
Forskare, företagsledare, entreprenö-
rer och finansiärer – alla kom till VA-
dagen den 5 november 2008 för att 
diskutera hur forskare och företag ska 
kunna samspela mera. 

Moderatorn Elin Ek inleder med att 
hon är imponerad av att Vetenskap & 
Allmänhet har lyckats samla så många 
celebriteter, och presenterar därefter en 
rad hemliga gäster som kortfattat ger 
sin syn på kunskap. Här finns kungen, 
ministrar, fotbollsproffs, företagsledare 
och författare, alla träffsäkert gestaltade 
av imitatören Anders Mårtensson. 

VA-dagen hålls på Konstfack, Sveriges 
största konst- och designhögskola som 
sedan fyra år finns i LM Ericssons gamla 
fabrik vid Telefonplan i södra Stock-
holm. Närmare 200 deltagare har hittat 
till de K-märkta funkislokalerna via den 
orange-snitslade vägen från T-banan. 

Fruktbar kunskap
Deltagarna hälsas välkomna av Dan 
Brändström, ordförande, och Camilla 
Modéer, generalsekreterare VA. 

– Kunskapssamhället är här! Men 
kunskapen måste användas för att bli 
fruktbar. Gör företagen det? Temat för 
dagen är samspelet mellan näringsliv 
och forskning.

Hälsar välkommen gör också Konst-
facks rektor Ivar Björkman.

– Ni kanske undrar varför VA är på 
Konstfack, men det är inte alls konstigt 
utan till och med självklart, säger han.

Forskning är ett ganska nytt område 
för skolan, som nu utvecklar forskning 
inom konst, design och pedagogik lik-
som många samarbetsprojekt med nä-
ringslivet. 

Så presenteras dagens kärna, årets VA-
studie om kunskapssynen i näringsli-
vet, av Karin Hermansson, utveck-
lingschef VA och Arne Modig, seni-
orkonsult Synovate/Novus Group. 

I studien har 600 företagsledare in-
tervjuats inom de varuproducerande 
branscherna trä- och pappersindustri, 
livs- och läkemedelsindustri och tek-
nikföretag liksom inom de tjänstepro-

ducerande branscherna detaljhandel, 
turism och konsultföretag.

Minoritet samarbetar
Tre fjärdedelar av företagsledarna anser 
att kunskap baserad på forskningsrön är 
viktig för företagets framtid. Sju av tio 
tror att samarbete med akademin kan 
öka företagets konkurrenskraft. Men 
bara fyra av tio företag samarbetar med 
forskare och branschskillnaderna är sto-
ra. Mer än 70 procent av konsulterna, 
och runt hälften av trä- och pappers-, 
livs- och läkemedels- och teknikföreta-
gen samarbetar med akademin. Turism 
och handel samarbetar minst.

– Där finns en potential för forsk-
ning kring organisationsfrågor, mark-
nadsföring, beteendevetenskap och så 
vidare, konstaterar Karin Hermansson.

Arne Modig påpekar att Sverige har 
ett näringsliv i förändring. Tjänstesek-
torn växer medan varuproduktionens 
relativa andel minskar. Men forskarna 
möter inte de nya behoven. 30 procent 
av företagsledarna i turistbranschen an-
ser till exempel inte att det finns någon 
forskning inom deras område. 

Riv barriärerna 
Sammanfattningsvis behöver samar-
betet mellan företag och forskning 
utvecklas. Tjänstesektorns behov av 
forskning skiljer sig från industrins, 
och små företag har andra behov än 
stora. Den samhällsvetenskapliga och 
humanistiska forskningen kan sam-
verka mer med näringslivet, speciellt 
med tjänstesektorn. 

Karin Hermansson avslutar med någ-
ra åtgärdsförslag för att öka samspelet: 

– Skapa fler mötesplatser, riv kom-
munikationsbarriärer och bygg broar, 
öka kunskapsflödet, belöna samverkan 
i akademin och involvera allmänheten 
i diskussionen om nyttan med och vär-
det av samarbete!

För långsam forskning
Sedan kommenteras och diskuteras stu-
diens resultat i ett stafettsamtal. Först 
ut är entreprenören Monica Lindstedt, 

Vetandets värde 
– VA-dagen 5 november 2008

Christian W. Jansson, vd KappAhl

Camilla Modéer, generalsekreterare VA



VA-dagen hölls på Konstfack, Sveriges största konst- och designhögskola Håkan Lans och Gunnar Hambraeus

Monica Lindstedt, entreprenör och grundare 
av tjänsteföretaget Hemfrid

Karin Hermansson, utvecklingschef  
Vetenskap & Allmänhet

Karin Pilsäter, ordförande i riksdagens 
näringsutskott

Michele Micheletti, professor i statsveten-
skap vid Karlstads universitet

Björn O. Nilsson, vd för Kungl. Ingenjörs-
vetenskapsakademien

Per Eriksson, generaldirektör Vinnova

Bikupesamtal med fika om samspelet nä-
ringsliv - forskning



som grundat tidningen Metro och 
tjänsteföretaget Hemfrid. Hon har 
också forskat i företagsekonomi, men 
skrev aldrig någon avhandling. 

– Jag har haft nytta av åren som dok-
torand även om forskarsamhället gör 
mig frustrerad. Det är så långsamt!

Hemfrid startade Monica Lindstedt 
1996. Företaget säljer hushållsnära 
tjänster som städning, barnpassning 
och trädgårdsskötsel.

– Jag hade tidigare en tro på att poli-
tiker kan förändra världen men jag har 
insett att de snarare ratificerar det folk 
redan fått upp ögonen för. Därför gäl-
ler det att skapa sådant som påverkar 
skeenden så att politikerna får något 
verkligt att ta ställning till.

Kunskap från forskarsamhället 
går ännu långsammare än politiken, 
hävdar hon. Nu först har man börjat 
forska om den växande branschen hus-
hållsnära tjänster. Varför tar forskning 
så lång tid? är Monica Lindstedts av-
slutande fråga till nästa talare.
 
Kunskap används inte
Michele Micheletti, professor i stats-
vetenskap vid Karlstads universitet, 
håller inte med. 

– Forskning går fort. Men vi vill fal-
sifiera våra teorier först och det tar lite 
tid. Det kan jämföras med produkt-
säkerhet. Det vi säljer är kunskap och 
den måste vara säker.

Michele Micheletti menar att mycket 

mer statsvetenskaplig kunskap borde 
kunna användas av företag. Företagen 
kan involvera statsvetare för att se de 
större sammanhangen, göra omvärlds-
analyser och bättre förstå det politiska 
systemet. 

– Vi kan till exempel undersöka 
marknaden som en arena för politik, 
genom både bojkotter och ”buycot-
ter”, alltså medveten konsumtion av 
rättvisemärkta eller ekologiska pro-
dukter.

Fler mötesplatser behövs
Björn O. Nilsson, vd för Kungl. In-
genjörsvetenskapsakademien, slår fast 
att kunskap och forskning är avgöran-
de för Sveriges framtid. 

– Vi måste bygga in kunskap i pro-
duktionen och det är extra angeläget 
för exportindustrin. 

Han anser att vi i Sverige är duktiga 
på att bygga nätverk mellan stora före-
tag och akademin, men att det är svårt 
att hitta samverkansformer. Det finns 
ett glapp mellan inomvetenskapligt 
styrd grundforskning och företags-
forskning, skillnaderna mellan bran-
scher är enorma och mötesplatserna 
behöver därför vara olika.

Björn O. Nilsson tar också upp lä-
rarundantaget:

– Jag tror att det är dödsdömt på sikt 
men samtidigt är det en viktig faktor 
för entreprenörskapet i innovativa 
branscher. 

En stafettfråga om hur viktigt lärarun-
dantaget är går till Per Erik sson, Vin-
novas generaldirektör, som vid årsskif-
tet blir rektor vid Lunds universitet. 

– Lärarundantaget är bra som det 
är. I forskningspropositionen införs 
en anmälningsplikt för innovationer 
men det måste också finnas en sekre-
tessmöjlighet.

För lite statliga satsningar
Per Eriksson anser att Sveriges inno-
vationssystem haltar. Vi är bäst i värl-
den på innovationer men dåliga på att 
kommersialisera dem.

– Svenska staten satsar för lite resur-
ser på företagsforskning och samar-
bete. Finland satsar betydligt mycket 
mer. 

Per Eriksson påpekar att VA-studien 
visar att företag hämtar kunskap in-
ternt. Därför måste det finnas kompe-
tens i företagen. 

– Men incitamenten för att röra 
sig mellan akademi och industri är 
för svaga. Forskare måste bli mer 
rörliga. 

Vid kaffet sprids deltagarna till runda 
bord för att i bikupesamtal diskutera 
och ge förslag till hur samspelet mel-
lan företag och forskare kan bli bättre. 
Diskussionerna resulterar i en rad för-
slag, till exempel att varje akademisk 
utbildning ska innefatta en praktik-
period. 



Bildningens lov
Sedan handlar det om kunskap för 
tillväxt. KappAhls vd Christian W. 
Jansson inleder med att sjunga bild-
ningens lov. 

– Utbildning är viktigt men bildning 
är viktigare, säger han.

Kunskap är en kombination av ut-
bildning och bildning. Medan utbild-
ning skapar experter, ger bildning kun-
skap på tvären. Bildning underlättar 
sociala kontakter, berikar själen och är 
en förutsättning för innovation. Medan 
utbildning kan skapa enfald, bör bild-
ning ge mångfald. I skärningspunkten 
mellan utbildning och bildning kan 
man tänka det otänkta. 

Christian W. Jansson citerar Erik Axel 
Karlfeldt ”och han talar med bönder på 
böndernas sätt men med lärde män på 
latin” och uppmanar forskarna: 

– Prata med oss på bönders språk så att 
vi kan bilda oss, för bildning är en för-
utsättning för framgångsrik innovation. 
Men hur skapar man bildningslust?

Den frågan får nästa talare besvara: 
Karin Pilsäter, ordförande i riksda-
gens näringsutskott.

Kunskap om tillväxt
– En bok till alla skolbarn varje år och 

en litteraturkanon där man läser vik-
tiga klassiker och världslitteraturen, är 
några av hennes förslag.

Karin Pilsäter sätter likhetstecken 
mellan kunskap för och kunskap om 
tillväxt, till exempel om processer som 
leder fram till innovation. Föregångare 
till ångmaskinen fanns 2 000 år innan 
den fick någon användning i och med 
industrialismens genombrott. 

För att kunskap ska kunna omsättas 
behövs entreprenörer, teknik, vettiga 
ramar som skattesystem med mera, 
incitament och kunskapsspridning 
till allmänheten, enligt Karin Pilsäter. 
Inte oväntat menar hon att regering-
ens forsknings- och innovationspro-
position är ett steg i rätt riktning.

Så används kunskap bättre
De medverkande får avslutningsvis 
ange det enskilt viktigaste som behö-
ver göras för att förbättra företagens 
kunskapsförsörjning och öka kontak-
terna forskare – företag. 

– Skatterabatt för forskning och 
utveckling i små företag, säger Karin 
Pilsäter.

– Skapa tillfällen där strömmar av 
problem och lösningar hakar i varan-
dra, för där finns lösningarna, rekom-

menderar Monika Lindstedt.
– Ytterligare två miljarder till mark-

nadsdriven forskning, önskar sig Per 
Eriksson.

– En utbildningspremie eftersom ut-
bildning måste löna sig och lönestruk-
turen är för sammanhållen i Sverige 
i dag, säger Christian W. Jansson.

– Problematisera och diskutera mera, 
föreslår Michele Micheletti. 

– Fler kontakter mellan grundforsk-
ning och den utveckling som företagen 
är med och betalar, efterlyser Björn O. 
Nilsson.

Kreativa samarbeten
Därefter presenteras Konstfacks olika 
samarbeten med näringslivet av forsk-
ningssamordnare Eric De Groat. Allra 
sist får deltagarna välja en av fyra pa-
rallella presentationer av projekt där 
Konstfack och företag arbetar tillsam-
mans: utveckling av typsnitt för att öka 
dyslektikers läsförståelse, utformning 
av framtidens tåginredningar, utveck-
ling av material med skräddarsydda 
egenskaper eller design av akustisk 
stadsmiljö.

Siv Engelmark, vetenskapsjournalist
Fredrik Törnqvist, fotograf

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. 
Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som 
engagerar. Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter, företag och individer. Alla VA-studier finns 
på www.v-a.se


