstaka
fall forskare. Grundarteam, formade inom avknoppande företag, mycketett var
vanligare enskilda inom mångaverksamma olikaän entreprenörer. Företagen var
branscher, såväl hög- lågteknologiska i statistisk mening.som

70 företagen hade de första produkterna utvecklats i direktI procent av
samverkan med pionjärkund inte utländsk, vanligen inom försällan etten ramen
utvecklingskontrakt där kunden avsevärd förskottsfmansiering. Relationer tillgav
dessa pionjärkunder ofta utvecklade redan under grundamas tid anställda.var som
Brist utvecklingspengar"på under de forsta åren sågs i efterhand mer som en
fördel begränsande faktor.än som en

de snabbväxande företagen följande inslag tydliga:I mest var
Tidiga marknadsinvesteringar: tidigt investerat i marknads-Företag- som
relationer bl.a. via dotterbolag på potentiellt viktiga marknader iegna- -
stället för i produktionskapacitet i Sverige tenderar ha bäst växtkraft.attegen

"teknik-Kontrollsyn: Signaler från kunder överförs bäst via kanaler,- egna
faktom ska utvecklas och exploateras i regi i samspel medegen men
kunderna.
Relationsorientering: Utåt skall företaget nod i nätverkett- vara en genom
vilket förbättringssignaler, utvecklingsimpulser och marknadsdata återförs. Inåt
skall företaget helhet, där medarbetarna individerskapandevara en som sam-
verkar likt länkar i kedja.en
Improvisation kring grundkoncept: Visionsstyrd utveckling i stället for°
detaljplanerad möjligheter och utnyttja plötsligt uppdykande mark-attger se
nadschanser.
Balanserad tillväxt: fårTillväxten inte soliditeten.äventyra-
Målstyming: medarbetarna konkreta påverkbaraFör och mål utvecklingenstyr-

för Mål uppställs för i alla funktioner och alla nivåer.steg steg. stort sett
STU/MIT-studien utgångspunkter för flera avhandlingar och andra studiergav av
tillväxtföretagande, främst inom tjänstesektom, vilka bekräftat den här skisserade
bilden det tillväxtföretaget.av unga

bör betonas åtskilliga STU/MIT-studiens företagDet korn drabbasatt attav
ekonomiska kriser och ägarskiñen under 1980-talets del, främst iav senare

samband med aggressiva försök nåsnabbt internationella marknadspositioner.att
fleradetta i dag företag världsledande inomTrots är sina nischer.ärstora som
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Existensen rik flora sådana avknoppningsföretag kan betydelsestorav en av
för den framtida näringslivsutvecklingen i storföretagsdominerat och starktett
intemationaliserat Sverige. sin flexibilitetGenom ochspecialisering i mark-
naden kan dessa småföretag följa, tolka och förmedla internationellat.ex.
forskningsresultat och skapa bryggor och kommersiellt samarbete mellan

utlandet.svenska storföretag och kunskapscenter i

sammanfattningsvisIVA länkrollen föga uppmärksammats i debattennoterar att
högskoleföretagens funktioner. örbises den marginaliseras högskoleföretagensFom

verkliga betydelse för breddning och förnyelse svenskt näringsliv. kanDenav
heller inte administrativa förersättas länka högskola ochattav arrangemang
näringsliv.

Erfarenheter från7.2 USA

Bankmannen Matthew Bullock från Barclays i London blev i slutet av
1970-talet involverad i några Cambridge-företag avknoppats frånsom
universitetets forskning. fördjupa sina kunskaperFör han tillatt reste

för del därUSA erfarenheter. Bullock intervjuade cirkaatt ta av vunna
universitetsforskare,150 företagare "hoppat frånav"personer som-

universitetsforskning, för storföretag, venture-capital-representanter
företag, banker och myndigheter. Resultatet "Academicrapporten

IndustrialEnterprise, andInnovation the Development of High
Technology theFinancing United States".in

Bullocks analys högskoleföretagandets och drivkrafter,rötterav
och dess centrala betydelse för nyttiggöra forskningsresultat, haratt

uppmärksamhet såväl irönt USA i Europa. Hans analys tycksstor som
också väl in på de svenskastämma erfarenheterna under de 10-senaste

åren, beskrivna20 i föregående avsnitt.
Följande redigerat, mycket kortär sammandragtext ett ur

inledande kapitel. Bullock de viktigaste erfaren-rapportens attmenar
heterna följande.är

The Role of Universities with ThresholdsLow Commercial Interactionto

"There widespread interest universities in transferring technologymany
industry through such mechanisms university licensing ofñcies,to as

industrial liaison and science parks... the effect ofHowever, theseprograms
the attitudes of academics towards the commercialarrangements on

exploitation of research often limited.
The critical factor in changing these attitudes the willingness of

university authorities environment which, within bounds, allowsto create an
individual academics develop their commercial whilstto venturesown
coninuing staff members the university. This be describedatas process can as
lowering the threshold commercial interaction...to
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Översikt små företag växer.Brittisk forskning1l somom
sambandoch funnaHypoteser

sector ñånUnderstanding redovisar resultatenStoreysmall businessthebokenI
hypoteserbrittiska, i formsmåföretag, främstväxandemängd studier avaven
allasamband. studiernasådana följandeNågra väsentliga röräroch funna typer-

dominerar.tjänsteföretagföretag varförav

hypoteserfaktorer/formulerade KommentarStuderade

Tillväxt i allasamband. TillväxtforetagStarktMarknadspositionering:- -
medkonkurrerar främsttyd- branscherprodukter/tjänster medirotas -kundvärden. ocksåDeegenskaper ärligt åtskiljande mer upp-som

nischer. agerande,konkurrentersmärksammaipositionerar
fler leve-kundsamarbeten,har närmare

exportbenägenhet.ochrantörer större
Nännarknadens typiskt brittisktsamband.Starkt EttLokalisering: om--

viktig. småföretag säljer minstväxande 75fattning
marknaden. Medpå den lokalaprocent

tillväxtchan-närmarknad ökarstörre
serna...

snabbväxaresamband.delegera: Starkt lGrundamas vilja att re--
Snabb chefer oña från lite företaginsiktsfull kryterastillväxt förutsätter större

egna".det delegeringenrekryterade Fungerardelegering till änexternt
mellanchefer snabbare viktigtblir beslutsfattandet -

vid tillväxt.
Tillväxt snabb-samband. mångaförutsätter Påtagligt MenKundsamarbete:-

bäst på utvecklai i realitetenhela tiden utvecklassortimentet växare är attatt
kundvärdetenner andras innovationerkundvärden ur -

i stället förkombinerar innovativtman
utvecklingsprojekt.allt påatt satsa egna

Förekomstsamband.ägarkapital: PåtagligtTillförsel externt avav-
Tillväxten business angels medföretag många s.k.begränsas ofta i gott

be-entreprenörskretsardela rykte i ärgrundarna ovilligadär är att
tydelsefullt"ägandet."

Det samband finns. stärksinte Visst DetPositiva startmotiv: omvar°
utmejslats fore Omväntaffärsidénvid förra arbetsplatsenkris start.utan

"livsstilsföretaggäller baraaffärsmöjligheterövertygelsen att om-om
centralt vandlas till tillväxtföretag.varsom

Ägande: Att finns.samband i de få studierlänkas Visstbli uppköpt som- -
svenska studier.bidrar till till- Gälleri företagin ävenstort -...

växt
samband främst bruketrådgivare/tjänster VisstBruk rörexterna avsomav-

råd-och affársstrategiskabanker, ekonomiskaadvokater, revisorer,från
Rådgivarinsatser Frekvent brukbl.a. revisorer.givarekonsulter: är mer

teknikrådgivareföretag tycks inte utmärkai snabbväxandefrekventa av
snabbväxama.
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ModelThe Soft Company

threshold universitythat from low"The small companies emerge a
Oñenof development.follow distinctiveenvironment to patternseem a

ofthey through severaltechnical consultancies,starting stagescan passas
honed down.their original academic expertisedevelopment during which

basis for specificwork mainly undertakenUntil final contractstage, ona
which usually last for time.clients, assignments some

described hardeningThis of development bepattern process,can as a
solutionsselling highly specialized technicalstarting with softa company,

companies, sellingspecific problems, and ending with fully hardfor more
standardized solutions and products general market.to a

Technology Transfer

research-based companies into large firms. Thus"Only few small growa very
of technical, industrial markets.tends in the undergrowththeir impact to occur

soft formed has led thewith which companies beThe tocancase
relativelyestablishment of large number of small companies, ready supplytoa

resolve largebut sophisticated consultancycheap reports tocomponentsor
design problems.companies development or

small finns providingThe first organizations recognize the potential ofto
service the technical offices,this ofsort government procurementwere

theparticularly in defense. this market later overshadowed byHowever, was
of large companies. This led of large companiesincreased interest patternto a

small but key technical suppliers of assimilatingacquiring newas a means
technology and of sustaining the of their innovation..."pace own

ofRecycling and the Development the Network

the development of"The growth of this acquisition routine stimulated a
herenetwork of small research-based Importantentrepreneurs. wascompany

for themselves leave the largethe tendency the recycleto toentrepreneurs -
again. Since they thenthat had bought their first andventure to startcompany

both capital and market expertise, theirhad and management nextmore
companies tended be harder and develop rapidly. thisAsto to processmore

repeated by fresh of successful soñ ledentrepreneurs, towas waves company
gradual of experience in the of the riskythe accumulation management more

hard research-based companies and the growth of private risk capitalto
available for such through infonnal investment channels withinventuresnew
and around the network..."

The of Professional CapitalEmergence Venture

"Professional capital emerged in the early 19605 of the networksventure out
California.in Massachusetts and Northern The linchpins of the business are

forty professional capital firms inthe locatedventure

16-07687
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Översikt 12 SBIR amerikansk förprogramsuccé atten-
kommersialisera små företags innovativitet

Small Business Innovation Research federaltSBIR är söker draett program som
små företags innovativitet. komProgrammet till stånd "Smallnytta av genom

Business Innovation Development ofAct 1982", stipulerar myndigheterattsom
med omfattande FoU-upphandling ska viss tillavsätta särskiltprocent ettmer en
srnåföretagsprogram. 1988 omfattade dessa cirka miljarder kronor.3program

Utgångspunkt för upphandlingen deltagande myndigheterär speciñcerar sinatt
FoU-efterfrågan i detalj. Upphandlingen sker sedan i två litet företag kanEttsteg.
få kontrakt på högst $ 75,000 för forutsättningsstudie $steg l och högstett en

för750,000 utvecklingsarbete steg 2. Ungefär hälñen de företag lyckatsav som
l-kontrakt lyckas också kontrakt för Men gallringen tillettta steg ta ett steg

skarp, baral drygtär 10 inkomna offerter får kontrakt. desteg Avprocent av
vinnande företagen hälñen högst två år gamla. hälñenär Drygt kan karaktäriseras

högskoleforetag. hälftenKnappt har mindre tio anställda.änsom
Grundprincipen vid selekteringen offerternasär relevans for den FoU-efterfrågan

speciñcerats myndighet. bedöms företagensDärutöver allmännasom av en
tekniska kompetens och ledningens kommersiella intentioner. utvecklings-Att
arbetet under kan leda2 till omfattande slutlig produkt- eller tjänste-steg
upphandling har här betydelse. slutligaDessa upphandlingama Lex. stora
försvars- eller rymdkontrakt sker helt marknadsmässigt små företag har här-Åinget företräde. andra sidan det i princip frittär fram för de småföretag, fåttsom

ellerl- 2-kontrakt, kommersialisera resultaten påsteg sätt.steg att annat
General Accounting Ofñce GAO genomför regelbundet utvärderingar av

SBIR-programmet. konstaterades1989 det väl uppfyller mål och visaratt satta en
FoU-effektivitet högre inom federalär än FoU. 1992 publiceradessom annan en

där l 500 projekt, fått steg-2-stöd, studerats. Vartannat hade lett tillrapport som
kommersialisering i någon fonn. Kongressen beslöt, bakgrundmot av
framgångarna, förlänga till år och2000 stegvis höjaatt programmet att av-
sättningsprocenten hos de deltagande myndigheterna.

GAO konstaterar i sina utvärderingar tydliga spelregler, medatt programmets
krävande kundermyndigheterna "anslagsbeviljare",i ställt for varitsom som

nyckeln till framgång. SBIR har inspirerat tillNUTEK SNITS,programmet
Små och företagsNya Innovationsutveckling med TeknikbeställningsStöd.

Massachusetts and California, and their continued interaction with the
entrepreneurial networks which essential the of the wholeto success
business. These firms only market makers, but also essentialact not as as an

and control mechanism for the of thesupport smallmanagement company on
behalf of the investors. The critical factor the of lies in theventuresuccess a
quality of the Key of the capitalist, inmanagement team. ventureresource
assessing and reinforcing this, his ability draw the managerial andto upon
market expertise of the entrepreneurial networks. Indeed, only afterwas
working closely with these networks for number of that the firsta years, wave
of professional capitalists emerged; in Massachusetts fromventure amongst
banking Officers who had been involved in lending soft companies duringto
the l940s and 1950s."
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Bullocks beskrivning kan förses med följande tidsaxel:

1930 harMIT sedan drygt 50 år "samhällsrollen" inskriven i
sina "Vi ska bidra till samhällets utvecklingstatuter.

öppenhet, inte bara forska och utbilda".genom
Stanfords blir snarlika.statuter

1930 50 "Avknoppningsföretagandet" Små "mjuka"växer.-
företag överför kompetens via kontraktssamarbetesom
med företag. "Förskott på kontrakt" viastora
framsynta banker t.ex. i Boston.

1940 50 Staten in på upphandlare små forsk-scenen som- -
ningsforetag ofta delleverantörer inom offentligastora
kontrakt. "Nätverket" fram.växer

1950 60 Några "hårda" företag med högskolerötter elektronik,-
instrument visar tillväxt. Placerarintresse skapasstor -
högskoleföretag attraherar privata placeringar.

1960 70 Nätverken och blirtätnar tydliga. Venture-capital--
företag bildas. Spektakulära vinster i några fall för
investerarna.

fåProcessen fram såväl kompetens nätverkenatt isom pengar
organiserad form VC-företagen och få symbios har således tagit minst
30 år
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näringslivssamverkanErfarenheter8 av

UniversitetLinköpingsvid

högskolamellansamverkanexempel på hurkonkretFör att ett enge
defångaförorganiseras,näringsliv kanoch regionens attsamt

hur långtförochpåverkar gränserfaktorerna sätterviktigaste som
utredningen valtutvecklas, har görakansamverkandenna att en

Universitet.vid Linköpingssamverkanstudienärmare av
Tek-dessoch främstLinköpings Universitets,råder enighetDet om

elektronik-hand data- ochi förstabetydelse förHögskolas,niska stora
omnejd. Utvecklingenmedutveckling i Linköpingpositivaindustrins

år.på cirka trettioperiodspiral, underpositivbeskrivaskan enensom
Saab ochindustri i bygdenhögteknologiskfrån börjanfannsDet en

och denuniversitetetetableradetill 1969vilket bidrogLuxor, att man
Norrköping.med bl.a.i konkurrenstill Linköping,högskolantekniska

på kvali-tillgångenetablerad ökadehögskolanmedochI att var
etablerings-attraktivgjorde Linköpingarbetskraft vilketficerad som

företag.självaforskarna och studenternabörjadeEfter tid startaort. en
tjänsterefterfrågade i sininflyttade företagennystartade och turDe

blevTeknikparken Mjärdevietableringar.ytterligareledde tillsom
skulle välja för sinEricssonföretagen.för de När ortcentrum nya

framstod Linköpingmobiltelefoniexpansion inomframtida som en
sin kvalifi-med sitt universitet,konkurrenskraftiginternationellt ort

i denunderleverantörsforetagarbetskraft och sina kompetentacerade
tilli Mjärdevi bidrogetableringteknikparken. Ericssonsattraktiva att

etableringsort.höja Linköpingsytterligare status som

DatorstradanFramväxten8.1 av

ÖstgötaCorrespondenten s.k.utvecklingen längs denföljerSedan 1983
Östergötland tilldär skyltarnaden tänktaDatorstradan, väg genom

Datorstradaföretag krävsfå räknasstår Fördataföretag tätt. att som
följande områden:någotverksam inomäratt avman

dataprogram/multimediautveckling av
hårdvaratillverkningutveckling eller av

dataområdetkonsultverksamhet inom
ochåterförsäljning datorer programav
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försäljning datatjänster och datakraft0 av

gångenFörsta företagen på Datorstradan räknades, år uppgick1983, de
till år63. Fem hade antalet ökat till drygt 200 och vid års1995senare
utgång fanns 415 företag vid Datorstradan. enkätEn skickades utsom
februari-mars besvarades1996 de244 415 företagen, däriblandav av
samtliga Enkäten uppvisadestörre. stark framtidstro blanden
företagen. Under hade1995 antalet anställda i de företagen244 ökat
med 24 till 4660 och omsättningen med 18procent, personer, pro-

Ökningentill 4,9 miljarder. speciellt stark, drygt 30cent, procent,var
Åttai företag med 10-100 anställda. företag tio med fler tioänav

anställda planerade expansion under 1996.även
Datorstradan i första hand Linköpingsföreteelse.är ännu Företagen

med Linköping hemadress för 80 syssel-procentsom svarar av
sättningen och 96 de 890 arbetstillfällen skapadesprocent av nya som
under 1995. etableramaDe söker sig hittills främst till Linköpingnya
därför det där finns många kunder och leverantörer godaatt samt
möjligheter rekrytera kvalificerad personal.att

8.2 Student-, doktorand- forskarbaseratoch
nyföretagande

När i dag talar akademiskt företagande brukar skiljaman om man
mellan beroende på grundarnas akademiska meriter företagtre typer -
startade studenter, forskarstuderande examineradesamtav av av
forskare. förData företag med i högskolan irötter Linköping bekräftar

draguppfattningen det är och tillväxtavsevärt i företagatt mer
startade studenter i företagän startade examinerade forskare.av av

ÖstgötaCorresp0ndenten årligen, i särskild bilaga,presenterar en
uppgifter länets företag. Akademiskastörre företag återfinns iom
första hand under rubriken Datorföretag. De 25 företagenstörsta inom
denna kategori nådde under 1994 försäljning på totalt två miljarderen
och sysselsatte 1700 redovisadeDe siffrorna ävenpersoner. avser
verksamheter i andra delar Sverige och utomlands. deAv 25 dator-av
företagen har fyra studenter, forskare ochstartats tre ettav av av
forskarstuderande.

fyraDe studentföretagen, två belägger toppositionerna ivarav
helhet, för knappt 45 totalaprocentgruppen som svarar av gruppens

omsättning och drygt 50 antalet anställda. Motsvarandeprocent av
siffror för de fyra företag forskare och forskar-startatssom av
studerande 17 respektiveär 16 Studentföretagen harprocent procent.
fortsatt mycket starktväxa under 1995 och första halvåretatt 1996
och har i dagsläget cirka 1 300 anställda, ökning med 50nästanen
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månaderl underlagetstatistiskabegränsadeDetpå knappt 18procent
ändåkangeneraliseringar,långtgåendeingatillåter men manmer

tillväxtkraft.starkverkar ha särskiltstudentföretagkonstatera att
har25-i-topp-listapå datorföretagensstudentföretagenfyraDe

i gång1980-talet.början Förstisitt ettsamtliga varavursprung
Instrutec kominformationsteknikföretagombildat attsomnumera

de två företagledstjäma försparring ochfungera numerasomsom
verksamheterstartade sinadeoch IFSlistan Intentia närtoppar

varandra praktiskavarandra ochhyrde lokalerFöretagen1983. gavav
samarbetadeSamtidigtbankkontakterrevisorer,råd som mano.s.v.om

ochuppnådet gälldeåtminstone ärakonkurrenter, när attvar man
stanbli och bäst itill delhandlade störstberömmelse. Det attomen

delmålettidunderföretagen fannsgrundarna tillfemdeFör ett enav
omsättningsmässigt. IFrimurarehotellet i Linköpingbli änstörreatt

inom detifem ledande företagen Europamålet bli dedag är att ett av
på.systemområde fokuserarman

framgångsrika studentföretagengrundarna till deEnligt ett aven av
välnågot ensidigamed universitetet närrelationerna varexamenvar

Vi taladei företaget inletts. gärnaverksamhetenavklarad och ossom
sida märkteshögskolansfrånavknoppningsföretag,själva mensom

del sitthade till visskunskap vi utveckladeinget intresse. Den ursprung
med forskarnavår kontaktpå i-linjen,vi lästi de kurser varmen

påhar vaknat förstför vårt företagHögskolans intresseobefintlig.
examensarbetenerbjudavi bl.a.samarbetarår och attgenomnusenare

entreprenörskapsprogrammen. Menfaddrar iställaoch somupp
med kompetentroll givetvis förseviktigasteuniversitetets är att oss

arbetskraft.
dominerandefortfarandegrundarna ägaretvå toppföretagenIde är

kreativaursprungliga,hittills lyckats bevara denharoch entre-man
globalt verk-lokala tillfrånsamtidigtprenörsandan växtmansom

företag.samma
studentföretagen mindreframgångsrika änår sedan defemFör var

också forskarföretagende lovande forskarföretagen.många Det varav
vuxitsedan dessMedan studentföretagenoch forskadesskrevsdet om.

fåmed någraforskarföretagenfall tiofaltfem- och i något ärbåde
fåmansföretag.fortfarandeundantag

snabbare och blirstudentföretagenförklaring till varför växerEn
under.villkor de existerarde olikaforskarföretagen äränstörre
statligtrygghettvå världar.det bästa DenForskarna kan förena somav

kan kombinerasakademiska titlaroch denanställning status gersom
lågt risktagande.under tämligen Enbisyssloföretagandemed lönsamt

inte för-framgångsrika studentföretagentill de ärgrundarna ett avav
De klararlågtillväxtñlosofi.lågrisk- ochforskarföretagensvånad över

tvåår därmed plats1995 och intogrespektive 250 Mkr900De omsatte
programvarutillverkare.Sverigesrespektive listan störstaöversex
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sig ganska länge behöva någragörautan investeringaratt större i
instrument och maskiner. Många forskare tvekar gå vidare denäratt
får klart för sig utflyttning verksamhetenatt från bostaden ochav
universitetet till lokaler innebär investeringar leder tillegna attsom
halva aktiekapitalet äts Studenter lever under heltstartar egetupp. som
andra betingelser. handlarDet vinna eller försvinna och förattom att
lyckas krävs förutom och skicklighet fullständigttur kompromisslösen
satsning.

8.3 Uppdragsverksamhetens utveckling

rådde längeDet klar rollfördelning mellan högskolan, ägnadeen som
sig utbildning och grundforskning, och näringslivet, bedrevsom
tillämpad forskning och utvecklingsverksamhet. huvudsakligaDen
kunskapsöverföringen skedde de företagensstörre rekryteringgenom

akademiker, framför allt civilingenjörer. Dessutom genereradesav
naturligtvis enstaka industrirelevanta forskningen, hög-patent ur men
skolans betydelse för industrins innovationer begränsad.var

Uppdragsverksamheten vid Linköpings Universitet bedrevs till en
början främst bisyssla, med eller högskoleledningens vetskap.utansom
Inledningvis gällde det främst utveckling läromedel, tillkomav senare

undervisning och exploateringextern inom s.k.patentav egna
avknoppningsföretag. Mot slutet 70- och början 80-taletav av
förändrades attityderna till industrisamverkan, problem och projekt

kunde bidra till ökad ekonomisk tillväxt och förbättradsom svensk
konkurrenskraft kom i förgrunden. Förändringen grundade sig delsmer
på övertygelse, dels på inte längre kunde bäraatt helastaten kostnaden
för högskolornas expansion.

En följd blev i Linköping, ochatt vid andra högskolor,man
inrättade utbildningsprogram inom grundutbildningen mednya större
industriell inriktning, ökade inslaget industrifinansierad forskningav
och påbörjande utvecklingen organiserad uppdrags-av en mer
verksamhet. Officiella motiv anfördes bl.a. möjligheten fåsom attvar

verklighetsanpassad forskning och undervisning,en ökadmer en
stimulans för forskare och lärare, bättre praktikmöjligheter för stu-
denterna och kompetenshöjning bland företag och organisationer.en

inofficiellEn motivering från högskolornaatt sågvar man en
möjlighet till bättre kontroll de anställdas bisysslor och därtillav en
möjlighet tjänaatt pengar.
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8.4 Linköpings näringslivssamverkan

Uppdragsverksamheten vid Linköpings Tekniska Högskola organi-
serades i början 80-talet inom TeknikCentrum, fungeradeav som som

"konsultbyrå" för den tekniska fakulteten. Parallellt drev andraen
enheter och ibland omfattande fortbildningsverksamhet.centraegna en
Under slogs all uppdragsverksamhet1991 inomsamman

FÖNU,Förvaltningsnämnden för Uppdragsverksamheten med en
total omsättning på 60 miljoner kronor. Så småningomnärmare
konstaterades resultatet blev bristande överblick, åtföljandemedatt en
bokforingsproblem och till och med förluster, varför verksamheten
åter bröts ned i decentraliserad organisation.en mer

Börje anställdesSvensson under vice rektor för1994 som
Linköpings universitet, med för uppdragsverksamheten. juniIansvar

drivs1996 samverkan mellan högskolan och näringsliv inom sex
områden; studentinsatser, doktorandarbeten, forskning, uppdrags-
verksamhet, universitetsbolag organisation mötes-samt genom av
platser för företag. Studentinsatser genomförs främst i form enklareav
projekt-, praktik- och examensarbeten i företag under studietiden. För
doktoranderna företagen viktiga studieobjekt inom förutgör ramen
doktorandutbildningen. finns antal industridoktorander,Det även ett
med anställning inom näringslivet, möjligheter genomförasamt att
vissa projektarbeten for företagens räkning. har trycket påDessutom
industrisamverkan inom forskningen ökat bl.a. kraven på in-genom
dustriforskare, EU-medlemsskapet och etableringen kompetens-av nya
centra.

Uppdragsverksamheten i Linköping omfattar uppdragsutbildning,
kompetensutveckling och uppdragsforskning. totala omslutningenDen

cirka miljoner1994/95 140 kronor, exklusive Industriellt Mikro-var
elektronikcentrum IMC uppdragsverksamhetenAB. Inom ligger dels
enheten Näringslivskontakt, med de fyra enheterna förCentrum
industrikontakt för innovationCIK, Centrum och entreprenörskap
CIE, U-Link och EU-enheten, dels friståendeantal eller institu-ett
tionsknutna och arbetsenheter, Centrum for utvärderingcentra t.ex. av
medicinsk teknologi CMT, Vuxenutbildarcentrum, Centrum för
skolutveckling CSU, Centrum för ledarutveckling CLU och

för industriellCentrum teknik och arbetsorganisation CITA. Härtill
ska läggas den institutions- och ämnesanknutna uppdragsverksamheten,

mycket del totalen ochutgör undantagslöst skernästanstorsom en av
i form kundspecifika, forskningsnära uppdrag för svenska ellerstoraav
utländska koncerner.

september högskolanI 1994 fick i Linköping tillsammans med fyra
andra högskolor, möjlighet bilda holdingbolag, i syfte stärkaatt att
samarbetet med näringslivet. Universitetsholding i Linköping harAB
två dotterbolag; Forskarpatent i Linköping ochAB Centrum för
Marknadsanalys AB CMA. Forskarpatent med Teknik-samägs
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innehöll företagetsjuni 1996brostiftelsen i Linköping. I patent-
medlicensavtalhade just ingått sitt förstaportfölj projekt och15 man

universitetetsavknoppning frånsvenskt industriföretag. CMA ärett en
marknads-sysslar huvudsakligen meduppdragsverksamhet. Företaget

bolaghögskoleforskare. Bland övrigasamarbete medanalyser i nära
Mikroelektronikcentrum IMC AB,Industriellt samägsåterfinns som

Stockholm ochHögskolan KTH iKungliga Tekniskamed vars
och konsult-marknadsorienteradaffärsidé bedriva FoU-är att

består fem-elektronikområdet. Verksamhetenverksamhet inom ettav
Mjärdevi iElektrum i Kista ochanställda vid forskningsparkematiotal

miljoneruppgick till cirka 60Omsättningen under 1994/95Linköping.
kronor.

bidragit tillhögskolan aktivtsatsning i LinköpinglyckadEn är att
Inslag Mjärdevihögskolans närhet.mötesplatser i ärframväxten av

utveck-forskningspark, SMILScience Park Europas största ett--
Linköpingsregionen, ochteknikbaserade företag inomlingsnätverk för
Trygghetsrådet SAF-LOsamarbetsprojekt medSUNE nystartatett-

mellan universitetetmed målet bygga fungerande relationerTSL att
inlettUnder det året haroch länets mindre företag. ävensenaste man

i Norrköping, KINprojekt för etablera liknande mötesplatser t.ex.att
Norrköpings-utvecklingsnätverk för kunskapsföretag ifriståendeett-

regionen.

LinköpingKontaktsekreterarfunktionen vid8.5 -
för industrikontakt CIKCentrum

tillträdde kontaktssekreterare vid LinköpingsCarola HolmérNär som
vidblev hennes första uppgifter medverkaUniversitet 1981 atten av

konsult-uppbyggnaden TeknikCentrum. Syftet att genomav var
näringslivet föra existerande kompetens från Linköpingsuppdrag i ut

mätteknik,högskola, exempelvis inom medicinsk teknik,Tekniska
och ytbehandling. erbjöd tjänster inom områdenbildbehandling Man

kundeforskningen höll hög kvalitet och där det fanns eldsjälardär som
utbud.projekten. resulterade i relativt ad-hoc betonatdriva Detta ett

väletableradegenomfördes huvudsakligen i företagInsatserna stora,
"vanliga små eller medelstora företag.och endast undantagsvis i

gällde Teknikbyn i Valla, där iinsatsNästa större starten av man
små-samarbete med kommunen lät inreda "kuvös" för antaletten

Dit lokaliserades kontaktsekreterarfunktionen. Underföretag. även
insåg styrkan med nätverkssamarbeten mellandenna period man

och startade Groddforetagarklubb, vilken såmindre företag en ur
SMIL-nätverketsmåningom uppstod.
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Översikt nulägeKontaktsekretariaten historik och13 -

de tekniskabygga kontakter inommindre företag möjlighetFör attatt ge
Teknisk Utvecklingdåvarande Styrelsen förhögskoloma/fakulteten inrättade

industriellknöts till enhet forunder kontaktsekretariat STUsSTU 1969 som
Huvudmotivetmed mindre företag målgrupp.utvecklingsservice, enhet somen

till forskningensmöjlighet bygga kontaktvägarmindre företag attatt ge en nyvar
möjligheterDärmed skulle mindre företag på siktoch resultat. ges sammaresurser

företag.personbunden samverkantill informell, storasom
samarbete med dekontaktsekretariaten skulle haförutsattes näraDet ettatt

successivtdet möjligtföretagarföreningama. Samarbetet skulledåvarande göra att
bistå mindre företag, såvälförtrogenhet med högskolans möjligheterskapa att

forskarna.bland företagen som
högskolansi huvudsak ii realiteten kom sekretariatenMen att engageras

Knytningen till gjorde också deraskontaktverksamhet. STUallmänna att
STU-relaterad och för i vidare meninglänkfunktion i blev utrymmet attstort

och mindre företagfördjupa samverkansytoma mellan högskolanutveckla och
ebbade och upphörde heltKontaktema via företagarföreningamablev begränsat. ut

till utvecklingsfonder årdå dessa ombildades 1978.
UHÄÅr detkontaktsekretariaten till högskolorna och1980 överfördes övertog

från uttalade uppgiften blev allmäntsamordnande STU. Den attansvaret nu
Överföringen UHÄhögskolan och dess omgivning. tillfrämja kontakterna mellan

sekretariaten fick påtaglig resursförstärkning.innebar också att en
inriktadkontaktsekretariatens verksamhet bara i liten utsträckningIdag är

högskolan. Därförutveckla just de mindre företagens samverkan med är t.ex.att
ocksåuppsökande verksamhet begränsat. Personalen rekryterasinslaget somav

erfarenhet üånfrån högskolan, bara undantagsvis finns det medregel personer egen
initieras drivs i huvudsak frånsmåskaligt företagande. ochInsatserna rentett

inifrån ut".sökt utveckla samverkan ochhögskoleperspektiv; harman en

Mikro-Under etablerades i samband med det svenska1984 starten av
MikroelektronikCentrumelektronikprogrammet, föreningen MEC.

etablerades lobbyingförening den planeradeFöreningen motsom en
koncentrationen svensk mikroelektronik till Kista. Medlemmarnaav

små högteknologiskautgjordes tjugotal företag, storföretag ochettav
i Linköpingsregionen. Verksamheten bedrevs under cirka tio år,företag

lades ned avvecklingen de statligaeftermen av programmen.
Sedan omorganisationen ligger kontaktsekreterarfunktionen1991

inom för Industrikontakt CIK. insatser underCentrum Större senare
år har varit hjälpa och forskare med informationföretag EUsatt om

genomföra utvecklingsprogram inom SMIL,att samt attramprogram,
medverka vid avveckling vissa verksamheter med anknytning tillav
FÖNU. båda förstnämnda verksamheterna avknoppades under 1994De
till EU-enhet och Centrum för innovation ochseparat entre-en
prenörskap CIE.
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i vanliga mindre företag, besök och genomförandeInsatser t.ex. av
vissa samverkansprojekt, har bara utgjort begränsad del verksam-en av
heten. Carola Holmér påpekar: "Det nödvändigt för mig arbetaär att
med sådant min arbetsgivare, Linköpings Universitet, tycker ärsom
viktigt. Eftersom intresset för samarbete med vanliga mindre företag är
måttligt bland forskarna har jag hittills inte mig så mycket iengagerat
småföretagsfrågor. bidrar till jag hari dag begränsadDetta ännuatt
kunskap vilka tekniska utbildningar och samarbetentyperom av som
faktiskt kan efterfrågas vanliga, mindre företag."av

8.6 Samarbetet mellan SMIL och CIE: Ett

framgångsrikt exempel kompetens-
byggande nätverk

Linköping har det sedan slutetI 1970-talet bildats hundratalettav
företag med grundare från Linköpings Tekniska Högskola/
Universitet. Med utgångspunkt i den Groddföretagarklubb istartassom
Teknikbyn i Valla etablerades under Stiftelsen Småföretags-1984

främjautveckling i Linköping stadgarnaSMIL. I står skaSMILatt
företag.utveckling och tillväxt i teknikbaserade ska kom-Bas vara

kunnande och nätverk finns hos företagen. dag harI SMILpetens, som
medlemsföretag,120 alla från Linköpingsområdet. Hälften ärrunt

akademikerföretag, grundade studenter, doktorander eller forskar-av
vänkretsen,utbildade. Andra medlemmar kommer från bl.a. NUTEK,

banker och antal särskilt intresserade privatpersoner. Styrelsen,ett
främst består företagare, träffas ungefär gång i månaden.som av en

Aktiviteterna inom SMIL drivs sedan 1994 i samarbete mednära
för innovationCentrum och entreprenörskap CIE. CIE utgör en

självständig enhet inom Linköpings Universitet-Näringslivskontakt,
med huvudsyfte integrera praktiska utvecklingsaktiviteter inriktadeatt

teknikbaserade företag med forskning och undervisning kringmot
teknikbaserat entreprenörskap inom högskolan. CIE erbjuder kurser i
entreprenörskap dels inom de ordinarie ekonom- och ingenjörspro-

i-linjen, dels utvecklingsprogram inom SMIL. Genomgrammen som
samarbete med kannära SMIL CIE säkerställa deett att ut-

vecklingsaktiviteter erbjuds företagens efterfrågan.motsvararsom
SMIL har bred programtablå, med olika aktiviteter, delstyperen av

klubbaktiviteter informell karaktär, lunchklubbsmöten,t.ex.av mera
seminarier och konferenser, dels olika för kompetens-program
utveckling. finnsDet anpassade till olika skedentre typer av program,
i företags utveckling.ett

förstaDen i entreprenörskapär och nyföretagandetypen program
riktar sig till företagsstart. Deltagareövervägersom personer som en

studenter, forskare ochär från olika Linköpingsföretag.personer
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och från deltagarnasår utgårungefärProgrammet ett egnavarar
fram affärsplanbehov. Ambitionen fåär attatt en genom varva
Varje deltagare hämtadpraktiskt arbete. får "mentor"teoretiskt och en

hittills genomförts harnätverk. två kurserfrån SMILs De som
hög frekvens nyföretagande. Närmare 80resulterat i mycketen

Trygghetsfondenfått "seed capital"företagen harprocent genomav
"förkuvösaktivitet" underoch förts tillSAF-LO TSL över en

också få mindre bidragår. kan deltagarnaytterligare Genom SMILett
marknadsanalyser och diskussioner medtäcka kostnader förför att

avtal med Mjärdevipresumtiva kunder. SMIL kan även genom
forskningspark förmedla rabatterade lokaler.

och för teknik-andra utvecklings-Den ärtypen mentorprogram
arbetarbaserade företag etablerat verksamhet. Här mansom

på frågor centrala för eller flerafram lösningar är ettgemensamt som
gälla personalpolitik, ägarfrågor, utvecklingföretag. kanDet t.ex. av

marknadsplan, finansiering eller organisation.affárs- eller I ett
deltar företag, där varje företagutvecklingsprogram 6-8 är represen-

"skuggstyrelserå,maximalt Företagen arbetartreterat personer. somav
undertill fyra företag. träffastill varandra, i Man tretregrupper om

år, har vissatill tvådagarspass under drygt dåfyra ävenett man
plenumdiskussioner.aktiviteter, föreläsningar ocht.ex.gemensamma
hemarbetsuppgifter.Mellan har företagen enskildamötena

utgjortUtvecklingsprogrammen har varit mycket uppskattade och
grunden för verksamhet. Hittills har åtta med cirka 70SMILs program,

understrykerföretag och drygt 150 genomförts. Deltagarnapersoner,
inriktat problemvikten sig på de behov ochatt programmenav

ingående kartläggning innanföretagen har. ganska företagenEn görs
sällan denna problemen andrafår börja i visarInte ärattprogrammen.

Även näringstillförseltrodde inom företaget. dendeän somman
på företagens aktuellasker konsulter, advokater m.fl. baserasgenom

behov.
den samlastredjeInom typen managementgrupperav program

kring specifik frågeställning varierar mellan t.ex.en som programmen,
kvalitetssäkring, marknadspositionering, internationalisering eller

utvecklingsprogram-styrelsearbete. Arbetsformen densamma iär som
Ledarenträffas oftare och under kortare arbetspass. förmet, men man

kommer vanligen från företag inom SMIL-managementgrupp etten
Finns skäl anlitas specialister.särskilda externagruppen.

Programverksamheten finansieras i huvudsak medanNUTEK,av
basfinansering täcks medlemsavgift kronorSMILs l 500genom en

året. betalar delta i olikaFöretagen dessutom avgifter för attom
aktiviteter. kommersiella nivån har höjts,successivt vilketDen snarast
resulterat i ökad efterfrågan. företag betalar i dag bortåtEtt 20 000en
kronor för delta i utvecklingsprogram. Eftersomatt ett programmens

och årligenuppläggning inriktning förändras det faktiskt åtskilligaär
flera rundorföretag tagitsom
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drivandeEn i samarbetet mellan ochCIE SMIL Magnusärperson
Klofsten, dels chef för delsär CIE, medlem i SMILs styrelse. Hansom

det framgångsrika samarbetet mellan CIE och SMIL byggerattmenar
på fyra faktorer:

antal drivande eldsjälar såväl inom företagargruppen blandett0 som
de externa resurserna,
fokusering teknikbaserade företag i Linköping,mot0
hög trovärdighet attitydöppen mellan medlemsföretagen,0 genom en

erfarenhetsbaserad kunskap hos forskare, doktorander ochen
företag.

majDen 20 1996 etablerades Kunskapsföretag i Norrköping KIN,
med SMIL förebild. KIN nätverkär bestående 50-talett ettsom av
företag, främst tjänste- och konsultföretag, i Norrköpingsområdet.
Tanken etableraär samarbete mellan SMIL och därKIN,att ett man

vissa och aktiviteter. Adjungerardegemensamt arrangerar program
styrelserepresentanter finns ömsesidigt. KIN kommer dessutom att
köpa vissa administrativa tjänster från SMIL.

8.7 Insatser riktade små"vanliga" ochmot
, medelstora företag

lättDet hävdaär samverkan mellan universitet/ högskolaatt ochatt
mindre företag "pull",angelägetär och den bör bygga på d.v.s. utgåatt
från företagens behov. detMen praktiska genomförandet har visat sig

svårt. industrirelateradeDen delen forskningen, undervisningenvara av
och uppdragsverksamheten såär ännu uteslutande inriktadgott som

storföretagens verksamhet och problem. denmot I mån mindre företag
uppmärksammas handlar det heltnästan smal nisch inomytterstom en
småföretagssektom, de teknikbaserade, akademikertäta företagen.
Åtskilliga sådana ingår bland de företag deltar i det.ex. som nya
satsningarna på kompetenscentra inom högskolan. skisseradeDen
bilden gäller för Linköping likaväl för andra högskolor.som

Ett vanligt illustrerasätt relationen mellan högskolan ochatt
"vanliga" små och medelstora företag medär brett och djuptett gap,

intill omöjligtnäst överbrygga. bildDenna bygger på påatt en syn
universitetet huvudsakligen inriktat avancerad forskning ochmotsom
på de små företagen brukare etablerad och tämligen trivialsom av
kunskap och teknik. bildenDen emellertidär inte helt korrekt. Vid
universitetet sysslar ganska mycket med vardaglig och, såman om man
vill, trivial kunskap. gällerDet delar grundutbildningen.t.ex. stora av
Viktiga bärare och förmedlare denna kunskap studenterna,ärav som
kan tillfälle sina kunskaperspröva praktiska giltighetatt ochges
användbarhet i mindre företag i samband med projekt-, praktik-t.ex.
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eller examensarbete. mindre företagens problem heller inte alltidDe är
så triviala de kan verka. höja kompetensen hos kollek-Attsom
tivanställd personal kan trivialt problem till densig ett settte som
kunskapshöjning det handlar anställda engelska sålära det.ex. attom,

de kan tolka ritningar och instruktioner eller utveckla derasatt
kunskap och förståelse för datoriserade utvecklaMensystem. attom
metodik för effektivt åstadkomma denna kompetenshöjningatt
behöver inte trivialt problem till och med utmaning i denutanvara en
pedagogiska forskningsfronten.

årensGenom lopp har olika initiativ tagits för underlätta for deatt
"vanliga" "hitta inmindre företagen till universitetet,att t.ex. genom
inrättande olika kontaktsekreterarfunktioner. Likafullt ärtyperav av
den dominerande blanduppfattningen företrädare för dessa företag och
deras intresseorganisationer fortfarande universiteten svår-äratt
tillgängliga och forskarna oftast ointresserade deras trivialaäratt av
problem.

Näringslivssamverkan vid Linköpings Universitet skiljer sig inte
från andra svenska universitet och högskolor vad gällernämnvärt

storföretag techforskning och utbildning det och highär som-
dominerar. uppdragsverksamhetenMen inom har det förekommit

vanligaaktiviteter riktat tillsig mindre företag. gällerDet t.ex.som
ledarskapsutbildning inom Centrum för ledarutveckling CLU, där ett

tvåde huvudprogram årligen vänder sig tillav som arrangeras
företagsledare i mindre företag. Centrum för industrikontakt CIK, har
genomfört uppsökande och upplysande aktiviteter i syfte underlättaatt

högskoleovana småföretagför kontakt med universitetet.att ta
Hittills har dock alla projekt inriktade åstadkomma ökadattmot
samverkan med "vanliga" små och medelstora företag bortsett från-

initierats universitetet. Undantaget projekt SUNE.ärett av-

8.8 SUNE försök skapa behovsstyrdett att-
småinteraktion mellan och medelstora

företag och högskolan

SamverkanSUNE mellan Universitet och Näringsliv i län,E är ett
projekt tillkommit på initiativ ochSAFs LOs regionala kontorsom av

Östergötland.i
Bakgrunden till SUNE tidigare samarbetsprojekt,ettvar som

initierades i september då1994 SAFs regionchef kontaktade vice-
rektorn vid Linköpings universitet och uttryckte intresse för ökaden

Östergötlandsamverkan mellan medlemsföretagSAFs i och
universitetet. projektplanEn utarbetades och till projektledare utsågs

anställd vid enheterna inom Näringslivskontakt vid uni-en en av
versitetet. Budgeten uppgick till cirka kronor,150 000 vilken SAFav
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samlakvantitativa målsvarade för cirka 60 Som sattes attprocent.
företagsseminarier och SAF-företagtill 50företag100 utanatttre

någonskulle inleda samarbete i formuniversitetskontaktertidigare
projektet avslutats.år efter detinom attett

sammanställning och utskickprojektetHuvudinslag i avvar
cirka medlemsföretagtill totalt 2 300broschyr och enkät 500 SAFsav

Östergötland, genomförandebearbetning enkätsvari tresamt avav
ochbörjan januari 1995Enkäten skickades iseminarier. ut av

arbetsgruppenlägre vadbesvarades cirka företag, vilket50 änvarav
iintresse för deltaFlertalet svarande företag anmäldehoppats på. att

Totaltoch Linköping.seminarierna i Motala, Norrköpingnågot av
Vid seminariernasamla fyrtiotal deltagande företag.kom dessa att ett
universitetet ochmöjligheter till samverkan medpresenterades olika

påönskemål och synpunktertillfälle uttrycka sinaföretagen attgavs
Även projektet inte nådde sina kvan-verksamhet.universitetets om

framgångsrikt och initiativetmål betraktades dettitativa storgavssom
uppmärksamhet inom SAF.

samarbete medSAF/LO regionalt och iUnder juni utarbetade1995
Trygghetsfondenkortfattad ansökan tillLinköpings universitet en

årligen fördelar visst stöd tillSAF-LO TSL, partsgemensammasom
besked frånprojekt på regional nivå. september kom TSLI ettatt

tillsattesMkr beviljats. Under oktobertreårsanslag på 19951,8 en
ochtvå vardera för SAF, LOarbetsgrupp bestående representanterav

utveckla bärande idé förLinköpings universitet med uppgift att en
Allasamverkan med universitetet.kompetensutveckling vargenom

övergripande målet stärka företagens konkurrens-det attomense -
arbetstillfällen.förmåga och därmed deras förmåga skapa Manatt nya

ochskulle utgå från företagensockså aktiviteternaöverens attomvar
anställdas behov.deras

universitetslotsarfastnade för avsåg s.k. auktoriseradeidéDen man
cirkapå inom företag med fler 25u-lotsar. Idén bygger änatt man

kontaktlänkmed uppgift fungeraanställda attutser somen person
gälleroch anställda och universitetet. Vadmellan företagsledning

ochanställda tanken via nätverkmed färre 25företag än är att
företag.företagarföreningar lots för U-utse gemensam grupper av

arbetstid delta i kurser och olikaska möjlighet på betaldlotsen attges
god kunskapinformationsaktiviteter honom eller henne omsom ger

verksamhet inom forskning, utbildning och uppdrags-universitetets
universitetetsverksamhet. U-lotsen ska vidare god överblick överges

få kännedom olika kontaktvägar in i densammaorganisation, samtom
möjlighet personligen lära känna nyckelpersoner det gällerfå näratt

Inledningsvis erbjuds denna kunskapfå hjälp knyta kontakter.att att
studiebesök vid olikanågot eller några tvådagarsinternat, inklusivevia

och enheter inom Linköpings Universitet. U-lotsarna skainstitutioner
verksamheter in-möjlighet informera ansvariga inomdessutom attges

uni-kompetensutveckling och uppdragsutbildning inomriktade mot
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versitetet, sina företags behov och önskemål. projektets för-Iom
längning ska informationsöverföring ske återkommande träffargenom

elleroch via e-mail.Internet
u-lotsen fått auktorisation skasin han eller hon fungeraNär som en

aktiv i planeringen kompetensutvecklingen i detpart av egna
företaget. U-lotsen ska kunna föreslå aktiviteter, i första hand av
långsiktig karaktär, kortsiktig och omedelbaräven natur,men av mer

medverka i kursaktivitet erbjuds via universitetetst.ex. att en som
distansutbildningsenhet U-LINK, bl.a. sänder kodifierade TV-som

via marknätet. U-lotsen ska kunna hänvisa tillävenprogram resurs-
vid universitetet kan genomföra analys utvecklings-personer som av

och fortbildningsbehov vid företaget och föreslå lämpliga insatser,
självfallet intevilka behöver universitetets i anspråk.ta resurser

Under hösten 1995 döptes projektet till HuvudaktivitetSUNE.
det åretunder första skulle förankra idén u-lotsar ochattvara om
arbetetinleda med identifiera, och utbilda sådana vid med-att utse

projektledarelemsföretagen. anställdes i februari ochEn 1996 man
beslutade ansvarig kontaktperson inom Linköpingsäven att utse en
universitet med biståuppgift projektledaren med etableraatt att
kontakter inom universitetet och medverka i utbildningen u-lotsar.av

viktig uppgift för denna kontaktpersonEn blir förankra projektetatt
vid universitetets olika institutioner och uppdragsverksamheter. idéEn

internlotsar inom universitetet,övervägs är skaatt utsesom som
hjälpa u-lotsen navigera inom respektive enhet.rättatt

Medio juni har1996 urval cirka 250 SAFs medlems-ett om av
företag i regionen informerats idén bakom SUNE-projektet ochom om
kommande aktiviteter. harBrev skickats dels till dels tillVD, en

för den fackliga organisationen ivarje företag. harManrepresentant
dessutom referensgrupp med för femtontalutsett representanter etten
företag, med uppgift vägleda projektledaren i projektets fortsattaatt
inriktning och uppläggning. Referensgruppen har mycket viktig rollen
för trovärdigt projektet verkligen behovsbaserat.göra äratt att

Inför det fortsatta arbetet planerar samla de insti-attman
tutionsansvariga vid universitetet till halvdagsseminarium förett att
diskutera vad ökat samarbete mellan universitetet och mindreett
företag kan innebära. dessutomMan "öppet hus",attavser arrangera
med deltagare från såväl företagen från institutionerna.som
Ambitionen 50-tal företagär vid årets slut skall ha naturligaatt ett
kontaktvägar in i universitetet.

Linköpings universitets i SUNE-projektet skaengagemang ses som
försök komma till med den allmänt utbredda uppfattningenrättaett att
den kunskap produceras vid universitetet i den mån den äratt som -

praktiskt användbar till enbart för storföretag, high-tech-företagär-
och högutbildade. SUNE-projektet skall förhoppningsvis lyckas sprida

bild universitetet förhållandevis lättillgänglig ochen av som en
praktiskt användbar utvecklingsresurs, där kan få hjälp lösaattman

8 16-0768
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hjälp studenter ellervardagliga problem, medsåväl enklare, t.ex. av
forskareavancerade problem där erfarnadoktorander, som mer

engageras
universitetets ledning,god förankring inomProjektet har idag men

krävs dessutomverksamheten skall bli effektivför att en
såväl svårtinstitutionsnivå. kanattitydförändring Detta vara som

rådande incitamentsstrukturen vidtidskrävande, med hänsyn till den
universitet.svenska

universitet tillInställningen vid Linköpings8.9

kompetensspridning-till mindreteknik- och

företagoch medelstora

institutionsledningar ochsamla kunskap inställningen inomFör att om
tillenskilda forskare/lärare vid Linköpings Universitetbland att om-

i praktiskt användbar kunskap och förmedlavandla forskningsresultat
till kunder och uppdragsgivare främst små till medelstoraden externa -

genomfördes intervjuundersökning med 30företag 1995 personer,en- fakultetenz.huvudsakligen inom den tekniska
mycket positiva tillResultaten visade 18 attatt er-personer var

teknik och kompetensöverföring till näringslivet,bjuda t.ex. genom
och kurser. ansåg flertalet det viktigtuppdrag Däremot attatt var

verksamhet inte gick institutionens forskning ochdenna överut ut-
bildning, internationellt konkurrenskraftig forskningeftersom är etten
villkor för erhålla forskningsanslag. Två starktatt personer var

skall konsultverksamhetnegativa och ansåg universitetet inte drivaatt
eftersom det förflackar den övriga verksamheten. menadeMan att

nivå, okvalificeradeprojekt skall hålla akademisk varför rutin-en
undvikas.uppdrag i företag bör

Flertalet tillfrågade menade det inom Linköpings Universitetatt
skulle tillfinns och kunskap kunna förstora nyttaresurser som vara

företagen. påpekar dock de kontakter tagits framför alltMan att som
har gällt kvalificerade företag. de fall där samarbeten medIstora,
företag i storleksklassen anställda förekommit har dessa5-100
regelmässigt varit kvalificerade nisch- eller avknoppningsföretag.

faktor ansåg det hindret till utökatDen största ettman var
samarbete bristen på tid. dessutom det svårtMan menade attvar var

osäkertoch budgetera för denna verksamhet detatt typ samt attav
tycktes finnas kulturskillnader, verkliga eller imaginära, mellan den

2 Björkman, Teknik- eller kompetensspridning RedovisningM. 1995 av
angåendeundersökning inställningen vid LiTh till teknik- och kom-en

främst mindrepetensspridning till och medelstora företag. Linköpings
Universitet-Näringslivskontakt.
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akademiska världen och näringslivet, i synnerhet småföretagen. Inom
högskolan saknas i princip konsultkompetens, d.v.s. förmåga och vilja

snabbt och kostnadseffektivt lösa kunders problem.att
Beträffande de ekonomiska incitamenten för samarbeta medatt

näringslivet gick åsikterna isär. Vissa ansåg detta bör ingå i denatt
ordinarie arbetsuppgiften inte "extraknäck"utgöra medanett- -
andra ansåg den låga grundlönen vid universiteten degöratt att
anställda bör ha möjlighet bättra på ekonomin bisyssloratt genom -
med ämnesföreträdarens goda minne. En ytterligare åsikt fram-som
fördes inte får konkurrera på icke-marknadsmässiga villkorattvar man

de arvoden måste marknadsmässiga.tas utsom vara-
Enligt utredning bisyssleverksamheten bland de anställda inomen av

Linköpings Universitet under våren 1994 redovisades 156 externa
företag bland 1 200 anställda, vilket innebär drygt 10 deatt procent av
anställda sig någonägnar form bisyssla. Den genomsnittligaav
omsättningen företag dock låg och den totala omsättningenper var
högst 20 miljoner.

8.10 Sammanfattning synpunkter framfördaav

vid isamtal Linköping avseende förutsätt-

ningarna samverka med mindre företagatt

följandeDen bygger helt på erfarenheter och aspektertexten som
framförts vid utredningens samtal med vid universitetet,personer
engagerade i kontaktsekretariat, SMIL, uppdragsverksamhet m.m.

organisationsstrukturDen idag råder inom svenska högskolorsom
bidrar till forskarnas begränsade intresse för små, traditionella företag.

svårtDet skapaär incitament för arbetaatt med mindre företagatt
inom universitetets eftersom det akademiska meriteringssystemetram,
i Sverige fortfarande bygger på publicering och forskning påänsnarare
insatser för näringslivet. Skall insatsergöra inom för privatman ramen
bisyssla kan fråga sig varför forskarna skulle välja lägga sin tidattman
på småföretag, det upplevsnär enklare, intressantare ochsom mer
lönsamt arbeta med företag.större Eftersom flertaletatt forskare är
mycket specialiserade och dessutom ofta saknar praktisk industri-
erfarenhet har de dessutom svårt för hjälpa litet företagatt ett som
söker snabb lösning på konkret problem.etten

Studenter kan fungera kunskapsförmedlare till mindre företag,som
antingen projekt-, praktik- eller examensarbeten under studie-genom
tiden eller anställning efter avslutad utbildning. Ett problem igenom
dagsläget möjligheternaär erbjuda studenterna praktikarbetenatt att
försämrats till följd ökad efterfrågan på praktikplatser, bl.a.av en
inom arbetsmarknadspolitiken. Det dessutomär högst ovanligt att
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på examensarbeten ellermed förslagsjälva kommermindre företag
samarbeten.andra

"vanliga"genomförs iSammanfattningsvis de insatserär som
påslumpmässiga och ofta baserademycketföretag 1996mindre ännu

universitet-dagsläget har Linköpingskontakter.personliga I
Alminätverk med bl.a. Före-Näringslivskontakt väl fungerandeett

Verkstadsteknisk Forskning IVF,Institutet förtagspartners,
Mikroelektronik IMC, förInstitutet förTeknikbrostiftelsen och

det inteföretagskontakter sins emellan. Problemet ärförmedling attav
vanligapåuniversitetet tydernågra uppdrag till Dettakommer in att

företag kan hjälpa till medbehov någonmindre har attsomav
levererauniversitetet faktiskt kanproblemställningar därartikulera de

beställning". samarbetevisar ocksåErfarenhetenenligt att ett
själv preciserat förfrågan.fall där företag Menutvecklas bäst i de ett en

"artificiellatill mindre företag i huvudsak varithar relationernahittills
och/eller subven-initierats, förmedlatssamarbeten", där kontakterna

offentliga organisationer.via olikationerats typer av
högskolan skallfortfarande tveksamhetråderDet stor engagerasom

Dels saknar förverksamhet i mindre företag.i uppsökande man
naturligt kanDels finns det andra aktörernärvarande som merresurser.

medvetenmåstesig åt detta. Dessutomägna attvara omman
garantierbli konsultñrma. finns ingahögskolan aldrig kan Det atten

problem.faktiskt beredd itu med företagetsnågon Det ärär att ta
realistisk uppfattning vadviktigt företagen får ärdärför att om somen

här projektsamarbete. bl.a.rimligt förvänta sig Det ärettatt somav
bli områdetin. Möjligen kan resultat SUNEkommerSUNE attett av

realistiska vidgas.för det
ökadefrån central nivå "beordra fram" insatserkan inteMan mot

från departement ochbehövs ökad tydlighetsmåföretag. Däremot en
offentligtbeträffande vilken roll högskolan och andramyndigheter

det finns behovorganisationer skall ha.finansierade Om attman anser
"vanliga" mindre företag måsteökade insatser mot satsa mermanav

med växande under-på dagens realitetdetta. Men är attresurser
har förvisningsåtaganden och andra pålagda uppgifter utrymmet mer

minskat.genomarbetade småförtagsinsatser
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till mindre företagkunskapsstöd

"Förväntningama på universitetens, högskolornas och forskningsinstitu-
bidrag till samhällsutvecklingen i dag kunskaps-tionemas Dagensär stora.

utvecklingsparadigm forskning, utveckling ochfokuserande säger att
centrala aktiviteterna för samhällets utveckling.utbildning deär mest

kunskap nödvändigt forDärmed blir spridning och kompetensäven attav
hörjobb och välfärd. Kunskapstillväxt och ekonomisk tillväxttrygga

oupplösligt Satsningar på kunskapstillväxt måste bli ettsamman.
grundstråk i närings-, regional-, arbetsmarknads-, forsknings-gemensamt

och utbildningspolitiken. centralt medel skapa samarbeteEtt är tätareatt
offentliga FoU-miljöer och näringsliv öka främst de små tillmellan och

medelstora företagens möjligheter i bruk teknologi såatt ta attny en mer
fram.kunskapsbaserad industri växer

i sammanfattning hämtad från inledningsavsnittet i skriftenTexten är
Jakten på Teknopolis teknologi- och innovationspolitikensom-framväxt. Citatet speglar den paradigm sedan början 1980-som av

utformningentalet åtskilliga länkprogram i OECD-ländema.styrt av
följande beskrivningen bygger genomlysning 40-talDen etten av

framåtz.från cirkastartade 1985 ochprogram

första offentliga rörde utbyggnader utbudssidan ochsatsningamaDe
utgick främst från högskolor. Nyckelord top-downfilosofi/push-var
tänkande. En aktiv överföring frontbetonad teknologi ochav ny
forskningsbaserad kompetens arbetsmodeller/metoder hämtadesamt av
från framgångsrika skulle drivastorföretag mindre företag ökatmot
kunskapsinnehåll i produkter, och arbetsmetoder. Därefterprocesser

pendelnsvängde till där aktiviteter för teknik ochattprogram ge ny
kompetens strategisk förankring i företag rättenny ses som

pushstartpunkt. Målet företagsledningarna så fårdeär att attge en

Arbo, NORUT SamfunnsforskningPeter AS, Tromsö. Notat 17,nr
september 1993. ISSN 0802-2003.

Erik Arnold Ken Guy, Technopolis SammanfattningLtd. i rapporten
"New Approaches and Continuing Needs in Innovation Policy".
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sådan insikt sin kunskapssituation de kan formuleraattom ett
kunskapsbehov. kanDetta i lednästa resultera i efterfrågan pull på
insatser/tjänster från såväl högskolor och forskningsinstitut frånsom
marknadens konsulter.

Staten fungerar i dessa push-huvudfinansiär underprogram som
fasen. Insatsema huvudsakgörs i konsulter i marknadennumera av vars
tjänster upphandlas inom fastställd En variant ären attprogramram.
företag får möjlighet via "kunskapscheckar" köpa tjänsteratt av
konsulter auktoriseradeär programledningen. En variantsom av annan

subventioneraär konsulträkningaratt enligt visst mönster.ett
Programmen först i huvudsak inriktade på företagensöversynvar av
teknikanvändning och teknikkunnande "techn0l0gy audit" harmen

ofta bredare inriktning där teknikfrågoma knyts till företagensnumera
affärssituation och affarsstrategier. I typiskt täcks 50-75ett program

kostnaderna för 15-30 dagars konsultinsats.procent Det stöddaav
samarbetet företag konsult ska i del koncentrerat ien program vara-
tiden och intensivt, i andra kan det pågå under åtminstone år.ett

Under nätverk1990-talet har begrepp arenoroch för ömse-som
kunskapsutbytesidigt blivit alltmer centrala. En politisk ambition är

sänka barriärerna mellant.ex. deatt mindre företagens och de
forskande miljöernas världar. kanDet göras bl.a. projektsam-genom
arbeten både skapar språk ömsesidig förståelsegemensamt samtsom
och respekt. Kunskapsöverföring inte längre enkelriktadses som en
aktivitet resultat uthålligtutan ett samspel mellanettsom av personer
från skilda miljöer, där betoningen hela tiden skiftar mellan push och
pull.

översiktenI OECD-ländemas satsningar på kunskapsspridningav
till mindre företag konstateras det finns ganskaatt ochett nytt -synnerligen väsentligt inslag. Man talar "politisk innovation"om en

spritt sig snabbt och jämför med i datorsystemprogrammetsom en -det behövs för läsa instruktionernaatt dörrarnaöppnar tillsom som
kunskapsvärlden.

iKärnan dessa påverkaär mindre företagsatt utveck-program
lingsförrnåga stöd till rekrytering med tekniskagenom av personer
kvalifikationer och teknikrelaterade nätverk. byggerDe på erfaren-
heter från drevs under 1980-talet där stödet avsågprogram som
rekrytering arbetslösa ingenjörer. Numera har genomgåendeav man

rekryteringentagit bort denna begränsning ska företagen, intepassa-
arbetsmarknadspolitiken. På engelska används benämningen
"Technology Bootstrap pr0grammes". Bootstrap betyder egentligen
"stövelstropp". Bildlikt används ordet för markera något "geratt som
hjälp till Självhjälp". typisktEtt kan ha följande uppläggning.program

Stöd kan till mindre företags rekrytering första civil-ges av en
ingenjör. Han/hon ska högst 30 år. Programmet betalarvara ung,
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denfåranställningsåret. Dessutomunder förstahalva lönenungefär
för byggabudgetmindrecivilingenjörennyanställde attegenen

och företaget.sig självtill förutåtriktade nätverk, nytta
tydligthamåstekrav.ska utgå ställs Företagetstöd t.ex.För att en

tillväxt.nödvändigtvisinterekryteringenavsikt medoffensiv
såvälmedkontakterföljs via löpandeeffekterRekryteringarnas

ocksåStöttningcivilingenjörer.rekryteradeföretagsledningar gessom
fördokumentserviceerfarenhetsutbyten,seminarier, attvia m m

företagsexternautveckla derasrotning ochrekryteradesdeunderlätta
nätverk.

OECD-länder pekarErfarenheterna från fleragoda.Resultaten anses
blirrekryteratscivilingenjörerdecirka 80på procentatt somungaav

dennaintroduktionsåret. Utvärderareanställda efterfast att typmenar
har högutvecklingtill mindre företagsstatligt stöd extremtav

påverkafrekventnågra årvisar sig inomRekryteringamaavkastning".
affársresultat.affärsinriktning och Deproduktivitet,företagens

nyttjavid behovnaturligtdet dessutomnätverknyrekryterades gör att
forskningsinstituthögskolor,inom m m.resurser

stegmodell därfram tillgenomlysning lederochAmolds Guys en
Påförsta nästaläggsrekryteringsstödjande trappsteg.ettsomprogram

ochteknikanvändningförnivå ligger översyner avprogram
audittechnology teknikfrågordärochteknikkunnande program

manufacturingaffärsstrategiaffärssituation ochtillknyts
consultancy. nivån förtredjeplaceras på denNätverkssamarbeten att

klarhet kanstrategiskakademisk kompetenssåvälmarkera att som
forskande miljöernasdesamarbete medbehövas för att ett

push-karaktär. På denintebli balanseratkunskapsbärare ska av
forskningsutförare.självade företagfjärde nivån finns ärsom

för-företagenstill klassningknyterStegmodellen avan en
vidareutvecklingmodellenteknisk förnyelse ärtillhållningssätt en-

går till. Allmäntteknikspridningpå hurväl etablerade synsätt settav
teknikspridning objektcentraltalltmerkommithar att ettses som

OECD-rapport3 föl-skrivsfrån 1988insatser.offentliga Iför t.ex.en
jande.

- of considerableclearlyand diffusionTechnology development are
particularly largeofferingwith diffusioneconomic importance,potential

benefits.
ofsimple introductionthan thediffusion involves farTechnology more-

internalsuchAdditionalthe finn.machinery into measures, asnew
andandboth productionreorganisation of management processes

value fromcapturing economicessentialupgrading of skills, be tomay
technology.ininvestment new

itstechnologyproducebeWhereas totonot reapnecessarymay-
economicmaximise potential nationalessentialbenefits, diffusion to

3 Science and1988,Leedman, C. and Lumbers,Brainard, R.,
Policy Outlook, Paris: OECD.Technology
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However, realising the benefits of diffusionreturns. dependmay
critically broader social and institutional changes, which inon may,
fact, the all.important obstacles ofrepresent most

Bakom detta konstaterande ligger studier visat det betydligtärattsom
lönsamt till sig teknik andraatt utvecklatta än utvecklamer attsom

själv. gällerDetta för småäven tekniska förbättringar förutsättermen
naturligtvis det företag in utveckladatt teknik intetar externt görsom
det så den marknaden redan påsent att grund brister iraseratsegna av
den gamla teknikens konkurrenskraft.

Citatet markerar betoning företagen är öppnaattovan en ny av
vad marknaden har erbjuda i formmot teknik,att och medvetnaav ny

radikala teknikskiften då ochatt då sker. Det är dennaom mot
typbeskrivningbakgrund följande mindre företag,som av som

Arnold Guy skager, ses:

Teknikpassiva: Basplanet
Reagerar på tydliga signaler från kunder och leverantörer, först0 men
efter avstämning konkurrenter.mot
Söker billiga marknadsmässigt tillfredsställande tekniska0 men
lösningar förbättrar helst produkttekniken i små steg.-

fåtalEtt tekniker. Offensiva satsningar främst inom mark-0 egna
nadsföring och kundvård.
Saknar beredskap inför teknikskiften.0 egen

Tekniksökande: Första trappsteget
Uppsöker kunder och leverantörer för tidigt fånga tydliga0 att
signaler.
Öppna för lösningar viss teknisk image alltför0 utan attsom ger vara
dyrbara. "tekniklyft".Genomför då och då ett
Åtminstone anställd högskoleingenjör med bl.a. spanings-0 en
kompetens.
Vill ha viss beredskap infor teknikskiften.0 egen

ekniksamarbetande:T Andra trappsteget
Vill aktivt delta i tekniksamarbeten längs den förädlingskedja där0
huvudverksamheten finns.

fleraAvsätter omsättningen för tekniskprocent utveckling0 av -söker teknikbaserade konkurrensfördelar.
Utvecklingsavdelning med några högskoleingenjörer också0 men

inställningöppen till utvecklingssamarbeten med likasinnade
företag.
Medvetenhet radikala teknikskiftens effekter. Vill tidigt0 om vara

för minimera omställningsproblemen.ute att
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Teknikdrivna: Tredje trappsteget
sätter reglerVill på sikt positionera sig teknikledare för0 som som

konkurrenter i företagets nisch.
Driver tillämpad forskning i regi. Följer utvecklingen i den0 egen

teknikfronten via informationssökning och rela-näraegna egen
vid frontentioner till utvalda inom högskolor.t.ex.personer

Aktiv patentstrategi.
FoU-avdelningEgen med flera högskoleingenjörer och minst0 en

forskarutbildad. Samarbetar med andra företag, till detattmen ser
den strategin bli teknikledare.attgagnar egna

uppenbarHar beredskap klara radikala teknikskiftenatt0 men egna
feltolkningar vad på gång kan leda tillär katastrofalaav som
misstag.

Stegmodellen och typbeskrivningen hänger på följandegrovt samman
sätt:

Övcrsyncr tcknik-av
användningoch
tcknikkunnandc

Rckrytcrings- Stödtill nätvcrksbyggcn H
stöd ochnätvcrkssamarbctcn

4-:Tcknikdrivna G
j S

i . KTckniksamarbctandc
O
L
O
R

Tckniksökandc M,
M

4

Tcknikpassiva

Fundamentet de rekryteringsstödjandeär Bilden ska ävenprogrammen.
olikhetsschaktillustrera det finns mellan mindre företag ochatt ett

högskolor. bara litetDet är antal företag, iöverstett trappan, som
aktivt och på hand kan överbrygga det. Bilden ska inteegen ses som en
flödesmodell där alla små industriföretag via offentligt stöd förs- -
vidare uppför till den teknikdrivna nivån. Nästan alla företagtrappan

och ska för bäst tjäna lägre nivåer.stannar stanna att pengar- -
handlarDet stöd tillär företag börjatattprogrammen om ge som
sig i rörelseöverväga sätta uppför bl.a. möjligatt vägtrappan som-

växa.att
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har fortsättningsvisTexten följande uppläggning. Avsnitt belyser9.1
antal i OECDs studier, eller i sammanhang,ett annatprogram som

beskrivits så framgångsrika de kan rubriceras "bestattsom som
practise Redan här bör understrykas oftaävenatt om programmen

teknikspridningmed uttalat mål har de i realiteten fåttstartats som
bredare inriktning. harInsatserna stöd till offensivrörten

verksamhetsutveckling, där teknikfrågor ofta varit startpunkten men
där insatserna frekvent kommit den omgivning i företaget därröraatt
tekniken verkar". Men det i utvärderingarpoängteras attm.m. en
teknikinriktad startpunkt ofta effektiv. konkreta möjlig-är Den ger
heter till samtal kring produktivitet, kvalitet, produktegenskaper, vilka
faktorer påverkar lönsamheten, arbetsorganisationen, sätt attsom se
på kundvärdeskapandet i företaget, kommunicera medsätt att
omvärlden bl.a. högskolor och forskningsinstitut. ganskaEn snäv,-

"bred portteknikinriktad startpunkt mycket bättre där alltär än en
Attverksamhetsutveckling, konkurrenskraftrör och rymsväxtsom

stödja företag så de förankrar teknikfrågor i genomtänkt hel-att ett
hetsperspektiv kort beskrivning mångaär en av av programmens
övergripande mål.

Iavsnitt belyses9.2 uppmärksammat svenskt initiativ,ett nytt
utvecklingsprogram i nätverk för mindre företag i regionalpolitiskt

områden.prioriterade Ur 300 intresseanmälningarnärmare har
NUTEK under 1995 fram drygt 20 samarbetsprojektsorterat som
vardera fått Mkr i bidrag10 under femårsperiod. iFöretagenrunt en
nätverket ska bidra med lika mycket. illustrativtEtt exempel är
"Nätverkskonsortiet för utveckling framtagningsprocessen förav
formande verktyg". Verktygstillverkning utpräglad småföre-är en
tagsbransch. typisktEtt företag har anställda, få kunder och10runt
hög specialisering. tiotal småEtt företag har enats ettnu om

for de kompetenskravmöta följergemensamt attprogram som av
marknadsförändringar och teknik. Till deprogrammet attny avser
knyta nätverk med specialister från forskningsinstitut ochett externt
högskoleinstitutioner frånäven verktygsanvändandestörre före-men

materialleverantörer och teknikföretag, specialiserade på verk-tag,
tygsutveckling.

sittI urval har NUTEK särskilt uppmärksammat styrkan i
företagsgruppens motiv och drivkrafter så samarbetet med olikaatt
specialister kan bli balanserat. Förslag med starka pushinslag från

Ävenhögskolor och forskningsinstitut har granskats särskilt noga. om
stöd i huvudsak gått till teknikprogram enligt exemplet finns inslag av

med bredare inriktning, arbetsorganisatorisk utveckling.t.ex.program
finns skälDet stöd till nätverkssamarbeten enligtatt anta att

exemplet framgent kommer prioritet vid fördelning statligaatt ges av
medel i flera länder. Man kan de grundläggandeäven notera att
tankarna ingalunda forskningsinstitutenär Inom och dåvarandenya.
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STU fanns redan i mitten 1970-talet långt gångna planer förav
satsningar på profilerade småföretagsföreningar inriktade på gemensam
kompetensutveckling.

bakgrundMot exemplen förs i avsnitt några9.3av resonemang om
några aktuella svenska initiativ, främst satsningar på s.k. TIPPS-centra
och förslag bygga s.k.nät Industriella UtvecklingsCentraatt ett av

därIUC:n bl.a. lokala samarbeten mellan företag påstörreett orten,
kommunen och mindre företag söks.

Översikt9.1 några utländska modeller för attav

stödja mindre företags kompetensutveckling

Steinbeismodellen:l transfercentrum med
högskolebas

Stöd till företags rekrytering högre utbildade tekniker redanav var
under 1970-talet centralt inslag i västtyska för kom-ett program

Årenpetensutveckling i mindre till medelstora företag. 1975-85
uppgick detta stöd till mångmiljardbelopp. delstatenI Baden-
Württemberg, befolkningsmässigt något Sverigestörre än och med
många medelstora underleverantörsföretag, särskilt alert.var man
Kampanjerna drevs tillsammans med de många företagsföreningar
"Handelskammare" där företagen hundraprocentigtär närmast
organiserade. Kampanjerna hölls Steinbeisstiftelsen,samman av en
central aktör för länka företag och forskning med delstatens högsteatt
ansvarige för tekniköverföringsfrågor ordförande. Stiftelsensom
bildades 1971. Ferdinand Steinbeis näringsminister vid mittenvar av
1800-talet och formade första näringspolitik för delstatens småen
företag. Stöd till utbildning och studieresor blev tidiga inslag.
Motprestationen företagen samarbetade i företagsföreningar.attvar

Vid delstatens yrkeshögskolor "Fachhochschulen" drevs i stort sett
ingen forskning, eftersom de statliga och delstatliga forskningsmedlen

uteslutandenästan gick till universiteten och forskningsinstituten.
Yrkeshögskolomas lärare kallas professorer å andra sidanvar
engagerade i konsultuppdrag, särskilt for mindre företags räkning.

Genom organisatorisk innovation år 1982 inom Steinbeis-en
stiftelsen fann för ordna och expandera professorersattman en ram
sidoverksamhet. Baserat på avtal med sin högskola, där stiftelsenett
givit kan professor ingå avtal med stiftelsen driftramarna, en om av

transfercentrum enligt Steinbeisnonner. mindreett Ett startbidrag
utgår. Därefter ska verksamheten bära de kostnader avtalensom
stipulerar.
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utnyttjaKostnader för högskolans utrustningar, och ersättningaratt
till studenter deltar i verksamheten led i utbildningen,ettsom som
ingår bara till del kostnadsbasen.liten i lagstiftning reglerarDen som
verksamheten innebär således kan nyttja offentligaatt ett centrum

utrustningar, lokaler i säljagratis tjänster,settstortresurser men som
brukar i privat regi så länge verksamheten drivs inomresurserna, som
lagens Uppdragsinkomster överstiger den "franchiseavgift"ramar. som

ska erläggas till stiftelsen får behållas den professor ingåttsom av som
avtalet. Avgiften ska täcka kostnader ocksåärgemensamma men en
försäkringspremie inkomstbortfall kund inte vill betalanärmot etten
uppdrag.

Avtalen stipulerar bl.a. professor högst får använda 20att en
arbetstiden till verksamhet inom transfercentrum. Ettprocent ettav

ska hadessutom tydlig kunskapsprofil och hålla visscentrum en en
service- och kvalitetsnivå i uppdragen. naturliga skäl anknyterAv
profilen vanligtvis till tyngdpunkter deti omgivande näringslivet. Men

kan väljaföretagen fritt transfercentrum för visst uppdrag ävenett om
Stiftelsens marknadsföringcentrala och övriga aktiviteter i viss mån är
styrande. Vanligen vänder sig företag först till stiftelsensett
centralkontor i för få informationStuttgart det eller deatt centrumom

har specialistkunskaper företagets aktuella efterfrågan.som som passar
flesta har profil anknyter tillDe teknik-snävtcentrum etten som

område. växande antalMen profileras företags funktions-ett mot
områden, kvalitetsarbete, miljöfrågor, arbetsorganisation,t.ex. pro-
duktutveckling, teknikstrategier, marknadsföring eller affärsstrategisk
utveckling. "Produkten" kan informationsservice "fråga-svars-vara
service", informationssökning, mäkling, rådgivning, utbildningar,
resursförstärkning i projekt, utvecklingsarbete enligt avtal eller
konsultativt stöd till förändringsarbete. Stiftelsen har identiskaett
avtal med alla finns också avtalsramar for samarbeteDetcentrum.
mellan inte hållerEtt måtten eller brytercentrum. centrum motsom
avtal kan förlora sin auktorisation.

centrala i konstruktionenDet transfercentrum lag-är att genom
stiftningen kan fungera avtalsreglerade frizoner inom högskolan.som
Avtalen både tillgång till högskolas utrustningar,ger en resurser
professorer, forskare, lärare, tekniker, studenter och avskildhet från
högskolans ordinarie verksamhet. Styrningen kommer från marknaden
och professorernas/föreståndarnas vinstintressen, inte från fakulteten
och dess forskningsintressen. ingår vanligenI någonett centrum
specialist anställd stiftelsen. Ansvarigär professor måstesom av
belägga specialist med uppdrag fåför ekonomi i verksamheten.atten

huvudsaki kan arbetsstyrkan flexibeltMen till efterfrågan.anpassas
Sammantaget avtalen plusmöjligheter för alla inblandade. Ansvarigger
professor, och andra högskoleanställda knyts till kanett centrum,som
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tjäna legitimerat Utbildningen stärkssätt.ett attgenompengar
får möjligheter till "riktigt arbete" redan understudenterna stora
Åtskilliga kundföretagstudietiden. rekryteras senare enav -

fortsättning på de tidigare satsningama på stödja mindre ochatt
medelstora företags rekrytering högre utbildade tekniker. Fakultetenav
stärks Steinbeisprofessorema då och då bär hemattgenom

forskarkontakter köpa tjänsterforskningsidéer och från fältet att-
från specialiserat forskningsinstitut ibland inslag iär ett ettett
Steinbeisuppdrag. får möjlighet ganska låga kostnaderFöretagen tillatt

teknik eller anknyta till kompetens i teknik- ellerpröva ny
metodfronten i det förändrings- eller FoU-arbetet avtalensegna -
konstruktion transfercentra kan hålla betydligt lägregör att ett taxor

marknadens konsulter. företagen det naturligtvis ocksåFörän är
viktigt konsult- eller ingenjörsfirma iatt ett centrum agerar som en
marknaden. Inslaget näringspolitisk eller regionalpolitisk styrning ärav

intill obefintligt. Genomförandet uppdrag kund-näst ett styrsav av
inte inomvetenskapliga ambitioner.nyttan, av

handi första medelstora tillverkande företag medDet är 100-500
nyttjar tjänsteranställda de erbjuds. Vanligen det sigrörsom som om

företag driver och har högutbildade tekniker.FoUsom egen egna
Motiv till kontakt typiskt söker komplement till denär att man egna

frågorkapaciteten i teknikfalt utanför denrörsom egna
kärnkompetensen. Grovt beskrivet fungerar transfercentrumnätet av
därmed flexibel utvecklingsavdelning där företagen baraexternsom en
betalar för de rörliga kostnaderna. Delstaten står för de fasta
kostnaderna utrustningar, uppbyggda kunskaper eftersom dessa redan
tagits inom utbildningsbudgeten. Lagstiftningen bakom verksamheten
knyter på detta utbildningspolitik och näringspolitiksätt samman -

i detdenna knytning enda politikinslaget.är stort sett
naturligtvis möjligt för små företag ochDet är även stora att- -

"vanliga"köpa tjänster från bara få småföretag iMen görett centrum.
realiteten så. För köp ska meningsfullt krävs företagenatt ett attvara
har teknisk kompetens åtminstone räcker for preciseraattegen som

förfrågan. Småföretagares skepsis till professorer och högskolor ären
också avhållande. heller inga särskildaDet ansträngningargörs av
professorerna överbrygga denna skepsis, åtminstone så längeatt som
bättre kunder betalningsstarka, intressanta uppdrag finnsmer mer- -

tillgå bland de medelstora företagen.att
innovativa utformningen, lagregleringen ochDen Stein-

beisstiftelsens auktoritet har givit mycket starkt daggenomslag. Iett
finns totalt 220 transfercentrum på olika67 50 finnsorter. centrum

Öst-utanför delstaten Baden-Württemberg, hälften dessa i fornaav
Österrike,tyskland. Två finns utanför Tyskland, icentrum ett ett

inriktat på design i Göteborg. Cirka 80 ärprocent centrumenav
knutna till Fachhochschulen, till universitet.10 Resterandeprocent
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saknar högskoleanknytning. har knutitsDe till nätverketcentrum som
kompletterande via särskilda avtal.partners

Totalt 3 300 650 anställdaär stiftel-engageras personer varav av
styrkan ingårI drygt 800 lärare/professorer, cirka l 700sen.

akademiker och tekniska specialister och cirka studenter.600 Inslaget
studenter har sjunit under år 1990 engagerades nära 900.av senare -

Omsättningen cirka miljonerär 90 DM, 90 vianära procentvarav
Årenkundfakturering. 1983-89 antalet medarbetareväxte snabbt, från

800 till 2 400. Under dessa år byggdes verksamheten i Baden-upp
Württemberg. Uppbyggnad utanför delstaten deforcentrumav svarar

årens tillväxt.senaste
Ett typiskt professorer,2-3 2-3 stiftelsencentrum engagerar av

anställda tekniker, 4-5 projektarbetande högskoleanställda akademiker
och 3-4 studenter. Omsättningen 2-3 miljoner kronor.är årligaDe
sidoinkomsterna för professorer och andra högskoleanställda som

typisktär 20-100 000 kronor och den årligaengageras per person
insatsen från någon arbetsvecka till någon arbetsmånad.

iPersoner Baden-Württemberg, med inblick inära transfercentruins
verksamheter, har till utredningen givit följande förklaringar till

framgångar.systemets
Grundläggande lärarna/professorernaår vid Fachhochschulenatt

tidigare starkt bundna till utbildningsuppgiften. saknadeDe devar
friheter professorerna vid de forskande högskolorna traditionsom av
åtnjuter inom såväl sidoverksamhet.forskning utbildning ochsom
Steinbeiskonstruktionen frizonskapar kan bådeen som ge
ekonomiskt och meritmässigt utbyte. Dessutom det kravär ett att
professorer vid Fachhochschulen har minst fem års närings-
livserfarenhet undantagsvis anställning vidaccepteras etten
forskningsinstitut. arbetaAtt med och för företag därför mycketär

näraliggande för dessa professorer förän universitetens därmer
inomvetenskaplig tyngd huvudsakligär meriteringsgrund.

En framgångsfaktor stiftelsenär centralt förattannan svarar
marknadsföringen. Ackvisitionskostnaderna för blir låga,ett centrum

"kommer in.uppdragen bara Detta betydelsefulltär därför detatt
inom ordnad sidoverksamhet i bara ganska kortastort setten ryms
uppdrag, få når faktureringöver 100-200 000 kronor. finnsHären
också förklaring till marknadens konsulteratt transfer-en accepterat

verksamhet. Stållkostnadema vid kortacentrums uppdrag, kansom
avskräcka konsulter i marknaden, kan hanteras med bättre kalkyl inom

transfercentrum. Hela bygger i realitetenett påsystemet att centrum
marknadskomplementerande.är Om professor skulle söka drivaen

verksamheten konsultföretag fullt konkurrerar iett utsom som
marknaden hotas i realiteten auktorisationen.
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Ytterligare faktor verksamhetenär byggt täckandeatt etten
nätverk i företagstät region med korta avstånd. kanOfta företagetten
hitta specialiserat inom timmes bilresa.ett centrum en

denMen centrala faktorn de enkla ekonomiskaär incita-mest
inom fri-för avtal bygger på lag. Framgång imenten ramen som

zonen till professorn/föreståndaren och andraextrager pengar
engagerade högskoleanställda, inte till högskolan. högskolanFör är
utbytet indirekt framgångsrika bygger image ochatt centrumgenom

nätverk. Väsentligt härvid högskolan inteär någotexterna att tar
för överlevnad slutar professorn upphörett centrumsansvar -

inte professor villigär Avvecklingcentrumet över.att taom en annan
och anpassning till efterfrågans variationer kan i ske problemfrittstort

inga tillgångaräger ingen juridisk person. Professornett centrum-
väljer också själv den volym han/hon lämplig vid visssom anser en
tidpunkt det går bra tacka nej till uppdrag.att

bör ocksåDet understrykas verksamheten inte beskrivsatt ettsom
stödprogram företagför mindre förutan ett attsom program

"dereffektivt bruka Forschungsinfrastruktur.bestehenden Givetvis
kan det då och då finnas stödpengar bakom företags köp tjänster,av

detta påverkar inte på något relationensätt centrum-företag. Pro-men
fessorn och hans medarbetare kan helt sig levereraägna tjänsteratt
till kunder och därmed tjäna de sköter sig politiken ochpengar om -
stödhanteringen överlåts till andra.

9.1.2 Exemplet IRAP: kanadensiskEn faltorganisation
med bakgrundssupport

IRAP Industrial Research Assistance Program stödprogramär ett som
administreras NationalNRCC, Research Council of Canada. IRAP,av

startades 1948, fick sin nuvarande form Målgruppen1982. ärsom
mindre företag, i kanadensisk mening företag med högst 200 anställda.
Huvudstråket tekniskär rådgivning. Ungefär fjärde tillverkandevart
företag i målgrupp på 50 000 i dag aktivaär nyttjare IRAPsen av
tjänster. Härtill ska läggas årligenIRAP insatsergör i knapptstörreatt

000 projekt.5 Sammantaget budgeten cirka miljoner500 kronorvar
under 1993.

IRAPs "Field network" består cirka 220 teknikrådgivare, ut-av
placerade på platser80 i Kanada. Ett femtiotal NRCC-anställda.är
Övriga finns vid FoU-organ, teknikcentra eller privata konsultfirmor

har avtal med NRCC. Teknikrådgivarna har genomgåendesom en
gedigen industriell erfarenhet. Hälften dem har utbildningav en
motsvarande gymnasieingenjör, akademisktär utbildade.resten Kon-
tinuerlig vidareutbildning rådgivama viktigt inslagär iettav program-
met.
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Översikt teknikspridning i Jämtlands län14 Kunskaps- och

lndustridepartementet alla länsstyrelser i uppdrag utforma teknik-1984 attgav
Jämtland kom baseras på samverkan medspridningsprogram. I programmet att

högskolan, Tekniska Högskola, i Trond-den tekniska NorgesNTHnännaste
formella samarbetspartnem.heim uppdragsstiftelse SINTEF blev den Läns-vars

valde upphandla genomförandet från privat konsultföretag,styrelsen att ett
liånKOINOR därmed kom organisera teknikassistansen till företagenAB attsom

mellan länsstyrelsen och där företagenramavtal slöts SINTEFSINTEF. Ett
uppsökandekunde avräkna tid efter vissa givna mallar. byggdeProgrammet

verksamhet. Efter inledande kontakter mellan företagen och besöktesKOINOR
intresserade företag utvald forskare från tillsammans medSINTEFav en som

genomförde audit/dialog företagets utvecklingsbehov ochKOINOR en om
möjligheter bidra.SINTEFs att

Idag består teknikspridningen i Jämtlands län följande grundtjänster.av
Kontaktbesök företag genomgång företagets läge och på deäri statusen av

konkurrenskraftentekniska Utgångspunkt företagets vilja stärkaär attresurserna.
skärpa sig teknik-, kunskaps-, produkt- och produktionsmässigt.attgenom

ÖstersundKompetensnod one-stop-shop det gäller kunskapsför-är näri en
medlande kontakter andra företag tjänsten eknologiassistansInom T imot rn m.
företag kan företaget nyttja expertis för hantering konkreta problemextern av som
kräver snabb lösning och dessutom kompetens inom för erhållaSINTEF att
kunskap inför val och införande teknologi.av ny

orskningsmiljöer och 0U-samarbete företagen inblick i forsk-F F ger
ningsmiljön Trondheim utbildningsresor anordnas, oftasti kommun-attgenom
vis. deltar i seminarier och i individuella konsultationer med forskareFöretagen
valda utifrån varje företags speciella behov. omfattar alltid två dagar medKursen

Ävenintensiv näringslivssekreterare och politiker deltar. Utvecklings-samvaro.
projekt företag företagen möjlighet till reducerat pris hyra kompetens iini attger
samband med förändrings- och utvecklingsprojektstörre

ska enligt avtal löpande återföra resultat och erfarenhet tillKOINOR
beställaren, länsstyrelsen. sker främst löpande dialog såDetta läns-attgenom

i inlärningenstyrelsens tjänstemän och motiveras delta iattengageras gemen-
aktiviteter för företagen.samma

det direkta viktigt därförInom KOINOR äratt engagemanget attmenar man
det tjänstemännen balanserad vilka effekter kan uppnås inomger en syn som

program/Denolika offentliga uppgiften tydligt formulera mål för långsiktigaär att
hur måluppfyllelsen ska Därefter kan genomförandetmätas.samtprogram av

vårt.inomprojekt upphandlas, från konsultföretagtprogramramen ex som
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kunddrivet "tech-teknikrådgivare ska arbeta ingenNätverkets -
push. kan stöd på i huvudsak Direktnology De sätt:tre egenge

kontakter till informationskällor eller medrådgivning, förmedling av
ekonomiskt stöd till utvecklings-lämpliga förmedlingexperter, av

projekt.
kan teknikrådgivaren kostnadsfrittPå begäran företagettav

teknikläge i vid mening. sådan insats normaltigenom företagets En tar
längre betalar i målgruppen cirkadagar. För insatser företagen 252-3

till total subvention på cirka kronor. Frågor50 000procent upp en om
marknadsföring, rekrytering och arbetsorganisation kommerekonomi,

härvid frekvent på agendan, det finns ambition inomäven om enupp
främst råd i tekniska frågor i mening.IRAP snävatt ge

Vid behov kompetensluckor rekommenderart.ex. egna- -
teknikrådgivaren lokala konsultföretag eller förmedlar kontakt med

FoU-institution har den kompetensen.någon efterfrågade Dessasom
insatser subventioneras på teknikrådgivarens.aktörers sättsamma som

dragningsrätterSubventionerna fungerar således till marknadenssom
utbud eller med svensk terminologi kunskaps- ellersom-
utvecklingscheckar. Ledstjäman teknikkonsulterna alltid skaär att

söka bästa kompetensefter för kundens räkning ochsträva att upp se
subventionema därmed fårtill maximal utväxling.att

realiteten fungerar således teknikrådgivarna ofta säljareI som av
konsultutbud.marknadens Konkurrensen begränsad, rådgivamasär

insats bl.a. för insatser i företag konsulterfarenhet.är öppnaatt utan
Noterbart resultatet ofta blir insatser ganska bred karaktärär att av -
affärsutveckling, organisationsutveckling m.rn

field network" har idag budget på cirka miljonerIRAPs 300en
kronor.

På rad universitet och offentligt ägda finns personalFoU-organen
får ersättning från stå till tjänstNRCC för med teknisk in-attsom

formation eller hantering kommer via teknikrådgivarna.frågorav som
laboratory network.personal ingår i YtterligareDenna IRAPs en

stödfunktion för teknikrådgivarna på fältet Canada Institute forär
Scientiñc and Technical Information där det finns vetenskapligtett
bibliotek nationell informationsdatabas.samt en

Kanada uttrycker från många hållI IRAP väläratt ettman
inarbetat och väl fungerande lyfter fram följande fram-Mansystem.
gångsfaktorer:

Field network" närhet till företagen.ger-
Samarbete söks med lokala konsulter konkurrens.inte- -
Teknikrådgivarna erfarenhetsmässigt hur mindre företagvet-
fungerar och hur företagare tänker.
Huvuduppgiften teknikrådgivarnaför koppla företag tillär att-
teknisk och expertis. nätverksuppgift står tydligt iDennaannan

marknadens expertis utnyttjas huvudsak.icentrum -

9 16-0768
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integrerarIRAP det offentliga utbudet personal vidattgenom-
centrala kompetenscenter ingår i nätverken. Genom IRAPatt
har budget för upphandling sådana tjänsteregen garanterasav
kundtryck och visst mått konkurrrens.ett av

9.1.3 irländsktNTAP: Ett för motiveraattprogram
mindre företag till samarbete med marknadens
konsulter

NationalNTAP, Technology Audit harProgramme, varit i gång sedan
1989. drivsDet MCS Manufacturing Consultancy Service,av en
enhet inom EOLAS, Irlands motsvarighet till svenska NUTEK.
Budgeten miljonerär närmare 15 kronor år. Målgruppen främstårper
ganska små tillverkande företag, 5-50 anställda och omsättning påen
högst 30-40 miljoner kronor. Stödet insatser såväl MCS-avser av

auktoriseradekonsulter "Ökadkonsulter i marknaden.som
lönsamhet och bättre tillväxtförutsättningar via teknisk uppgradering

processerprodukter och den ursprungligaär inriktningen. Tillav
denna kärna fogas bredareäven perspektiv för placeraattnumera
tekniken i sitt sammanhang.

Frågor kvalitetssäkring,rör arbetsorganisation, marknads-som
föring, finansiering kommer naturligt på agendan.m.m. upp
Konsultinsatsen är 10-12 arbetsdagar och ska resultera i en
förbättringslista och aktionsplan med övervägda startpunkter. Denen

intervjuer vid företagsbesök, kartläggning metoder ochavser av
teknikanvändning, analys, sammanställning medrapportav argumen-
tation för olika åtgärdsförslag, förankrande dialog med före-
tagsledningen uppföljningsbesök 6-9 månadersamt senare.

Priset på sådan konsultinsats fast, cirkaär 50 000 kronor.en
Företagen betalar 25 Konsulterna utgår från checklistaprocent. påen
teman/frågor kan bli aktuella och ska behärska. För stärkaattsom som
företagens genomförandemotiv detär möjligt få 50-att ettnumera
procentigt bidrag till konsultkostnader upp till viss gräns i samband
med genomförandet åtgärdslistan. Eftersom NTAPs konsulter ärav
allmänpraktiker grunder,med goda tekniska inte teknik- eller
metodspecialister, det normaltär andra konsulter från marknaden

under genomförandet.som engageras
Utvärderingar visar företagen frekvent genomför åtminstoneatt

delar den med konsulthjälp framtagna åtgärdslistan. EOLAS följerav
företagens genomförande på hållnära via regionala medarbetare. Dessa
förfogar även inom verktygslådaöver MCS sammanställden -utbildningsprogram, exempel, handböcker, metoddokumentation, stöd-

kanformer Medarbetarna verktygslådans instruktionsbok", ochm.m.
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därför bästkan vägleda vid val de verktyg detsom passarav egna
företaget och aktuellt läge i genomförandet aktionsplanen.av

kanadensiskt där9.1.4 AMTAP: Ett program
marknadens konsulter kunskaps-engageras som
leverantörer och länkarbetare å vägnarstatens

The Advanced TechnologyAMTAP, Manufacturing Application
Programme, kanadensiskt regionalt organiseratär ett startatprogram,

bygger helt på insatser marknadens konsulter.1989. Det Trotsav
inriktningen inte i första hand sprida avancerad teknik.ärnamnet att

Tyngdpunkt stödja mindre företags affárs-, verksamhets- ochär att
organisationsutveckling. Engagerade konsulter ska bl.a. bidra till att

"Push"teknikfrågor förankras i genomtänkt helhetsperspektiv. förett
särskilda metoder/tekniker i princip förbjudet ledningarna ska väljaär -
det bäst den verksamheten. Företagsinsatser rörsom passar egna som
produktivitetsförbättringar kvalitetsprogram, MPS-system,genom
personalutveckling, satsningar på inre miljö, arbetsorganisatoriskt
nytänkande frekventa resultat konsultemasärm.m. av re-
kommendationer. hälften förslagen har sådan inriktning.Drygt av

införandeStrikt tekniska rekommendationer modern verk-av
stadsteknik m.m. för cirka tredjedel. ungefärI femtevartsvarar en
företag rekommendationerna omorienteringrör affärsstrateginav -
produktsortiment, marknadssegment, internationalisering, allianser -
och därmed sammanhängande finansiella aspekter.

utvärderas löpande.AMTAP Företagen genomgående påtagligtär
positiva. Konsulternas förslag har avsevärd påverkan. Merparten
initieras, åtskilliga genomförs. femte företagVart rapporterar t.ex.
väsentliga affärsmässiga förbättringar redan halvår efter förslagensett
genomförande.

startades med budget på cirkaAMTAP 20 miljoner år fören per
åren 1990-93. Målet insatser i 400 företag. Redan i slutet 1991var av

Årsbudgetendetta mål nått. ökades till bortåt 50 miljoner. Vidvar
slutet 1992 insatser genomförda eller igång i 600 företag,av var
ungefär tionde i den potentiella målgruppen. bland medel-Menvart

50-200 anställda, utvecklingsinriktade företag t.ex. inom verk-stora
stadsindustrin genomslag mycket större.programmetsvar

Genom AMTAP täcks till 60 kostnaden för anlitadeprocentupp av
konsulter, till bidragstak på drygt 100 000 kronor. Enettupp
konsultnota" på cirkatotalt 150 kronor000 insats påmotsvarar en

Åtskilligapersondagar.20-30 företag har fortsatt samarbeta medatt
anlitadeden konsulten under genomförandefasen och på marknads-

mässiga villkor. För ytterligare stimulera sådant uthålligt samarbeteatt
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konsultkostnadsbidragfå underdet möjligt visst ävenär attnumera
implementeringen.

söker AMTAP-bidrag enligt mycket enkel procedur.Företagen en
det ställs krav på kraften bakom ansökan: FöretagsledningensMen

bakom, och mål konsultengagemang måste framgå,uppslutning för, ett
ekonomin får inte vacklande och utvecklingspotentialen måstevara

måstegripbar. Förslag på konsult det företagen väljerär somvara --
motiveras, bl.a. via referenser. Stödet således till samarbete, inteettges

förstärkatill normativt definierad insats. princip måletI är atten
motiv och kapacitet kvalificerad konsultupphandling därföretagens för

personkemin framträdande roll. Något hårddraget stödetärges en en
belöning för företagens i denna upphandling.engagemang

Beslut vid regionala kontor Independentstöd IRDPs IRDP:tasom
Regional Development Bland framgångsfaktorerProgram. de
utvärderingen lyft fram betonas bl.a. den geografiska närheten. Beslut

stöd kan bygga på handläggare företag/konsult, intemötent.ex.om -
bara på ansökningstexter. Via regionala kontoren organiserarde

också workshops och nätverk för deltagande företag ochAMTAP
stimulera tillkonsulter för erfarenhetsutbyte och inspirera fortsattatt

utvecklingsarbete. projekt/företagsprider också informationMan om
i något avseende har föregångskaraktär och studiebesöksom arrangerar

har avknoppat särskilt för målgruppensAMTAP ettmm. program
små påföretag, Manufacturing Advisory Service MAS. Kraven

här någotföretagen nedtonade.är

Storbritannien finns flera GodaI erfaren-AMTAP-typ.program av
Manufacturingheter redan på 1970-talet t.ex. via MAS;programmet

ServiceAdvisory grund till Näringsdepartementetär DTIatten
finansierar inom fastställda nyttjar marknadensprogram som ramar

å vägnar.konsulter leverantörer tjänster Enstatenssom av
erfarenhet det vitalt de konsulter bara tillär äratt att som engageras
mindre del arbetar ombud i små till medelstora företag. Avstatenssom
professionella skäl det viktigt de har marknadsuppdrag iär ävenatt

företag. Därmed finns viss garanti besitterför destora atten
kunskaper/metoder med hög aktualitet och i tillämpningsfronten de-

best practicekan så lämpligt fungera olikaöverförare iärom som av
avseenden.

Konsultemas kompetens inspiratörer och bollplank spelarsom
ocksågivetvis roll. Erfarenheterna pekar på de måste hastor att en

tyngd i sin framtoning, grundad på ingenjörsmässigt och lednings-
Senioritetmässigt kunnande byggts under åtskilliga år. är ettsom upp

in påbegrepp de framgångsrika enligt de engelskamestsom passar
erfarenheterna. behövs för konstruktivt påverka mångaDen att
mindre företags och ledningar.ägare
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till mindre företagteknisk kunskapFörmedling9.1.5 av
erfarenheter ochNågra svenskafrån högskolor.

exemplet PENNTAP

mindreteknisk problemlösning harinformation och itekniskFör
leverantörer, denkontaktat kollegor påi huvudsakföretag orten, egna

näraliggande ingenjörsfirmadå och dåbranschorganisationen samt en
eller vid mässbesök harInformationer i facktidskriftereller kund.en

vardagsmönster" kommit prägla hurharkompletterat. ävenDetta att
var-teknisk förnyelse.fått impulser till Attmindre företag

dagsrelationer gjortsaknats till högskolevärlden har att ytterstman
Sverige harväsentliga impulser från det hållet. Isällan fått även

varitindustriforskningsinstituten regelmässigtkontakterna med spora-
erbjöd uppskattadnågra institut under 1980-taletdiska även enom

besvarades då årligenfråge/svarsservice. Vid sju institut 5telefonbaserad
avgiftsfri.frågor från mindre företag. Servicentekniska0007 var-

bakomliggande finansiär.Dåvarande STU var
företagshåll brukar uppskatta i mindre företagFrån attman

teknisk förnyelse frånimpulserna tillkommer cirka 75 procent av
företagensmaterial och utrustning. Kontakter medleverantörer av

konsulter vardera för cirkakunder och med marknadens 10svarar
kommer från skiftande källor, bl.a. frånResterande 5 procentprocent.

Å visar undersökningar utvecklingsinriktadehögskolor. andra sidan att
med högutbildad personal liten företagsgruppmindre företag en- -

högskolor och forsk-söker impulser från detmycket oftare
ningsinstitut.

undanskymd rollsvenska högskolan hittills spelatdenAtt somen
problemlösare och impulsgivare till mindre företagteknisk informatör,

högskola och mindre företagenkel förklaring.har En äretten
sker i de flesta fall närmandeartskilda organisationer. Därför ett

mindre sökerutifrån olika mål och förväntningar. företag,Ett som
högskolekontakt, har oftast mycket konkret problemställning.en

i princip högskolan leverantör i marknaden ochFöretaget ser som en
skall marknadsmässigt.högskolans beteendeförväntar att vara

hittills bara i ringa grad kunnatsvenska högskolan harDen svara
företaget tagit kontakt via hög-dessa förväntningar. Ommotupp
inte konsultfinnas kundmot-skolans kontaktsekretariat detär en

sekretariatet kan förmedla institutions- ellertagning mött. enman
befogenheter övrigt.forskarkontakt har inga i Dessutom ärmen

rätt Tättuppenbara. Medsvårigheterna förmedla kontaktatt avses
efterfrågade kunskapen och tid,både har denhär en person, som

förmedla denna påoch förmågaintresse sättett motsvararatt som
förväntningar.företagets

Problemet således artskildheten: Mindre företag inte högskolorär är
mindre företag. svenska kontaktsekretariatenoch högskolor inte Deär
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tillkom bl.a. för överbrygga denna artskildhet. Menatt utan
befogenheter radikalt ingripa i högskolornas inre liv såatt att
produkten kunde kundernas förväntningar uppgiftenmotsvara var
hopplös.

följandeMen exempel, ofta i Sverige, visar emellertidpresenterat
det allt går bygga väl fungerande verksamhet, medatt trots att en

förmedling objektiv kunskap bas, inom universitet.ett stortav som
Texten bygger på beskrivning gjord i början 1980-talet. dagI ären av
säkert tjänsterna i utsträckning IT-baserade.stor

PENNTAPPennsy1vanian Technical Assistance Program är ett
teknikinriktat serviceprogram, knutet till Pennsylvanian State
University. harProgrammet gamla Universitetetrötter. började redan
1886 sprida teknisk information till företagen i Pennsylvania för att
öka deras konkurrenskraft, verksamhet 1910 kompletteradesen som

Årmed enhet för vidareutbildning yrkesverksamma. 1965en av
formaliserades PENNTAP. besvararNumera årligen många tusenman
frågor teknisk eller naturvetenskaplig karaktär. Frågorna kommerav
till helt övervägande del från mindre företag. PENNTAP inte betalttar
för sina tjänster.

produkt erbjuderDen tydligt avgränsad.är Medarbetarna skaman
inte kunskap, de ska enbart förmedla informationer ochgenerera ny
förklaringar baserade på existerande kunskap. PENNTAPs fria tjänster
konkurrerar därför inte med konsultföretagens utbud. Många konsulter
nyttjar frekvent PENNTAPs tjänster inslag i uppdrag.som

Inom läggsPENNTAP vikt vid enbart förmedla tillförlitligstor att
information. Ett utmärkande drag servicenivån. betonarär Manannat

det inte räcker medarbetarna behärskar sitt teknikområde.att att Det
gäller tillgänglig, snabbt det behövs, utformaatt att attvara svara om

så det blir begripligt för till så nårsvaret att mottagaren, att svaretse
irätt mottagarorganisationen, följa och tillatt svaret attperson upp se
verkligen får allt han/hon behöver det. Man måstemottagaren ut av

hålla servicenivå i klass med marknadens bästa serviceföretagen -
delär universitets verksamhet.trots att ett stortman en av

Från början använde PENNTAP ordinarie forskare/lärare som
informatörer på deltid. fungeradeDetta dåligt. Anledningen attvar
insatserna inte några akademiska meritpoäng. går frågornaNumeragav
till stab med heltidsarbetande. I staben ingår några kvalificeradeen
bibliotekarier/dokumentalister och tiotal högt kvalificerade tek-ett
niska specialister med olika profil. flesta forskare/lärareDe är ärsom
tjänstlediga från sina ordinarie jobb inom universitetet. harDet blivit
konkurrens platserna i PENNTAP-staben. skälEtt är attom
PENNTAP-erfarenhet meritpoäng och därmedextranumera ger
karriärmöjligheter inom universitetet.

kontakternaI använder detPENNTAP nätverk universitetetssom
vidareutbildningsenhet byggt nätverketsI del finnsytterstaupp.

jkontaktpersoner på 200 platser. Om någon kommer med fråga ien

M;
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tjänster och hurkontaktpersonen PENNTAPsinformerar manom
central-tillså fort möjligt inAlla frågor slussasskall gå vidare. som

kontoret. återstående läggsdirekt telefon.Många kan besvaras Deper
på området.kompetens Dennemedarbetare harpå den störstut som

hållerfrågeställaren ochdirektkontakt medså behövstar om
och levererat.till klartkontakten ärsvaret

utvärderings-kunder fylla i enkeltber alla sinaPENNTAP ett
hunnit komma fram.effekterna verkligenformulär, först sedanmen

visaUtvärderingar tycksfrågeformulären.Cirka besvarar40 procent
minst satsadetio gångerhög avkastning,satsade skattemedel haratt

tillbaka.pengar
särskild rådgivandeharhålla kvaliteten PENNTAPFör att enuppe

näringslivet.medlemmar från Gruppenmed högt meriterade15grupp
ersättning utgår.gånger år. Ensammanträder minst fem Ingenper

år.medlem byts efter tre

LinksBusiness Storbritannien: Samlati9.1.6

samverkanfor mindre företag iänsteutbud

drygts.k. Business Links. dagpå den brittiska I ärnyhetEn ärarenan
igång.280

åtskilligamånga andra länder, finnsEngland, i Sverige ochI som
erbjuderoch myndigheterlokala/regionala företagsorganisationer som

olikaoch möjligheter till delta imindre företag tjänster att program.
motiv tillLinks dessa aktörerTanken med Business är part-att ge

nerskap kring olika aktiviteter.
producentkooperativLink kan beskrivasBusinessEn ett somsom

service.förenklad åtkomst till olika Företagerbjuder företag typer av
kanoch finner erbjudandet intressantuppfyller vissa villkor somsom

brukarförening. årligMedlemmarna betalarmedlemmar ibli enen
andra tjänster betalas enligt prislistor.för viss basservice,avgift

riktade behövs förBrukarföreningen organiserar attresurser som
löpande förbättrarkundtryck så producentkooperativetföretagens att

sitt utbud.
erbjuds i första hand väl etablerade mindre företag,Medlemskap

basservicen får medlemsföretaginställda på tillväxt. Inom ett en
husläkareslags förpersonlig affärsrådgivare, fungerar ensom som en

från produ-Affärsrådgivama kan hämtasföretag.grupp
medlemsorganisationer eller från marknadenscentkooperativets

databaseringår också tillgång till olika förkonsultföretag. basservicenI
informationsförmedling och hjälp nå den expertisochkontakt- att

erbjuder olika tjänster.organisationer och företag Eninom som
områdenLink därutöver ha några specialister förBusiness ska egna

exportfrågor.kvalitetsutveckling, produktdesign och För attsom
"Main Link ytterligare kravBusiness tillkommerklassas ettsom
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Innovation Counsellornämligen ha s.k. and Technology iatt en
organisationen. Han/hon ska bl.a. specialist på närings-DTIsvara
departementets och olika stödprogramEUs och ha välutvecklatett
personligt kontaktnät in olika universitet, forskningsinstitutmot m m.

Pro-har utformatDTI ramvillkoren för Business Links.
ducentkooperativ erbjuds möjlighet få visst statligt stöd, typisktattnu
några miljoner kronor, för uppbyggnad och inkörning av gemensamma

Kooperativet lämnar in offert till medDTI verksam-resurser. en
hetsplan, finansieringssätt ramvillkorenI ingår deattmm. av-
giftsbelagda tjänster, Business-Link-kontor erbjuder, skaettsom vara
tillgängliga för alla företag.

Viss kritik har redan riktats Business Links. 80Drygtmot procent
uppdragen förs inte vidare till något antyderexterna experter,av som

brukarföreningens tryck på producentkooperativet inteännuatt är
tillräckligt,

9.1.7 BUNT. norsktEtt med "verktygslåda"program en
till flera länderexporteratssom

Åren 1985-86 genomfördes iNorge omfattande medett program,
syfte små och medelstora företag tekniklyft. Cirka 100att ettge
miljoner i stöd till knappt 2000 tillverkande företag. Cirka 80gavs
miljoner avsåg bidrag till företagens teknikinvesteringar och relaterade
utbildningar. kundeDärutöver företagen få till kronor i20 000upp
stöd vid köp konsulttjänster för teknisk rådgivning Treav m.m.
företag fyra utnyttjade denna möjlighet. En utvärdering visade attav
konsultema främst engagerades för lönsamhetsbedömningar, knutna till
teknikinvesteringarna. ganska sällanDet tal insatser för attvar om
koppla tekniksatsningar till den affärsmässiga utvecklingen.
Utvärderaren konstaterade också många konsulter hade svårtatt att
kommunicera med små företag i affarsstrategiska frågor de 3-4 dagars-

finnakonsultinsats, stödet täckte, språkräckte inte för att ettsom
fungerade. Konsultinsatsen måste bättre förberedd, ochsom vara

längre, för effekt.att ge
startades1986 med syfte påverka mindreett annat attprogram,

företag utnyttja det forskningsinstitutet SINTEFs tillatt stora resurser
utveckla sin produktions- och produktteknik. frånatt Personer

TeknikattachéerSINTEF kontakt med företagen, sålde intog
tanken och förmedlade, rättproblem ringatsnär in, kontakt tillett
forskare/expert inom SINTEF. Genom kunde företagprogrammet ett
få dagars3-4 fri konsultation forskare/expert. Inom budget påav en en
drygt miljoner10 gjorde 60 forskare/experter drygt sådana100 insatser
åren 1986-88.

Insatserna avsåg i huvudsak produkttekniska frågor. Eftersom
prioriterat inom kundeSINTEF lösningsförslag oftaprogrammet var
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levereras ganska snabbt. Företagen genomgående nöjda med denvar
"attachéernaservice SINTEF Men SINTEFs kontaktpersonergav.

kunde konstatera ganska få företagen i målgruppen kundeatt av
formulera problem passade SINTEFs forskare/experter. Trotssom

gratistjänsterinförsäljning och efterfrågan begränsad. Innanvar
SINTEFs tjänster kunde bli bredare efterfrågade behövdes därför ett

hjälpte företagen tydliggöra de affärsvärdenattprogram som som ny
teknik/nya kunskaper d utbudSINTEFs kundev s ge.

Erfarenheterna från dessa utgångspunkterna förprogram gav pro-
BedriftsUtvikling Teknologi,BUNT, Ny genomförtgrammet genom

åren 1989-92 med Norges tekniskt-naturvetenskapliga forskningsråd
finansiär. Huvudinslaget mindre och medelstora företagattsom var ge

konsultstöd för formulera och strategiskt förankra efterfrågan påatt
för företaget teknik eller kunskap. detta delprogram,Inom SBUny ny
Strategisk BedriftsUtvikling, korn cirka 250 tillverkande företag med
20-200 anställda utnyttja erbjudande cirka 20 dagarsatt ett om
konsultstöd, subventionerat till 75 Cirka 20procent. procent av
målgruppens företag1200 har därmed deltagit. någraI branscher,
främst inom verkstadsindustrin, är genomslaget väsentligt högre, upp

50 SBU-insatsenFörutom har omfattatBUNT projektmot procent.
för påverka företag till strategiska allianser, projekt föratt att
utveckla samverkan längs forädlingskedjan och projekt inom IT-
området.

harBUNT kostat cirka 20 miljoner är under de fyraper
projektåren. SBU-delen för cirka 70 eller totalt cirka 55procentsvarar

verktygslåda,miljoner. Utveckling utbildning konsulter,av en av
marknadsföring, träningsprogram för offentligt anställda tjänstemän
och utvärdering har dragit cirka 25 miljoner, subventioner till
företagens konsultköp cirka 30 miljoner. I genomsnitt har företagsett
SBU-konsultnota uppgått till cirka 120 000 kronor.

främst skiljerDet BUNT/SBU från liknande i t.ex.som program
England, Irland och Kanada den omfattandeär satsningen på att ta

verktygslådafram anpassad till mindre företags situation och atten
konsulter i marknadenträna i nyttja verktygen. Man utgick från iatt

storföretagsvärlden beprövade modeller/metoder och lät två stora
norska konsultföretag förädla dessa. Under projektets gäng växte
verktygslådan till omfatta 50-tal handböcker, metod-att ett
beskrivningar, frågescheman, exempelsamlingar i princip imm en-
teknikavsnitten detaljerat utbyggd Sevariant på dokumentationSAFs

företag.ditt Konsulter från marknaden inbjöds subven-att motom en
tionerad avgift delta i tio dagars träningsprogram, uppdelat påett tre
tillfällen, för del materialet och strategisk rådgivningträna tillatt ta av
mindre företag. Iavtalet ingick också ersättning genomföraatt utan
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sammandragningar för diskuterapilotprojekt och delta i attattett
verktygslådan.erfarenheter och utveckla

gick igenomfrån privata företag,Cirka konsulter, 70130 procent
utbildningdärutöver något bantadutbildningen. genomfördeBUNT en

offentligfrämst hämtade frånför ytterligare cirka 100 personer,
små till medelstora företagsmånga aktörer till stöd försektors

utveckling.

helahar marknadsförtsoch Norge.SBU-programmet överBUNT-
specialisering,från presentationerhar haft möjlighetFöretagen att

välja bland deverksamhetsort m frittföretagserfarenheter, m
auktoriserade baseradkonsultema. Följande beskrivning,utbildade

tyngdpunkterna i typisktredovisningar, fångarpå utvärderingens ett
SBU-projekt.

verkstadsindustrin, hartillväxtinriktat, verksamt inomFöretaget är
produkter.och viss egenutveckladeanställda40 exportrunt av

teknik/ekonomi och någraakademisk utbildning inomKonsulten har
arbetserfarenhet. anställd vid etableratårs industriell Han är ett

ochknöts tidigt tillkonsultföretag inom BUNT ärHanmanagement.
sju olika ingår iprojekttid SBU-konsult i företag. Hanunder BUNTs

kärntrupp och efterfrågadepå cirka mycket aktivaden 30 --
cirka den totala kon-konsulter för 75 procentsom svarar av

de fullföljt SBU-del. hanssultinsatsen i 250 företag BUNTs Avsom
cirka från BUNT-uppdrag och hankonsultintäkter kommer 30 procent

projektledningen löpandedeltar aktivt i de nätverksträffar som
fálterfarenheter till grund för vidareutvecklingför läggaattarrangerar

verktygslådan specialisering tillhar sedan tidigare vissHanav m.m.
kvalitetsfrågor och kapitalrationa-material- och produktionsstyrning,

"förändringsagentprocesskonsultlisering sig änmer sommen ser
metodspecialist.som

drygt år. Konsultensoch konsulten samarbetar underFöretaget ett
månaderna ochinsatser i huvudsak koncentrerade till de förstaär tre

extern företagsanalys.i metodstöd till och internfrämst formges av
strategiplan fram prioriteras fem olika åtgärderdenI växersom av

prioriterade genomförda inom några månadervilka två högt redanär
Övriga harbeslut. åtgärder två år efter initieradeefter är start men

och ytterligare någraförsenats olika skål. ledningsgruppFöretagetsav
aktivt i SBU-arbetet, väl förankrat inyckelpersoner deltar ärsom
totalt cirka personveckor i strategi-styrelsen. lägger 25Man ner

arbetet.
Produktionstekniska förändringar baserade på allmänt tillgänglig

Åingår bland de tidigt genomförda prioriterade åtgärderna.teknik
några frontbetonadeandra sidan har företaget införtsenare mer nya

såväl produkter produktion. Nätverksbyggen undertekniker i som
förmedling, har här haftBUNT-tiden, delvis konsultensgenom
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betydelse. totaltMen domineras åtgärdslistan insatser rörsett av som
kundsamarbete, marknadsföring, produktions- och kvalitetsorganisa-
tion ekonomisk styrning och kontroll.samt

Karaktäristiskt för denBUNT satsningen på löpandeär tunga
utvärdering fåför impulser till successiva förbättringar. dettaFöratt
arbete, helt forskare/konsulter,engagerat ett team avsattessom av
cirka fem projektbudgeten. sidoeffektEn tjugotalärprocent ettav

och flera avhandlingar.rapporter
En central lärdom utvärderama lyfter fram följande.är BUNTsom

har drivits projekt med upphandladeavgränsatettsom resurser
verktygslådan.konsulterna, Syftet har inte varit byggaatt en ny

organisation efter projektet ska knytas till den offentligasom
infrastrukturen till stöd för mindre företags utveckling. har detHärom
aldrig rätt tvivel. har för löpande lärandeDetta öppnat tillsammansett
med infrastrukturens etablerade aktörer, bl.a. via antalett stort
seminarier där BUNT-erfarenheter diskuterats och förädlats. Därmed
har det blivit naturligt för etablerade aktörer konstruktivt granskaatt -
och då så varit lämpligt till sig inslag i SBU-metodiken,ta -
verktygslådan, utbildningsprogrammen, utvärderingsmetoderna m m.
BUNT har förankrat bred, insiktsplattform för i storten gemensam

utveckling",alla aktörer inriktade på mindre företagssett
sammanfattar utvärderarna.

centralt inslag iEtt BUNT deltagande företag skulle fåatt ettvar en
strategisk push kunde i medvetenomsättas efterfrågansom senare en
på insatser/tjänster från såväl marknadens konsulter högskolorsom
och forskningsinstitut. Erfarenheterna från BUNT visar åtskilligaatt
företag faktiskt fick motiv till senare teknik- och kompetenslyft -
och uppgraderad rekrytering via BUNT-deltagandet. TEFT--

SINTEFs teknologiattachésatsning kanprogrammet t.ex.nya ses- -
av flera uppföljare till BUNT. Teknologiattachéerna ärsom en

forskare med teknikförmedling huvuduppgift. I BUNT-företagensom
marken för attachéinsatser iär viss mån redan beredd -

samarbetsprojekt lättare formulera, motiveraär och genomföra.att

Utvärderarna har avslutningsvis vissa invändningar SBU-mot
delvis mekaniska upplägg, med tyngdpunkt vid denprogrammets en

strategiska analysens metoder och modeller och tydlig åtskillnaden
"planeringsfas genomförandefas.mellan och Man iattmenar

realiteten måste faserna tillåtas överlappa varandra och på sådantett
brett blandsätt de anställda blir naturligt och moti-att ett engagemang

verande. SBU-programmet kan således bara förstaett steg motses som
"lärande,realiserande organisationkompetensbyggande medett av en
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omvärlden och brett förankrat inremånga kontaktytor ettmot
Utvärderarna det därför bör ligga iutvecklingsarbete. attmenar

intresse på olika fortsatt samarbetesamhällets sättatt uppmuntra ett
och konsult. erfarenhet frånmellan företag En BUNT är t.ex. att

förändringsarbetet ofta konsulten inte längre finnsnärtappar tempo
väsentligti bilden pådrivare. därför, imed Det är attmenar man,som

framtida projekt lägga vikt vid för-BUNT-typ än störreav
"Omändringsarbetets förankring. företagsledning och konsult nyttjar

åtgärdsprogram trycksverktygslådan till fram iatt ta ett utsom
organisationen med konsultens hjälp chanserna till uthållig framgångär
sma.

Kompetensbyggen samarbeten i9.1.8 nätverkgenom
och "föreningar" Dansk Teknologisk Institut,-

och europeisk förebildDTI, motorsom

faktum företag i växande omfattning beskriver och bedriver sinDet att
verksamhet inätverkstermer påverkar idag näringspolitiken i många
OECD-länder. finns bl.a. bred kanalisera delarDet strävan atten av
stödet till mindre företag via nätverk i marknaden. vanligtEtt första

föreningar,initiera företagsgrupperingar, eller kringärsteg att
intressen. andra kan få stöd förI ett steg attgemensamma grupperna

utmejsla preciserande insatsområden där det finnsmer gemensamma
ellerproblem utmaningar, inom upphandling, ellert.ex. transporter

Ävenmarknadsföring för genomförandet insatsområdeexport. ettav
kan visst stöd, främst det bygger på anlitaratt externges om gruppen
expertis.

särskild tanke med dessa stöd gemenskapen iEn är att en grupp suc-
cessivt ska bygga affärsstödjande länkar mellan de ingående företagen.
På sikt ska inte bara delta i satsningar ocksåutanman gemensamma
kunna utnyttja varandras komplementaritet. Specialistfunktioner i ett
företag ska kunna bli tillgängliga för övriga företag. Ent.ex. gruppens
långt gången vision, främst inspirerad exempel från Italiens Emiliaav

resurs-för ska byggaRomagna, är att steg stegen grupp en egen
marknad där regler, priser och avtal i värderingarrotas gemensamma
och ambitioner.

Danmark, och i har under 1990-taletI även Norge, satsat storaman
offentliga på nätverksbyggande bland mindre företag.resurser
Resultatet flera hundra profilerade nätverk fram relativtär växtatt
kort tid. Resultaten uppmuntrande nätverken påverkaranses -
företagens kompetenssyn och bygger växande efterfrågan påupp en

kunskap.extern
Dansk eknologiskT DTI, privat, ideell organisationInstitut, är en

med syfte stödja det danska näringslivets utveckling. Tekniskatt
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och teknikspridning huvudområdenutveckling DTIär gör ävenmen
omfattande insatser inom affärsutveckling och för sprida arbets-att

påverkaroch arbetsmetoder arbetsmiljö, produktivitet,former som
ochkvalitet, service och kundnytta. har cirka 100 anställdaDTI 1

baskompetensKostnadernadrygt 500 MDkr. för bärsDTIsomsätter
statliga anslag, de marknadsförda tjänsterna kan säljas till marginal-av

kostnadspris.
skiljer liknande institut storleken, dels detfrån delsDet DTI ärsom

faktum i hög grad har mindre företag kunder/medlemmar.DTIatt som
med högst anställda för halva50Företag närat.ex.svarar

omsättningen. de kontakterna har femton regionalaFör DTInära
kontor.

har sedan länge på kollektiva ochDTI nät-satsat arrangemang
intresse-verksbyggande. erbjuds medlemskap iFöretagen t.ex.

föreningar med skiftande inriktning. föreningar grundadeVanligast är
på produkt- eller branschgemenskap. företag dagNära 9000 iär
knutna till sådana föreningar. åtskilliga produktområdenInom svarar
medlemsföretagen for minst 90 områdets totalaprocent av om-
sättning. Medlemskap, typiskt kostar Dkr år,10 30 000som per ger-
tillgång till service-varierat och tjänsteutbud.ett

En intresseförening kan ha sekretariat löpande hållerett eget som
kontakt med nätverkets företag. kontakter avkänner främstDessa
företagens efterfrågan på insatser utanför föreningens, och

"produkttekniskasekretariatets, kärna. efterfråganDenna samman-
fattas insatsområden,i rörande kvalitet, produktivitet, arbets-t.ex.

lärande arbetet",organisation, kundvärdestyrning, i kompetensplane-
ring, ledarutveckling, verksamhetsanalys kan förening-Härm.m.
en/sekretariatet både anknyta till den specialiserade kompetens som

"erfarenhetsbårande"DTI har kan länka ineller och till företag i
föreningar.andra

Sedan har avsevärd kraft på1987 DTI motivera företagensatsat att
nätverk till samarbeten med affärsmässig inriktning.i ett mer

Inspiration hämtades bl.a. från de omskrivna nätverken i Emilia-
i Italien. kundeDock konstatera flertaletRomagna snart attnorra man

såg många hinder såfor och affärsbaserat, samarbete.företag nära,ett
överbrygga dessa hinder få företag i regi formaAtt att egen-

affärsmässiga samarbeten visade sig kostsam utmaning förvara en-
särskilt stödGenom från näringsministern inslag iDTI. ett

Strategi -92 kom arbetet igång.programmet
Åren drevs1992-94 intensivt införsäljningsarbete. dag cirkaI ärett

italienskaföretag knutna000 till nätverk med ambitioner.3
Agenter för nätverksbyggandet har banker,varit revisionsföretag,
affärsjurister kanske främst cirka 40 speciellt utvaldaetc. samt - -
företagsrådgivare utbildats till nätverksbyggare.DTI Ettsom av
resultat DTI i mycket högre grad tidigareär arbetar föränatt numera
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företagsgrupperingar med sekretariat med frågor gåreget samt som
teknik- och funktionsgränser.över

satsningarDTIs på intresseföreningar och nätverk har rönt
internationell uppmärksamhet. Bortåt 15 länder har under de senaste
åren kontrakterat DTI inom snarlika satsningar.expertersom

9.2 NUTEKs utvecklingsprogram i nätverk för

mindre företag i regionalpolitiskt prioriterade
områden

Regeringens näringsdepartementets direktiv till NUTEK klara ivar
februari 1994. sammanfattatKort skrev regeringen följande i
direktiven:

"Om svenskt näringsliv ska kunna utvecklas i allt inter-en mer
nationaliserad måsteekonomi alla företag ha förmågansträngt taget att

på kunskap och den till sin verksamhet...ta Blandvara anpassa egen
ökar kraven på långt utvecklade nätverk kan företagannat mer som ge

tillgång till "redan känd kunskap". sigDet här kunskaperrör om som
har betydelse för såvälutveckling produkter ochav processer som
ledningstekniker och organisationsformer.

..NUTEK i uppdrag stödja kompetenshöjande insatser i främstattges
Sverige, Bergslagen och sydöstra Sverige. Syftet ska ökanorra attvara

olika färetagsgruppers utvecklingsförmåga kunskaps-egen genom
finansieras och lokala/regionala in-gemensamt statenprogram som av

"kons0rtium" med näringslivet viktig aktör. Resultatentressenter som
ska förstai hand kunna avläsas i stärkta länkar till kunskaps-
organisationer i andra regioner och i detta bidragit till ökaatt att
näringslivets satsningar på tillämpad FoU.

De lokala/regionala aktörerna har för utarbetandetansvaret av
programförslagen. Skälen till detta flera. Ett lokal kraft-är är att en
samling måste ha sin drivkraft lokalt. Ett det inte påärannat att
förhand går identifiera de potentiella och kanatt grupper program som
uppstå... Aktörer företagsgrupp önskar samarbeta med kansom en vara
universitet och högskolor, industriforskningsinstitut, företagstörre som
har FoU-resurser de vill utnyttja i samverkan med andraegna som
företag i regionen eller i branschen, specialiserade mindresamt
företag.

riktmärkeEtt bör finansierar högst 15 miljoner kronoratt statenvara
och för tidsperiod högst fem år. Medel förper program en om

anskaffande utrustning bör endast i undantagsfall ingå iav
kostnadsramen. medel erhållsDe får uppgå till högst 50 procentsom av
totalkostnaden för programmet...

Programmen syftar till kunskaps- och kompetensuppbyggnad i vid
mening. De ska inte begränsas till enbart spörsmåltekniska ävenutan
kunna andra långsiktigt kompetenshöjandetyperavse ut-av
vecklingsinsatser, inom arbetsorganisation och management."t.ex.
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Cirka korta300 intresseanmälningar inkom till NUTEK. Vid ansök-
ningstidens utgång den 21 september 1994 hade dessa resulterat i 84
ansökningar. Runt 500 företag, tillverkande och små tillmerparten
medelstora, hade i programarbetets olika "nätverk".engagerats
Sammantaget bedömdes de 84 förslagen dra kostnader på cirka 1 500
Mkr under sina programperioder på 3 år.5 begärdaDet statliga stödet-

cirka 750 Mkr. "Nätverken" omfattade från 2 å till bortåt3 20var
företag.

Urvalet kom omfatta 19 Senare haratt ytterligare till-treprogram.
kommit. Bilden sida visarnästa geografi, inriktningprogrammens
och ekonomi. Vad gäller nätverksföretagens tilltänkta samarbets-

enligt uppgifter i ansökningarna ochpartners NUTEKs selektering kan
följande noteras:

300 företagsgrupper inkom i omgång l med intresseanmälan. Av-
dessa kom 84 in med utarbetade ansökningar till omgång 19mer

dessa fick, efter granskning och vissa hearings, dela på Mkr.148av
Samtliga 22 nätverk har fått 170 Mkr.
I 18 19 fått stöd samarbeta med- attav program som avser man
minst teknisk högskola och/eller minst forskningsinstitut.etten
Men bara i två ingår även teknikledande företagstörreett som
samarbetspart.

deAv fanns kvar i omgång 2 avsåg cirka 25- program som procent
samarbeten där teknisk högskola och/eller forskningsinstitut var

80 dessa har erhållitpart. stöd.procent av program
För resterande cirka 60 i omgång 2 utpekades inte svensk- program
teknisk högskola/forskningsinstitut tilltänkt Barapartner. ettsom

dessa erhöll stöd. härMen fanns partnerskap medettav program
SINTEF outtalad bakgrund.som
Geografiskt detär Bergslagen haft utdelning:störst 6 11° som av

i omgång har2 fått stöd. NorrlandI och Sydsverige ärprogram
utdelningen mycket lägre, knappt femte har fått stöd.vart

länsinriktadeProgram är eller har andra snäva geograñer försom-
deltagande företag har fått något bättre tilldelning än medprogram
bredare geografi.

push-inslagetBeskrivningen antyder allt betydandeär för deatt trots
företagsgrupper erhållit stöd. Personer inom högskolor ochsom
forskningsinstitut har i många fall tagit fram förslagen, framtiden får

vilkenutvisa tyngd företagen har haft i sammanhanget. Grovt
sammanfattat det inomär NUTEK väletablerade aktörer haftsom
lättast finna gehör. Inom NUTEKatt medvetenär dennaman om
svaghet i proceduren. Med all sannolikhet finns åtskilliga grupperingar
med mycket starka foretagsintressen bland de 60 program som
selekterades bort i omgång och2 många blandäven de drygt 200 som
bara kom in med intresseanmälningar.
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april 1996underbakgrund NUTEKdennabl.a.ärDet mot som
önskarföretagsgrupperbildandetill stöd förMkr20reserverat somav

områden rörinomorganisationermed andrainätverksamverka som
"Grundplåtar arbetetförteknikanvändning.teknikutveckling eller om

inlettaugusti efterunderfördelaskommerkronor ett100 000 att nu
följande:korthetVillkor iansökningsförfarande. är

begränsatbestålokal ochföreträdesvisskall ettEn avvaragrupp-
små företag.antal främst

kanteknikinslag.tydliga Dethaverksamhetsidé måsteGruppens°
kompetenskunskap,för företagenanvändningsigröra nyavom
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och teknik i produkter eller produktion. Teman kan vara av
teknisk kopplade till marknads-, lednings-natur eller arbets-
organisationsfrågor. Gruppen måste ha tydliga ambitioner att sam-
verka inbördes och externt.
Gruppen bör ha tydligt utpekad och namngiven ledare/ansvarigen
för verksamhet kan driva de frågor ärgruppens som som av

intresse för medlemmar.gemensamt gruppens

För viss ekonomiskt stöd till arbetetatt inom kommerge grupperna
NUTEK dels vissaavsätta medel, delsatt samverka med KK-egna
stiftelsen. Företagsstödsutredningen har föreslagit 50 Mkratt ytter-
ligare bör tillskjutas för stärka arbetet i nätverken.att

NUTEKs beslut bygger rekommendationer från brett rådslag.ett
Tron på utvecklingsstödjande nätverkssamarbeten vittår utbredd.
Inom NUTEK de inledda nätverkssatsningarna förstaser man nu som

i förhållningssätt till hursteg teknikspridningett nytt ska stödjas -starkt ökad tonvikt vid homogenastötta företagsgruppersatt uttalade
efterfrågan på teknikstödjande tjänster. Mycket snarlika slutsatser har
dragits inom EU, med negativa erfarenheter top-down-från tidigare
betonade utgångspunkt.program som

9.3 Några reflexioner bakgrundmot av

exemplen och aktuella svenska initiativ

Åtskilliga de i avsnitt 9.1 refererade modellerna har varit, och är,av
föremål för svenskt intresse. BUNT har diskuterats inom NUTEK,
bl.a. i samband med utvärdering det svenska s.k. teknikkonsult-av

När de första tankarna förprogrammet. detta lanserades, iprogram
slutet 1980-talet, ambitionerna ungefär i BUNT, dock medav var som

begränsad roll för marknadens konsulter personal frånen mer -dåvarande utvecklingsfonderna skullei huvudsak för insatsen. Isvara
sitt slutliga utförande blev starkt nedskuret, tillprogrammet ungefär 5

BUNTs budget. Insatsernaprocent begränsades till cirka dagens2av
"technologyöversiktlig audit, helt genomförd konsulter frånav

ALMI.
IRAP beskrevs bl.a. i promemoria från näringsdepartementet fören

cirka två år sedan Ds 1994:111. tydliga fieldDen uppdelningen i
network laboratoryoch network ansågs fieldsärskilt intressant -network är i marknaden i huvudsak länkar marknadensen resurs som
konsulter tekniktill problem affärer "laboratoryrör och medansom
network" sammanfattar alla de verksamheter den i huvudsakutgörsom
i offentligt basfinansierade teknologiska Laboratoryinfrastrukturen.
network står till förfogande med teknologitjänster skilda slagav -provning, prototypframställning, mätningstjänster, beräkningar, tek-

IO 16-0768
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nisk rådgivning, fråge/svarsservice, patenttjänster, teknisk informa-
tionstjänst dess ingriperaktörer inte i företagens verk-m.m. men-
samheter. Tjänsterna och såprissatta förankrade inom respektiveär

"Labora-utförarorganisation servicenivån åtminstone godtagbar.äratt
network fungerar ungefär med många olikaPENNTAPtory ettsom

produkter. det har tagit åtskilliga år nå denna förankring.Men att
Steinbeismodellen i hög grad aktuell i Sverige i dag. harNUTEKär

anslagit Mkr för två års försöksverksamhet vid s.k.6 TIPPS-centratre
ideellaSteinbeismotsvarar transfercentra sammanhållna dengenom

Sefströmföreningen Steinbeisstiftelsen. TIPPS står för Technology
in Products,Input and Systems. Centra främst bildas iProcesses avses

anslutning till vissa de högskolorna. aktuellt planerings-I ettav nya
dokument beskrivs den tänkta verksamheten kort på följande sätt.

Ett verksamhetTIPPS-centrums baseras i avtal reglerad samverkanen
med regional högskola, forskningsinstitut, företag ellerstörreen annan
organisation med betydande kompetens och för oU-arbete. AvtaletFresurser ..reglerar rättigheter och skyldigheter vid bruk laboratorier,utrustningar,av
lokaler behövs för genomföra de uppdragatt centrumetm m som som

Likaså regleras de rättigheter och skyldigheter gäller närgenererar. som
samverkansorganisationens personal arbetar med TIPPS-uppdrag.

..väljerEtt TIPPS-centrum själv associationsfonn och alltid friståendeär
från den högskola eller organisation samverkar med...annan man
Verksamheten leds chef, anställd på hel- eller deltid. Tillsättningenav en
beslutas Sefström efter hörande den samverkande högskolan ellerav av
motsvarande organisation... råd,Ett med från lokalt näringslivrepresentanter
och myndigheter, kan bistå i planeringen verksamheten och i arbetet medav

regionalt/lokalt förankra den...att
Huvuddelen uppgifter ska utföras samverkans-ett centrumsav av

organisationens personal... kortare rådgivning, service, slussningMen av
uppdrag till andra TIPPS-centra uppgifter bör skötasärm m som av egen
personal... Vid behov kan kompetens/resurser inom konsult- andraelleräven
företag nyttjas.

Alla ska ha avtalsvillkor for kunduppdrag. harEttcentra centrumsamma ..vidare skyldighet i alla sammanhang utnyttja de i nätverket äratt resurser som
bäst lämpade... Vidare ska uppdrag överföras till utanför detparter egna
nätverket då detta till för arbetets genomförande, bl till konsulter ochär gagn a
organisationer verksamma med rådgivning till mindre och medelstoraärsom
företag...

Sefström beslutar anslutning Förutsättningar förTIPPS-centra.om av nya
erhålla TIPPS-status äratt att:

resursbas i form kompetens och utrustning finns hosav-
samverkansorganisationen

Sefström godkänt avtal med samverkansorganisationen tecknatsav-
upprättad.trovärdig affärsplan för verksamheten finnsen-

framgårSom citatet finns ytliga likheter med Steinbeismodellenav
också fundamentala skillnader. Ett transfercentrum enligt Stein-men

"frizon"beis avtalsreglerad inom högskolan. lagstiftningär Denen som
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reglerar verksamheten kan utnyttjagör högskolansatt ett centrum
resurseri gratis sälja tjänsterna i privat regi inom vissastort sett men

tilläggsutnyttjaganska vida Grundidén på dettaär sättattramar.
der Forschungsinfrastrukturinom bestehenden for vilkaresurser

delstaten redan tagit kostnaderna. Någon politisk styrning det inteär
tal det i principär professorernas egenintressen Ettstyr.om, som

erbjuder tjänster inom den smala nisch professorn definierarcentra
till alla intresserade och betalningsvilliga kunder, de finnsoavsett om
på idelstaten eller på håll. Men det faktum Baden-orten, annat att
Würtemberg företagstät region med kortaär avstånd bidrar natur-en
ligtvis till det finns viss marknad for specialiseringar.även snävaatt en

Företrädare för TIPPS-centraprojektet har for utredningen betonat
väl införstådd med olikheternaär visavi originalet.att Denman

administrativa ordning lanseras har framtvingats det faktumsom nu av
frizonersvensk lagstiftning inte för Steinbeistypatt utrymmeger av

Ändrasinom högskolor. lagstiftningen ändras förutsättningarna i
grunden.

utredningensI samtal har också framkommit TIPPS-nätetatt av
"fieldpå sikt network.fungera ungefär IRAPscentra attavses som

skaInom det finnas har trovärdighetett centra ett par personer som
teknologiska problemidentifierare inom mindre företag. Närsom

behov tydliggjorts ska länkning ske till lämpligaste inom denresurs
teknologiska infrastruktur står till förfogande enligt olika avtal.som

närbelägenEn högskola kan sådan behöver intevara en resurs men
Field network"det. TIPPS-centra ska således länka till ettvara - -

Laboratoryvia networkavtal uppbyggt helt enligt IRAPs
uppläggning. inleddaDen försöksverksamheten bör därmednu ses som

mycket småskalig på möjligheterna via tryck fråntest atten
"laboratorymarknaden driva framväxten network"noder i ettav

med inom respektive moderorganisation förankrat mandat.
Ett aktuellt förslag byggaär s.k. Industriellanätannat att ettupp av

UtvecklingsCentra IUC till stöd för mindre företags produkt-
utveckling. Nätet ska dels bestå antal teknikspecialiseradestörre,ettav

med nationell räckvidd, dels lokalt förankradecentra småav
ingenjörsfirmor löpande tekniskt stöd till de mindre före-som ger

produktutveckling. särskildEn tanke via avtal skapatagens är dessaatt
ingenjörsfirmor och möjligen också teknikspecialiseradestörre-

de teknologiresurser finns inomcentra företag påstörreur som-
i Olofström,IUC stått förebild för förslaget, har bildatsorten. som som

med sådan extemalisering bas Volvo i Olofström haren ettsom som-
ledande kunnande inom formning och pressning plåt, harav
avknoppat utbildnings- och utvecklingsenhet till IUC.en

Förslaget skulle innebära ytterligare tillskott till den teknologiska
infrastrukturen. Större teknikspecialiserade skulle bli noder icentra
"laboratory network ingenjörsfirmornai IRAP-termer. mindreDe
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skulle dels kunna fungera ungefär TIPPS-centra, dels ha visssom egen
kapacitet utförare inom produktutveckling.som

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP, ochAB, är storen
väl etablerad aktör inom den teknologiska infrastrukturen som nu
aktivt söker vidga sin roll teknologipartner till de mindre före-som

Genom sina provningstjänster och breda teknikkunnande har SPtagen.
cirka 000 kunder bland de mindre5 företagen, främst inom industrin. I
staben ingår 200 akademiker drygtnära 50 med forskar-varav
utbildning. Många arbetar löpande med uppdrag för mindre företag och
har god förtrogenhet med den teknologiska problematik småföretag
ställs inför inom såväl produktion produktutveckling. Inom SPsom

därför bolaget kan, och bör, ha central roll i denattanser man en
teknologiska infrastrukturen. IUC-system skulleI kunnaett t.ex.man
fungera nationellt inom flera teknikområden. I TIPPS-centra ettsom

laboratory network.skulle kunna ståSP för flera noder inomsystem
Härtill läggasska KOFI-kommittén i lägesrapport föreslåratt atten

småföretagsprogram ånyo inrättas vid lämpliga institut. Ytterligare
aktörer kommer i så fall tillföras den teknologiska infrastrukturen.att

dennaAtt mångfald skapa sammanhållet IRAP-ett systemur av
med de mindre företagens efterfrågan och medtyp, transperans mot

tydliga, produktifierade tjänster från antal noder iett stort ett
laboratory network" utsträckt många organisationerär över medsom
skiftande drivkrafter, svår, angelägenär och tidskrävande uppgift.en
Problematiken finns givetvis inte bara i Sverige i alla länder därutan
den samhällskontrollerade teknologiska infrastrukturen splittradär

många aktörer.över
för denna utredningEn central slutsats det knappastär ärattmer

idag angeläget behov högskolor aktivt sökeräven positionerett att
leverantörer teknologitjänster, efterfrågade mindre företag.som av av

avslutande reflexion. FleraEn de beskrivna harav programmen som
centralt mål motivera mindre företag vidga omvärldenatt att ytan mot

samspel med goda konsulter ipröva marknaden.attgenom
köpkraffauktorisation tillProgrammen konsulterna och tillger en

företagen syftar inte till vidga offentliga, eller halvoffentliga,attmen
verksamheters staber. härBUNT bra exempel.är blirProgrammenett

kampanjbetonade,därmed de avvecklar sig själva målgruppennär är
genomarbetad. mobiliseradeDe konsulterna ingår inte iresurserna - -
någon teknologisk infrastruktur med stabilt tjänsteutbud och långsiktiga
åtaganden.

har dock påpekats för utredningenDet i flera länderatt noteratman
infrastrukturen borde innehålla i princip fri tjänst innebäratt en som
kompetenta med viss frekvens uppsöker mindre företagatt personer

och för samtal kan fungera förstärkande filter till företagenssom som
löpande teknologikontakter med kunder och leverantörer. Syftet är
bl.a. underhålla företagens vaksamhet inför teknikskiften ochatt
teknikpåverkande strukturförändringar marknaden.i infrastrukturenI
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husläkarsystem stödjerdärför ñnnas slagsborde det ett som
"hälsokontroller".med teknikrelateradeföretagen
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högskolan;och NyIT-revolutionen10

föroch tjänstertillgänglighet ävennya
företag1mindre

kommunikationförutsättningar förheltskapas attDet genomnya
mångalokala och globala Etti nät.kopplasdatorer avsamman

ITinformationsteknikenmoderna ärdenanvändningsområden för
företag. Eftersomsmå och medelstorainformation tillförmedling av

ochkostnadernasänkaanvänd både kanteknikenden rättnya
intressant försärskiltkvalitet bör deninformationensförbättra vara

bättre kom-konsekvensoch tämligen givenförväntaddessa. En av
förlita sigallmänhet kommerföretag imunikation via IT-nät är attatt

detgjort. Samtidigttidigare ärinformation vadpå änextern manmer
interna kompetens-byggaanvända förkan ITså företag attatt stora

informationen.tillgängligatill denmed förbindelsernätverk externt
reducera demodern kommergivet ITdärför inte storaattDet är att

och ackumu-användninganskaffning,i frågaföretagens övertag om
information.lering av

inneburithar redanglobaladet IT-nätet Internet attFramväxten av
mediet. Informationtill detinformationmängder somanpassas nyaav

tillgängligarkiv, bibliotek finnstillgänglig ibara fannstidigare o s v nu
innehållerdatabasergälla exempelviskanvia datorn. Det som
ocksåsådana. kantilleller referenser Detforskningsrapporter var

svarfrågor områden.inom olikaochinformation typav
tillgänglighetinformationensbefintliagökar bara deninteIT-näten

kankonstaterandetjänster.till heltockså upphov Dettautan nyager
alltframförredan skettvadgrundas på iakttagelserdelvis mensomav

innovatörerteknikskiften. Mångaerfarenheter från tidigarepå stora
teknikensutnyttjamed all säkerhetkommeroch entreprenörer att

kombinationerochbåde tjänstertill erbjudamöjligheter att avnya nya
de åren.tjänster under närmaste

intervjuer med professor Sven-inhämtatsdetta kapitel harUnderlag för genom
överbibliotekarie Gunnar Lager,Stockholm;Erik Johansson, EmstYoung,

Närings- ochLundström,Stockholm; AndersTekniska Högskolan,Kungl
Pehrson,professor BjörnStockholm;teknikutvecklingsverket NUTEK,

WennerstenStockholm; B.G. Wennersten,Teleinformatik, KTH,
Stockholm.lnfoNetwork AB,
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Det angelägenär offentlig uppgift säkerställa mindreatt atten
företag blir del och del den framväxande infrastrukturentar närav,
det gäller datorkommunikation. därförDet angelägetär många fåratt
tillgång till Internet och lär sig anskaffa information.att extern
Kanada kan därvid internationell förebild. harDärvara en
näringsdepartementet tagit aktiv roll för mindre företag skallatten
använda Internet för skaffa sig information. detatt För förstaextern
har det skapats informationsknutpunkt på Internet one-stopen
electronic link. detFör andra kommer under några år låtaatt attman

studenter besöka cirka 50 000 företagett tusen och till de fårpar attse
uppkoppling Internet och lär sig använda tekniken.mot att

10.1 tekniskaDe förutsättningarna

Genom IT-teknikens utveckling under år har möjligheterna attsenare
bruka kunskap förändrats radikalt. I marknaden finns mängdernumera

företag erbjuder informationstjänster vitt skilda slag. Inomav som av
forskningsbiblioteken vetenskapligaersätts periodica och samlingsverk

CD-Romskivor och söksystem. Vetenskapsbaserad ochav nya annan
förklaringskunskap organiseras till informationsbaser och görs
tillgänglig via Kommunikationen mellan kunskaps-expertsystem.
sändare och kunskapsmottagare helt dimensioner via multi-ges nya
mediateknik.

Omfattning och arbetssätt inom företagsinterna kunskapscenterav
bibliotek i dagomprövas inomäven mycket ochegna storam m- -

utvecklingsintensiva företag. Bakgrund den globalaär marknadens
snabbt växande, och allt billigare, utbud tjänster kan definierasav som
och distribueras via datorerna på forskarnas, konstruktörernas eller
driftteknikernas skrivbord. Behövs fullständiga artiklar eller rapporter
kan dessa normalt direktbeställas hos globala kunskapscentrum, som
British Library, med brett utbud överföringstjänsterett på skiftandeav
servicenivåer. De företagens bibliotek omvandlasstora successivt till
informationstekniska specialistfunktioner och till upphandlare av
tjänster från globala eller nationella system.

Utvecklingen hittills har inneburit kostnaden för bearbetning,att
distribution och lagring data tycks gå noll, tillgång tillmotav
informationen håller på försvinna problem. Inom ganskaatt få årsom
kan vi räkna med intill allnäst offentlig information,att ochnog
sådan privat information det ligger i avsändarens intresse denattsom
sprids, går få gratisnästan när helst ochatt helst. Tillsom var som
detta kommer den tekniken banar för kommersiellaatt vägnya
tjänster, delvis delvis kompletterarersätter, de tjänstersom som nu
finns.

Under de decennierna har det skapats heltsenaste förutsätt-nya
ningar för kommunikation det blivit möjligt kopplaatt attgenom
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datorer i lokala eller globala tekniska utvecklingennät. Densamman
har koncentrerats på utveckla dels dv datornsatt processorer, s
centrala del, dels för telekommunikation. Hittills har flaskhalsennät
varit kapacitet, medan prestanda fördubblatsnätens processorernas
ungefär artonde månad. skerNu förändring till följd till-var en av
komsten fiberoptiska ökar kapaciteten med cirkanät, tusenav som

hargånger. dessutom tillkommitDet detgör attprogramvaror som
blivit mycket lättare och tilltalande kommunicera via nätverkattmer

datorer.av
bakgrund till haftDetta är Internet uppsving deatt ett enormten

åren. data- och telefonnät,Internet förbinderutgörssenaste av som
datorer. gjort det möjligt knytaDet datorerna i nät ärattsom samman

det utvecklats standard för hur data skall förpackade föratt en vara
kunna packas datorer,upp inte standardiserade.är Dennaatt av som

möjlighet har under många år för skickaanvänts ePost. Detatt som
förklarar de årens ökade intresse för främst deInternet ärsenaste nya

det möjligt dels grafiska bildergör finns iattprogramvaror som se som
andra datorer, dels från dator till surfaen en annan genom en
enkel klickning med på adressruta. delDenna Internetmusen en av
kallas World Wide Web WWW och bland kunna bliexperteranses en
viktig marknad för olika informationstjänster.

Fortfarande det problemet medär Internet den låga kapa-stora
citeten bandbredden, vilket begränsar användbarheten och för-
dröjer kommunikationen. huvudproblemEtt kapaciteten iär nätens
periferi, dvs den del ansluter de enskilda användarna. Detsom
diskuteras åtminstone alternativa lösa detta problem.sätt Etttre att

gå via markbaseratsätt är digitalt TV-nät. Ettett äratt annat att
utnyttja det befintliga telenätet för med s.k. ADSL-teknik kunnaatt
sända och multimedia.TV Båda dessa alternativ mycketär
kostnadskrävande utveckla och bedömare det äratt attanser
orealistiskt på båda. tredje alternativEtt använda deäratt satsa att
befintliga för kabel-TV.näten

erbjudsFöretag på alltfler ställen koppling till bredbandsnät och kan
på så få tillgång till både bild och ljud tillsätt rimlig kostnad. Tillen
detta kommer många företag och organisationer bygger sk Intranät,att
dvs använder WWW-tekniken för internt bruk i nätverk,ett som
också har enkelriktad trafik på teknikInternet. detDenna görut

möjligt för företag företagsförvärv slippaväxert.ex. attsom genom
bygga centrala databaser. Med hjälp Intranet skapar och underhållerav
varje kunskapskälla i organisationen sina respektive WWW-sidor. På
så vis byggs internt kunskapsnätverk aktuellt och komplett.ärett som

organiskt iväxer takt organisationen.Det går lättDet attsamma som
infoga eller bort delar. går också enkelt kopplaDet till andrasta att
databaser så själv slipper byggaatt man upp en egen.

modellDenna företag använder för internt bruk skullestörresom en
mindre företag i bransch eller i någon samarbets-grupp en annan
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formering kunna använda for effektivt informationsutbyte. Sådanaett
nätverk skulle också kunna skapas kommunernas näringslivs-av
sekreterare service kommunens företag.som en

ochI med IT-utvecklingen leder till kapacitet ochstörreatt
Standardisering så kan förutse övergång från teknikdrivenman en
utveckling till efterfrågestyrd utveckling. Men förutsättning är atten
tillräckligt många kunder har tillgång till den utrustning behövs försom

Ävenanvända näten. många mindre företag datoriserade såatt ärom
till vida de använder någon form dator för administrativt arbeteatt av

det fortfarande långt ifrånär alla har uppkoppling Internetmotsom
och naturligtvis färre har denän förmåga krävs för attsom som

2navigera i den vildvuxna flora tjänster finnsrunt nätet.av som

10.2 Vetenskapliga databaser

Referenser till vetenskapliga artiklar och inom teknik ochrapporter
naturvetenskap överförs i dag regelmässigt till elektronisk form och
publiceras i någon vetenskaplig databas, sedan tillgänglig viaärsom

ellerInternet mångaI fall finnsnät. också sammanfattningarannat
och hela tillgängligai databaser. Vetenskapliga databaserrapporter är

del i det internationella akademiska utbytet och dänned gälleren att
det den akademiska forskningen tillgänglig för denmesta ärav som
söker.

På sikt förväntas utvecklingen inom kommaIT leda tillatt att
vetenskapliga institutioner publicerar sina direkt i elekt-rapporter
ronisk form. Bokförlagen kommer inrikta sig på publikationer medatt

förväntat kommersielltstörre värde.
För svenska forskare och svenska företag erbjuder KTH:s WWW-

sida startpunkt för vidare sökning i vetenskapliga databaser överen
världenhela erbjuderKTH i likhet med andra universitetsbibliotek

bl.a. följande tjänster:
undervisning hur söker vetenskaplig information,0 om man
uppdrag söka informationatt0
leverans dokument från hela världen.0 av

STN International, the Scientific and Technical Information Network
icke-kommersiellär organisation med amerikansk, tysk och japansken

finansiering. Representant i Sverige bibliotek.är KTH:s STN
International är online-system med direkt tillgång tillett 200änmer
databaser hela världen.över Den har svårt finna relevantattsom

2 pågårDet undersökning inom SISU hur SMF använder sig WWW.en om av3 Sökningen inte begränsadär till svenska företag och organisationer. KTH:s
bibliotek används också för sökning påfallande många verksamheter i deav
baltiska länderna.
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information har möjlighet få råd beträffande sökningenatt genom en
s.k. help-desk med specialister påär sökning. Utskrifterpersoner som
levereras snabbt från landnärmaste Japan, Tyskland och USA.
Utbildning i använda STN på flera håll i världen. säljeratt STNges
också bevakningstjänster. gårDet utforma skräddarsyddatt en
bevakning löper automatiskt och meddelar kunden så snartsom som
det finns något inom det valda området.nytt

bibliotek harKTHs också samarbetsavtal med det japanskaett
JICST The Japan Information Center of Science and Technology,

erbjuder tillgång till vetenskaplig och teknisk information frånsom
hela världen. JICST etablerades den japanska regeringen år 1957 ochav
har central position det gällernär insamling, bearbetning ochen
spridning vetenskaplig och teknisk information. Verksamhetenav
finansieras avgifter och anslag från JICST Informationstaten.genom
baseras på drygt 8 000 japanska tidskrifter och närmare 9 000
utländska tidskrifter från cirka 50 länder. insamlasDessutom material
från tekniska konferensrapporter och offentligarapporter, rapporter.

finns ocksåDet tiotal databaser för litteratursökning. hundratalEttett
specialister för urvalet artiklar/data/rapporter, skrivandeansvarar av av
sammanfattningar och indexering. Specialisterna samarbetar med några

vetenskapsmän och tekniker stårtusen förexterna som samman-
fattningar. finnsDet nioöver miljoner referenser i databasen och den

med cirkaväxer 700 000 år.nu per
All information JICST samlar in överförs till elektronisk formsom

och det går söka online i JICST:s databaser. databassökningatt Denna
ocksåär tillgänglig för utländska företag. mindreEn del av

informationen finns också på engelska i särskild databas JICST-E.en
För närvarande sökning iär vetenskapliga databaser i allmänhet gra-

tis den sker inom bibliotekets väggar. Däremot utgår avgifter förom
artiklar beställs resultat sökningen. enskildaFörettsom som av
användare söker on-line tillkommer avgifter för bl.a. licenser ochsom
teletrafiken. framtidenI kommer sökning on-line troligen i högreatt
grad bli avgiftsbelagd. såOm blir fallet kommer det skapa efter-att en
frågan på specialistkompetens i sökningsarbetet.

IT-tj10.3 vid högskoloränster

Spridning forskningsresultat bäst någongörs lever näraav av som
forskningen. därförDet naturligtär denna uppgift inte-att se som en
grerad del universitetens eller institutionernas verksamhet. Deav
vetenskapliga databaser förmedlas de vetenskapliga biblioteken,som av
har också främsta uppgift betjäna forskare. hindrarDet inteattsom att
vetenskapliga databaser också fyller viktig funktion spridareen som av
vetenskapliga till näringslivrön och myndigheter. Som ett
komplement till de vetenskapliga databaserna kan kon-man se
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taktsekretariat och liknande inom universitetsvärlden medorgan
uppgift aktivt förmedla forskningsresultat till företag. Sådanatt mer
förmedling eller marknadsföring sker också i växande utsträckning

kommunikationil.IT-baseradgenom
Många amerikanska och kanadensiska universitet har redan WWW-

sidor med tämligen fyllig och lättillgänglig information sinaen om
forskningsverksamheter. del universitet harEn också speciella
informationssidor for mindre företag. sidor innehållerDessa viss
kompletterande information i företagsledningsfrågor och även
hänvisningar och länkar till databaser, tidskrifter och andra
organisationer.

Flera de amerikanska universiteten ligger således långt framme iav
fråga utnyttja WWW för informationsspridning deävenattom men
befinner sig i början utveckling. har tagit det förstaDe stegetav en

överföra information till elektronisk form, möjlig sökaatt attgenom
via Internet. Nästa kan bli skapa interaktivitet, d mindresteg att s gev
företag möjlighet också ställa frågor och få specifika Ettatt svar.
tredje utvecklingssteg kan bli skapa marknad för tjänster,att en
instruktion och utbildningar distribueras via nätet.som

trettiotalEtt Sveriges universitet och högskolor harav egna
WWW-sidor med länkar till de institutionerna. dessa sidorMen äregna

tämligenännu outvecklade och mycket återstår innan de kan fungera
sökinstrument för mindre företagF. Flera högskolornas WWW-som av

sidor har visserligen enkel sökfunktion det möjligt fågör atten som
fram information anställd finns påvet attom en om man personen
högskolan. detMen finns bara några få databaser innehållersom
uppgifter pågående forskningsprojekt. sådanEn "Currentärom
Research Information System" CRIS. ingårI CRIS projekt ärsom
finansierade NUTEK, Naturvetenskapliga forskningsrådet ochav

forskningsrådetTeknikvetenskapliga
Med den idag tillgängliga IT-baserade forskningsinformationen går

det inte söka inom visst kompetensområde. sådanEnatt ettpersoner
tjänst skulle kunna intressant för mindre företag det uppstårnärvara
problem med produkt eller eller företagetnär övervägeren en process

utvecklingsarbete. Några högskolor planerar dockatt starta ett
databaser kan använda för söka medatt attsom personer
kompetens inom visst fackområde. Vid på ChalmersIMIT planerasett

projekt syfte fram datorbaseratär hjälpmedel förett att ta ettvars
företag och forskare vill kunna kontakt med forskare ärtasom som
involverade i forskning inom visst ämnesområde. Projektetsett
arbetsnamn Kompetenssökarenär och meningen de olikaär att
forskningsinstitutionerna skall förse databasen med uppgifter om

4 kanDet sökningnämnas "Technology transfer på Internetatt en gav
"träffar.50 000
databasDenna når via http://uarda.lu.se/ris.htm.Internetman
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utrustning ochämnesområden,forskare, rapporter,apparatur,
harföretagseminarieroch Ettplanerade konferenser t.ex.somm m.

fåskulle snabbtvindtunnelprov,genomförabehov ettatt enav
ochvindtunnelharforskningsinstitutionerdeöversikt över ensom

uppdrag.6intresseradedessutom är externaavsom
samarbetahögskolorför svenskaockså möjligheterskaparIT att

mindre företagerbjuda svenskakunnaoch därigenominternationellt
tekniskai bl.a.vidareutbildningfort- ochutbud högklassigökatett av
fåttkan KTHbelysande exempel nämnasSom ettattämnen. ett

University iStanfordmedsamarbetemöjliggöranslag ettsom
IT-baseradbl.a.omfattaSamarbetet kommerKalifornien. att en

Blekinge.telekommunikationsbranschen i Eniutbildning för företag
livslångt lärande i företagenförskapabärande tanke är ett system

Universitet.Arbetsplatsens Ettrubrikenfantasieggandedenunder
kopplingenskall studerasamarbetsprojektet KTHmed ärdelsyfte att

Siliconindustriell utveckling iochvid StanfordIT-forskningmellan
Valley.

mindre företagIT-tj för10.4 Nya änster

elektroniskaforskningsinformation i principIT-baserade ärDagens
Även organisationerföretag ochskriftlig information.varianter av

elek-information iämnesområden förmedla sinvissa kanbevakarsom
sådanaexempel påuppdragsgivare.till sina Somtronisk form

facktidningarbranschföreningar,kaninformationsmäklare nämnas
liknande tjänster. IT-med nyhetsbrev ellerspecialiserade konsulteroch
informationsmäklareförutsättningar förockså skapakommernät att

direktförsäljningbara förekommerinom områden där det t.ex.nu
Informations-uppdrag, anställningarbilar,försäljning mm.av resor,

enligtalternativetdet bästaaffärsidé blir leta frammäklamas att
önskemål.kundens

skapas heltdet kommerockså redanVi kan attatt nyasenu
bådeförsäljningsåledeshjälp framtidenmed IT. I väntastjänster avav

utveck-bromsarbli vanligt.tjänster viaoch WWW Det somvaror
tillhar tillgångförhållandevis få konsumenterdels sålingen är attnu

Internet7, fullgod. Betalningbetalningar inteviddels säkerheten äratt
sitt kreditkortsnummer.köparen Dettaidag skekan att uppgergenom

oacceptabelobehöriga händer, vilketdock komma ikan enanses vara
säkraremed utvecklaintensivt arbetepågår emellertidrisk. Det attett

kommersiellahittills ihar därförbetalning.rutiner för Internet

Chalmers.Affärsutveckling,Claes Thunälv, IMIT,IT
Källa:uppkoppladedatorer Internet.Idecember 1995 145 000 motvar ca

Affärsvärlden 1996:9.
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sammanhang för visaanvänts och tjänster förmest att samtupp varor
förmedla beställningar.att
Betalning för informationstjänster på inteInternet baraär ett

säkerhetsproblem också upphovsrättslig fråga. köperDenutan en som
informationstjänst på fårInternet ett original säljaren lätten som

förlorar kontrollen svårtöver. Det hindra köpareär säljeratt att en
eller vidarebefordrar informationen. vissaI situationer strateginär att
hävda upphovsrätten och till den efterlevs. andraI fall går detatt attse
hävda konkurrensrätten, d andra företag utnyttjar infor-attv s
mationen på dem otillbörligsätt konkurrensfördel. Enett som ger en
tredje inställning tillhandahålla informationenär gratis eller i andraatt
fall rejält betalt vid första leverans för därefter i vadta att strunta som
sedan händer med den.

pågår internationelltDet arbete syftar till göra Internetett attsom
användbart för kommersiella tjänster. Swebizz organisationärmera en

har etablerats för utveckla förutsättningarna för elektro-attsom som
nisk handel på BakomInternet. organisationen står IT-kommissionen
och antal företag och organisationer. Till skillnad från Toppledar-ett
forums projekt för elektronisk handel den offentliga sek-som avser

upphandling vänder sig IT-kommissionens projekt framför allttorns
till mindre företag.

Swebizz kommer studera betalningsförmedling, säkerhetsfrågoratt
lagar och regelverk kan påverka spridningen elektronisksamt som av

handel. kommerDet organiseras pilotprojekt inom tio områdenatt
och bl.a. skall Swebizz utvecklingsstöd till mindre500 företag.ge
Organisationen har också samarbete med den amerikanska föreningen
Commercenet, redan utvecklat olika för elektronisk handel påsättsom
Internet.

har hittillsInternet främst haft sin styrka det gäller informationnär
kontinuerligt behöver uppdateras och då det värdefullt förärsom

många snabbt få tillgång till uppdaterad information.att Ett
typexempel informationär rörande de finansiella marknaderna.
Sparbanken erbjuder sedan maj 1996 aktiehandel via Internet fört.ex.
företag och privatpersoner. Till börja med får kunderna kännedomatt

aktiekurserna med minuters30 fördröjning. kortInom blir detom
möjligt tilläggsavgift få löpande information deatt genom en om
aktuella kurserna. Då försvinner det informationsöverläge som
fondhandlama traditionellt haft. Till detta kommer handel viaatt

systemetsInternet kostar bråkdel vad den i det nuvarandegören av
Positivt för mindre företag Internet ledde till detattvore om upp-

stod marknadsplats för tjänster där teknisk lös-sammansattaen mer en
ning ska kombineras med organisatorisk förändring och utbild-en en
ningsinsats. IT-nät god infrastrukturutgör för uppkomstenen av

a Courtaget endastär 0,18 vid handel. Till detta kommer årlig avgiftprocent en
l 000 kr.om
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dag sia hur detdet svårt isådana kombinationer. Men är att omnya
blirorganiseras och vilkakommer parter.att som

och offentligavia både privatakan mindre företagUSAI
exempelvia och Somfå information WWW Internet.organisationer

Advisor erbjuder företagThe Businesskan U.S.nämnas en sam-som
informationskällorelectronic link till federalatillgånglad one-stop

effektivisera relationernaSyftet med IT-tjänsternaoch tjänster. är att
kan företag sökaoch näringsliv. WWW-sidanmellan Genom ettstat

kapital-skatter, arbetsmarknad,information rörande export,
ocksåtekniköverföring och mycket finnsanskaffning, Detannat.
Smallorganisationer bistår mindre företag,länkar till andra t.ex.som

bl.a. tämligenAdministration SBA. erbjuderBusiness SBA ett
kan hämtas hemutbud administrativa datorprogramrikhaltigt somav

via Internet.
IT-tjänster Peninsula Advancedflera regionalaEtt ärav

icke-kommersiell organisa-iVirginia.Technology Center Det är en
förbättraerbjuder business. Syftettion one-stop är atttoaccesssom

infrastruktur för fåkonkurrenskraft och teknologiskaregionens att en
diversifierad ekonomi. Mindre företag kan denna IT-stark, genom

utbildningsanordnare,med forskningsinstitutioner,tjänst få kontakt
fl.finansiärer m

aktivt ikanadensiska näringsdepartementet har varit mycketDet
kommunicera information tillfråga användning förIT-nät attavom

Thede många tjänsternaföretagsamheten. InternetEn ärav
Network för de mindre företagenCanadian Technology är vägsom en

konsulteraskontakt med auktoriserade rådgivare, kankomma iatt som
ekonomi. rådgivare har sin hemvist ii frågor rörande teknik och Dessa
och organisationer helaföretag, forskningsinstitut offentliga över

landet. också sammanlänkade i för detRådgivarna göraär nät att
problem.anlita flera för visst företagslättare Det äratt experter ett

i stödprogrammet IRAP, närmaredessa nät utgör stommensom
kapitelbeskrivet i
våren har det kanadensiska näringsdepartementetUnder 1996

spridning IT-tjänster viaför Internet.presenterat ett stort program av
två första innebär etablerarbestår delar. DenProgrammet att manav

Strategis.kallad GenomKanadas WWW-sida för företagstörsta
branschspecifikakan företagen få tillgång till informationdenna om

tekniker ochexportmöjligheter, marknadsinformation,frågor, nya
finnsstatliga och mycket Dessutomannat.processer, program
olikakomma kontakt med de rådgivare ingår imöjlighet iatt som

nationella näringslivsprogram.
och särskilt mindre, skall få tillgång till deföretagen,För att

Strategis så har näringsdepartementettjänster förmedlas via somsom
projektanställa cirkaandra delen i bestämt 2 000den attprogrammet

under fyrastudenter under Studenterna kommer atttre somrar.
sigsommarmånader hjälpa totalt cirka företag koppla50 000 att upp



IT-revolutionen och högskolan158 1996:89SOU

och instruera dem hurInternet söker via WWW. Förmot attman
klara denna uppgift får studenterna först kortare utbildning. fårDeen
också arvode på cirka kronor och företagen får betala cirka45 000ett

kronor de1500 för dagar studenterna tillbringar på varjetre som
företagg. Studentprogrammet stöds universitetens samarbets-av
organisation och flera andra organisationer företagsamt av som
Microsoft.

10.5 Sammanfattning: möjligheter ocksåStora men

problematikny

Utvecklingen inom förskjuter problemet från få tillgångIT till in-att
formation till vaska fram den relevanta informationen. Om små-att
företagaren tidigare kunde liknas vid ökenvandrare på jakt efteren en
vederkvickande källa så kommer morgondagens småföretagare ris-att
kera påminna försöker dricka sprutandeatt om en person som ur en
brandslang. kommer förenat med kostnadDet att att sorteravara en
fram den relevanta informationen i varje situation. har ocksåDet ut-
tryckts småföretagarens tid förblir den knappaattsom resursen.

Sammanfattningsvis utvecklingen överväldigande möjligheterrymmer
också problem:men nya

hittaHur och hur vad relevanträtt avgöra är0 som
Kvalitetsbedömningen. lita på informationenKan0 man
Upphovsrätten. informationenVem och lönar detäger sig att ta0
fram information

Som problem brukar anföra risken för social isoleringäven närett man
de personliga kontakterna reduceras. självklartDet kontakter viaär att

inteIT-nät kan de sociala kontakternaersätta eller nätverkenett
mellan företagare finns i områden med god företagskultur ochsom
sammanhållning. Dock gäller kontakter via datorbaserad kom-att
munikation kan mervärde för nätverk också harett ettge som
fungerande sociala kontakter. kan bli intensivareDet och effek-ett
tivare utbyte följd den tekniken.som av nya

Utvecklingen modern kommer inte heltIT reducera deatt stor-av
driftsfördelar finns i informationshänseende rimligensom nu men
måste de blir mindre. Problemet kommer förskjutasanta att attman
från kunna skaffa informationen till gälla informationens rele-att att

kommer skapaDetta efterfrågan på tjänster frånatt expertervans.
eller informationsmäklare kan åta sig bevaka vissa ämnes-attsom
områden och förmedla intressanta nyheter till uppdragsgivaren.

9 Källa: InformationsteknikSTATT. 4 1996.nr
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skötas aktörer arbetarMycket inte allt kan komma att somavmen
skalldet ökade utbudet informationpå kommersiella villkor. För att av

fordras någon eller någrautnyttjas kommer detkunna taratt som
standardisering. uppgifterstrukturering och finnsför Här somansvar

via marknaden där någon ellersäkert kommer klarasinte utanatt
Några exempel:några offentliga aktörer måste ansvaret.ta

kan säkert utnyttjas effektivarevetenskapliga databasernaDe av0
öka användningenmindre företag.vissa Ett sätt attatt gevore

användas dels för utbildningintresserade företag checkar kundesom
bordebekosta sökningar.i databassökning, dels for NUTEKatt

i sitt normala stöd till mindre företagskunna integrera detta
teknikutveckling.

och högskolor kan byggaInstitutioner attuppmuntras upp0
kaneller motsvarande sedan successivtKunskapsökaren som

information.byggas medut mer
skapa för kommunens mindreNäringslivssekreterare kan Intranet0

kan sedan bli kanal for länkningföretag. Detta av meren
forskningsinformation.kommersiell information och även

skapa för IT-baserade tjänsterMöjligheten att one-stop0 en access
bör övervägas.

kan främja situationen för tillStatsmaktema SMF attattgenom se0
användas för kontakter med myndigheter och förkanWWW att

det visar regelsystemet så komp-teckna enklare avtal. Om sig äratt
oprecist det inte går använda så bör detlicerat eller WWWatt att

skäl förenkla författningstexter och instruktioner.förett attvara

I l 16-0768
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Kunskapssamhällets företagll

Frågor hur tekniker och metoder sprids och nyttjas har längeom nya
intresserat nationalekonomer. Anledningen de traditionellaär att

"kapital" arbetskraftproduktionsfaktorerna och inte räckt för att
förklara ökningen förädlingsvärdet, i bransch, företagav en en grupp
eller i hel ekonomi. krävs ytterligare faktor har kallatsDet en somen
teknikfaktorn.

teknikfaktom ingår effekter eller förbättrade produkter,I av nya
tekniska rationaliseringar, effekter produktionsteknikatt er-av ny

tekniskt föråldrade produktionsanläggningar, organisatoriskasätter
förändringar längs material- och varuflöden, förädlingsvärdeeffekter
via förändrad produkt- och marknadsmix, utbildningssatsningar,
kompetenshöjande rekryteringar, samverkan med och nyttjande av
olika förändringar i kapitalmarknadens funktionerexterna resurser,
och utbud m m.

Teknikfaktorn således mycket bara teknik. Arbets-är änmer
kraftens utbildning, det samlade kunskapskapitalets organisation och
förnyelse, förekomsten kunskapsstärkande allianser mellan företagav
och mellan offentliga verksamheter och företag företags förmågasamt

organisera för kundvärdestyrt lärande exempel på faktoreräratt som
särskilt lyfts fram under år.senare

för teknikfaktom gjorde frågor hur teknikerIntresset röratt som nya
sprids till mindre företag starkare betoning många OECD-ländersfick i
näringspolitik slutet 1970-talet.mot av

första teknikspridningsprogrammen investeringsinriktade.De Ivar
ingick visa de teknikernas effekter i särskildaattprogrammen upp nya

demonstrationsanläggningar eller hos pionjäranvändande företag, att
tillföra företagen kunskaper för teknikernas ekonomiskavärderaatt
potential, utbilda i handhavandet och påskyndaatt att
investeringsbesluten i företagen olika ekonomiska incitament.genom

Inågra svenska kommuner redan under 1980-talets förstatog man
år initiativ för driva på teknikspridningen till de företagen.att egna
Satsningarna gjordes vanligen i särskilda hus teknikcentrum där- -
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mindre företags personal kunde och lära de teknikernapröva undernya
"sambruka"sakkunnig ledning. skulleFöretagen också kunna ett

maskiner och expertis för nå kostnadsfördelar. tidigaDecentrums att
erfarenheterna summerades i års1985 regionalpolitiska proposition.
Resultatet blev kommunerna kunde få visst frånstöd centralatt en
kassa för investeringar i teknikcentrum och de första årensett tre
driftskostnader. kom utlösaDetta lavinartad etable-närmastatt en

svenska teknikcentrarörelsen.ringsvåg, den
flertaletI teknikcentra visade det sig mycket efterfrågansnart att

på de erbjudna tjänsterna från närområdets mindre företag i detvar
obefintlig. Månganärmaste avvecklades efter kort tidscentra

verksamhet, andra förändrades i olika riktningar. Vissa fick karaktär av
ingenjörsñrmor, eftersträvade ledande kunnande inomettsom
relativt kompetensområden.snäva flertalet fall derasI kompetensvar
då rotad i etablerat och välrenommerat tillverkningsföretag påett

komDessa likna andra kunskapsföretag avknoppadeorten. centra att
från företag, dvstörre företag, externaliserar kunskap och görs som
denna tillgänglig på marknad.öppenen

del teknikcentraEn fick tydlig koppling till den lokala skolanen
och det omgivande näringslivets behov vidareutbilda ochattav
nyrekrytera personal. dessaI fall det normalt medelstoravar en grupp
företag dominerade den lokala arbetsmarknaden. Företagsgruppensom
engagerade sig därför aktivt i personella och maskinellacentrumets
resursuppbyggnad och svarade, via ramavtal och upphandling, for en
betydande basfinansiering verksamheten.av

fannsDet underströmäven i näringspolitiken, i Sverige ochen annan
förpackadandra länder. teknikernaDe egentligennya var ny

kunskap. teknikcentrala faktornDen således inte utanvar
kunskap. Underströmmen förstärktes budskap från forskare,av
konsulter och bestsellerförfattare beskrev det pågående skeendetsom

transformation från industri- till kunskapssamhälle. Bud-ett ettsom en
skapen fick kraftfullt politiskt genomslag i många länder frånett
1980-talets första år. Omgående kom intresset särskilt knytas deatt
miljöer och uppfattades kunskapssamhälletspersoner som som
frontaktörer, främst högskolorna och deras forskare. förProgram att
sprida kunskap från dessa miljöer och i fronten kom i fokuspersoner

Änför regionalpolitiken. i fokus kom frågor rördemer som
forskningens geografi. Att region förfogade forskandeöveren en
högskola spred kunskap till det omgivande näringslivet, sågssom som
den centrala faktorn för regionalt klara övergången till kunskaps-att
samhället.
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forskningsbaserad kunskapkom domineraDen tes att attsom var
tillväxt.ekonomisk Huvudstrategin blir då bygganyckeln tillär att

högskolor och forsk-forskningsbaserad kunskap inom universitet,
till näringslivet,ningsinstitut och därefter till denna förs överattse

forskningsbaseradsärskilt till de mindre företag inte byggersom
Grundforskningkunskap i regi. logiska kedjan NyärDen -egen

förklaringskunskap Tillämpad forskning forskningsbaseratNytt- -
behövandekunnande Förpackning och spridning Påverka företag- -

Stärkt kon-så den kunskapen i kompetensomsättsatt -nya
kurrenskraft Tillväxt sysselsättning.Mer- -

forskning merkedjan står det i början och syssel-Förkortas
på orten,sättning i slutet. Tillförs geografi i början och sluteten

inom regionen, i landet blir kedjan politiskt intressant.än mer
de nordiska länderna kom under delen 1980-Inom tesen senare av

i satsningar på olika länkverksamheter italet Norgeomsättasatt -
till forsk-kallade kompetansesentra för knyta mindre företagatt-

kunskap. Några år in på 1990-talet det få satsningarningsbaserad var
överlevt.som

tolka dessa erfarenheter harFör att gemensamt en grupp
departementstjänstemän från de nordiska länderna underträffats en
serie seminarier under 1994-95. Med utgångspunkt från mycketen
inträngande studie den norska kompetansesentrarörelsens uppgångav

företaget kunskapssystemoch fall korn samtalen främst röraatt som
hur företags nätverk i marknaden möjligheter inett att tager ny-

kunskap för bygga kompetens, bygga kunskapssökandesättatt att en
organisation exempel på hur det i lokala/regionala miljöer växtsamt
fram vitalitet i kunskapssamhällets företagande.

följer byggerTexten helt på den dokumentationsom om
kunskapssamhällets företag fram under dessa seminarier.växtesom

Kunskap och kompetens11.1

kännedom,Vad med kunskap ordlistanImenas ges synonymerna
insikt.vetande, Kännedom fakta, sanningar, principer äretcom en

kunskapssynonym till individer.knyts Vetande något objektivtärsom
stårdet i uppslagsböcker Insikt betyder närmastsom mm.-
om,medvetenhet dvs individers förhållningssätt till det objektiva

vetandet.
kan således tala objektiv respektive individbundenMan kun-om

Andra kunskapsbegreppetskap. tudela talasätt praktiskäratt att om
respektive teoretisk kunskap, förtrogenhetskunskap respektive
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påståendekunskap eller kodifierad kunskap respektive kunskap.tyst
sista begreppetDet refererar till den erfarenhet bär på ochpersoner

brukar i sitt arbete den beskriven i dokument.ärutan att
Objektiv kunskap kan dels uttryckas i enkla fragment -

informationer dels i förklaringar orsakssamband in-Denav m m.-
dividbundna kunskapen kan dels uttryckas i kunnande -insikter hurom

eller kangör i olika situationergöra dels i förståelsekunskapman -
d kunskap reflekterar individens uppfattning hur sakersv en som om

individbundethänger Begreppet bör här i vid mening.samman. ses
Kunnande och förståelsekunskap kan relateras till flera individer, i en

eller i företag. Man talar branschkunnande.ett togrupp m om
karaktäristikEn dessa fyra innehållsätt till begreppetattgrov av ge

kunskap följande.är

Kunskap
Information Kunnande Förklaring Förståelse

Ger på När Var Hur göra Vilka Varför Vad på- Hur hänger detsvar
frågor Hur Vem hjälpmedel verkar Vad liggertyp: ihop Hur ser

Hur finnsstort Vem kan bakom mönstren utetc
anlitas Vadetc
leder mest
effektivt till öns-
kat resultat

Karaktär: Objektiv, Individrelaterad, Objektiv, kodi- Individrelaterad,
kodiñerbar, handlingsbase- ñerbar, strukturer- lärbaserad kun-
strukturerbar inlärd kun- bar kunskap skap kombina-rat - -kunskap skap. Byggs klargör tion egetav- "att göra"klargör orsakssamband kunnande ochgenom
"fakta och saker. och lagbunden- förklaringskun-
omständig- Vetenskap-heter. skap
heter". kunskap",lig

"vetande"

Information kan impuls kan utlösa handlingar därses som en som
kunnande kommer till bruk. Men information kan också delses som en
i individs förståelsebygge. vissNär informationsbit kommer påen en
plats kan kanske tidigare informationsbitar tolkas i ett nytt
sammanhang. Tillskott förklaringskunskap kan effekter.av ge samma
Information och förklaringskunskap bör således råvaror i detses som
kunskapsarbete där individers förståelsekunskap och kunnande itas
bruk, för lösa problem.tex att

Genom kodifiering och strukturering till databaser ellertex-expertsystem kan företag underlätta bruket råvarornaett av-
information kunskapsråvara"och förklaringskunskap. Sådan kan
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offentliga aktörerellerprivatatjänsterförmedlas viaockså som
efterfrågade in-tillhandahållaTypiska tjänsterföretag. ärerbjuder att

därmed oftaochförklaringar,orsakssambandellerformationer gersom
kund-aktör kanDialogenproblem.definieradelösningsimpulser, på väl

tillochförutsättningarnaobjektivaklarlägga detill attbegränsas att
leverera kunskapen. IT-söktadenbravälja för kunden sätt attett

möjligheter.heltutvecklingen har här öppnat nya
tillförståelsekunskap relateraskunnande ochindivids/gruppsNär en

använda begreppetvisst krav brukarmål eller tilldefinierat ettett man
competo, betydelsenmedverbordetkommerkompetens, ettavsom

börjatillsåledesresultat.någon form Kompetensskapa attavserav
nåbehövs förkunnandet/förståelsekunskapendelmed den attsomav

ocksåharkompetensbegreppetinfria kravet. Menmålet eller en
effektivtförmågaharkompetenthandlingsdimension. En taattperson

ellernå måletförförståelsekunskapkunnande och sinibruk sitt att
ochbehov sökavideffektivt ligger bluppfylla kravet. begreppetI atta

Handlingsdimensionenförklaringskunskap.ochinformationbruka
individersberördasåväl tillkompetensbegreppetdärmedrelaterar

målmedvetenhet,kreativitet,social förmåga,personlighetsdrag ut-
effek-samlade förmågagruppens/företagetstillhållighet m attsomm

tivt nå målen.
isåledes kompetensbegreppethandlarPå individplanet stort om

förståelsekunskapoch sinbruka sitt kunnandeförmåga attpersoners
fel, reflektera,imitera,innebär görasyften. Bruket träna,för givna att

brukaeffektivthandlar detföretagsplanetPågöra attomom...
kompetensbrukresultat tidigareoch deindividers kompetens somav

underinstruktionerochritningar, driftssystemlagrats i samttex
ochföretagskulturbegrepp normsystem.som

dimension i kompetens-ytterligarelägga inEgentligen bör enman
resultatgöranden ocheller företag,begreppet. Personer, som genom
balans idärhän med olikakan ha nåttkompetenta,förtjänat epitetet

gällerförståelsekunskap. Grovtkunnande ochmixen att ett tyngreav
detbedömaförbättra möjligheternaförståelsekunskap börinslag attav

teknikskiftenRadikalatidsperspektiv.ikunnandets bärkraft ettegna
lång tidunderkompetensvärdet itidpå kortkan etttex rasera

intekunnandet/teknikengamlakunnande detuppbyggt motsvarar-
exempel.Sverige välkäntFacitkrisen imarknadskraven. ärlängre ett

harutbildningar normaltmed längrenotering härEn är att personer
medförståelsekunskap änförutsättningar bäraatt personermer

med sådan för-tillgång tillföretaget harkortare. Om personer
hörnetrunt teknikskifteninförde förmårståelsekunskap texatt se

i tid", d förmågahandlakompetensföretagetkan detta attatt v sge
väsentligaförlorakunnandenödvändigtbygga attutannyttupp
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marknadspositioner. Att inom många OECD-länder påsatsar attman
förmå mindre företag anställa civilingenjörer med vetenskaps-att -
baserad kunskapsgrund bl sin utgångspunkt i denna dimensiontar a av-
begreppet företagskompetens.

Överföringl 1.2 kunskap och bruk kunskapav av

Distinktionen mellan begreppen kunskap och kompetens viktig förär
tydliggöra mål och medel for offentliga aktörer,att inte minst de som

arbetar med frågor mindrerör företags utveckling och tillväxt.som
Såväl objektiv personbunden kunskap kan överföras frånsom en

organisation till kunskapensProblemet språkbaraär atten annan.
kan skilja. förklaringskunskapEn på vetenskapligt språk lättärett att
överföra inom högskolevärlden ofta obegriplig för mottagaremen en
inom vanligt mindre företag. Enett effektivt överför sittperson som
kunnande och sin forståelsekunskap i organisation kan behöva bytaen
språk för spela roll i Ganskaatt många småsamma en annan.
företag, avknoppats från högskoleforskning, över-har justsom
sättningsförmåga central affärsidé, åtminstone under sina förstasom

produktifierarår. förpackarDe och kunskaper från forsknings-
på språk utlöser reflexionersystemet ochett idéer hos derassom

kunder, oftast företags utvecklingsavdelningar.stora
Kompetens handlings-är och målinriktat brukaatt kunskap. Ett

företag besitter omfattande kunskap bruka denutan ärsom atten -åtminstone just då kompetenssvagt tex bankerna innan bank--
krisen. Med ändringar i ägandet, ledningen, organisationen eller
affärsidén kan kunskapsbruket fokusering och handlingsinriktningges -företaget blir på kort tid kompetensstarkt.

En upplevs mycket kompetent i organisation kanperson som en
upplevas kompetenssvag i Hans/hennes kunskaper harsom en annan.
inte ändrats, det målbildemaår skiljer. kanKompetens sålundasom -med strikt definition knappast överföras från aktör tillen en annan.-

kunskaperDet är överförs. Det mottagande företagets kompetenssom
ökar de överförda kunskaperna ligger irätt förhållande tillom
företagets målbild och handlingsinriktning.

Att försöka överföra träffarkunskaper tavlaninte hossom
mindre företag,mottagaren, naturligtvistex ärett meningslöst. Men

företag alltid tavlan står ochvet den bör stå åtskilligaIvar var-
OECD-länders till stöd för mindre företags utveckling ingårprogram
därför, sparringstöd"i förstaett steg, ett sådanaattsom avser ge
insikter. I kapitel har några9 sådana beskrivits.program
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sparringstöd ska i första hand djupare, och företagetinomge en
förankrad, förståelse för den verksamhetens ekonomiska villkor,egna
särdrag och framgångskriterier. Resultatet kan bli motiv söka ochatt
bruka kunskaper, för införa teknik, arbetsmetoder ellertex attnya
arbetsformer ökad produktivitet, kvalitet, service ochsom ger
kundnytta. Men stödet kan också leda till företagsledningatt en ser
med andra på vadögon i längre perspektiv företagetgörettsom
kompetensstarkt. Och därmed kanske till förändrad på vilkaen syn
kunskaper behövs inom företaget och vilka länkar till externasom
kunskapskällor, högskolor, kan behöva byggas.tex som

Begreppet "The learning paradox" har för beskrivamyntats att
denna för småföretagspolitiken mycket centrala problemställning. En
slutsats dragits inom den tidigare refererade studien stöd-som av

inom OECD-länderna småföretagspolitikensär fokusattprogram
aldrig kan ligga i brett sprida kunskaper avseende tekniker elleratt nya
metoder med utbudsperspektiv där högskolor och forskningsinstitutett

de centralaär källorna. Det grundläggande i ställetär att genom
sparringstöd bidra till de mindre företagens ledningaratt gör mer

måltavlan,medvetna placeringar med utgångspunkt från detexav
hot och möjligheter kan följa företagets placering i för-som av en
ädlingskedja. Man talar påverka willingness på svenskaattom unge--
fär motivation och ability, dv förmåga eller förutsättningar. Ens-
central blir därmed småföretagspolitikenstes fundament skatt är
proactive begreppmentoring, just syftar på frågorett rörsom som
måltavlans position och därmed relaterade behov teknik- eller kun-av
skapstillskott. Följande citat från den refererade studien kan samman-
fatta de centrala tankegångarna.

One of the difficult problems be in helpingmost SMEsto overcome
develop capabilities caused by the learning paradoxi That is, that
until have leamt something properly specify whatcannotyou you you
need learn. Someone the infrastructure neededto who has briefa
ungefär uppdrag guide finns especially those with limitedto tech--nological capabilities in identifjøing their needs and then finding ways-them."satisfyto

betonarCitatet svåradet i uppgifternafältarbetetär deatt finnssom
för engagerade i småföretagsutveckling. Här krävspersoner ett stort
mått trovärdighet, såväl i relation till berörda företags ledningarav

deras anställda. I flera länder har denna insikt också lett tillsom en mer
nyanserad på administrativa förenklingars räckviddrent tsyn ex
one-stop-shop mäklaför kunna ställe.alla kontakter frånatt ett
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ochkunskapscentrum1.31 Begrepp som

kompetenscentrum

"kun-kallaskan verksamhethär givna definitionerMed en som
skapscentrum innehåll. preciseringarmycket tydligt De somges

den kunskaperkunskapsdisciplin ochbehövs rör typcentrumets av
nås via det. Funktionsmässigteller kanfinns inom centrumetsom

efterfrågade kunskaperpreciseringar avseende detbehövs sätt som
på.bli överfördaavses

kompetenscentrum diffust eftersommycketBegreppet är mer
centrum tillgång på kompetensassocierar till ställe harlätt ett som

periferin". dettill någon i vi konstateratkan överföras Som ärsom
naturligtviskankunskaper överförs, inte kompetens. Mansom

målinriktat forsknings-projekt inom företag, ellerbeskriva ettett ett
kompetenscentrum. Projektet/pro-högskola,inom en somprogram

centrera samladriktabygger kompetens attgrammet genom
baratydliga mål. i realiteten har begreppetkunskap Men sparsamtmot

sammanhang.brukats i sådana
dagsvenska departement och myndigheter brukas begreppen iInom

för följande företeelser:tre
forskargruppering inom högskola/uni-Kompetenscentrum En en

nationellt of excellence" inomversitet till "center ettutsettssom
längredefinierat kunskapsområde och verksamhet förvars en

ochprogramperiod samfinansieras främst NUTEKav en grupp
storföretag.

svarställe vänder sig till för få påKunskapscentrum Ett attman
frågor. definition används inom Arbetsmarknads-främstDenna

sfår och då arbetslivsfrågor i vid mening.departementets Inomavser
finns det k kunskapsförmedlare kankunskapscentrumett svars som ge

meddirekt kunskap icentrala frågor" eller förmedla kontakt"egen
lämplig kunskapskälla.

utbildningarKunskapscentrum ställe där olika anordnareEtt av
samverkan för nå eller flera följande mål:organiserat att ett av

såväl tillgänglighet till utbildning;Förbättra ungdomars som vuxnas
pedagogiska kvalitet;Höja olika utbildningars aktualitet och Bättre

Definitionen brukasnyttja lärarresurser, lokaler och utrustningar.
kunskaps-inom Utbildningsdepartementets sfár. allafrämst Nästan

med koppling tilldenna kommunalt förankrade, oftaärcentra typav
småoch till några samverkar flera kommuner.AMU. IKomvux

ingåLokala grupperingar små till medelstora företag kan somav
partner.
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auktoriseradedessaUtöver tolkningar används begreppen förtre
skiftande lokala/regionala företeelser. deInom regionala högskolorna
finns minst 50 projekt/stiftelser omväxlandetex benämnssom
"teknikcentrum, kunskapscentrum kompetenscentrum.och/eller

sigDet genomgåenderör ganska små verksamheter. I resternaom av
Teknikcentrarörelse1980-talets finns ytterligare tjugotal verk-ett

samheter. Benämningama brukas föräven åtskilliga kommunalasenare
satsningar.

Begreppet "Teknopol" brukas inom NUTEK för beskrivaatt ett
kunskapskluster där delarna kan högskola, näraliggandevara en
forskningsinstitut, Scienceföretag Parkinom angränsande samten
andra geografiskt företag med kopplingarnära till kärnan. Offentliga
insatser i Teknopol bidra till synergier uppstår inomatt atten avser
klustret.

kanDet inämnas Danmark används begreppen inte alls i dagatt
sig inom Teknologiskenärings- eller regionalpolitiken.vare

InformationsCentre, TIC, å andra sidanär sedan länge inarbetatett
Århus,begrepp. TIC-systemet, med centrala funktioner i kontor i varje

två i Nordjylland och totalt cirka 100 medarbetare,amt började
byggas redan på l970-talet. Kontoren har vanligen 4 6upp -medarbetare, fungerar affårsrådgivare eller teknikkonsultersom som

mindre sekretariat. Medarbetarnasamt ett är generalister änmer
specialister. den månI har branschteknisk kompetens dennaärman
anpassad till tyngdpunkter i det omgivande näringslivet. Det är
företagen kontakt TIC-kontoren inte påtar är marknadenutesom -

Åtskilligaragga uppdrag.för frågor kan kontoren,att delvis via
uppbyggd erfarenhet, besvara själva. Ungefär tiondevar
företagskontakt leder till högskola eller forskningsinstitutatt etten
kopplas in.

kompetansesentra11.4 Norges

kompetensesentraNorgeI är begrepp i dag i avförtsett stortsom
från närings- och regionalpolitiken. Så ingalunda fallet 1990.runtvar

lanseradesBegreppet Thulin-utvalget.redan 1981 det k Tankenav s
dessa skulle fungera regionalaatt sentra samordnare ivar ytansom

mellan mindre företag och högskolor/forskningsinstitut. Bakom
förslaget låg observationen detta FoU-system, främst därför detatt att

institutionellt splittrat, bara i liten utsträckning for dessavar var en
företag tillgänglig Man betonade särskilt skulleatt centraresurs. vara
samordnande fönster i de regionala miljöerna, inte utförare FoU.av
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"felles ingangsport, onebegreppanvändesFörst termen somsenare
shopping", one-stop-shop markera måletwindow för att att attvar

skulle vända sig till ställe förmindre företagen bara behövade ett att
ochdet offentliga kunskapsbärareknyta till FoU-systemets resurseran

i övrigt.
kompetansesentraambitionerna medganska komMen attsnart

samordnandebara skulle fönstervidgas. Ett ettsentra som vara
påverka regionalisering.saknade möjligheter FoU-systemetsatt

Viktigare länkning till nationellaUppgiften administrativ. änvar
både kunde samspela med i denFoU-resurserett senterattresurser var

regionala miljön och bidra till dessa förstärktes ochatt resurser
de behov fanns bland regionens mindre företag.profilerades mot som

"kompetensesentra"Från cirka blev därmed i politiskt1985 Norge ett
mycket värdeladdat begrepp med många uttolkningar såväl centralt-

"para-regionalt/lokalt och med djup rötning i det då etableradesom -
kunskapssamhället". svenskdigmet det framväxande forskareEnom

Åkeoch konsult, Uhlin, ingående studerat de norska kompetanse-som
sentrasatsningama följande bakgrundsmålning:ger

Paradigmet det framväxande kunskapssamhället kom i omloppom som
dominerande idé från början l980-talet. Vi de bakomliggandetogav

på för förverkligatankarna för givna och vi koncentrerade medlen attoss
dem. drog till sig politiskt intresse och norska politiker,De stort gav
tjänstemän och forskare ordförråd. På kort tid kom deett nytt, gemensamt

gestalta politisk vision samhälle, arbetstillfällen,att ett nytten om nya en
slags industri... detta perspektiv utvecklades begreppetIny

"kompetansesenter" take-off".till sinnebild för regional/lokal Deten en
kom gestalta den samverkan skulle näringsliv ochatt nya som sporra
offentliga institutioner få fram arbetstillfällen i distrikten. gälldeDetatt nya

inte missa utvecklingen, kunskapssamhället här, kom baraatt var man
igång med samverkan i någon form skulle fortsättningen ellermer

självt.mindre sigav

Åke Uhlin synfältet många aktörerför kom begränsasatt attmenar av
det faktum kunskapsfrågor ganska komplötsligt i fokus för norskatt
näringspolitik i allmänhet och regionalpolitik i synnerhet. Begreppet
kompetansecentra kom omgående brukas för tidigt dettaatt att ge

fokus fysisk tydlighet byggde hus med avsikten fyllaattnya man-
dessa med de kunskapsbärande personer, utrustningar etcresurser som
den samverkan skulle byggas kring. hus kom ocksåDessa attnya ses

lösning på det gamla problemet få ståndtill kun-attsom en
vanligaskapsförmedlande länkar mellan mindre företag och

högskolor/forskningsinstitut. egentliga problemet, företag ochDet att
högskolor artskilda miljöer och länkbygge måste sinär att ett ta
utgångspunkt i detta förhållande, korn i bakgrunden dettrots att var-
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väl känt. Symbolen husbyggen under den eggande etiketten-
kompetansecentra blev i första skede viktigare eftertankaränett-
rörande den tänkta verksamhetens förutsättningar, inriktning och
innehåll.

Husmetaforen gjorde glömde bort den eftersträvadeatt attman
samverkan främst måste framväxande, långsiktigt resultatettses som

Åkeprocess, Därmedsocial sammanfattar Uhlin. tappadeav en man
tidsperspektivet.även Kompetensesentra ansågs kunna nåtex

självñnansiering efter år från komInget i närhetentre start. sentra ens
ambition.dennaav

Lärandets fabrikerLärande11.5 organisationer,

"Den lärande organisationen" slagordär markerar betydelsenett som
både bygga och bruka kunskap i företagen. Uttrycket blirattav

meningsfullt det betecknar organisation där kunskapsbyggandeom en
problemlösning läggs grund och där organisationsformen ochsom
värdesystemet befrämjar såväl vardagslärande formellasom
utbildningstillskott.

"lärande" "görandeIntegration och signumår på sådanettav en
Ävenorganisation. formell vidareutbildning medarbetare skamer av

därför, så långt möjligt, förankras i det görandet, helst integreras iegna
det. sådantEtt lärande ligger långt från den traditionella
katederutbildningens och formstyrda lärande. Någon har myntatnorm-

arbetsplatsensbegreppet universitet för markera denna distans.att
En rubrik "lärandets fabriker".ärannan

I Sverige har bla företag inom ABB-koncemen under de senaste
åren, del i det k T-SO-projektet, arbetat mycket aktivt motsom en s

lärandets fabriker.vision tydliga måletDet halvering klarten om av
deñnierbara tider och uppbackning från ledningABBs har givittung
markanta resultat, bl i många ABB-koncemens medelstoraa av
företag. Ledningen i dag satsningar på bygga kompetensatt attmenar

"lärandetslärande fabrikerpå arbetsplatsen kan vägasnartgenom
lika FoU-satsningama, i utvecklingsintensivtäventungt före-ettsom

ABBtag som
central ingrediens allaEn i T-50-projektet fåär förstå vadatt att

kunden centrumbegreppet i innebär för det arbetet och varföregna
det kan naturligt bygga driftorganisationen längs de flöden därattvara
kundvärden skapas, d med arbetslagen bas.sv som

flödesorienteradEn organisation bygger på delvis påen annan syn
ledarskap och medarbetarskap funktionsorienterad.än enskildesDenen
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blirbetydelse i laget och för laget markeras. Grundstommen en upp-
slutning inom laget bakom för måluppfyllelseett gemensamt ansvar
och resursutnyttjande. Spegelbilden växande krav på den samladeär
organisationens förmåga arbetslagen riktigt sammanhang.att ettge

dåvarande Arbetslivsfonden drevs åren flera projekt1994-95Inom
dessa utgångspunkter. beskrevs syftet med offentligt stödmed I ett ett

påtill arbetsplatsutveckling inom medelstora tillverkande företag
följandeungefär sätt:

"Deltagande företag erbjuds konsultstöd till arbetslag, lagledare och
vidareutveckling drift-företagsledning vid övergång till, eller av, en

organisation baserad på kundvärdestyrda arbetslag. Medlen seminarier,är
utbildningar, effektmätningar, stödjande kopplingar företagsgränseröver

Tyngdpunkten ligger vid arbetslagsutbildningar. Pedagogiken syñarm m.
säkerställa kunskaper får handfast förankring,till deltagarnasatt att en

Lärande "görandeintegreradi den situationen. och integreras iegna
arbetslagen. särskild effektmäming inbyggd i aktions-En styrka är äratt

pedagogik. Berörda delaktiga i olika mätningargörsprogrammets personer
arbetssätt i sig driver förändring.ett som-

sammanfattat målet inom arbetslagen bygga kompetensGrovt är att
knyta observationer, reflektioner och aktioner rörattgenom samman som

lagets kundvärdeskapande. Företagsledningens målbild riktar de inledande
observationema. Reflekterandet förstärks via konsultemas exempel och för-
klaringsmodeller. Lärandet och utvecklas till kunnande via aktionertestas
göranden" i arbetslagen. Resultaten och återförsmäts som nya
observationer."

Pedagogiken i detta exempel stöds aktuell forskning, bla inomav
SchoolHarvard Business Några studier har medelstora företagrört

inom branscher metallindustri. Enstaka företag hartexmogna
successivt framträtt i hög grad innovativa. Studierna visar detattsom
inte FoU-satsningar förklaringen arbeta.är sättetutan attegna som ger
Arbetsorganisatorisk innovativitet har inte bara ökat produktiviteten
och höjt kvalitetsnivån högi grad byggt grunden för mängderutan av
produkttekniska innovationer. Ledningsfilosofin i dessa företag är att

lära göraarbetaså envist in budskapet alla detatt attgenom ser mer
eller mindre självklart delta i aktiviteter skapar, kanaliseraratt som

byggsoch kontrollerar kunskaper och kompetens. in iDet som
väggarna kan följandetex teser:vara

"WellspringsSe Dorothy Leonard-Barton; of Knowledge: Buildingtex
Capabilities.and Sustaining Core Technological Boston 1995.
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Översikt 15 Företaget kunskapssystemsom

lärandetsMetaforen fabrik" anknyter till inom företagsekonomisksynsättnya
forskning. Ett stråk beskrivaär företagetnytt kunskapssystem.att bokenIettsom
Kunskap och värde. Företaget kunskapsprocessande ochett värdeskapandesom
system F ritzes forlag, 1994 beskrivs några grundläggande begrepp och isynsätt

sådan modell på följande Författaresätt. någraär ledandeen svenska forskare
inom företagsekonomi och foretagsorganisation, knutna till FA-rådet.

företaget pågår ständigt kunskapsprocesser skilda slag. kunskapNyav
bildas aktiviteter inriktade på problemlösning,genom generativa

Den kunskapen blir tillskott i företagetsett produktivaprocesser. nya
dessaI manifesteras kunskapen i de produkter eller tjänsterprocesser. som

företagets erbjudanden och åtaganden kund bygger på. borrmaskinEnmot
kan manifesterad kunskapt från de kunskapsprocesser pågår iex vara som

Överföringenverktygsföretag.ett manifesterad kunskap till kund skerav
via representativa Genom dessa ställs kunskaper till förfogandeprocesser.
för kundens värdeskapande. borrmaskinenNär säljs denär representanten
utanför företaget för alla de kunskapsprocesser i företaget lett ñam tillsom
den. Representativ kunskap prissatt.är

Det nödvändigtär deatt kopplade ochtrese processerna som
återkopplade. En ändrad tillverkningsmetod kan möjligheteröppna till nya
och bättre produkter, produktiv uppslag till generativ.en process ger en
Diskussionen med kunder borrmaskinens egenskaper och kundensom
önskemål kan leda till produktändringar också till affärsidéer. Demen nya
representativa således viktig spin-off till de generativa.processerna ger
Något utmärker lärande och framgångsrika företag justsom är att samma
aktivitet kan fylla flera processfunktioner samtidigt. alltDe kortare cyklema
i kunderbjudandena och de teknologiemas möjlighet tillnya avancerat
"skräddarsytt" ökar såväl den generativa kunskapsfunktionens betydelse

bruket kunskap inom denna.extern förmåganMensom inav ochatt ta
bruka relevant kunskap bygger påextern företaget haratt en egen
grundkunskap "språk"och fungerar.ett som

"Det allasär bord vid problem förslagslådanatt skrota- agera -Utan dristigt legitimerat experimenterande- byggs ingenmen
förmåga framtiden."för
"Det viktigaste lärandet detär integrerar- över gränsersom -inom vårt företag, kunder, leverantörer.mot mot
Omvärlden finns för sök och knyt till- den bästaoss upp an-expertisen.
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fabriklärandets kan,visionenrealiserapåStegen vägen mot att om
huroftare påFler tänkerockså följas.Harvardforskama,menar

kundnytta. Flerocheffektivitetpåverkaförändringar kan tar
kollegor i andramedoch leverantörerkontakter med kunder samt

kunskapsleverantöref. deFler känneroch andraföretag att
framtid.utveckla företagetsiaktivt deltabemyndigats attatt

strategimodellersmåskalighet och1.6 IT,1 nya

gamlamina.Det inklusivestrategiböcker, Dealladags kastaär att
Vi måste sökainte längre.hållerochmodellernasynsätten, recepten

vägarhelt nya
ledarprofil inom1980-taletssigdrastiskt uttryckteSå manage-

internationellvidMichaelHarvardprofessom Porter,mentområdet, en
det inte ärsedan.några årfor Porterkonferens attmenar

nationer tillochtvingar företagi sigkunskapstillväxten som nu --
kunskaper.och brukabygganytänkande vadradikalt sätten attavser

oberoendekunskapsmängden, ivälkänt faktum stortDet är attett av
under detmånga år. Menexponentiellt underökatmätningssätt,
utvecklingdramatiskainformationsteknologinsdecenniet harsenaste

radikalt.förkortasAlla tidsbegreppdimensioner.tillfört helt nya
oinvigda,de ochsvåråtkomliga fortidigareKunskaper varsom
förklaras ochförpackas,kan i dagganska långsamt,därför spreds

tillgängligamängden bretthelt Därförspridas på växersätt. nunya
sådan.kunskapsmängden Attmycket snabbarekunskaper än som

kundvärden,den itillgänglighet, och snabbt omsättautnyttja denna nya
avgörandealla företag. Detväsentligt inom iblir stort sett

itillgänglighetendärmed kunnakonkurrensmedlet blir översättaatt
rikta och brukain,omställningsförmåga, dv kompetens att tasegen

följalängre kanbeslut inteblir mångakunskaper. Effekten attnya
stället krävs ständigainom företaget.beslutsvägar Igamla hierarkiska

omvärldenaktörer iochgränsöverskridanden, både inom företaget mot
Förutsättningenkonkurrenter mm. ärkunder, leverantörer, att

dels tillämpargränsöverskridande,dettadels legitimerarledningen ett
bottom-upsynsätt" kunskapsbildningområden för lärande,bredainom

kunskapsbruk.och
bordgamla modellernarekommendation kasta de överPorters att

småskalighet. Alltnäringslivets ökadereflexska även en avses som
småförhållandevisoch inomvid mindre företagfler arbetar

såvälbranschertydlig inom allaTrendenarbetsställen. nästanär -
industri-allatjänsteproduktion och inomtillverkninginom som -
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länder. ochPorter andra ökande småskalighet reflekterarattmenar
såväl den tillgängligheten på kunskaper behoven snabbnya som av
omställningsförmåga. under helaDen 1980-talet tydliga trenden bland

"utkontraktera"företagstörre eng outsourcing såväl stödtjänsteratt
tillverkningsarbete till mindre, specialiserade företag kommersom

säkert förstärkas ytterligare.att
Många IT-utvecklingens viktigaste effekter äratt attmenar en av

den möjliggör långt gående desintegration strukturer. Istoraav
nationalekonomiskt språk det IT-utvecklingensär förmåga dras-att
tiskt sänka transaktionskostnaderna desintegrationensär driv-som

kunskapseffektivtkraft. lilla formatetDet dessutomär eftersom det
lättare där brettär kommunicera kunskaper verksamhetensatt rörsom

ekonomiska villkor, särdrag och framgångskriterier. Med sådan bred
kunskap bland medarbetarna kan de också lättare motiveras för, och

gränsöverskridandedet behövs för skapa ökadattengageras som
produktivitet, kvalitet, service, kundnytta rn m.

Rollförändringar1 1 inom det nationella
kunskapssystemet

Frågor företags kunskapsbyggenrör och kunskapsbruk, hursom
kunskaper i kompetensomsätts och organisera försätt bästaatt att ge
förutsättningar för lärande i arbetet exempel påär aktuella påteman
många seminarier och konferenser inom företagsvärlden.

Det fram inomväxer företagen således mycketär ettsom nu
bredare och aktivt förhållningssätt till kunskapsfrågor för baraänmer
några år sedan. räcker inteDet skicka fler medarbetare på kurser,att

på FoU, rekrytera fler med högre utbildningsatsa mer egen personer
eller bygga samarbetet med högskolor och forskningsinstitut. Sådanaut
satsningar naturligtvis fortsattär viktiga enskilda företeelser. Mensom
det flerär företag kunskapsbyggen och kunskapsbrukattnya ser som
något så centralt förhållningssätten både måste tydliga uttryck iatt ges
affärsidén och integreras i den operativa verksamhetens flöden och
stödjande funktioner. Sammanfattningsvis tycks många företag påvara
väg mycket större inom helata det nationellaatt ett eget ansvar
kunskapssystemet.

Man kan naturligtvis hävda det kommer lång tid innanatt att ta
vanliga företagmindre tagit till sig de och demsynsätten omsattnya

Åinom företaget trycketoch i sina omvärldsrelationer. andra sidan är
marknaden,i och från centralt håll inom fackliga och arbets-

givarorganisationer, redan påtagligt. Dessutom kommer helt säkert

12 16-0768
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via sina relationermindre företag påverkas längsmånga att
viktigt inslag i deförädlingskedjan. Ett synsätten är attnya

leverantörer i det kunskapsarbetet.involvera såväl kunder Ensom egna
konsekvens blir många företag, intresse,naturlig störreatt egetav

underleverantörskretsen.söka sprida dem inom denkommer att egna
revolution inom företagandet och denoch andra talarPorter om en

modellvärlden. Rimligen måste denna revolution kommastrategiska att
genomföra åtskilliga de teknik-,påverka rikta ochsättet att av

näringspolitiska satsningar eller planeras.regional- och görssom nu
revolutionen,följd kan mycketföretagen,Om ta ettsom av

bör dettainom det nationella kunskapssystemetstörre teget exansvar
från hålliförändringar baseras på offentligtreflekteras att mansom

mycket förtroende för de krafter verkar inomkan visa större som
Goda stödinsatser kan förstärka detta växandeföretagen.

Dåliga hotar det offentligaansvarstagande. att attrasera genom pro-
över.targram

istöd för de programsatsningar i dagResonemanget görssomger
flera OECD-länder och exemplifierats i kapitel Programmensom

företagsledningar, främst inom tillverkande mindreattavser ge
företag, stärkta möjligheter i samspel med kunnigaatt externa

verksamhetens affarslogik ochtydliggöra den fram-egnapersoner
gångsfaktorer brett förankra denna förståelse bland de anställdasamt

facken. avsedda effekterna följande.och inom De är
målbild det lättare behovMed är att ut-enas omgemensam av

veckling och forändring. Lärandet kan integreras i driftarbetet och ge
direkt koppling mellan teori och praktik. bör bl leda tillDetta atten a

får insikt betydelsen fungerande länkar tillalla i företaget välom av
och leverantörer det blir lättarekunder byggaatt en-

arbetsorganisation ökad kvalitet, service och kundnytta. Mensom ger
förankrad förståelse den affärslogikenbrett för ävenen egna ger

med andra kanmycket för samspel företag sökastörre utrymme man-
vettydligsamverkan, och lära andra, från position,av en egen, man

eftervad vill och vad letar i relationen tillävenman man -
högskolor

nätverk blir då inte bara företagsledningens angelägenhet.Företagets
Anställda på olika nivåer får både motiv och mandat bygga nätverkatt
för den kunskapsinhämtning och det lärande affärslogikensom ger

nätverken blir det också naturligt i mycketför. I högreattramarna
grad i dag söka knyta till högskolor. söka formerAtt förän attan

marknadstryckökade från mindre blir dåhantera detta företag en ny
utmaning för högskoleledningar och institutioner.
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l 1.8 Kompetenssamarbeten längs förädlingskedjan
för begränsa specialiseringsrisker inomatt

mindre företag

Företags förmåga upprätthålla och utvecklaatt nätverk för tekno-
logisk kunskapsinhämtning Åär varierat. sidanytterst finns deena
globalt verksamma företagen med FoU och utvecklingspartners iegen
flera länder. finnsDet snabbt ökande inslagett mindre företag iav
denna En del småär därför de har produkter inom högtattgrupp.
specialiserade, smala globala nischer. Andra småär därför derasmen att
produkt just är FoU-uppdrag för företagsstörre räkning de säljer i-Åprincip nätverkstjänst. andra sidan finns de företagen som
huvudsakligen får sin kunskap teknik och produktions-om ny nya
metoder via branschtidskrifter och maskinleverantörer.m m

Inom för projektet "Ingenjörer för livslångt lärande" harramen
belystIVA frågor de teknologiskarör nätverken mellan företagsom
har relationer längs förädlingskedja. Utgångspunktsom ären att ett
företag oftastort gör investeringar i sintunga tekniska plattform. Till

denna plattform, i hålls intakt understort produktlivscykel,som en
knyts uppsättning underleverantörer. Valen faller påen sådana
leverantörer tekniska plattform maskiner, metoder, kompetensvars

hantera problem ochatt varianter den Om detpassar storaegna.
företaget, vid produktskifte,tex byterett teknisk plattform kan
förutsättningarna för underleverantörerna bli radikalt förändrade.
"Plötsligt" måste göra trovärdigt omgående kanatt ställaman man om
till helt förutsättningar. En underleverantör, byggtnya som
specialiserad kompetens inte längre efterfrågas kund,som tungav en
hamnar i minst läge.ett sagt utsatt

IVA därför stöd till företagsatt nätverkssamarbetenmenar längs
förädlingskedjan är centralt inslag i politikett till stöd för mindreen
företags utveckling. Ett första är detsteg företagetatt tidigtstora
klargör för underleverantörerna vad skall handlas och vilkensom upp
kompetens krävs teknikplattformnär nästa blir realitet.som en

Kunskapsöverföring för bygga kompetens skeratt därefter enligt
IVA bäst personell rotation mellan det och detgenom mindrestora
företaget. Det företaget kan erbjudastora flyttatex att ut personer
från utvecklingsavdelning till mindre underleverantörer fören att som
konsulter hjälpa till utveckla deras kompetens.att Målet byggaär att
den kompetenssymmetri fortsatt samarbete längs förädlingskedjansom
förutsätter. Eftersom det finns ömsesidigt intresseett
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Översikt behovindustriföretagenspå de mindre16 IVAs avsyn
civilingenjörer

2000-taletIngenjörer flödenförIVA störreför 1992,studienI attargumenterar
måste gå till mindrei marknaden-nyutexaminerade ochcivilingenjörerav -

symmetri kräver symmetri ii samarbeteUnder rubrikenunder l990-talet.företag
kompetens redigerat.följandeförs bl resonemanga

viss befattningEtt specialisering.organisation utmärks Enföretagsstort av
bredda sinväxla befattningar kanviss kompetens. Genomfordrar att manen

generalister.anställdaföretaget måste dedet mindrekompetens. I vara mer av
behovetinternationell konkurrensför skärpt växerföretagetMen när utsätts av

ska hållas interntVilken kompetensinom alltfler områden.professionalism som
ske medmåste samarbeteområden väljs bortstrategisk fråga. deblir För somen

detta ställer krav.kunskap. Förkompletterande Menföretag har även attsom
ha kunskaperföretaget interntbeställarroll måste det mindrei sinkunna fungera

tillgodogöra resultatetdefiniera uppdraget ochräcker för attsom
Ökningen genomslag också blandmåste därförcivilingenjörerantaletav

och kraven på ökadtekniska utvecklingen,l990-talet.mindre företag under Den
kompetensnivåntryck uppåt påleder tilli produktionsapparaten,flexibilitet ett

också utomordentligtrekrytera harmindre företag lyckasdessa företag.också i Att
beroende under-allt flereftersombetydelse för storföretagen, är attstor av

verksamhet enligt desinkan utvecklas och läggasjälvaleverantörer nyaom
grad kunnamåste bla i högrei storföretagen. Deslår igenomsynsätt som

regi..och iutveckla produkter system egen

mindre företagockså bli billigare föruppläggning änbör sådan etten
marknadens konsulter.anlitaatt

enligt denkompetenssamarbeteåtskilliga belägg förfinnsDet att av
påtagliga effekter. Vidkan få högstskisserade metodenIVA en

upptäcktesteknikbaserade tillväxtföretagkartläggning t ettexav unga
Skåne. Antaletkandidatföretagen iblandmarkant fenomen unga,

förpackningsmaskinertillverkadeföretagrelativt stora varsom
i hög gradFöretagsintervjuer visade detta fenomenfrapperade högt. att

utnyttjar under-Pak i utsträckningföljd Tetra storattavvar en
underleverantörer funge-maskintillverkningen.för Dessaleverantörer

Pak.symbios medi slags Tetrarade en
Paktekniska specialister frånkonstruktörer och TetraTeam varav

hos underleverantörernalång tid verksamma närganskaunder nya
samverkan spred kompetensdennafram. Att näramaskinsystem togs

Åtskilligauppenbart.underleverantörernaPak tillfrån Tetra var
utvecklat produktersuccessivthadeunderleverantörer tex egna som

avknoppning"stå på. "temporärakompletterande ben Dennaatt av
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kompetens till underleverantörer byggde på från Paks sidaTetraen
utmejslad strategi för utvecklingssamverkan. Resultatet blev högst
påtagliga förnyelse- och tillvåxteffekter inom närområdets mindre till
medelstora verkstadsföretag.

1.9 Belgiska storföretags1 PLATO: experter som

utvecklingskonsulter till små företags ledningar

Regionen Turnhout, med Antwerpen huvudort, ligger i nordöstrasom
Flandern Belgien.i Vid drygt 2 500 produktionsföretag med till5 200
anställda sysselsätts 40 000 Turnhout käntän ärmer personer som-

småföretagstät region. Regionstyrelsen bildade år 1988 tillsammansen
med antal fackliga och företagsorganisationer förett atten grupp
planera och driva strategiska projekt Målet för attgruppen var.Turnhout inom år15 skulle bli ledande region i ochVästeuropa atten

arbetstillfällen30 000 skulle skapas.över nya
"Plato",första i rad projektDet är etten var som program som

hittills kompetensstöd till ungefär små företag i500 regionen. 25gett
företag har varit engagerade faddrar eller för destora mentorersom

små företagen. "Plato" förkortningär för projektets nyckelord påen
flamländska, syftar också på Platons tänka i formsätt attmen av
analys och Plato-projekt ha blivit framgång ochsyntes. storanses en
liknande projekt har sedan dess i flera regioner i Belgien ochstartats

i andra länder inomäven EU.
strategiska planeringenDen i Turnhout började med grundligen

analys regionens starka och sidor. fannMan regionensattav svaga
ekonomiska utveckling starkt beroende vilken sysselsättningvar av

skulle kunna skapas små till medelstora företag. fannMansom genom
också många de mindre företagen ville expandera och hadeatt av
förutsättningar, i form teknik och produkter, det.göra Menattav
företagsledningama osäkra inför tillväxtens krav. iDevar var
allmänhet tekniskt kunniga saknade ofta kompetens ochmen
erfarenheter det gällde beslut rekrytering,när marknadsföring,om
organisationsutveckling, finansiering och långsiktig strategi.

Analysen de små företagen i Turnhout visade också före-attav
tagsledarna ofta mycket isolerade i sina positioner. hade fåDe näravar
kontakter med företagsledare i andra företag. nybildade företagenDe

också mycket sårbara, tredjedel överlevde inte de förstatrevar en
aren.
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Översikt 17 för tillväxt eller för småskaligKompetens effektivitet

Ämnet kompetens för tillväxt eller för småskalig effektivitet mångaettvar av
IVA-projektet "Företagsförnyelse förinom 2000-talet". Följandeteman text

sammanfattar nâgra centrala och rekommendationer.resonemang

"En viktig förutsättning för all framgångsrik politik rörande småföretag småär att
företag inte små kopior företag. mindreär De företagen arbetar intestoraav

och har oña helt inställningsätt till tillväxt. mindreDesamma en annan
företagens kanske viktigaste fördel de har billiga samordningssystem.är Dennaatt
småskalighetsfördel hotas tillväxt. tillväxt kan ocksåMen komma igenom
konflikt med företagarens inställning till sitt företag. Tillväxt kräver andra
ansträngningar och emotionell omställning och företagaren måste vilja väljaen
detta medvetet. Ofta krävs det eller andra intressenter ställerägare kravatt externa
för företagsledaren ska beslut tillväxt.att ta om

Tillväxt innebär småföretagaren tvingas till systematisk, rationellatt en mer
och fonnell det företaget. Tillväxt kräver delegering, något kansyn egna som
stå i bjärt kontrast företagarens önskan, eller upplevda tvång, känna tillmot att
och förstå allt pågåri företaget. förvånandeFöga visar det sig rädslan förattsom

kontroll den viktigaste faktornär bakom tvekan till tillväxt,att tappa trots att
affärsidén i sig möjligheter därförDet ingalunda självklartär skallattger man se
småföretag pool tillväxtkandidater, små embryon, antingen måstesom en av som

eller så småningom slåsväxa ut.

Småföretag med tillväxtmöjligheter och medvetet sig i kast med desom ger
svårigheter barnföretag.och omställningar tillväxten kräver kan kallassom
Med riktig blandning stöd, näring, träning och förebilder växeren av
bamföretagen. Men det finns också slag småföretag varken villett annat av som
eller ska bli de friska ochär livskraftiga. Sådana företag har kallatsstora trots att
pygmefdretag för markera de fullvuxna fast deär små.äratt att

Det viktigt småföretagareär medvetet väljer mellan pygmélivet respektiveatt
tillväxtstrategier. påtvingad tillväxt,En exempelvis för dra olikaatt nytta av
offentliga stödprogram, kan lätt leda till identitetsproblem och ökade haveririsker.
Politiken måste pygméföretagandet tydlig legitimitet Tillväxt i samhälls-ge
ekonomin kan pygméföretagockså åstadkommas med fler

TurnhoutI verkar också företag. Några har sitt därsätestoraen grupp
och andra dotterbolagär inom internationella koncerner. dessaI
företag fanns många med specialistkompetens inom företags-personer
ledningens olika områden. slutsatser projektledningenDe drog dessaav
fakta företagenom var:

Samla från de små företagenentreprenörer så de kommeratt- ur
sin isolering. tillSe de utbyter erfarenheter och för-att
hoppningsvis också lär varandra.av
Låt ledare för de små företagen systematiskt träffa lednings-°
personal och i de företagen och del deras rådexperter stora ta av
och erfarenheter.
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Plato-projekten enligthar genomförts visst mönster. Förstett tar
för Plato-projektet kontakt med företagsledningen irepresentanter ett

tilltänkt fadderföretag för diskussioner med ledningen och med
personal eventuellt ska delta i projektet. betonar allMan attsom

personal måsteberörd i det företaget backa deltagandet.stora upp
Utsedda från fadderföretagen får genomgå utbildnings-experter ett

för bättre kunna klara rollen rådgivare. får då blDeattprogram som a
inblickbred i verksamhetsproblemen i mindre företag. Genomen

utbildningen kan också dessa från flera företag knytaexperter
kontakter med varandra i sin kan startpunkter förtursom ge
samverkan i nätverk.

möda läggsStor på utförligt informera de mindre företagensattner
ledningar projektets mål och krav. företag sedan väljsDe utom som
måste uppfylla vissa det gäller ekonomisk stabilitet, grund-närnormer
läggande kunskaper och förutsättningar för tillväxt. utvaldaDe
företagen indelas sedan i tolv. konkurrerarFöretaggrupper om som -
eller kan bli konkurrenter placeras inte i samma grupp.-
Fadderföretaget ska heller inte relaterat till företagnäravara gruppens

underleverantörer hänvisas regelmässigt till andra fadderföretag.t ex-
Rådgivningen till de mindre företagen pågår under tvåårsperioden

och sker på olika sätt.tre
Gruppen mindre företag tolv kvällföretag träffas i- av en
månaden hos fadderföretaget. från fadderföretaget,En expert

genomgått utbildningsprogrammet, introduktion tillsom ger en
problemområde sedan diskuteras iett som gruppen.

Chefer från de mindre företagen kan få individuell rådgivning- upp
till fyra timmar i veckan i fadderföretaget. Det ärexperterav
också vanligt cheferna i de små företagen konsulterar varand-att

På så byggs många informella nätverk inomsättra. grupperna.
"work-Alla deltagande inbjudsföretag fyra gånger år tillper

shops för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

från fadderföretagensInsatsema ersättsexperter programmet.av
Intäkterna blir miljon kronor för tvåårsengagemang förrunt etten
tolv små företag.

Sedan 1988 har årligen 6 8 tolv företag.startatman grupper om-
Under år har kompletterat med inom vissasenare man grupper
branscher trädgårdsföretag, konfektion, hotell, bygg-transporter,-
verksamhet alla företagNästan har haft anställda5 50mm. - -
medelvärdet cirka anställda. första omgångamaär 15 cirkaDe 200om
företag avslutades och1990 1992.

Erfarenheterna har utvärderats. omgångamaNär avslutades efter
två år fortsatte nio tio företag i träffas tredjeattav grupperna var
månad. Utvärderingen visade företagsledarna i de mindre företagenatt
högt värderade det professionella utbytet kontakterna medav exper-
ter/mentorer och med kolleger. blev stimulerade till vågaDe växaatt
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och utveckla verksamhet.företagens Framför allt ökade den
strategiska medvetenheten, tidigare bundenhet till dag-till-dag-en
problem blev mycket mindre markerad. Projektet ansågs sammantaget

ensamma cowboysha bidragit till cheferna till mindre ochgöraatt av
till företagsledare, för både lära andras erfarenheteröppna attmer av

och knyta till expertis, tillgänglig i marknaden eller inom olikaatt an
offentliga institutioner.

kvantitativaI visade de företagen ökad200 tillväxt. Eftertermer
avslutade hade sysselsättningen totalt ökat med 35näraprogram

Äneller med drygt väsentligare2 000. många deltagandeärprocent att
Ävenföretag fortsatt efter fem år frånväxa. äratt programstart

tillväxten bland de första företagen typiskt200 15 20 årprocent per-
räknat i antal anställda. hälftenFör företagen har dennaänmer av
tillväxt dessutom resulterat i strategiska allianser eller andra utvecklade
nätverkssamarbeten.

Utvärderingen har också påvisat åtskilliga plusvärden för fadder-
företagen. Tillgången på kunniga, geografiskt underleverantörernära
har ökat betydligt liksom möjligheterna lokalt rekrytera. Del-att

lärt ut,tagande har sig lära de har blivit bättreexperter attgenom
rustade för olika ledningspositioner. Sist inte minst har de smittatsmen

ledamas för de små företagen entreprenörskap och allmännaav
driftighet, något positivt påverkat utvecklingsklimatet i de storasom
företagen.

effekten blivitAtt ömsesidigt värderad symbios enligtären
utvärderingen central ingrediens i framgång. dettaIprogrammetsen
ligger bl de företagen via Plato har möjlighet påtagligtatt stora atta en
visa samhällsansvar och dänned påverka sitt anseende och sin
förankring i regionen.

Socialal 1.10 nätverk, kunskapsmarknader och
regional utveckling

Det väl belagt relationernaär mellan olika företag ocksåattnumera
inrymmer sociala dimensioner. Med det personliga relationerattmenas
påverkar affársutbytet mellan företag. Förekomsten socialaav
kontakter har också visat sig viktig del i den lokalavara en
företagskulturen. Harvardprofessorn Robert dePutnam är en av
forskare studerat orsakerna till olika regioner i Italien skiljerattsom
sig så mycket frågai ekonomisk och social utveckling. Putnamom
noterade de ekonomiskt välmående områdena hade livaktigatt en
social struktur och ekonomiskt välstånd människorgörantog att mer
benägna sig i olika sociala aktiviteter. Menatt närmare stu-engagera
dium visade orsakssambandet det omvända. starkatt Ensnarast var
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social struktur viktig förutsättning för regionen lyckats såattvar en
väl i ekonomiskt avseende.

slutsats människorsPutnams är med varandra i fö-umgängeatt
reningar, klubbar, körer och andra organisationer skapar slagsett
socialt kapital". fungerarDetta produktionsfaktor ellersom en
katalysator ekonomin.i sociala kapitalet bidrar tillDet reduceraatt
kostnaderna för genomföra transaktioner. förklaringEn tillatt annan
de positiva effekterna mellan människor bidrar tillär umgängetatt att
varje individ lättare sin roll del i kollektiv. Kollektivetsettser som
framgång den enskilde, problemet den enskilde fårär attgynnar men
del detta hanäven eller hon inte bidrar särskilt mycket. En riktav om
socialt nätverk kan bidra till förstärka samhörigheten lokalt fåochatt
de enskilda individerna sitt egenintresse delmängd iatt ettse som en
kollektivt intresse.

geografiskt avståndNära alltid förutsättningär nästan för väletten
fungerande nätverk. kan bandenDessutom förstärkas religiösav sam-
hörighet, utbildning eller likartade utmaningar igemensam
verksamheten. förmodligenDet är inte slump frikyrkligheten äratten
hög på många svenska med utbrett småföretagande Frikyrkan ärorter

exempel på institution kan bidra till skapa socialtett att etten som
kapital. frågaDet är återkommande och regelbundenom en
verksamhet medlemmarna själva finansierar och dessutomsom som
förespråkar sparsamhet och flit två goda dygder för denärsom som
ska driva företag.

Harvardprofessom Norbert Nohria har studerat nätverk inom
regioner där det fram teknikbaseradeväxt företagskluster.större Han

det först och främst viktigt regionenär har etableradatt attmenar en
teknologisk bas, textilindustrin i eller verktygsmaskin-Pratosom
industrin i Baden-Württemberg, for nätverksbyggen ska fungera.att
Den teknologin tillhandahåller informationsflöde ochettgemensamma

kultur det möjligt snabbtgör förstå potentialen i såvälatten som
tekniska innovationer affärsidéer. Finns det därutöversom nya en
sammanvävd social struktur byggs de förtroenden dennagör attsom
potential också kan i rikt ochomsättas växande teknikbaseratett
företagande med många lönsamma mindre företag.

bokenI "Regional Advantage Culture and Competition in Silicon-
Valley and Route 128" har Annalee Saxenian fördjupat dessa

Boken har mycketrönt uppmärksamhet.storresonemang.
Utgångspunkt det faktumär tillväxten i sysselsättning och antalatt
företag har varit mycket i Bostons Route 128 i Sanänsvagare
Fransisco-områdets Silicon Valley under de tjugo åren. Inomsenaste
IT- och instrumentföretag sysselsattes år cirka1975 100 000 personer
vid cirka 700 företag bäggei dessa områden. årFemton senare var
dessa tal fördubblade i Silicon Valley bara obetydligt högre imen
Boston. Ytligt finns enkel förklaring, Saxenian.sett en menar
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Översikt Route 128"Utvecklingen och18 i Bostonområdet
Silicon Valley perioden 1960-1990

RegionalKälla: Armalee Saxenian: Advantage Culture and Competition in-
128.Silicon Valley and Route

TotaltDatorer, Instru- Kompo- Program-
kontors- nenter,ment varor

"chips"kom-utr,
munika-
tionsutr

Sysselsättning,A.
tusental

128Route
1960 20 14 27 61- -
1975 47 31 15 5 98-
1990 32 51 23 37 143-

Silicon Valley
1960 6 1 10 17- -
1975 43 17 33 985-
1990 75 40 73 42 240-

AnställdaB. per
företag, genomsnitt

128Route
1960 360 120 290 230- -
1975 290 110 90 20 115-
1990 190 120 80 30 65-

Silicon Valley
1960 200 27025 160- -
1975 215 150 3075 120-
1990 165 85 110 25 75-

Kommentar:

ÖlandsSilicon Valley utsträckt storlek,är över Route 128 någotytaen av
mindre. tillväxten iFörutom Silicon Valley belyser silfroma bägge fore-att
teelsema i huvudsak består små till medelstora företag och inslagetattav av
småskalighet ökar. Medianforetaget bland de tillverkande sysselsätter 50runt

bland programvaruföretagen bara cirka 10 Totalt det sig drygtrörpersoner, om
företagi Silicon Valley, drygt3 000 2 000 i HälftenRoute 128. var program-

varuföretag 1990.

Övergången från minidatorer till persondatorer har slagit hårt iextra
där industrin fötts och haft sittBoston, uttalade Men undercentrum.

finns grundläggande förklaringar.ytan mer
Silicon ValleyI startade tillväxten i från noll inom områdetstort -

fanns ingen industri förenästan 1950. har inte funnits någraDet
hämmande traditioner för hur företagssamarbete "ska gå till". När
tillväxten började spira blev det naturligt for de snabbväxandemest
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företagen söka köpa så mycket möjligt, såväl utvecklings-att som som
produktionstjänster, från lokala leverantörer. Många tillväxtföretag
koncentrerade sitt och kompetensbygge till affärsidénseget resurs-
kärna. Resultatet blev blomstrande leverantörsmarknad med rikaen
möjligheter för nykomlingar. Teknikskiften skapade naturligtvis tur-
bulens och utslagning såväl bland leverantörs- slutprodukt-som
företagen. denMen i specialiserade mångfalden företag fannsav
tillräcklig flexibilitet för föda generationer företag. "Paradoxaltatt nya

kan instabilitet i företagsstrukturen påtagligt stabil tillväxtstornog ge
det regionala makroplanet", Saxenian. "Men förutsättningenmenar

i alla aktörer harär grundmurat förtroende föratt stort sett ett att
nätverksformen effektivt kanaliserar egenintressen. måsteDet ses som
helt naturligt samarbeta året och konkurrenter nästaatt ena vara arga
ar."

Nätverken i Silicon Valley företagsstruktur artskildärger en som
från den i där deBoston, växande företagen i huvudsak sökt hantera
teknikskiften bygga kompetens inom de väggarna. Deattgenom egna

rika företagen har haft grundmurad på den förmåganstora, troen egna
via storlek och marknadskontroll klara kriser och omställningar.att
effektEn leverantörsmarknademaär att tunnats ut, atten annan

åtskilliga företag havererat därför de feltolkat detstora att gravt egna
kunnandets bärkraft vid teknikskifte. Saxenian det iett attmenar
Boston alltid funnits underliggande på regional stabilitettro atten
förutsätter starka, stabila företag. har visserligen hyllatManstora

riskkapitalet och tillväxtexemplenentreprenörerna, främst denmen-
slutliga storskaligheten har ocksåDet funnits grundmurad tro atten
innovationer och tillväxt främst i omfattande forsknings-rotas
satsningar.

Jämförelsen mellan utvecklingama i och iBoston Silicon Valley
visar, Saxenian,säger politiska -bidrag till framtida industriellatt
konkurrenskraft måste i grundmurad på de lokala/regionalarotas troen
företagsnätverkens fömyelsekapacitet. Hon det dagsärattmenar nu

definitivt "forna tiders"överge elitistiska top-downtänkanden ochatt
storföretagsfixering. förI framgångsrik regional strategiett recept en

hon bl följande startpunkt:ger a
"Rather than being orchestrated top-down intervention bureaucraticas or
guidance, policy initiatives should evolve interested local partiesas
exchange information, negotiate, and collaborate. The starting point for a..regional industrial fostering the collective identities andstrategy trust to

the formation elaborationand of local networks. Thensupport county
oñicials that shared understandings andsupportcan processes encourage

collaboration local producers."promote among

NohriaPutnam, och Saxenian inte pekaär påatt attensamma om en
näringspolitik, rotad i nätverkssynsätt, får andra grundstråk denänett

traditionellt finns i många länder. grundläggandeDet medär att ettsom
nätverkssynsätt isolerat företags-är eller projektstöd stöd till-
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åtminstonejuridiska något i princip bör undvikapersoner som man- -
restriktiv inställning till. stället bör offentliga insatser i formha I aven

bärarei första hand riktas till individer i deras egenskap av avpengar
kunskaper. Nätverkens flöden berikas, satsaspengarna som ses som
Smörjmedel till de regionala/lokala nätverkens kopplingar och inre

måletarbete. politiska blir, med nationalekonomisk terminologi,Det
successivt "institutionalisera" dessa och beteenden föratt nya normer

lokal/regional samverkan.

Karlskrona TelecomCityblivit1 1.1 1 Hur

Saxenians kan fungera i Sverige antyds deAtt ävenrecept senasteav
årens utveckling i Blekinges residensstad Karlskrona.

hänt i Karlskrona under de fem åren har faktiskt fåDet senastesom
motsvarigheter bland medelstora svenska kommuner Karlskrona har i-

cirka innevånaredag 60 000 med cirka i centralorten. kan35 000 Man
hävda kommunen lyckligt lottad det har funnits IT-företagäratt -
"att med".arbeta arbetaMen för skapa synergi mellansättet att att

och små företag, kommun och högskola skiljer sig markant frånstora
det vanligtvis inom jämförbara svenska kommuner. Det ärman ser

överensstämmande med Saxenians rekommendationer. föl-nära Den
jande inblick i historiken.närmaretexten ger en

Östersjön.Karl den grundade KarlskronaXI 1680, strategiskt i södra
Staden anlades efter europeiska förebilder och blev rikets tredje stad
efter Riga och Stockholm. Karlskronas utveckling fleraunder sekelvar
beroende Sveriges rustningsinsatser för krig och fåförsvar. påBaraav
ställen världeni fanns under 1700-talet motsvarande rationella
skeppsbyggande. Karlskronavarvet, Sveriges industri vid 1700-största
talets slut, under världskrigens ofredsår liksom deväxte militära
arbetsplatserna. och militär sysselsatte cirkaVarv 000 så5 personer

1960.sent som
Större industriföretag etablerade sig efter andra världskriget i

Karlskrona Ericsson 1947, 1960, UddcombDynapac 1969, Lumatex
och dessa1970. Varvet företag under l970-talet de dominerandevar

industriarbetsplatserna med totalt cirka 4 sysselsatta.000
Under 1980-talets överhettade konjunktur krisen i Karls-växte

krona. industrin, Ericsson, minskadeDen största sysselsättningen med
1000 minskadeöver Varvet med över 500, störrepersoner. annan

industri med bortåt marinen1 000, med drygt 000. omfattandel Trots
statliga stödpaket skymtade ingen vändning. Befolkningen minskade,
arbetslösheten till för södra Sverige mycket högaväxte nivåer.
Konjunkturtoppåret 1989 varslades 700 uppsägning,personer om
därutöver existens i uppenbar fara. Ungdomarna lämnadevarvetsvar
kommunen, liten regional högskola, justtrots att startats.en

campus,Högskolan har två i Karlskrona, grannkommuneniett ett
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Högskolanscirka kilometer.dem 25Avståndet mellan ärRonneby.
tekniksidanVerkö. Påindustriområdetlokalisering blev tillförsta

Verkstadsteknik.främstinriktades utbildningarna mot
Ericssonkoncernenkonsultföretag inomplussidan fannsPå ett ungt

påhuvudsak inriktatanställda och imed drygt 50 programvaru-
inom företaget fannstillämpningar.administrativa Menutveckling för

förför utvecklingmindre enhetäven programvaraaven
snabbmed visionerfannstelekomområdet. dennaInom ompersoner

inleddes församarbete med högskolani Karlskrona.helst Etttillväxt,
slutet 1990påbyggnadskurs inom telekom. Iigång ettårigfåatt aven

ochEuropolitan, tillstånd byggamed varumärketfick Nordic Tel, att
delBeslut läggatredje mobiltelenät.driva landets togs att en av

någradet faktumtill Karlskrona bakom fannsverksamheten att-
Ganska omgåendei kommunen.i bolaget hade röttertunga personer

till Karlskrona ochledningen skulle förläggasbeslutet,ändrades även
Nordic Telerbjöd. kundeattraktiva lokalisering kommunentill den Där
återspeglautformning kundehuvudkontor i sinbygga ett som

organisationen".den samtidigtlärande Ungefäridéerföretagets om
denlägga äldre fabrik ochbeslut inom Ericsson ersättaatttogs ner en

företagsväxlar Beslutettillverkningmed helt for mm.ny aven
löften förytterligare 500 jobb försvanninnebar näraatt men gav

framtiden.
således flera ljuspunkter i mörkret.början fanns Inom1991I av

ledning fannsi dag Ericsson Software Technologykonsultföretagets
drivande med vision Karlskronanågra ettytterst personer somen -

vision medkom snabbt dela dennatelekommunikativt Decentrum. att
utvecklingschef.Nordic Tel och med kommunensledningen inom

meddelas högskolans rektor,kom denSnart även att nyeav
hosnäraliggande områden. Visionen förankradesforskarbakgrund inom

samarbete nåIT-företag kommunen. idé förövriga i En attom
TelecomCityz. påaktörsnärverket Idén beskrevsvisionen framväxte -

följande sätt:
Vi telekommunikationlevai blomstrande Karlskrona. Vivill ett tror att

tekniker.tillväxt på marknader och medkommer ha starkatt nya nyaen
tillsammans TelecomCity erbjudaNäringsliv och samhälle vill genom

i Nordic Tel/Europolitan, Ericsson Software Techno-nätverket ingår dagl
Telecommunications, Telecom Network Services,logy, Nokia France

Networks, Radius Sweden, Telia region sydost, Karls-Ericsson Business
Karlskrona/Ronneby Karlskrona kommun.kronavarvet, Högskolan i samt

under-anslutning. SärskildaFler företag, Ronneby kommun, är närasamt
nätverk för tjänste- och multimediaforetag på gång. MicroSunär

etablera europeiskt demonstrationscenterjust beslutatSystems, ettattsom
blir medlem i nätverket. Ytterligare antali Karlskrona etten ny

företagetableringar verksamheter inom såväl svenska utländska ärsomav
beslut.nära
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kompetens och attraktivitet i Karlskrona, grogrund for lönsamma ochsom
telekommunikation."växande verksamheter med inriktning mot

kittkortaDenna fungerar fortfarande det hållertext som som
Nätverketvisionen levande. Man uttrycker sig ungefär så här: hålls

den entusiasm projektidén fångar och de synergiersamman av som av
den.och mervärden blir uppenbara för alla förstårsom som

Senhösten visionen1993, verkatnär under cirka två år, iges
korthet följande beskrivning:

I Karlskrona arbetar i dag 500 inomöver l telekommunika-personer
tionsföretag eller med kvalificerad telekommunikation i andra företag och
organisationer... årensDe utveckling har bevisat Karlskrona kansenaste att
erbjuda telekommunikationsföretag miljö fungerar och stimulerar.en som
Företagen i TelecomCity har vuxit samtidigt tillkommit.som nya
Nyrekryteringen har säkrats samverkan mellan företag, kommungenom
och högskolan, utbildningar och gryende forskning profilerats motvars
telekommunikation... TelecomCityI berikas högskolans och företagens

tillgångar vi har kunskap varandras verksamhet ochattegna genom om
har blivitDet naturligt utnyttja närheten till varandra,attresurser.

samtidigt vi följer den internationella utvecklingen och tarsom
initiativ. Kommunens i nätverket främstär attgemensamma engagemang

underlätta tillväxt smidighet och god service... Karlskrona erbjudergenom
i dag fungerande nätverk för samverkan och initiativ inomett gemensamma
telekommunikation till för såväl företagen och högskolan förnytta som
samhället i Nätverket förutsättningär för Karlskronas framtidstort. en som
TelecomCity.

Inom kommunen, och delvis inom högskolan, hade tidigare underman
lösakänt viss struktur.1993 projektetsöver fanns inga digraDetoro

plandokument med tabeller och analyser, ingen formaliserad
beslutsordning, inga FoU-stiftelser, ingen forskningspark, inga
samarbetsavtal i paragrafform... Oron avsåg främst kommande
svårigheter föra samtal med departement och myndigheteratt i
Stockholm avseende stöd till kommunen och projektet, främst då till
högskolans delar.

Under de samtal inom nätverket följer det fram fleraväxersom nu
fundamentala insikter. En denär eftersträvade synergin bara kanatt
fungera inom högskolan, kommunen och företagen både harom man

djup insikt i de olikheter råder mellan nätverkets kretsartreen som
och övertygelse synergin innebär ökad styrka inom kretsarna.atten

insikten ochDet är övertygelsen viktig, inte formaliseradeärsom
samarbetsavtal. Om alla inblandade tagit detta till sig projektidénger

för mängder konkret samarbete: Mellan företagen, mellanutrymme av
företag och högskola, mellan företagen och kommunen, inom
kommunen, formaliserainom högskolan Alla tankar på attmm.
projektet skrinläggs därför.

inteföljdinsiktEn skriva dokumentär visar hur det kan bliatt som
pengarfär bara visa för omvärlden vad faktisktutanom upp som
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sker inom nätverket och i kommunen i sin helhet. Beslut tas att taom
fram 30-sidig tidningsbilaga TelecomCity Magazine med högaen - -
krav på journalistik, ämnesmässig professionalitet och grafisk
utformning. Produktion och tryck samfinansieras kommunen ochav
företagen via spridsDen under november 1993 i 80 000annonser. ex

Veckans Affärer.bilaga i tidningen Ett beslut är inteannat attsom
söka stöd Stockholm i stället påi informera väsentligautan satsa att
politiker och myndighetspersoner vad skett och sker helstom som -
på plats i Karlskrona- och successivt involvera dem i det fortsatta
skeendet. "TelecomCity"Betydelsen etablera varumärkeattav som
för utvecklingen står klar för alla inblandade.nu

TelecomCity MagazineEtt fram och spridsnytt tas samma
hösten 1994. kommunenssätt Här är i projektet tydligareengagemang

fem foreframlyft. Under devisen år beskrivs kommunens satsningar
föra företagens IT-utvecklare och tjänstekreatöreratt medsamman

skolans, vårdens, kulturens och den kommunala förvaltningens behov
IT-stöd. kommunensDen innevånare och offentliga sektor skaav egna

fungera pionjärkunder i de företagens utvecklingsom egna av nya
Servicetjänster På detta ska jordmånensätt för företag, och förnya

verksamheter inom etablerade, kultiveras.start Jordmånen skaav nya
också attraktivgöras för företag väljer söka sig till Karlskrona.attsom

Hösten 1995 distribuerades ingen tidningsbilaga, information spreds
i stället via Internet. höstenMen 1996 utkommer ett nytt
Magazine. skeendetspridsDessutom information i månat-ettom
ligt, joumalistiskt nyhetsbrev, främst via deltagande företag baksidan

på engelskaär för företagens utländska kontakter. Under hösten 1996
TelecomCity Reports,tillkommer serien på 5-10 sidor beskriversom

Ävenolika inslag i utvecklingen lite inträngande. dessa rapportermer
ska ha journalistisk framtoning.

l Effekter1.12 och erfarenheter i Karlskrona

Inom nätverksföretagen har sysselsättningen ökat med 700netto
Bland ökar antalet anställda inom Ericssonkoncernensannatpersoner.

verksamheter, efter ha minskat under femton år i Karlskrona.att
Loket naturligtvisär mobiltelefonins globala tillväxt. Härtill effekter

inflyttningar och avknoppningar några hundra jobb.av -
harDärutöver följande hänt i Karlskrona under de 3-4 åren,senaste

direkt följd synergierna inom nätverket eller indirektasom av som
resultat:

Antalet studenter in varje år på IT-utbildningar har ökattas0 som
från 40 till 200.
IT-utbildningarna har förlängts från 40 påbyggnadskurser till0 p
magisterprogram 180 inom telekommunikation ochp program-
varuteknik.
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inomdisputerade, har byggtsmed tiotalForskargrupper, ett upp0
datalogi, delvis viaochSignalbehandling, teletrafiksystem

avknoppning högskola.från Lunds tekniska
utbildningsdepartementet förutdelning medel frånVid års1994 av0

näringsliv och högskolorforskningssamarbete mellanlångsiktigt
högskolor, Mkr.alla regionala 18högskolanfick mest pengar av

tillytterligare 20 Mkrmfl kanaliseratharSenare NUTEK runt
bidragit medmed IT-företagen,högskolan för FoU-samverkan som

belopp.samma
personalen i telekom-utbildningar har förHögskolans öppnats0

vidareutbildningen.viktigt inslag iföretagen och är ett
inleds försöksverksamhet medmöjliggöra ytterligare tillväxtFör att0

inbyggd, tvåårigordinarie högskolanIT-inriktad, och i denen
utbildningarYrkeshögskolan ska ha föryrkeshögskola. tre -

Multimedia-Telekommunikatörer ochTeledatakomingenjörer,
Tillstyrelse inom högskolansSkolan fårproducenter. ram.egenen

Utbildningama förläggs tillolika programråd.utbildningarna knyts
och praktikhögskolans lokaler. Teorisåväl företagen varvassom

underpedagogik. har utarbetatssärskilt uttänktenligt Koncepteten
nätverket pedagogikenintensivt samarbete inom1995 ettgenom -

med lärare ochi mycket på företagensbygger engagemang
utrustningar.

elektronisk motorväg ATM mellanTelia har investerat ien0
Ronneby.Karlskrona och

utvecklingsplan,kommun har visionärKarlskrona upprättat en0
framtiden.Karlskrona, brettjobben och framDen växte ettur

totaloch under försommaren 1995 irådslag inom kommunen togs
enighet. ekonomiska satsning förpolitisk Kommunens att

år.åtgärder har därmed ökats från till Mkrgenomföra 3 13 per
förvaltning och deni svenskt näringsliv, statligLedande0 personer

världen har deltagit i arbetet via rådgivandeakademiska grupper.
utvecklingsmedel miljoner kronor har tillförtsSärskilda statliga 200

Blekinge-utvecklingsarbetet. Syftet övrigadet regionala är att
viakunna smittas utvecklingen i Karlskronakommuner ska av

projekt. bör de övriga kommu-diverse Nämnas attgemensamma
EU-mål Z-områden, inte Karlskrona.ärnerna

tillväxttakt privat tjänstesektor placerarMåttet årlig inom0
bland Sveriges kommuner årKarlskrona på sjuttonde plats 1995.

i Stockholm och Göteborgligger bara kranskommunerFöre samt
år sedan placeringenuniversitetsortema i övrigt. fem 143För var

relativtVad gäller procentuell ökning högre utbildade, harsom0 av
i den arbetskraften har Karlskrona nåttnytagen examen, yngre nu

årtio-i-topplistan bland landets kommuner. fem sedanFörupp
detta andelen högre utbildade iplaceringen cirka 80. Trots ärvar

arbets-den arbetskraften ganska låg och denännu yngreyngre
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kraftens andel totalen betydligt under nivån för Sverige. Det ärav
därför bl.a. yrkeshögskolan behövs.

Tage Dolk, kommunens utvecklingschef och projektledare för
TelecomCity, sammanfattar i dag erfarenheterna följande sätt:

Företagen byter ledningar, företag ska knytas till nätverket. Fleranya av
de drivande pionjärema äri dag verksamma på håll. Därför måsteannat
visionen, projektidén och synergins resultat ständigt kommuniceras inom
nätverket. Detta minär centrala uppgift mentalt underhåll dörmest utan-idén synergi och därmed nätverket.om

Styrkan i nätverket detär alltid stårnästan heltatt naturligt för oss
eller doersvilka, ska för viss aktivitet. Det måstevem, som vara en

ständigt ske saker tydliga uttryck för synergin både förattsom ger oss
visionennärmare och fördjupar den. Allt fler människor måste möjlighet

"se skervad medatt ögon vi inom nätverkets kärnasom samma som ser.
förstaI inom de kretsarna företagen,ett högskolansteg tre och kommunens

verksamheter. Därefter i breda bland våra kommuninnevånare.grupper
Vi brukar projektetsäga ska Karlskronaregionen frånatt 1960-taletsta

industrisamhälle till 2000-talets informationssamhälle på tio år. I grunden
dettaär gigantisk utbildningsutmaning allt ñånrör dagis tillen som

högskola, komvux, AMU Avgörande för den fortsatta framgången im m.
projektet hurär klarar denna utmaning. Det viktigt förär ständigtattoss
tänka på företagen faktiskt kan fortsättaatt växa projektet Detutan som
händer, inte klarar utbildningsutmaningen, baraär tillväxten iom att

kommer Ävenske påstort håll i Karlskrona.att än vi harannat om en
omfattande IT-forskning inom vår högskola denna bararepresenterar enmotkraftsvag

3l 16-0768
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12 årenDe 15 visioner kringnärmaste -

småföretagande

IVA publicerade 1993 Töretagsförnyelse för 2000-taletrapporten -Visioner och vägledande principer". Rapporten sammanfattade
intrycken från nationellt rådslag höllsett IVA i samarbete medsom av
NUTEK, CF, Industrifonden och Sveriges Industriförbund.

Rådslaget hade fyra teman:
Tillväxtstrategier i teknikbaserade företagunga-
Företagsfömyelsens finansiering
Noder och länkar i företagsförnyande nätverk
Sveriges innovativa klimat

Före varje utfrågning hölls förberedande sammanträden med arbets-
och intervjuer med Vid utfrågningama presenteradesexperter.grupper

sammanfattningar vad kom fram i det förberedande arbetet.av som
Varje utfrågning avslutades med paneldebatt och diskusion meden en
inlägg från auditoriet. Cirka 200 från företag, forskning ochpersoner
myndigheter deltog.

tankarDe formulerats i IVAs vision positivsom om en
tillväxtspiral väl,stämmer vad samverkan mellan högskolan ochavser
näringslivet, med utredningens synsätt. Utredningen har därför valt att
citera valda, och lätt redigerade, delar IVAs vision år 2010.av om
Citaten här mindre företag och högskolans verksamhet.avser

Företagsstrukturen

År 2010 Sverigeär land där 60 den tillverkadeett industrins arbetskraftprocent av
finns i mindre företag 200 anställda bara 40 tjugo år tidigare.mot procent
Denna omsvängning beror delvis det tillkommit många företagatt nya men
framför allt tillväxt redan befintliga mindre företag. delEn dem har växtav av
så mycket de övergått i de företagensatt skara och så kunnatstora sätt uppväga
den minskade sysselsättningen i de äldre storföretagen.

Drygt tredje svensk verksam inomär industriell tillverkning ellervar
tjänsteföretag med anknytningnära till tillverkande företag. Andelen i nivå medär
det tidiga 1980-talets högre detän l990-talets. Huvuddelen demen sena av
industrinära tjänsteföretagen utför funktioner tidigare klarades inomsom av
tillverkande företag. Tillverkande företag respektive industrinära tjänsteföretag
sysselsätter i lika mångasätt Blandstort de finns åtskilligapersoner. storasenare
företag marknadsför produktivitetshöjande, standardiserade ochsom
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små specialiseradebred basfinns dessutom"produktifierade" tjänster. Det aven
utvecklingsbolag.ochkonsult-

internationelltingår ofta iutvecklingsbolagspecialiseradeMedelstora,
tillverkande bolag i mångaoch samarbetar medtillverkande koncemerverksamma

Åtskilliga avknoppatsutvecklingsbolag harsådanaolika länder. attgenom
avknoppadeFlerafrån moderbolaget.köpt företagetföretagsledningen ut

bara konstruerade.de tidigarebörjat tillverka produkterutvecklingsbolag har som
i Sverige.sysselsätter 500så kraftigt deNågra har överväxt att personer

den totalaökat sin andelindustri har medelstora företagtillverkandeInom av
företagen har ungefär likamedelstorajämfört med år 1990.sysselsättningen De

Även många medelstora företag, liksomanställda storföretagen.många omsom
självständiga företag ökat.har andelenknutna till koncernertidigare, är stora

koncernföretag, delsfinns dels avknoppademedelstora företagenBland de nya
tämligendelvia tillväxt. Enblivit medelstora ärföretag unga menegensom

företagenmedelstoraetablerade företag. Dehuvuddelen sedan längeär nya
verkstads- och kemiindustrin.branscher främst iåterfinns i alla men

anställdasmå företagindustrianställd verksam inom 50fjärde ärVar mot
innovativa produkter etableratsmedsjätte år 1990.drygt Företag somnyavar

Motsvarande företaganställda.decenniet har år 2010 30 000under senaste nyaca
anställda århade bara 1990.etablerats under 1980-talet 10 000som

för teknikbaserat företagendetFormer

de tjugohar blivit samlingsbegreppp forteknikbaserade företag""Unga senasteett
detinnehållet i produkterna ellerföretag där det tekniskaårens tillskott av

konkurrenskrañen. Underavgörande betydelse förtekniska kunnandet är av
inryms mångfald företag:begreppet en av

och leder denforskning och utveckling FoUbedriverFöretagI egensom
smalt teknikomrâde.globala utvecklingen inom ett

lokal marknad.Teknikkonsultföretag verksamma påärI som en
i universitet,konsultföretag harForskningsnära utvecklings- och rötterI som

forskningsinstitut.högskolor eller
baseras på teknologi.utvecklar och tillverkar produkter,FöretagI som nysom
tekniker.specialiserade på kombinera kändaFöretag är attI som
tillverkningsteknik.konkurrenskraft avanceradgrundar sinFöretagI som

högstvital i ekonomin,teknikbaserade företag spelar rollUnga trots att varten
företaget Mångamed starkt intressefemte sådant företag har växer.ägare attav
till både svenska ochföretag fungerar viktigateknikbaserade partnersomunga

säljer bl.a. forskningstjänster.utvecklingsavdelningar.utländska storföretags De
2000-talet lyckats nå spektakuläraföretagen har under börjanNågra de stora avav

kämverksarnheter tack samarbete medframgångar komplettera sinaatt varegenom
mindre företag fungerar ocksåföretag. flertal sådanasmå, forskningsnära Ett som

förmedlande länkar till det globala forskningssystemet.
från etablerade,teknikbaserade företagen har avknoppatsdeMerparten ungaav

industrinärainom såväl tillverkningmedelstora eller företagstora som
speciellt i början, ofta deltjänsteproduktion. Avknoppade företag har, stor aven

ursprungliga företaget. flera fall har detaffársförbindelser med det Isina
fortillbaka för bilda basavknoppade företaget så småningom köpts ett nyttatt

verksamhetsområde i det ursprungliga företaget.



SOU 1996:89 åren småföretagande15 kringDe närmaste 195visioner-

företagens förmåga knoppaDe företag och skapa vitalastora att av
foretagsnätverk kring sig har blivit viktigt konkurrensmedel det gällernärett att
locka de kvalificerade civilingenjörema.mest unga

Forskning högreoch utbildning

Högskolornas forskning blomstrar. Efter 1990-talets satsning på forskarutbildning
och utökad forskning rankas Sverige i vad gäller såväl forsk-toppnu
ningsintensitet forskningseffektivitet. Forskarutbyte i form närings-attsom av
livets forskarutbildade periodvis arbetar inom akademisk forskning har haft stor
betydelse i sammanhanget.

alla högskolor utbildningI det självklara huvudåtagandet. hindrarDetses som
inte många akademiska forskare inom tekniska vetenskaper, inomävenatt men
medicin, naturvetenskap och samhällsvetenskap, arbetar med konsult- eller

Årligenutvecklingsuppdrag till sin tid.20 det några tiotalärprocentupp av som
väljer full och lämna den akademiska miljön för heltidsverksamhetatt ta steget ut
i företag. ganskaEn del dessa forskarföretagare återvänder efterett eget stor av
några år till den akademiska världen.

Satsningen under 1990-talet på bygga den högre utbildningen, främstatt ut av
civilingenjörer, har främjat företagsfömyelsen, särskilt sedan praktik i mindre
företag blivit obligatoriskt inslag i utbudetDetett storaexamen. av
civilingenjörer följde på det tidigare 1990-talets industrikris bidrog också tillsom
strukturomvandlingen i riktning kunskapsintensiv industri. blevDetmot en mer
särskilt påtagligt de främst ñck sin relativa kompetens höjd mindreatt som var
företag, inte minst sådana verksamma i glesbygd och inom 1990-taletssom var
s.k. lågteknologiska branscher.

industrinInom och tjänsteföretag med anknytning till industrin arbetar nu
dubbelt så många civilingenjörer år Tjänsteföretagen1990. försom svarar numera

60 procent.ca
Totalt har 4 de industrisysselsatta civilingenjörsutbildning, dvs.procent av

ungefär andel industrin i Stockholmsområdet hade vid 1970-taletssamma som
slut. Ca 30 industrins civilingenjörer arbetar i mindre industriföretagprocent av

bara 10 år 1990.mot procent

Näringslivsregioner

för den ekonomiskaBasen tillväxten den framväxandeär regionala närings-
livsstrukturen. finnsDet antal näringsregioneri Sverige. Vissa mindreärett stort

kommuner medan andraän län.är Gemensamt de utifrån sinaärstora attsom
styrkefaktorer har skapat livskraftig näringslivsstruktur med god lokalegna en en

arbetsmarknad. lokalaDe nätverken stärks ganska många deltidsarbetar iattav
flera företag.

Kring universiteten finns de forskningsnära företagen och i de städernastörre
dominerar tjänsteföretag. i landet finnsUte de traditionella tillverknings-
regionerna. finns ocksåDet regioner med starka inslag turistnäring ochav
tjänsteföretagande baserat på informationsteknologi. Liksom i de städernastörre är
dessa företag ofta knutna till franchisingsystem med produktutvecklinggemensam
och utbildning, lokalt för verksamheten i övrigt.men ansvar
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företagsformerNya och företagsroller

Även det traditionella branschbegreppet fortfarande används, beskrivs företagom
och företagande oña i nätverksterrner. för mindre företag harFrämst nät-
verkssynsättet inneburit medvetenhet företagets plats i förädlings-störreen om en
kedja och hur omvärlden påverkar företaget i strategiskt hänseende. Bland annat

tillkomsten företagsorganisationer har detta spritts ochsynsättgenom av nya
förankrats.

mindre företagens efterfrågan påDe tekniska och kommersiella Servicetjänster
har ökat kraftigt och både breddats och fördjuptas. del de efterfrågadeEn av
tjänstema säljs via franchisingsystem, tillkommit på offentligt initiativ. Desom
lokala ñanchiseföretagama får löpande produkt- och metodutbildning franchis-av
givaren och kan sedan klara den servicenivå den centrala enheten fastställt.som

franchingsystemDenna tillhandahåller tjänster teknisk problem-typ av som
lösning, kontakförmedling, infonnationssökning, marknadsfakta, regelkunskap

finns ocksåDet där ingående företag, stiftelsernät har lösarem.m. personer, m.m.
samarbete franchising. Genom sådana erbjuds "personiñerade"än tjänsternät mer
till bl.a. uppfinnare och till forskningsbyamas företag i form rådgivning,unga av
teknik- och tillväxtstrategiska analyser, avtalsteknisk kompetens m.m.

de tekniska högskolorna finnsInom "transferställen", erbjudernät av som
mindre företag kontakt- och utvecklingstjänster. transferställe finnsI ett
professorer, forskarutbildade och studerande, också verksamma iärsom
högskolan. Avtal mellan högskoleledning och berörd personal reglerar
verksamheten så högskolans huvudåtagande inte påverkas negativt. Norrnenatt

professor får högst 20 sin tidägna sitt transferställe. Enatt procenten av
professor kan statligt stöd för det första årets uppbyggnad, därefter skall
verksamheten uppdragsfinansieras.

finnsDet femtiotal transferstållen år 2010. Några tekniska högskolor harett
andra glesare. Transferställen finnstäta nät, också med anknytning till vissa

forskningsinstitut. transferställena,Genom utför 000 uppdrag5sammantagetsom
årligen, lår åtskilliga mindre företag levande kontakter med högskolornas
kompetens och forskning.

Den allmänna attityden till företag förnyelseoch

År finns2010 det mångfald grundskolor och gymnasier med olika pedagogiken
och ämnesmässig specialisering. Kreativitet och entreprenörskap ochuppmuntras
odlas på musikalitet och bollsinne.sätt Lokalsarnhällets företag ärsamma som

för ungdomar vill tjänaöppna slant på fritiden och bara vill träffasom en som
människor.

märks också ökat intresseDet hos allmänheten för företagsfömyelse, sedanett
blivit det finns tydligt samband mellan reallöner och antaletatt ettman varse

innovativa produkter, svenska företag lanserar på världsmarknaden. deEnsom av
många TV-stationema har storpublik den visar serie i tolvnär avsnitt, ien som
dramatiserad form återger utvecklingsarbetet bakom Astra-Mercks läkemedel
Losec.
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Nyttiggörande forskningsresultat, samverkanav

näringsliv högskola-

Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 1995

Sammanfattning uppdragetav

Sedan tillkomsten de första kontaktsekretariaten vid universitet ochav
högskolor har flera samverkansformer skapats mellan sidanånya ena
lärosäten och å andra sidan näringslivet och samhället i övrigt i syfte att
vidareutveckla och kommersialisera forskningsresultat. utredare skallEn
undersöka dessa samverkansformer ändamålsenliga ochärom
tillräckliga för ökat nyttiggörande forskningsresultaten vidett av
universitet och högskolor. Uppdraget innefattar översynen av
lagstiftningen rörande till uppfinningar gjorts i tjänstenrätten som av
personal vid läroanstalter.

Bakgrund

Behovet samarbete näringsliv högskolaav -

har länge tillhört de nationerSverige förhållandevisgör storasom
insatser forskning utvecklingpå och i relation till statligaBNP. Desett
forskningssatsningarna främst inom högskolesystemet. Detgörs är
angeläget resultat från forskningen inom högskolan kan föras tillatt ut
industri och övrigt näringsliv för stärka konkurrenskraften ochatt ge
landets företag möjlighet uppnå och vidmakthålla tekniska ochatt
miljömässiga försprång. samtidigt viktigt detta skerDet är att utan att
högskolesystemets "kämverksamhet" utbildning och forskning blir- -
lidande.



I198 Bilaga SOU 1996:89

Olika samverkansformer

Internationellt antalet patentsökta uppfinningar kommer framärsett som
det svenska forskningssystemet mycket lågt. En orsak detär attur

saknas incitament för universitet och högskolor delta i och främjaatt
exploateringen lärares uppfinningar. Därför har flera statligtav
finansierade organisationer och inrättats vid högskolorna försystem att
förbättra kontakterna med näringslivet och underlätta vidareutveckling
och nyttiggörande forskningsresultat:av

Kontaktsekretariat inrättades vid högskolorna under 1970-talet.-
Teknikparker bildades i början 1980-talet vid flera högskolor.av-
Teknikbrostiftelser inrättades år 1994 sju högskoleorter.-
Stiftelserna bl.a. med och licensieringsfrågor.arbetar patent-

har holdingbolag bildats för bedriva tjänste-Under år 1995 att-
forskningsprojektproduktion kommersialisera inom högskolanssamt

ram.

industriforskningsinstitutdelfinansierar 25Dessutom staten ca som
arbetar med tekniköverföring till företag inom intressentkretsen. Staten

företagmedel för tekniköverföring för små och medelstoraocksåsatsar
via instituten i särskiltett program.

helt samverkansform mellan högskola ochför SverigeEn ny
introducerades under kallas kompetenscentra.näringsliv år 1995. Den

andra modeller för liknande syften.förekommerDet även

till uppfinningarRätten

till arbetstagares uppfinningarEnligt lagen 1949:345 rätten ärom
vid bemärkelse undantagna från de regler arbetsgivarenlärare i som ger

arbetstagares uppfinning för eventuell exploatering inomtillrätt en
verksamhetsområde. kallas ofta lärarundantaget ocharbetsgivarens Detta

vid införandet år bl.a. med forskningens frihetmotiverades 1949 att
enskilde har emellertid många gånger inteskulle säkras. Den

ekonomiska skydda sina uppfinningar immaterialrättsligtattresurser
nationellt och internationellt. Ibland saknas också intressepatentgenom

de fordras för kommersiell exploatering.eller förmåga att stegta som en
ofta och sådant de fria utnyttjaDärför publiceras de på sätt ärett att att

nyttjaren behöver betala någon ersättning.för och utan attvar en
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Forskarutbildningsutredningen SOU 1977:63 och utredningen om
frågor rörande till arbetstagaresrätten uppfinningar SOU 1980:42
prövade frågan huruvida lärarundantaget borde upphävas fann bådamen

det skulle behållas. Som skälatt bl.a. lärarnas till sinaatt rättangavs
uppfinningar betydelsefull faktor vid rekryteringen forskarevar en tillav
högskolan och upphävande dennaatt ett skulle kunnarätt leda tillav att
skickliga forskare sökte sig från högskolan eller till bisyssleverk-att
samheten bland forskare ökade.

Utgångspunkt för uppdraget

Utvecklingen under år med ständigt och kraftigt hårdnandesenare en
konkurrens inom olika sektorer näringslivet har medförtav att
finansiärer sektorsforskning, såväl privata statliga, i ökadav som
utsträckning kräver tillgodogörarätt sigatt resultaten den forskningav
de finansierar.

I anslutning till utvecklingen samverkansformer mellanav nya
forskare och forskningsfinansiärer ingås regelmässigt avtalnumera som

arbetsgivaren/forskningsfinansiären förstahandsrätt förvärvager atten
patenterbara uppfinningar. Så sker också utomlands. EU:s forsknings-

har särskilda regler deltagande universitet/högskolorprogram som ger
och företag förstahandsrätten. Om de inte utnyttjar sin går den irätt
stället till Kommissionen.

För närvarande tillämpas således flertal olika villkor förett rätten att
tillgodogöra sig patenterbara forskningsresultat beroende på vem som
finansierat forskningen och vilka avtal ingåtts. En forskare måstesom
därför kunna skilja på vilken forskning finansierats samtsom av vem
kunna hänföra sina kunskaper till olika finansieringskällor och därmed
olika avtalsförhållanden. Kunskap och resultat från forskning finansierad
med fakultetsanslag måste följaktligen kunna skiljas från kunskap och
resultat från uppdragsforskning.

Dessa förhållanden skapar förvirring och osäkerhet hos parterna.
Oklara spelregler bidrar sannolikt till minska antalet forsknings-att
uppfinningar kan nyttiggöras industriellt eller i näringslivet i övrigt.som
Det bör lärarundantagetövervägas i lagen till arbetstagaresrättenom om
uppfinningar bör med klarareersättas och entydiga regler förmer

ansluter till internationellparterna avtalspraxis. Ett sådantsom system
får dock inte medföra rekryteringen forskareatt till högskolanav
försvåras eller forskare söker sig bort därifrån.att

Systemet får inte heller medföra bisyssleverksamheten blandatt
forskarna ökar. Tvärtom bör överväga nuvarande generösaman om

14 16-0768
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forsknings- ellerbisysslorhaför lärareregler rätt att avsersomom
medämnesområde förenligaanställningensutvecklingsarbete inom är

det systemet.nya
försvårashögskola kanochmellan näringslivSamverkan attav

lämnaföretagetuppgifterför vissasekretesskräver attföretag avsersom
del gällerhögskolansmed högskolan. Församverkanunder

kaninte sekretessoffentlighetsprincip,tryckfrihetsförordningens om
förgäller sekretesssekretesslagen.i Däremotbestämmelsestödjas på en

uppdraget hardet måsteuppdragsforskning,området attantasom
Samverkan inteinte röjs.uppgiftenförutsättningunderlämnats att som

sekretessbestämmelser.i regel inteomfattasuppdraginnefattar av
vidvälmotiveradeemellertidkan ävensekretesspåKraven envara

regelkompletterandebörsamverkan.sådan Det övervägas om en
utformad.hur den börfalletsåochinförasbehöver är varaom --

Uppdraget

ochteknik-, kunskaps-förolikai deEffektiviteten systemen
andra sidanhögskolan och åsidanmellan åkompetensutbyte ena

får dock intebehöver ökas. Dettaövrigtsamhället iochnäringslivet
och forskningutbildningkärnverksamhethögskolansmedföra att --

lidande.blir
kartlägga de insatserförtillkallasutredare börsärskild attEn som

viktig frågaforskningsresultat. Ennyttiggörandet ärökaförgörs att av
forskning iför resultatskyddetpatenträttsligadetdärvid hur av

skallde insatserEffekterna görshanteras.högskolesystemet som nuav
högskolanberörda såsomfråninhämtassynpunkterochredovisas organ

industrin.och
skapats förochdeskallUtredaren överväga system somresurserom

riktning.i någonbehöva förändraskanhögskolanäringslivsamverkan -
varandra,överlappardelsdärförskallUtredaren överväga systemenom

avskaffas,börnågotförslagresultera ikanfall systemvilket i så attom
inrättas.börnågotdels systemnyttöverväga om

fördekartläggaöversiktligtskall rättssystemUtredaren
europeiskagäller i deuppfinningartill störreforskares/lärares rätt som

kartläggningenvidskall läggasSärskild viktioch USA.länderna av
för såväluppfinningarpatenterbaranyttiggöratillincitamenten att

finansiär.forskare som
för lärare enligtdag gälleriundantagdetbörUtredaren över somse
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1949 års lag till arbetstagares uppfinningarrätten och lämna förslagom
till eventuella ändringar. Särskilt vikti öka incitamenten forär såvälatt
lärare/forskare högskola till tillvarata forskningsuppfinningar ochattsom
andra resultat kan öka näringslivets konkurrenskraft. Om ändringarsom
föreslås, skall reglerna inneha bisyssloräven rätt att övervägas.om

Utredaren skall behovet Sekretessregleröverväga ellerav nya
ändringar i de gällande med anledning utredningsresultatet.nu av
Särskilt bör uppmärksammas det fallet företag och högskolanär ett en
har forskningssamarbete det sig uppdragsforskning.utan röratt om

Utredaren skall samråda med kommittén för strukturenöversyn av
for forskningsfmansieringen.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den 30 april 1996.senast
Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer

och särskilda utredare redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir.att
jämställdhetspolitiska1992:50, konsekvenser dir. 1994:124 samt att

offentliga åtaganden dir. 1994:23.pröva

Näringsdepartementet
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