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Sveriges Innovationsmiljöer spelar en nyckelroll för landets utveckling.
Här växer de innovativa företag som står för en ökande del av Sveriges
tillväxt och för många av framtidens lösningar på de samhälls-
utmaningar vi står inför. Dessutom skapar de lejonparten av de nya
jobben.

Ett av de största tillväxthindren för små och medelstora tillväxtföretag
är svårigheten att hitta och behålla personer med rätt kompetens. Den
globala konkurrensen om talanger, speciellt inom kunskapsintensiva
sektorer hårdnar. Det blir extra utmanande i det viktiga och känsliga
startup-skedet då de entreprenörsdrivna företagen har svårt att
attrahera talanger med samma ersättningsmodeller som gäller för
mognare och större företag.

Yngre talanger efterfrågar alltmer engagerande och värdeskapande
sammanhang. De vill att deras insatser ska ha betydelse för samhället i
stort. Här kan attraktiva Innovationsmiljöer spela en avgörande
betydelse för att talanger ska välja att engagera sig i de mer riskfyllda
jobben i tidiga bolag.

Många regioner har investerat långsiktigt och skapat innovationsmiljöer
som science parks, inkubatorer och kluster för att startups och
tillväxtföretag ska få bra förutsättningar att utvecklas.

Att påvisa effektiva verktyg för att attrahera, utveckla och behålla
talanger i de här innovationsmiljöerna har varit syftet med projektet
Talent Attraction Management för Innovationsmiljöer (TMI).

Projektet bygger på samskapande (co-creation) och ett prestigelöst
utbyte av kunskap och erfarenheter. Det har till vår stora glädje
fungerat över all förväntan i de workshops och erfarenhetsutbyten som
arrangerats i projektet. Vi vill passa på att tacka alla er deltagare som
bidragit med öppenhet, kunskap och engagemang.

Men resan har bara påbörjats. Allt för lite uppmärksamhet har ägnats åt
frågan hur innovationsmiljöer kan stärka sin attraktivitet för talang. Det
är vår ambition att fortsätta att söka effektiva strategier och verktyg
som kan komma Sveriges startups och tillväxtföretag tillgodo.

Stockholm den 3 oktober 2017

Per Ekman Mats Segerström Jan Snygg
Tendensor AB Nordic Place Academy Place Consulting AB

INTRODUKTION
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Om projektet

Talent Attraction Management för Innovationsmiljöer
(TMI) är ett samarbetsprojekt för innovationsmiljöer som
vill spela en nyckelroll för att attrahera, ta emot och
utveckla talang.

Sju svenska innovationsmiljöer har deltagit i projektet
som pågått under 2017. Slutresultatet i form av den här
handboken visar strategier, verktyg och case som lägger
grunden för en effektiv och långsiktig talangattraktion.
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I fokus för projektet står utmaningen att attrahera och
behålla talanger. Humankapitalet är en nyckelresurs
idag för förmågan till innovation vilket ligger bakom
det snabbt ökande intresset för en mer utvecklad och
systematisk talangattraktion.

Genom det tidigare projektet Talent Attraction
Management for Cities and Regions (TAM) kunde vi
visa hur regioner och kommuner kan attrahera,
välkomna och integrera talang genom ett bättre
orkestrerat arbetssätt i samverkan mellan platsens
aktörer.

Nu riktar vi fokus mot innovationsmiljöerna - science
parks, inkubatorer och kluster - och deras möjligheter
att ge startups och tillväxtföretag bästa
förutsättningar att utvecklas genom tillgång till talang.

För att undersöka hur det kan göras i praktiken och
vilka de bästa och mest innovativa metoderna är, har
projektet TMI genomförts under 2017. Arbetet har
genomförts tillsammans med sju proaktiva science
parks, inkubatorer och kluster som aktivt bidragit med
idéer och egna erfarenheter.

Nyckelfrågan är hur man kan attrahera rätt
entreprenörer till innovationsmiljön och hur nödvändig
kompetens ska kunna tillföras tillväxtföretaget i alla
dess faser. Om vi inte kan hitta talangerna lokalt, kan vi

då hjälpa företag att hitta kompetens på andra platser
eller på distans – och till och med tala om en "virtuell
talangattraktion"?

En annan viktig uppgift för projektet har varit att visa
hur innovationsmiljön kan samarbeta med platsens
övriga aktörer för att attrahera talang från andra delar
av landet eller från utlandet. En tredje fråga är hur ett
långsiktigt arbete i en innovationsmiljön kan se ut för
att över tiden stärka attraktionskraften för talang.

Tillvägagångssättet i projektet bygger på tre steg där
det första är undersökande och bygger på vad som görs
idag. Deltagarna har tillsammans belyst strategier och
verktyg för talangattraktion som visat sig fungera bra i
praktiken.

Det andra steget har varit samskapande (co-creation)
för att identifiera och utveckla potentiella verktyg för
talangattraktion. På projektets huvudkonferens har
idéer och verktyg identifierats, utvecklats och
fördjupats av deltagarna.

Det tredje steget har varit att genomföra seminarier
hos de deltagande innovationsmiljöerna för att
förankra idén om talangattraktion hos företag och
andra intressenter och för att hitta konkreta
tillämpningar.

Talent Attraction Management for Nordic cities and regions (TAM),
Tendensor, 2013.

TMI
2017
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PROJEKTETS DELTAGARE

Kalmar Science Park
Louise Östlund
louise.ostlund@kalmarsciencepark.se
Kalle Blohm
karl-erik.blohm@kalmarsciencepark.se

Arctiv Business Incubator
Jens Lundström
jens.lundstrom@abi.se
Leila Ashrafi
leila.ashrafi@abi.se
Tore Johnsson
tore.johnsson@luleanaringsliv.se

TechTank
Ingela Håkansson
ingela.hakansson@techtank.se

Netport Science Park
Lotta Johansson
lotta.johansson@netport.se
Niclas Melin
niclas.melin@netport.se
Theresia Bergdahl
theresia.bergdahl@karlshamn.se

Uminova Innovation
Peter Hedman
peter.hedman@uminovainnovation.se
Maria Olofsson
maria.olofsson@uminovainnovation.se
Nils-Olof Forsgren
nils-olof.forsgren@uminovainnovation.se

Åkroken Science Park
Mona Sundin
mona.sundin@akroken.se
Josefin Jaen Nilsson
josefin.jaen@akroken.se
Eva Nyh-Hederberg
eva.nyh-hederberg@akroken.se

Paper Province
Marcus Elmer
m.elmer@paperprovince.com
Jeanette Löfberg
j.lofberg@paperprovince.com
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PROJEKTLEDNING
PER EKMAN
Tendensor AB
E-post: per.ekman@tendensor.se
Tel: 0707-449980

MATS SEGERSTRÖM
Nordic Place Academy
E-post: mats.segerstrom@placeacademy.com
Tel: 0702-67 14 09

JAN SNYGG
Place Consulting AB
E-post: jan.snygg@placeconsulting.se
Tel: 0705-36 53 40

Syftet med Nordic Place Academy är att sprida kunskap till
platsledare om vad som utvecklar platsers konkurrenskraft,
innovationsförmåga och attraktivitet.

Målet är att skapa fler kreativa kontakter och lärande
möten mellan platsledare, platsutvecklare och
platsmarknadsförare i de nordiska länderna.

Nordic Place Academy har tagits fram av Tendensor,
Place Consulting och Future Place Leadership – företag
som arbetar med frågor som påverkar nordiska platser och
deras attraktivitet, innovation och ledarskap.

7

mailto:per.ekman@tendensor.se
mailto:mats.segerstrom@placeacademy.com
mailto:jan.snygg@placeconsulting.se


Platsens
talangattraktion

Platser anstränger sig alltmer för att utveckla en
attraktivitet för inflyttare, besökare och investeringar.

Genom klivet in i kunskapssamhället utmanas tidigare
föreställningar om vad som gör att platser växer. Nu sätts
förmågan att attrahera talang högst på agendan.

I det här kapitlet introduceras synsättet om en organiserad
talangattraktion för platser (TAM) som kan bidra till bättre
rekryteringsmöjligheter för tillväxtföretag och
innovationsmiljöer.
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När världens mest attraktiva städer rankas idag är innovation en av
urvalskriterna. Möjligheten att arbeta och driva företag i en kreativ och
stimulerande miljö håller på att bli en allt viktigare attraktionfaktor.
Men är det arbete eller fritid som styr var man flyttar idag och i
framtiden?

Forskning visar att människor flyttar inte idag utifrån ett enskilt
erbjudande om ett specifikt jobbtillfälle. Istället går flyttlasset till de
regioner och kommuner med stor och varierad arbetsmarknad och som
kan erbjuda en rik livsmiljö för hela familjen. Spännande platser helt
enkelt. Utvecklingen gynnar större orter och missgynnar landsbygden
brukar det sägas. Men verkligheten är mer komplex.

Vi kan här lyfta fram fem nyckelfaktorer som tillsammans skapar en
attraktionskraft för talang. Faktorer som kan användas i både
platsutveckling och marknadsföring.

1. Möjligheten att möta andra människor som delar mina värderingar
och min livsstil. En miljö där jag kan växa sommänniska.

2. En kritisk massa av arbetstillfällen och alternativa sysselsättningar så
att jag över tid kan växla arbetsplats och anställningsform. En trygg
livsresa.

3. Ett rikt utbud av upplevelser och ett nöjesutbud som gör platsen
intressant ur ett fritidsperspektiv.

4. Möjligheten att hitta ett attraktivt boende inom rimlig prisnivå.
Tillgång till bostäder är inte längre en hygienfaktor att ta för given.

5. Faktor X. Den personliga kopplingen. Att ha nära till familj och vänner
eller genom att man har slagit rot på den nya platsen.

Arbete och fritid håller på att glida ihop. Därför måste platsutvecklare i
framtiden klara av att se caféer som innovationsmotorer och
arbetsplatser som sociala mötesarenor. Det är dags att attrahera talang
med platsens attraktivitet sommervärde för växande företag.

Vilka platskvaliteter attraherar talang?
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Attrahera	
talang

Välkomna	
talang

Integrera	
talang

Stärkt	
varumärke

En organiserad talang-
attraktion för platser

Länder, regioner och kommuner börjar i allt större utsträckning organisera sig för stärkt
talangattraktion. Det handar om att utveckla marknadsföring, tjänster och samarbeten
som understödjer arbetsgivares kompetensförsörjning.

Av modellen nedan framgår ett samlat, cirkulärt arbetssätt för talangattraktion som består
av fyra sammanhängande delar av en process. Modellen tar sin utgångspunkt i relationen
mellan inflyttaren, arbetsgivaren och den offentliga aktören i inflyttningens olika faser:

▸ Attrahera talang.Marknadsföring som bidrar till att människor ska söka sig till just vår
region och till de arbetsgivare och arbetstillfällen som finns att tillgå.
▸ Välkomna talang. Att ge inflyttare och dess medföljande all nödvändig information och
service inför och under ankomst.
▸ Integrera talang. Att underlätta möjligheten att komma in i samhället, socialt och
yrkesmässigt.
▸ Stärkt varumärke. Att regionen stärker sin attraktivitet som plats att leva och verka på.
Ett gott rykte bland de som flyttar mellan olika platser.

En fungerande talangattraktion kräver samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv,
akademi och medborgare. Innovationsmiljöer och arbetsgivare bör vara delaktiga i att
utforma platsens talangattraktion så att den möter de behov och målsättningar som finns.

Figur 1: En organiserad talangattraktion för platser.

Talent Attraction Management for Nordic cities and regions (TAM),
Tendensor, 2013.

10



1. Attrahera talang till
platsen
Platser har all anledning att förnya sin marknadsföring och omvärldskommunikation så
att den bättre lockar talang. Den regionala attraktiviteten har en direkt inverkan på
företagens möjlighet att rekrytera. Genom att utveckla starka samarbeten mellan
region/kommun och arbetsgivare kan platsen profileras som ett konkurrenskraftigt
alternativ till andra platser.

Tre framgångsfaktorer kan pekas ut för en talangorienterad marknadsföring. Den första
är att platsens övergripande platsmarknadsföring ger en intresseväckande och attraktiv
bild av platsen för företagande och karriär. Talangattraktion bör likställas andra
regionala målsättningar som att attrahera besökare och investeringar.

Den andra framgångsfaktorn är att skapa arenor för arbetsgivare att synas på. Det kan
handla om kanaler i sociala medier och rekryteringssamarbeten. Om tillväxtföretag i
större utsträckning börjar samarbeta om talangattraktion - genom till exempel
samannonsering eller att marknadsföra platsen som helhet - kan bättre effekt uppnås.

Den tredje framgångsfaktorn är att arbetsgivare delar information med varandra om
både aktuella rekryteringsbehov och om jobbsökande. Till exempel kan kandidater med
vilja och intresse att flytta till orten, erbjudas möten med flera arbetsgivare.

Flera verktyg kan vara aktuella:

Attrahera 2-100: Ta hand om de som inte fick jobbet, men som kan passa annat företag.
Sköldpaddemarknadsföring: Attrahera talanger tillbaka till uppväxtregionen.
Platspaketet: Förse rekryterare med texter, argument och service som säljer in platsen.

Attrahera	
talang

Välkomna	
talang

Integrera	
talang

Stärkt	
varumärke
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2. Välkomna talang till
platsen

Att flytta till ett nytt land eller till en ny region kan innebära utmaningar, både
personligt, praktiskt och ekonomiskt. Inflyttande talang har behov av information och
hjälp både innan, under och efter flytten till platsen. Hur hittar jag ett boende? Vilka
tillstånd behöver jag för att arbeta i Sverige? Ett företag som vill rekrytera expertis från
annan ort i Sverige eller från utlandet har mycket att vinna på att kunna erbjuda en god
inflyttarservice.

Större företag har ofta möjlighet att anlita relocation-firmor som kan erbjuda
högkvalitativa tjänster för personer som flyttar, inom landet eller internationellt. Mindre
företag har sällan den möjligheten.

Regioner och kommuner börjar allt oftare att utveckla service för att kunna bistå
inflyttare. Dessa funktioner behöver dock snabbt bli mer kommunövergripande i sitt
fokus (se till hela arbetsmarknden) och tjänsterna behöver nå ut via företagen till
jobbsökanden i större utsträckning.

Den svåraste utmaningen för platsens aktörer kan vara när en medföljande person
snabbt behöver hitta ett arbete eller annan sysselsättning. Det finns stora vinster för
platsens arbetsgivare om just medföljande kan tas om hand. Chansen till en lyckad
rekrytering ökar.

Flera verktyg kan vara aktuella för ett bättre välkomnande:

En gränsöverskridande inflyttarservice; En lättillgänglig funktion med regionalt fokus.
Gräddfiler: Ge särskilda fördelar för inflyttare. Till exempel förtur i kommunal bostadskö.
Flyttande företagare:Många väljer att starta eget i samband med flytt. Fånga
möjligheten.

Attrahera	
talang

Välkomna	
talang

Integrera	
talang

Stärkt	
varumärke
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3. Integrera talang på
platsen

Det är inte ovanligt att rekryteringar av talanger från annan ort misslyckas på grund av
att den inflyttande inte upplever att han eller hon kommit in i lokalsamhället. Det
slutar med en avbruten anställning under den första tiden. Orsaken kan visserligen
vara bristen på nätverk och relationer i jobbet men framför allt brukar det handla om
att fritid och privatlivet inte blev som det var tänkt.

Över hela världen håller förmågan att integrera internationell arbetskraft, expats, på att
bli en prioriterad fråga. Särskilda tjänster och mötesplatser skapas för att göra vistelsen i
det nya landet lättare. På så sätt understöds företagens tillväxt och internationalisering.
Fler svenska regioner borde överväga att sammanföra internationella inflyttare och ge
en samlad service.

Att flytta inom landet är förstås väsentligt mindre utmanande. Men många kommuner
och regioner har visat att det finns en efterfrågan på öppna inflyttarträffar, gärna med
olika teman och inriktningar. Här kan föreningslivet spela en roll, vilket bland annat
visas av Karlskrona Hockey som gjort detta till en särskild tjänst.

Aktuella verktyg är:
Internationella mötesplatser: Skapa forum och mötesplatser för icke-svensktalande
talang.
Sänk trösklarna i föreningslivet: Gör det enkelt för familjer att testa på nya aktiviteter.
Arbetslivskontakt för studenter: De som studerar på platsen stannar kvar efter
studierna oftare om de har upparbetade relationer med arbetsgivare.

Attrahera	
talang

Välkomna	
talang

Integrera	
talang

Stärkt	
varumärke
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4. Ett stärkt platsvarumärke
för talang

Både Sverige och andra kunskapsintensiva ekonomier har en snabb urbaniseringstakt.
Storstadsregionerna har inte bara en fördel ur en regionalekonomisk synvinkel utan
besitter också den tilltro och den attraktionskraft ur talangens ögon som ger ett
försprång. Många företag utanför storstadsområdena känner av svårigheter att
rekrytera nyckelkomptens.

Men bevisligen går det att stärka platsers attraktivitet oavsett var den är belägen. En
medveten utveckling av de kvaliteter sommänniskor idag efterfrågar för ett
stimulerande liv har listats i stycket Vilka platskvaliteter attraherar talang?. Dessa
faktorer är alla möjliga att påverka för både små och stora kommuner om ett
gränsöverskridande utvecklingsarbete i regionen görs.

Det fjärde steget i den cirkelformade TAM-modellen är ett stärkt varumärke. Med det
menas att de tidigare faserna ska leda till att talangers vittnesmål om landet eller
regionen blir positivt laddat och därigenom stärker platsens anseende. Se gärna
diskussioner som förekommer på webbplatser som internationals.org.

Platser kan också utveckla starka nischer och kunskapsområden som attraherar talang
inom just det fältet. Här spelar innovationsmiljöer en viktig roll och regioner som vill
växa vinner på att lyfta fram dessa i den samlade talangattraktionen.

Några verktyg bör nämnas:
Omvärldsspaning. Att kontinuerligt tolka och dra nytta av trender i samhället.
Imagemätningar: Att undersöka och tillvarata rön om hur platsen uppfattas i omvärlden.

Attrahera	
talang

Välkomna	
talang

Integrera	
talang

Stärkt	
varumärke
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Innovations-
miljön som
talangattraktör
Innovationsmiljöer, en levande startupkultur och kunskapsintensiva företag har
blivit allt viktigare komponenter i en talangorienterad marknadsföring av platser.
Men hur ser innovationsmiljöns roll ut i platsens samlade talangattraktion? Hur kan
ett samspel utvecklas mellan tillväxtföretag, innovationsmiljön och platsens
aktörer i övrigt?

I det här avsnittet introduceras TMI-modellen som visar hur innovationsmiljön kan
ta plats i ett ekossystem för att attrahera, välkomna och integrera talang - till gagn
för tillväxtföretag och för en stärkt innovationsförmåga.

En rad verktyg och case illustreras som sammantaget visar att initiativ tas redan
idag som bidrar till en stärkt talangattraktion. Om verktygen kan koordineras bättre
och knytas tätare till tillväxtföretagens behov kommer de bli än mer kraftfulla.
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Med tillväxtföretagets
behov i fokus
Startups och tillväxtbolag har ofta svårt att hitta rätt kompetens för att kunna
växa i rask takt. Ett skäl till det är att konkurrensen om talanger hårdnar både i
Sverige och internationellt, i synnerhet inom teknikintensiva områden.

Ett annat skäl är att små och växande företag ännu inte har etablerat sig som
starka arbetsgivarvarumärken. I tidiga faser kan det också vara svårt att klara det
ekonomiska ansvaret med att rekrytera nyckelmedarbetare med förväntningar på
fast inkomst.

Kompetensbehovet i startups och tillväxtbolag skiljer sig dessutom på andra sätt
jämfört med etablerade företag. Det kan därför löna sig för företag i tidiga faser att
använda korta uppdrag, lösare relationer och rådgivning istället för fasta
anställningsformer.

Utifrån behov av nätverksorienterad kompetetens som startups och tillväxtföretag
har så vill vi lansera begreppet virtuell talang. Med det menar vi tillgång till
kompetens i distansoberoende, tidsavgränsade och flexibla bindningsformer.
Behovet av virtuell talang är som störst i riktigt tidiga startupskeden och klingar
sedan av när bolagen växer och kan anställa medarbetare.

Svårigheten att attrahera talang till startups och tillväxtbolag kräver en förnyad
ansats när det gäller både rekryteringsmarknadsföring och incitamentsystem. Det
krävs nya grepp för att attrahera talang till dessa nya, lite bräckliga, finansiellt
svaga och ibland riskabla arbetsplatser. STING och deras Talent Manager Raman
Ramalingam är en av aktörerna som söker nya strategier och verktyg för det och
har på så sätt tjänat som inspiration i TMI-projektet.

Vad menar vi med
innovationsmiljö?
Science Parks
En stimulerande och utvecklande miljö som erbjuder
kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och
affärsutveckling. (SISP).

Inkubatorer
En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av
människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår
entreprenörer med aktiv och anpassad
managementsupport, finansiella, tekniska och
kommersiella nätverk. (SISP).

Kluster
En geografiskt avgränsad miljö, inom vars "gränser" företag
inom liknande branscher, under konkurrens och samverkan,
producerar en "speciell" slutprodukt. (Tillväxtverket).
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Figur 2: En organiserad talangattraktion för innovationsmiljöer
(TMI-modellen).

TMI-modellen visar betydelsen av samspel mellan:

▸ Tillväxtbolagen,
▸ Innovationsmiljön
▸ Platsens aktörer (region/kommun)

Den tidigare presenterade TAM-modellen har nu
kompletterats med två ytterligare ringar. På så sätt visas
innovationsmiljöns centrala roll för att ta initiativ för
talangattraktion, men också för att skapa samordning
mellan plats och talangsökande företag.

Genom ett stärkt TMI-samarbete i de fyra faserna kan ett
antal vinster uppnås:

✔ Behovsbilder hos startups och tillväxtföretag kanaliseras
till alla platsens aktörer.

✔ En större exponering av innovation och entreprenörskap i
platsens samlade marknadsföring och kommunikation.

✔ Ett tillvaratagande av platsens attraktivitet och
inflyttningstjänster i innovationsmiljöns och
tillväxtföretagens kompetensförsörjning.

✔ En förnyad roll för innovationsmiljön som initiativtagare
för att attrahera, välkomna och integrera talang. Till gagn
för startups och växande företag.
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1. Attrahera talang till
innovationsmiljön och till
tillväxtföretagen

Tillväxtföretag, innovationsmiljön och platsens aktörer kan hitta gemensamma strategier
och initiativ för att attrahera talang. Det kan handla om att tillsammans forma platsens
samlade platsmarknadsföring och att bättre marknadsföra innovation och företagande
som en möjlighet för inflyttande talang.

För det första kan innovationsmiljön med fördel agera kravställare gentemot platsens
huvudaktörer för en mer talangorienterad platsmarknadsföring som understödjer
tillväxtföretagens rekrytering. För många regioner i Sverige är det här en svag punkt.

Innovationsmiljön kan dessutom aktivt arrangera projekt och initiativ gentemot särskilda
talangmålgrupper som flera arbetsgivare kan dra nytta av. Det kan exempelvis ske genom
gemensamma rekryteringskampanjer eller genom att företagen samverkar i rekrytering.

Platsens samlade marknadsföring blir starkare om de tre nivåerna i cirkelmodellen är
samspelta. Motstridiga budskap och icke koordinerade metoder kan å andra sidan ge svaga
resultat och effekter.

Vi kan här också tala om dolda talanger. Då avser vi kompetens som inte naturligt finns
representerad i innovationsmiljön och runt tillväxtföretagen, men som genom ökad
samverkan kan göras mer tillgänglig för startups och tillväxtföretag.

18



Ett evenemang (2017) med målet attrahera
IT-kompetens till Sundsvall. Istället för att
åka till Stockholm på rekryteringsmässa
bjöds talanger in direkt till
Sundsvallsregionen. Ambitionen var att visa
upp regionens IT-sektor men också
Västernorrland som en attraktiv livsmiljö.

Sju företag deltog, allt från mindre
konsultbolag till större institutioner som CSN
och Försäkringskassan IT. Eventet spreds via
sociala kanaler och riktades främst mot
Stockholm. De som anmälde sig fick i
samband med anmälan skicka in CV som
sedan matchades mot de sju företagen.

Resultatet blev ett 20-tal medverkande från
olika delar av Sverige och även en
representant från Oslo.

En flytt till en annan stad handlar ofta om
mer än att bara hitta ett jobb - det ska passa
för hela familjen. Därför fick både deltagarna
(och deras partners) resan och boendet
betalda av arrangörerna.

Under tiden som deltagarna var på intervjuer
fick de medföljande träffa Sundsvalls
inflyttningslots som hade förberett ett
program ommöjligheterna att flytta till
Västernorrland.

Kontakt:Mona Sundin, Åkroken Science Park

Case:

Good Tech Region Meetup

ATTRAHERA TALANG

Verktyg

Attrahera återvändande
entreprenörer
Vem är den mest sannolika inflyttaren till en region eller
kommun? Sannolikt den som redan har en koppling till
platsen sedan tidigare. Därför lönar det sig att kartlägga
och knyta kontakt med de som växt upp på orten och
som nu skaffat sig utbildning och kunnande på annat
håll. Dessa talanger befinner sig ofta i en ålder där man
flyttar ofta och gärna.

Tillväxtföretag, innovationsmiljö och platsaktörer kan
tillsammans arrangera marknadsföring som riktar sig
just till denna specifika målgrupp. Låt oss kalla det
hemvändarkampanjer, men det kan också handla om att
bygga bestående relationer till målgruppen genom till
exempel sociala medier eller återkommande
evenemang.
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Eindhoven i södra Holland har en mycket
väl utvecklad talangattraktion (TAM) och
innovationsmiljöer och tillväxtföretag
samverkar i hög grad i den internationella
marknadsföringen av regionen som
Brainport.

2015 lanserades Talent Box - en gemensam
plattform där lediga jobb exponeras för
sökande från hela världen. Men även där de
som spontanansöker till olika arbetsgivare
men inte kan erbjudas jobb, uppmanas att
registrera sig i denna gemensamma databas.

En finess är att databasen matchar
jobbsökandes cv med arbetsgivares behov
genom semantik - det vill säga hur särskilda
nyckelord används. Arbetsgivare kan därför
hitta kandidater de annars inte hade kommit i
kontakt med.

Talent Box håller på att vidareutvecklas till en
mötesplats för tech-människor över hela
världen och man försöker skapa engagemang
och nätverk. Arbetsgivare kan publicera
särskilda utmaningar som talanger kan försöka
lösa - och priser delas ut.

Kontakt: Brainport Development.

Case:

Brainport Talent Box

ATTRAHERA TALANG

Verktyg

Smart samverkan
mellan arbetsgivare
En strukturerad samverkan, kanske samordnad av
innovationsmiljön, underlättar i många fall rekryterings-
processerna för innovationsmiljöns företag.

När företag på en plats rekryterar anställda eller kanske
styrelseledamöter så får man normalt en hel del
ansökningar som inte helt möter kravbilden men som
kanske kan vara väldigt intressanta för andra företag
inom innovations-miljön.

Speciellt gäller detta om sökande är från andra platser
och visar sig villiga att flytta till en ny plats och miljö. En
smart informationsdelning kan skapa värde både för
sökande och för innovationsmiljöns tillväxtbolag.
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Arctic Business Incubator (ABI) har lanserat
ett speciellt program, Checkpoint Young,
inom ramarna för det bredare arbetet Talent
Pool Program, som syftar till att bygga
kompletta team runt ABIs inkubatorbolag.
Det betyder allt från att rekrytera med-
grundare till anställda och
styrelsemedlemmar.

Checkpoint Young fokuserar på problemet
med att styrelsemedlemmar i nuläget är
övervägande äldre män. Därför försöker de
hitta nya kreativa lösningar för att få bättre
ålders- och könsfördelning i styrelserna.

De har testat ommänniskor i åldern 30-40,
med relevanta jobb skulle kunna tänka sig
att engagera sig i styrelsearbete i tidiga

startup bolag.
Målet var ca 50/50 män/kvinnor med
relevanta kunskaper och nätverk för att
kunna bidra på ett bra sätt till utvecklingen i
några av tillväxt-bolagen i ABI.

ABI försöker nå dessa dolda talanger via
olika kanaler, till exempel i samverkan med
Handels-kammaren i regionen samt genom
årliga möten med yrkesverksamma individer
inom olika industrisegment.

Kontakt: Jens Lundström, ABI

Case:

Talent Pool Program&
Checkpoint Young

ATTRAHERA TALANG

Verktyg

Attrahera dolda
talanger
Många talanger som skulle vara värdefulla för
innovationsmiljön och tillväxtbolagen nås inte alltid
genom traditionella rekryteringsinsatser.

En orsak till det är att dessa "dolda talanger" inte har
naturliga kontaktytor med, och kanske inte ser startups,
tillväxtfröetag och innovationsmiljöer som den primära
arenan att söka ett arbete på.

Innovationsmiljöerna kan här göra skillnad med
speciella uppsökande kampanjer, satsningar och
nätverksbyggande aktiviteter som skapar bryggor till
nya grupper av talanger.
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2. Välkomna talang till
innovationsmiljö och plats

Ett aktivt och koordinerat välkomnande av nya talanger - oavsett om dom är inflyttare till
platsen eller bara nya inom startupvärlden - har visat sig vara en framgångsfaktor i det
samlade arbetet med talangattraktion. Innovationsmiljön kan aktivt bidra till ett bättre
välkomnande av talang, som både handlar om ett gott värdskap och om hjälp med
praktikaliteter.

En flytt till ett nytt land eller till en ny region för med sig omställningar i boende,
barnomsorg och ofta också nya regler och lagar. En inflyttande entreprenör eller någon som
är potentiell medarbetare i ett växande företag kan behöva organiserat hjälp inför, under
och strax efter inflytt. Större företag kan erbjuda kvalificerade relocationtjänster för
nyckelpersonal, vilket ett startup eller tillväxtföretag knappast kan göra. Därför kan en
inflyttarservice behöva ges i kommunal regi eller i samverkan mellan arbetsgivare på
platsen.

Innovationsmiljön kan stödja tillväxtföretagen ambitioner att bli en god arbetsgivare och
för att företaget ska kunna ge den nya medarbetaren bästa förutsättningar i
inledningsskedet. Man kan till och med hävda att den omgivande innovationsmiljön är för
det lilla företaget en del av arbetsgivarerbjudandet.
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Paper Province har ett starkt varumärke och
ett välutvecklat nätverk i regionens
näringsliv. Därför kommer de ofta i kontakt
med personer som vill veta mer om
arbetstillfällen i Värmland. Det kan handla
om potentiella hemvändare, medflyttande
eller liknande.

Ett vanligt scenario är att en person fått jobb
i regionen, och den medflyttande behöver
komma i kontakt med näringslivet för att
hitta rätt. I flera fall har de medflyttande
haft intressanta, akademiska profiler som

möter en efterfrågan i näringslivet och
akademin.

I de fall då inte Paper Province kunnat hitta
rätt arbetsplats direkt, så har kortare
projektanställning i Paper Province kunnat
erbjudas.

Kontakt:Marcus Elmer, Paper Province

Case:

Paper Province som första
anhalt i Värmland

VÄLKOMNA TALANG

Verktyg

Innovationsmiljön som
ingång för inflyttande
talang
Det kan vara svårt att hitta rätt ingångar och nätverk när
man flyttar till en ny region. Innovationsmiljöer med en
tydlig profil och med ett starkt regionalt nätverk kan
vara en attraktiv aktör att kontakta för att söka
företagar- eller karriärmöjligheter.
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I Silicon Valley, världens odiskutabelt
mest framgångsrika innovationsmiljö
finns ett sedan länge väl utvecklat och
beprövat system för att välkomna
talanger från alla delar av världen.
Här ser man på välkomnandet som väldigt
viktigt för att de nyanlända skall trivas och
kunna bli produktiva i sina nya miljöer så
snabbt sommöjligt. Därför är alla delar av
samhället involverade i välkomnandet av
de nyanlända familjerna.

Medföljande personer som kanske inte

kommer att jobba initialt introduceras till
olika sociala sammanhang och
värdfamiljer engageras ofta.

Barnen får speciella mottaganden i sina
nya skolor, med utsedda ”buddies” som
får speciella hedersuppdrag att ta väl
hand om de nyanlända barnen.

Allt detta gör att nyanlända talanger
snabbt kan fokusera på sina nya jobb.

Case:

Värdfamiljer och buddies
i Silicon Valley

Verktyg

Välkomna hela
familjen
När hela familjer anländer till nya platser, kanske från
andra länder, ställs det speciella krav på välkomnandet för
att nyinflyttade talanger skall trivas och bli produktiva
snabbt.

Här kan troligen innovationsmiljöerna spela en roll för att
organisera välkomnandet både i företagen och i
innovations-miljön. I samverkan med andra aktörer på
platsen kan ett helt ekosystem för välkomnande och
integration skapas.
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3. Integrera talang för
stärkt innovationsförmåga

För att effektivt och varaktigt integrera nya talanger till platsen,
innovationsmiljön och företagen så krävs ett öppet socialt kapital - vilket belyses i
senare avsnitt.
Men det krävs också ett arbete med att sänka trösklarna för att talang lättare ska
kunna ta sig in i både professionella och privata sammanhang. Och finns inte
forumen och mötesplatserna så måste de skapas.

Ibland nämns begreppet born globals; startups som redan från början ser världen
som sin marknad och tidigt ikläder sig en internationell affärsmodell och
företagskultur. För att startups och växande företag ska kunna bli globala vinnare
krävs en tillgång till talang som kommer från olika miljöer, kulturer och
språkbakgrund.

Misslyckad integrering av nytillkomna talanger är dyrbar både i förlorad tid för
tillväxtföretaget och det riskerar att slå tillbaka negativt på platsens och
innovationsmiljöns anseende. Det kan undvikas genom att se till de individuella
behoven av sociala nätverk och kanske även av fritidssysselsättningar.

Större platser med ett rikt utbud av nöjen, mötesplatser och en kritisk massa av
invånare har en naturlig fördel när det gäller att integrera talang. Mindre platser
kan tillvarata småskaligheten och det personliga bemötandet som en
konkurrensfördel.

På samma sätt kan en innovationsmiljö spela en viktig roll som social arena för den
som just anställts i ett tillväxtföretag eller anlänt som ny till regionen. Det handlar
om att ge möjligheten att bygga nätverk och relationer som krävs, både för att
trivas och för att kunna bidra till innovation.
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ABI har organiserat informella möten och
samtal med nyanlända talanger/
entreprenörer från andra länder och
kulturer för att förklara hur umgängessätt
samt rutiner fungerar hos ABI och i övriga
innovationsmiljön. Det har visat sig
förebygga onödiga missförstånd och bidrar
till bättre kommunikation och integration.

Att det finns internationell personal anställd
på ABI har bidragit till en bättre förståelse
för de nyanländas speciella behov och
utmaningar med t.ex. regler för
uppehållstillstånd, studier etc.

Vid sidan av att utbilda internationella
talanger/entreprenörer rörande kultur och
team building så skapar ABI kopplingar
mellan de internationella talangerna och
bolag som har planer på att expandera sina
affärer till en annan marknad, kanske den
som de nyanlända kommer från eller har
speciell erfarenhet av.

Kontakt: Leila Ashrafi, ABI

Case:

Kulturell träning och
internationella bryggor

INTEGRERA TALANG

Verktyg

Integrera
internationella
entreprenörer
Att komma från ett annat land och välja att starta och
driva tillväxtföretag i Sverige kan innebära speciella
utmaningar. Innovationsmiljön kan behöva sätta in
specialanpassad träning och stöd till internationella
entreprenörer för att säkra deras fortsatta vistelse i
Sverige och den fortsatta tillväxten i företagen.

Att förstå de kulturella skillnaderna mellan Sverige och
hemlandet kan vara en stor utmaning och
innovationsmiljön kan bidra till att brygga de eventuella
skillnaderna och att minska risken för missförstånd och
konflikter. De utländska entreprenörerna passar inte
alltid in i de vanliga inkubationsprocesserna och
stödsystemen utan de kan behöva anpassas till de
speciella behov som nyanlända talanger har.
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Det är relativt vanligt att
riskkapitalbolag i Silicon Valley
anställer erfarna före detta
entreprenörer, bolagsbyggare och
VD:ar i startups och tillväxtföretag.

Men också för att hjälpa till att granska
möjliga investeringsobjekt, med målet
att hitta bolag där de kan engagera sig
i ledande positioner för att göra
ytterligare en tillväxtresa.

Dessa serieentreprenörer har visat sig
vara mycket betydelsefulla för att
skapa nya framgångsrika
tillväxtföretag.

Case:

Entrepreneur in residence

INTEGRERA TALANG

Verktyg

Integrera VD & ledare
Att hitta och knyta till sig erfarna företagsledare som
har erfarenhet av att bygga bolag genom olika faser
av tillväxtutmaningar är en speciell utmaning för de
flesta tillväxtföretag. Här kan eventuellt
innovationsmiljöerna spela en viktig roll.

Tidigare entreprenörer, som gjort tillväxtresor och
kanske sålt sina bolag, kan anställas som
affärscoacher i innovationsmiljön. Det kan även vara
erfarna affärsutvecklare, säljchefer och före detta
företagsledare.

Förhoppningen är att affärscoachen och
tillväxtföretaget "finner varann" och att en
tillsvidareanställning eller fortsatt relation skapas. Det
finns en del utmaningar, kanske främst finansiella, för
att skapa dessa koncept och lösningar men VC-
industrin i USA söker ständigt lösningar för detta.
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4. Ett stärkt renommé för
talang
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En av förutsättningarna för att attrahera talanger är att tillväxtföretag,
innovationsmiljö och plats har en stark attraktivitet och en god renommé.
Visserligen kan det inträffa att ett startup eller tillväxtföretag har tillräcklig
lyskraft för att attrahera talang på egna meriter. Men talangen lär i sin
beslutssituation väga in helheten som inbegriper såväl platsens kvaliteter som
innovationsmiljön i sin helhet.

Ett konkret sätt att skapa synergier mellan de tre nivåerna i TMI-modellen är så
kallad renommésnyltning. Med det menar vi till exempel när en innovationsmiljö
drar nytta av lyskraften av ett framgångsrikt tillväxtföretag i sin omvärlds-
kommunikation. En aktiv renommésnyltning (i konstruktiv bemärkelse) är en viktig
del i ett långsiktigt varumärkesbyggande.

Vi kan också se den fjärde fasen som ett resultat av de tre tidigare. Genom att
platsen, innovationsmiljön och arbetsgivaren lyckas väl med att attrahera, välkomna
och integrera, kan ett successivt stärkt anseende hos talanger uppnås.
Tillväxtföretagens möjlighet till en bättre kompetensförsörjning förstärks över
tiden.
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Skövde har i många sammanhang lånat den lokala innovationsmiljön Gothia Science
Parks starka varumärke inom spelområdet. På så kan Skövde skina lite starkare och bli
en plats som är mer välkomnande och integrerande för etablerande spelföretag och
andra aktörer.

Gothia Science Park utvecklas nu vidare i samarbete med Volvo och andra
industriföretag i en långsiktig satsning på industriell innovation och på attraherande av
nya grupper av talanger till Skövderegionen.

Skövde och Gothia Science Park

STÄRKT VARUMÄRKE

Verktyg

Varumärkesallianser för
stärkt talangattraktion
Det finns goda skäl att arbeta med varumärkesallianser. Det
betyder att de olika samverkande aktörerna i TMI-modellen
hjälper varann med att stärka varandras varumärken.

Ett startup eller ett företag i tillväxtfas har sällan etablerat
sig som känd arbetsgivare och de kanske heller inte har de
relationer med potentiella arbetssökande som krävs. Då kan
andra starka varumärken spela en roll.

Till exempel kan innovationsmiljön och dess spetsområden
fungera som dragplåster som förenklar rekrytering av
talanger till tillväxtföretaget.

Luleå har mycket förtjänstfullt tillvaratagit Facebooks datacenteretablering för att
stärka platsens renommé. Etableringen används som en symbol för Luleås
tillväxtambitioner och för deras vilja att spela en roll i världen.

Viktiga målgrupper är både andra datacenteraktörer och relaterade branscher men
också talang som är intresserad av Luleå eller just den här sektorn.

Luleå och Facebook

Den attraktiva platsen Åre har blivit centrum för nya innovationsmiljöer och företag,
inte minst inom livsstilsorienterade branscher.
Samspelet mellan innovationskraft och natur och livskvalitet finns som fundamentala
attraktionsfaktorer för talang. Idrottsstjärnor i slutet på sina aktiva idrottskarriärer
engageras systematiskt i startupvärlden via Peak Innovations arbete med
talangattraktion.

Åre och livsstil
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En långsiktig
attraktivitet för
talang
En innovationsmiljö som över tiden bevisar sig ha förmåga
att attrahera startups, entreprenörer och talang har
medvetet utvecklat särskilda kvaliteter. Det handlar om
såväl mjuka som hårda faktorer som tillsammans formar
en lyskraftig innovationsmiljö med gott anseende.

Här introduceras fem kapitalslag som fungerar som ett
ramverk för en långsiktig talangattraktion. För varje
kapitalslag presenteras praktiskt användbara verktyg och
exempel på hur de har tillämpats i praktiken.
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Humankapital
Humankapital är summan av individernas kunskaper, färdigheter och attityder. Humankapitalet förvinner när
medarbetarna går hem för dagen. Talangen ställer sig frågorna: Kan jag identifiera mig med andra personer i
innovationsmiljön? Är det personer som jag kan växa tillsammans med, socialt och professionellt?

Socialt kapital
Socialt kapital är de nätverk och de normer för ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dem. Hur
utvecklar vi ett förtroendefullt samarbete och samtidigt en öppenhet för omvärlden? Talangen ställer sig
frågorna: Kommer jag att få vara en del av gruppen? Råder det ett kreativt klimat?

5
Varumärkeskapital
Varumärkeskapital är den kännedom och det anseende som innovationsmiljön har upparbetat över tiden.
Anseendet kan gälla innovationsmiljön som helhet eller särskilda spetsområden. Talangen ställer sig frågorna:
Vad kommer andra att säga ommig nu? Hur ser mitt tillväxtföretag ut i andras ögon?

Finansiellt kapital
Finansiellt kapital är innovationsmiljöns tillgång till kapital för att både bygga starkare innovationsmiljöer och
för investeringar i tillväxtföretagen. Talangen ställer sig frågorna: Finns rätt finansiella förutsättningar för mig
att utveckla och finansiera mitt företag? Är innovationsmiljöns framtid säkrad genom en stabil finansiering?

Relationen mellan grundmodellerna

Den cirkelformade TMI-modellen lyfter
fram hur den inflyttande talangen kan
attraheras, välkomnas och integreras
genom en medveten tjänsteutveckling.
Kapitalslagen återger de resurser som
innovationsmiljön behöver utveckla över
tiden för en stärkt attraktivitet för talang.
Det finns en naturlig överlappning mellan
modellerna och dess verktyg.

Strukturkapital
Strukturkapital innefattar systematiserad kunskap och arbetssätt, som till exempel inkubators- eller
affärsutvecklingsprocesser. Miljöns fysiska egenskaper är också strukturkapital. Talanger ställer sig frågorna:
Finns förutsättningarna för mig att förverkliga mina idéer? Är arkitektur och miljöns karaktär tilltalande?
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Humankapital -
den mänskliga
resursen
Med humankapital avses summan av individernas kunskaper,
färdigheter och attityder. Människor som berikar innovationsförmågan
i och runt tillväxtföretagen i rollen som anställd, partner, självständig
entreprenör eller som finansiär.

Humankapitalet "försvinner när medarbetarna går hem för dagen"
brukar det heta. Men likväl är tillgången till innovativa människor en av
de viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik innovationsmiljö
och för tillväxt i våra företag. I det här avsnittet visas hur
tillväxtföretagens tillgång till humankapital kan utvecklas.

32



Innovationsmiljöns insatser för stärkt humankapital kan delas in i tre områden. Det
första handlar om attrahera entreprenörer till innovationsmiljön med vilja och förmåga
att växa. Det andra området är att utveckla rätt förmågor och kompetenser hos
entreprenörerna i innovationsmiljön. Det tredje området handlar om att säkerställa en
god kompetensförsörjning för de växande företagen, både när det gäller anställda,
partner, ledning och styrelse.

Företag som vill växa måste ha en tydlig idé om hur rätt kompetens ska kunna knytas till
företaget och hur ett gott anseende som arbetsgivare ska kunna utvecklas. I ett
tillväxtföretags tidiga faser är det en fråga som kan råka komma i skymundan.
Innovationsmiljön kan därför aktivt arbeta för att entreprenören ser
kompetensförsörjning som en tydlig framgångsfaktor.

Daniel Pink är namnet på en forskare och författare som visar hur dagens unga
människor ser på jobb och karriär. Tre saker efterfrågas: Självständighet (autonomy) -
möjligheten att själv styra sitt arbete, Bemästring (mastery) - att bli riktigt bra på det man
gör samt Mening (purpose) - att bidra till en helhet eller till och med till en bättre värld.
Innovationsmiljöer och tillväxtföretag måste söka möjligheter att möta nya
förväntningar från framtidens talanger.

Framgångsfaktorer
□ Öka tillväxtföretagens kontaktytor mot extern
talang - kompetens, marknad och partners.

□ Stöd entreprenörens förmåga att bli en bra
arbetsgivare.

□ Understöd företagets kompetensförsörjning genom
hela tillväxtresan. Hjälp entreprenören att klargöra
kompetensbehoven.

□ Utveckla ett nätverk utanför innovationsmiljön som
bidrar till tillväxtföretagets talangattraktion.

□ Se den omgivande platsen som en utvecklingsbar
resurs för talangattraktion till innovationsmiljön.

HUMANKAPITAL

33



1 Attrahera rätt entreprenörer till
innovationsmiljön
En långsiktigt betydelsefull förmåga hos
framgångsrika innovationsmiljöer är att attrahera
entreprenörer med förutsättningar att skapa växande
företag.

Den internationella konkurrensen om startups är
intensiv. I Chile har man lyckats attrahera
entreprenörer från hela världen genom initiativet
Startup Chile. Till de som blir antagna till denna
internationella accelerator väntar 40 000 dollar och ett
internationellt nätverk av rådgivare. Plus mycket annat.

I Oulu i Finland arrangeras varje år Polar Bear Pitching
där entreprenörer från hela världen kliver ner i en isvak
för att presentera sin affärsidé för en jury. Den som får
högst betyg får plats i inkubatorn. Oulu har blivit
utsedd till en av de 7 nya mest spännande platserna för
startus världen av tidningen Fortune.

Initiativen visar att kampen om humankapitalet har
identifierats bland innovationsmiljöer och att
spelplanen numera är internationell.

HUMANKAPITAL
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A Perfect Match är samlingsnamnet för
Uminova Innovations arbete med att
matcha talanger till de olika
innovatörerna, entreprenörerna och
affärsidéerna.

Satsningen möter behov av talanger på
flera olika nivåer. Kompetens kan
komma från studenter, erfarna
entreprenörer/företagare, hemvändare
och internationella kontakter.

Genom nätverket finns drygt 70
personer som finns tillgängliga för
skuggstyrelser, vanliga styrelser och
annat engagemang.

Skuggstyrelser är en metodik för att
etablera professionellt styrelsearbete i
väldigt tidiga bolag utan de normala
kostnaderna och utan risker för de som
sitter i skuggstyrelserna.

Uminova Innovation har snart
genomfört ca 20 skuggstyrelser där
flertalet varit avgörande för bolagens
affärsutveckling. Uminova Innovation
jobbar även aktivt för att få med fler
kvinnor i nätverket, bland annat genom
samarbete med AddHer (kvinnligt IT
nätverk).

Kontakt:Maria Olofsson, Uminova

Case:

A Perfect Match

HUMANKAPITAL

Verktyg

Ge tillgång till virtuella
resurser
Startup bolag i tidiga skeden har varken behov av eller
ekonomiska resurser för att anställa alla de olika
kompletterande kompetenser som behövs för att på bästa
sätt påbörja bygget av framgångsrika tillväxtbolag.

I riktigt tidiga skeden är de enda resurserna som stöttar
innovatörerna innovationsmiljöns affärscoacher och andra
specialister inom till exempel patent, juridik etc.

Snabbt uppkommer behovet av tidsbegränsade insatser av
externa specialister inom IPR, juridik, ekonomi, avtal och
andra områden.

Styrelser behöver skapas och internationella kontakter
kanske behövs för att validera tidiga affärsidéer och
marknadsstrategier.

I hela den tidiga fasen är innovationsmiljöernas arbete med
att attrahera, organisera och tillhandahålla dessa
tidsbegränsade virtuella resurser oerhört viktigt.
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”Hela kedjan” är en satsning inom
Kalmar Science Park som fokuserar på
att redan i ett tidigt skede
medvetandegöra elever och studenter
med ett entreprenöriellt intresse om
Kalmar Science Park.

Bland annat agerar Kalmar Science Park
varje år värd för Ung Företagsamhets
SM-kickoff och de låter även tre utvalda
UF-företag genomgå Value Creation
Forummed Kalmar Science Parks
affärsutvecklare. Vidare har länets UF-
lärare varit på besök i verksamheten för
att få en inblick i hur den fungerar och
vad som finns att tillgå efter UF-tiden.

Samtliga aktiviteter har varit och är
mycket uppskattade från bägge parter
och har också gjort stor skillnad enligt
Ung Företagsamhet.

Kontakt: Louise Östlund, VD Kalmar
Science Park

Case:

Hela kedjan

HUMANKAPITAL

Verktyg

Skapa en egen farmarliga
En förutsättning för att på lång sikt attrahera fler till
entreprenörsrollen är att unga människor väljer vägen mot
företagande och innovation. Därför kan innovationsmiljön
bidra till att elever/studenter ges möjlighet att tidigt pröva
sina vingar.

Ung Företagssamhet har spelat en viktig roll för att
introducera entreprenörskap som ämne och perspektiv i
elever i grundskola och gymnasium. Kanske kan samarbetet
mellan Ung Företagssamhet och innovationsmiljöer
utvecklas?
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Utveckla och komplettera
entreprenörens egen kompetens

HUMANKAPITAL

2
Humankapital är inte statiskt. Vi människor växer i
takt med nya erfarenheter och insikter. Att ge
entreprenörer nödvändiga färdigheter för tillväxt är en
viktig roll för innovationsmiljön.

Ett växande företag är beroende av entreprenöriell
kraft men också ett antal samspelande kompetenser
inom IT, marknadsföring, administration och kunskap
ommarknad och kunder.

På flera håll startas nu särskild träning för de som vill
starta och driva startups. Silicon Valley Startup

Academy vid Stanforduniversitetet är ett exempel
liksom StartupLeadership.

Men det viktigaste är att bygga team runt
entreprenören med individer som kan bidra med
kompletterande kompetenser. Teamet kan förändras i
takt med att företaget växer och nya utmaningar ska
tacklas. Det här belyses också under socialt kapital.

Innovationsmiljöer behöver i allt högre grad axla rollen
sommäklare av affärskompetenser och klara att
matcha demmot entreprenörens behov.
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För att kunna katalysera processen från
idé till kommersialisering har Paper
Province skapat en process kallad
BioExpress.

Idén är hämtad från Chalmers Ventures
och bygger på att man i samförstånd
med idéägaren tillsätter ett team som
jobbar hårt tillsammans under en
tremånadersperiod med hjälp av ett
startbidrag och handledning från Paper
Province.

Målet med tremånadersperioden är att
hitta en första kund som kan skriva
under ett Letter of Intent, som i sin tur
kan användas för att få en första
såddfinansiering.

En framgångsrik modell för att sätta
samman teamet har visat sig vara en
senior rådgivare med nätverk och
branschkompetens, och två unga
entreprenörer med teknisk förståelse
och entreprenöriellt driv.

Om allt går väl under
tremånadersperioden bildas ett bolag
med en distribution av ägarandelar
enligt ett avtal. Paper Province har med
hjälp av BioExpress drivit fram ett bolag
under första året, och planerar att driva
fram ytterligare 2 under resterande
2017.

Kontakt:Marcus Elmer, Paper Province

Case:

Bio Express

HUMANKAPITAL

Verktyg

Ge entreprenören en tidig
kundkontakt
Att så tidigt sommöjligt knyta startups till en verklig
beställare är en framgångsfaktor för såväl entreprenörens
fortsatta utveckling och för företagets kundorientering och
finansiering. Genom att koppla samman entreprenören
med en senior rådgivare och ett kundföretag kan idéfasen
lämnas snabbare och entreprenören kan lära mer om
marknaden.
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Elitidrottare har en unik
framgångkompetens. De är drivna av
passion och de förstår att den enda vägen
till toppen är genom en nödvändig insats.

Det tankesättet ska nu tas till vara i en
sportinkubator hos Peak Innovation för att
få fler att sportprofiler att starta
framgångsrika innovationer och företag.

Genom Sportinkubatorn ska en modell tas
fram att coacha elitaktiva att förstå vad
deras framgångskompetens består av
samt hur den kan appliceras på andra
områden än idrottskarriären, till exempel
som anställd eller företagare inom
näringslivet.

Maria Pietilä Holmner, Ida Ingemarsdotter
och Anna Holmlund är några av de
elitidrottare som ska drillas till att bli
framgångsrika företagare och
företagsutvecklare i Sveriges första
sportinkubator.

Som idrottare är man en passionerad
projektledare för projektet ”vinna OS- och
VM-medaljer” vilket är en kompetens som
inte finns på papper eller somman får i
skolan, men som förmodligen är
användbar i en företagsutveckling, säger
Maria Pietilä Holmner, alpin
landslagsåkare. Med som företagspartners
är Manpower och Persson Invest.

Kontakt: Peak Innovation, Östersund

Case:

Sportinkubatorn

HUMANKAPITAL

Verktyg

Ge träning i
entreprenörskap
Vissa talanger behöver särskild träning för att de ska kunna
bli värdefulla för tillväxtbolagen eller bli entreprenörer på
egen hand. Ett långsiktigt humankapitalstärkande arbete
kan behövas av till exempel Innovationsmiljöerna för att
nya grupper av talanger skall kunna engageras i startups
och tillväxtbolag.
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Understöd tillväxtföretagets förmåga
att rekrytera

HUMANKAPITAL

3
En resa från startup och scaleup mot fortsatt tillväxt
kräver direkta investeringar i humankapital. Det kan
handla om att bemanna en stark styrelse, att rekrytera
rätt VD eller hitta medarbetarna med kunskaper och
motivation att bidra till tillväxtresan

Sannolikt är det få entreprenörer som i företagets start
planerar för rollen som attraktiv arbetsgivare. Den
mognadsresan kan behöva understödjas av
innovationsmiljön.

Som framgår av caset Anställ en Talent Manager (ABI/
STING) så har inte alltid startups de ekonomiska
musklerna för rekrytering. Kompletterande
incitamentsystem behöver utvecklas . Ett nytänkande
kring incitamentsystem och nyttjande av virtuell talang
kan vara viktiga verktyg för att tackla problemet.

Men även mer mogna företag i våra innovationsmiljöer
möter svårigheter när det gäller kompetens-
försörjning. Två initiativ från Techtank i Olofström
illustreras här som direkt adresserar utmaningen.
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Företag inom Techtank i Olofström som
har behov av liknande kompetenser lånar
ut personal till varandra. Detta har nu
gjorts i mindre skala men fler företag ser
möjligheterna med detta.

Dåman fokuserar på särskilda
kompetenser som kan vara svåra att både
få fram blir detta mer ett komplement till
bemanningsföretag och inte en
konkurrerande verksamhet.

Det mest framgångsrika exemplet inom
Techtank är mellan Volvo och EBP där
man roterade ”riktare”. Rotationen löser

akuta behov av kompetens för företaget.

För individen blir det fler kontaktytor och
nya lärdomar som kan vara meriterande.
För företaget är detta ett sätt att stärka
sitt varumärke och sin möjlighet att
attrahera kompetenser.

Kontakt: Ingela Håkansson, Techtank

Case:

Talangpool och jobbrotation

HUMANKAPITAL

Verktyg

Job Rotation
En innovationsmiljö kan vara en smältdegel för talang.
Företagen kan vinna på att dela resurser och framför allt
dela kompetens med varandra. Genom så kallad job
rotation kan särskilt svårfunna kompetenser komma till
nytta i flera olika företag.
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Att som arbetsgivare ha tillgång till bra
utbildningar och att kunna erbjuda
medarbetare möjligheterna att ständigt
växa och kliva uppåt på
”kompetenstrappan” är en viktig del i
arbetet med vara attraktiv som
arbetsgivare.

Techtanks verksamhetsområde
Kompetensutveckling och -försörjning
har sommål att medlemsföretagen får
tillgång till den kompetens de behöver.
Det sker genom kompetensutveckling av
redan anställda, genom lobbying så att
”rätt” utbildningar finns tillgängliga i
systemet och genom att uppmuntra till
att människor söker till dem.

Utbildningarna bygger på behov hos
medlemsföretagen, men genom att
öppna upp för ickemedlemmar kan
särskilda fördelar uppnås. Fler aktörer
kan dela på kostnaden, en bra kvalitet på
utbildningarna och att fler
utbildningsinsatser kan genomföras i
just Olofström eller i närregionen.

Kontakt: Ingela Håkansson, Techtank

Case:

Techtank Competence

HUMANKAPITAL

Verktyg

Matcha utbildningsbehov
för ett livslångt lärande
Utbildningssystemets utbud är inte alltid anpassat till de
snabbt föränderliga behov som tillväxtföretagen har.
Innovationsmiljön kan spela en viktig roll genom att
förmedla behovsbild till utbildningsarrangörer men också
genom att genomföra utbildning i egen regi eller matcha
utbildning mot företag och individer.
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Socialt kapital -
klimat för tillit
och öppenhet
En ofta diskuterad fråga är vad som bygger ett klimat och en
kultur för stärkt innovation. De flesta är överens om att det
ska vara högt till tak och att det ska vara ok att
experimentera, testa nytt och att dessutommisslyckas ibland.
Men hur kan en innovationsmiljö skapa ett starkt socialt
kapital som blir en tydlig tillgång för entreprenörer och
tillväxtföretag?

I det här avsnittet introduceras idén om förtroende och
öppenhet som två centrala byggstenar i det sociala kapitalet.
Verktyg och case visas som illustrerar hur byggstenarna kan
tillämpas i praktiken.
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Det sociala kapitalet har beskrivits som sociala nätverk och de normer för
ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dem (Robert Putnam, 1997). Ett starkt
socialt kapital är en förutsättning för att innovationsmiljöer, tillväxtföretag och
team ska kunna fullt ut tillvarata sin innovationsfårmåga.

I Annika Steibers forskning om Googles organisationskultur presenteras en
serie managementprinciper som styr jätteföretaget mot nya innovationer. En
av nycklarna är att riva gränserna mot omvärlden. Företaget måste trots sin
storlek nätverka och bilda allianser med kunder, leverantörer, startups,
universitet och även konkurrenter för att hänga med i utvecklingen. En annan
är att bygga förtroendefulla team som kan verkar i en miljö med enkla rutiner,
naturliga hierarkier, transparens och frihet att ta egna initiativ och fatta
beslut.
Google-exemplet visar att kulturen spelar en avgörande roll för
innovationsförmåga och att såväl öppenhet (bridging) och förtroende
(bonding) är centrala ingredienser. Innovationsmiljöer behöver dels skapa en
övergripande kultur för att främja innovation över gränserna men också bidra
till att tillväxtföretagen kan utveckla en innovationsvänlig företagskultur.

Framgångsfaktorer
□ Verka för en öppen och informell innovationsmiljö
som understödjer sociala möten.

□ Riv mentala barriärer mellan traditionellt skilda
sektorer, branscher och organisationer.

□ Utveckla en kultur för experimentrande där det
också är okej att misslyckas.

□ Understöd tillväxtföretagets ambitioner att
utveckla en innovativ företagskultur.

□ Glöm inte bort att trygghet skapar mod. Genom att
skapa en vi-känsla i innovationsmiljön uppstår modet
att våga pröva nytt.

SOCIALT KAPITAL
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En öppen kultur för
gränsöverskridande innovation

SOCIALT KAPITAL

1
Idéer föds där människor möts, brukar det heta. En
innovationsmiljö som vill skapa långsiktiga effekter
måste därför bli en smältdegel för människor med
olika bakgrund och klara av att samla aktörer från
olika sektorer runt gemensamma utmaningar.

Innovationsmilljön behöver i allt högre utsträckning
kunna facilitera öppna och utmaningsdrivna
innovationsprocesser som engagerar vitt skilda
kompetenser, kunder och användare.

En framgångsfaktor för att skapa den öppenhet som
krävs är att minska glappet mellan olika världar. Det
kan göras genom att arrangera gränsöverskridande
forum och projekt samt genom att utforma den fysiska
miljön så att den bidrar till dialog över gränserna.

En tydlig gräns som behöver rivas är den mellan skolans
värld och livet som entreprenör. Ett annan osynlig gräns
är den mellan forskning och företagande.
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Blooper Evening är ett initiativ som
syftar till att uppmuntra alla att våga
misslyckas på sin väg mot framgång.
Under Blooper Evening delar de
inbjudna talarna med sig av sina
historier och dess misslyckanden,
men också om sina lärdomar och hur
de har kommit ut starkare på andra
sidan.

Under kvällen får deltagarna träffa tre
inspiratörer som alla delar med sig av
sina bloopers och svarar på frågor. Ett
event som blir fullbokat direkt och som
på ett öppet, ärligt och inte minst
verkligt sätt visar på vilka utmaningar
som helt plötsligt och oväntat kan fälla
ett framgångsrikt bolag eller
entreprenör.

Kontakt: Louise Östlund, Kalmar Science

Case:

Blooper Evening

SOCIALT KAPITAL

Verktyg

Avdramatisera rollen
som entreprenör
För många är livet som entreprenör en dröm långt borta.
Rädslan för att misslyckas kan hindra många från att ta
steget. Därför kan företagarrollen vinna på att
avdramatiseras och varför inte göra det genom att
erkänna sina misstag - och därigenom också visa att
klavertramp är en naturig del av tillväxtresan.
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NetPort Science är en
forskarföreläsningsserie somminskar
avståndet mellan forskare och
näringsliv. Populära frukostar
arrangeras, där offentlig sektor, lärare
och forskare samt entreprenörer och
företagsanställda i innovationsmiljön
deltar.

Ämnena kan variera, men kärnan är att
en forskare anpassar sin
forskningspresentation till ett
näringslivsperspektiv. Exempel på
ämnen är Big Data och Machine
Learning, digitalt ledarskap och spel som
social teknologi.

Planen är att även bjuda in forskare från
näringslivet. Vinsten är att våra forskare
från akademin får träna på att
kommunicera utanför universitet och på
att hitta synergier med näringslivet och
andra målgrupper. Näringslivet i sin tur
kompetensutvecklas och får insikt i
forskarvärlden.

Kontakt: Niclas Melin, NetPort

Case:

Morgonkaffe & kunskap

SOCIALT KAPITAL

Verktyg

Minska glappet mellan
forskare och entreprenör
Det finns flera goda skäl att skapa bryggor mellan
forskning och näringsliv. En innovationsmiljö kan fylla
rollen sommötesplats och katalysator för
kunskapsutbyte och samarbete mellan forskare och
entreprenörer.
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Ett klimat för tillit och förtroendefulla
relationer

SOCIALT KAPITAL

2
Det kan tyckas vara en paradox men för att våga måste
man vara trygg. Trots att själva grunden för
entreprenörskap är vilja och förmågan att ta risker så
kan trygghet bidra till bättre prestationer och till att
entreprenören kan dra bättre nytta av sitt nätverk.

För att våga ta risk måste det vara okej att misslyckas.
Det blir det ommisstag lyfts fram sommilstolpar på
vägen till ett växande företag. Det blir det också om det
finns ett tillåtande klimat i innovationsmiljön.

Vikten av skapa väl fungerande team för startups

beskrivs i en intervju med Stanford-professorn Lindred
Greer. I företagets tidigare faser är den delade risken
stor i teamet vilket efterlyser behovet av värdegrund
och tillit.

Förmågan att skapa tillit har också av
Handelshögskolan i Stockholm beskrivits som en
framgångsfaktor för det svenska näringslivet. Lika
viktigt är att odla en nyfikenhet på omvärlden och en
stark kundorientering.

48



Den fysiska miljön är mycket viktig för
NetPorts utveckling - för det är i de
spontana mötena som kreativitet
uppstår.

NetPort har arbetat hårt för att
uppgradera sina mötesplatser i
innovationsmiljön för att höja
attraktionsvärdet för både hyresgäster
och de årliga 20 000 besökarna.

NetPort har bland annat ett obemannat
Starbucksfik som har blivit ett
symboliskt hjärta på området där alla
möts på neutral plats; studenter,

forskare, allmänhet, entreprenörer.
Genom att möjliggöra coworkingmiljöer
och hälsokontor som skapats via
samarbete med nytänkande
möbelproducenter - inspirerar man sina
hyresgäster och besökare.

En bonus är att man ser hur
hyresgästerna blir ambassadörer för
NetPort genom att de visar vilja att visa
upp miljöerna för sina besökare och
kunder.

Kontakt: Niclas Melin, NetPort

Case:

Starbucks på Netport

SOCIALT KAPITAL

Verktyg

Mötesplatser för stärkt
socialt kapital
Genom att skapa miljöer och fysiska attribut som
understödjer möten mellan människor så etableras nya
kontakter och en bättre och mer kreativ arbetsmiljö tar
form.
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Finansiellt kapital
- Potential för
utveckling
Finansiellt kapital är här definierat som innovationsmiljöns tillgång till kapital för
att både bygga starkare innovationsmiljöer och för investeringar i
tillväxtbolagen.

Det finansiella kapitalet är en fundamental möjliggörare för att platser och
innovationsmiljöer skall kunna jobba systematiskt och långsiktigt med att stärka
upp de övriga kapitalslagen som introduceras i handboken. Det är också en
nödvändig resurs för att stödja innovatörer, entreprenörer, startups och
tillväxtbolag på deras tillväxtresor.
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Finansiellt kapital skapar potential för utveckling av innovationsmiljöer och
företag. Det har också visat sig vara en viktig attraktionsfaktor för för att locka
entreprenörer och deras bolag till platsen. Dessutom attraheras intraprenörer
och annan talang som skall utveckla innovationsmiljöerna av tillgång till
finansiellt kapital.

Med hjälp av finansiellt kapital kan innovationsmiljön förstärka de övriga
kapitalslagen som nämnts. Det kan göras genom att testa olika strategier och
metoder för talangattraktion samt att utveckla dessa till fungerande verktyg.

Det finansiella kapitalet är även en nödvändig resurs för att attrahera samt stötta
innovatörer, entreprenörer, startups och tillväxtbolag på deras tillväxtresor från
idé till internationalisering och exit.

En kapitalförsörjning behöver säkras från de allra tidigaste skedena där
samhällets mjuka medel som bidrag och lån möjliggör starten av nya bolag, och
genom ett antal tillväxtfaser till positiva kassaflöden och stabil lönsamhet. För
att lyckas måste entreprenörerna hjälpas att förstå hur man kan säkra
kapitalförsörjningen till deras bolag samt att skapa nya starkare strukturer för
kapitalförsörjning.

Framgångsfaktorer
□ Kartlägg och tillgängliggör ”mjuka” finansiella
medel för företagens riktigt tidiga skeden.

□ Skapa tillgång till ”Smart Kapital”(Kapital &
Kompetens) i startupskedet och tidig
marknadsetablering.

□ Verka för en kapitaltillgång över dödens dal genom
en kombination av ägarkapital och förmånliga lån.

□ Skapa tillgång till tidigt expansionskapital för
internationalisering.

□ Möjliggör tillgång till regionalt och lokalt
utvecklingskapital

□ Utveckla förmågan att göra bra kapitalansökningar
med tydlig effektlogik mot utveckling och hållbar
tillväxt.

□ Koppla an till regionala utvecklings- och
innovationsstrategier.

FINANSIELLT KAPITAL
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Stärk kapitaltillgången för
tillväxtföretagen1
Tillgången på finansiellt kapital bidrar direkt till
tillväxtbolagens utvecklingsresor och den attraherar
entreprenörer.

Det möjliggör även att tillväxtföretagen kan attrahera
och integrera talanger för att bygga sina organisationer
under tillväxten när de ofta upplever negativa
kassaflöden under relativt långa perioder.

Kapitaltillgången anses vara ett av de absolut viktigaste
medlen både för att locka innovatörer, entreprenörer,
startups samt tillväxtbolag till innovationsmiljöer och
platser som ser nyföretagande som viktigt för
industriell förnyelse och hållbar tillväxt.

En stor utmaning är att oerfarna entreprenörer inte
alltid vet vad det finns för finansiella medel tillgängliga
och hur man kan få tillgång till dem. Till exempel kan
det vara svårt att föreställa sig hur olika typer av
investorer tänker och vad de förväntar sig av
tillväxtbolagen för att de skall vara beredda att
investera.

För att skapa bryggor över dödens dal behöver privata
affärsänglar och investeringsbolag aktiveras så att de
kan komplettera de offentliga aktörerna vid tillskott av
nytt riskvilligt ägarkapital.

FINANSIELLT KAPITAL
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Investerare Sydost startade som ett
projekt 2012 mellan Kalmar Science
Park, Atrinova, Företagsfabriken i
Kronoberg, Videum Science Park och
Connect Sydost. Syftet är att öka
kunskapen om hur det är att vara
privatinvesterare och att öka
kunskapen bland
entreprenörsföretag om att ta in
kapital.

Projektet syfttade också till att utveckla
ett investerarnätverk i sydöstra
Sverige och skapa mötesplatser för att
bidra till att investeringar kan
genomföras. Det handlar i första hand
om investeringar i onoterade företag i
tidiga faser.

Målen har uppnåtts med råge och
satsningen har sedan en tid tillbaka
permanentats med Kalmar Science Park
som huvudansvarig i fortsatt
samverkan med tidigare nämnda
aktörer.

Idag finns drygt 170 namn på
investerarlistan och det sker fyra
investerarpitchar per år där 4-5 bolag
får presentera sig. Sedan starten har ca
50 procent av de pitchande bolagen
rest externt kapital via Investerare
Sydost.

Kontakt: Louise Östlund, Kalmar
Science Park.

Case:

Investerare Sydost

FINANSIELLT KAPITAL

Verktyg

Skapa investerarnätverk
Ett bra sätt att stärka kapitaltillgången för relativt
nystartade bolag är att skapa sammanhållna nätverk av
privata investorer. Evenemang kan arrangeras där
kapitalsökande bolag och potentiella investorer kan
matchas.

De privata investorerna, som enskilda affärsänglar och
mindre investeringsbolag, kan komplettera de offentliga
investorernas ägarkapitalinvesteringar med både det
normalt nödvändiga 50 procent privata kapitalet samt
med olika typer av kompetens.

Connect jobbar med uppgiften i de flesta regioner i
Sverige men det arbetet kan behöva förstärkas av de olika
innovationsmiljöerna.
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I Uminova Innovations
acceleratorprogram ingår
kapitalresning som ett av fem
utbildningsblock. Processen består av
ett antal steg: inledande intervjuer,
heldagsseminarium och
uppföljningstillfällen.

Genom resan får entreprenörsteamet
en grundlig genomgång av vad det finns
för olika typer av mjuka medel, lån samt
riskkapital.

Entreprenörerna får en förståelse för
hur olika typer av investorer resonerar,
hur man lämpligen presenterar sina
bolag och vilket material som behövs.

I processen tas också upp hur
företagsvärderingar går till, hur olika
avtalsstrukturer är utformade och vad
man speciellt bör tänka på vid
förhandlingar.

Kontakt: Nils-Olof Forsgren, Uminova
Innovation

Case:

Uminova
Acceleratorprogram

FINANSIELLT KAPITAL

Verktyg

Kartlägg och utbilda
Tillgången till tidiga mjuka medel (såsom lån) och privat
och offentligt ägarkapital behöver ofta inventeras och
tydliggöras för innovatörer och entreprenörer.

Entreprenörerna behöver stöd för att förstå vilka aktörer
som finns och hur man söker olika typer av kapital. De
behöver också förstå hur investorerna resonerar och hur
man som entreprenör lämpligen presenterar sitt bolag
som investeringsobjekt. Sist men inte minst finns
avtalsfrågor som kan vara viktiga att förstå såsom
investeringsavtal och aktieägaravtal.
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Uminova Innovation initierade för några
år sedan en process som ledde till
skapandet av ett regionalt
affärsängelbolag i norra Sverige -
Northern Light Capital (NLC),

NLC hade i slutet på 2017 runt 20
delägare och tillsammans har de gjort 4
investeringar under det första
verksamhetsåret.

Uminova samfinansierade med Region
Västerbotten en process för att hitta
intresserade affärsänglar/investorer
samt bidrog medmedel för
kompetensutveckling.

Stockholms Affärsänglar (STOAF) har
kommit längst i att organisera den här
typen av verksamhet och STOAF har

bildat skola för en del andra initiativ runt
om i Sverige. STOAF anlitades för att
utbilda de nyckelpersoner som grundade
Northern Light Capital.

En styrka med Northern Light Capital är
att alla partners hjälps åt att utvärdera
investeringsobjekt enligt en
kvalitetssäkrad process och att de delar
på risken i riktigt tidiga investeringar.

Individuella partners bidrar med olika
typer av kompetensinsatser och kan
också välja att investera ytterligare
medel, vid sidan av det gemensamma
investeringsbolaget.

Kontakt: Nils-Olof Forsgren, Uminova
Innovation

Case:

Northern Light Capital

FINANSIELLT KAPITAL

Verktyg

Starta affärsängelbolag
Det finns en del svagheter med de informella nätverken
med organiserade möten vid ett begränsat antal tillfällen
per år. Det är svårt för en liten investor att få en lämplig
portfölj av investeringar för att skapa riskspridning.

Det är även svårt att skapa effektiva samarbeten vid
analyser av investeringsmöjligheterna samt att
organisera sig efter investeringarna runt värdeadderande
stöd vid affärs- och bolagsutveckling.

Ett alternativ till de lösa nätverken är att skapa bolag där
affärsänglar och andra intressenter investerar kapital
som sedan investeras vidare i en gemensam portfölj av
spännande tillväxtbolag.
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Res kapital för innovationsmiljön2
Att bygga starka och attraktiva innovationsmiljöer
bidrar till att attrahera talang till platsen, till
innovationsmiljön och till startups och tillväxtföretag.

I innovationsmiljön behövs medarbetare och
intraprenörer för att utveckla entreprenörer och
företag genom hela tillväxtresan.

De flesta innovationsmiljöer har relativt bräckliga
grundfinansieringar som behöver växlas upp på olika
sätt med olika typer av projektmedel. En stor utmaning

är att lyckas bygga hållbart strukturkapital då många
projektutlysningar är på maximalt 3 år och att det blir
för riskabelt att anställa ytterligare fast personal i
innovationsmiljöerna då projekten är för korta.

Långsiktiga finansieringar, ibland på 10 år, som
Vinnovas krympande Vinnväxtprogram, är
eftertraktade men svåra att kvalificera sig för. Det krävs
en hel del kunskap, kreativitet och mod för att skapa
bra finansieringslösningar för långsiktig utveckling av
innovationsmiljöer.

FINANSIELLT KAPITAL
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Case:

Cleaner Growth
Norra Sverige hade 2012 ett outtalat
behov av en kraftfull regional satsning
på grön teknik, ren energi och hållbara
lösningar. Det fanns en stark
utvecklingspotential med tillgång till
råvaror, forskning, innovationsförmåga,
engagerade kommunala bolag och
testbäddar.

Närheten till Vasaregionen i Finland som
har Nordens ledande energikluster var
ytterligare en möjlighet. En gemensam
satsning inom hållbarhetsområdet i
Norra Sverige, skulle kunna frigöra en
enorm potential. Parterna bestämde att
utveckla satsningen stegvis ”step by
step”.

2013-2014 startade arbetet med ett
pilotprojekt drivet av Uminova
Innovation och finansierat av ett
energibolag, ett landsting och en

forskningsplattform. Pilotprojektet
finansierades av deltagande partners.

2015-2016 utvecklades arbetet med stöd
av projekten Cleaner Growth och
Cleantech Kvarken. Målet var att öka
antalet kommersialiserade innovationer,
att öka antalet affärer som görs genom
att etablera regionen som en gemensam
internationell marknadsplats.

2017-2018 fortsätter genomförandet av
projekten Cleaner Growth och Cleantech
Kvarken. Som följd av detta har
partnerskapet tagit nästa steg genom
etableringen av samverkansplattformen
North Sweden Cleantech, som
gemensam avsändare både nationellt
och internationellt.

Kontakt: Peter Hedman, Uminova

Verktyg

Finansiera utmanings-
driven innovation
Talanger vill i allt högre utsträckning bidra till ett högre
syfte och till en bättre värld. Genom satsningar på att
möta samhällsutmaningar, inte minst inom
hållbarhetsområdet, kan en lång rad av platsens aktörer
behöva engageras. Det kräver inte så mycket finansiering
initialt men behoven ökar ofta när olika
innovationsprojekt växer fram.

En nyckel till att få finansiering är att såväl kommun/
region, akademi som civilsamhället engageras i
ansökningar ommedel och att förstås näringslivet är
involverat i projekten. Medel finns hos regionalfonder,
socialfonden, Tillväxtverket, Vinnova och
Energimyndigheten för att nämna några.

FINANSIELLT KAPITAL
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Case:

Techtank i Olofström,
Blekinge
Techtank är ett teknikkluster i södra
Sverige som samlar avancerade industri-
och teknikföretag med tyngdpunkt mot
fordonsindustrin. Man arbetar
tillsammans med partners från samhälle
och akademi för att nå nya marknader,
driva teknikutveckling samt attrahera
och utveckla kompetens.

2008 drabbades Olofströmmed omnejd
extremt hårt av fordonskrisen. Man
samlade då kraft i regionen för att täppa
kompetensgapen som uppstod i
företagen och även rusta dem för
framtiden.

Samverkan kring kompetensutveckling
visade sig fungera bra och skapade mer
effekter än själva utbildningarna. Fler
kontaktytor skapades på många olika

nivåer och gav en samsyn samt en vilja
att långsiktigt göra mer tillsammans.

Ekonomiskt är Techtank byggt på
företagens medlemsavgifter, som är
maximalt 40 000 kr per år. 2010 tog
Olofströms kommun också ett viktigt
beslut att man under 10 år skulle avsatta
2,5 miljoner kronor per år för att med
olika aktiviteter stötta företagen att
skapa 1000 nya jobb.

Dessa pengar växlas upp dubbelt via
Region Blekinge och genom ett ERUF-
projekt växlas detta upp ytterligare en
gång, vilket innebär att man totalt
2015-2018 har ca 17 miljoner kronor,
varav hälften alltså är ett stöd från EUs
regionala utvecklingsfond.

Kontakt: Ingela Håkansson, Techtank

Verktyg

Finansiera
klustersamverkan -
innovera ur krisen
Att mobilisera industrin i kluster och nätverk i samband
med industriella kriser och lågkonjunkturer kan vara
framgångsrikt. På så sätt påvisas ett seriöst intresse från
näringslivet att bygga innovationsmiljöer och för att
innovera ur krisen.

Det kan vara lättare för kommuner och regioner att
bevilja långsiktiga finansiella stöd när näringslivet tagit
täten. I kommande faser breddas lämpligen
engagemanget regionalt för att skapa långsiktig
samverkan mellan näringsliv, samhället och akademin.
Initiala näringslivsfinansieringen växlas upp med publika
medel.

FINANSIELLT KAPITAL
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Varumärkeskapital
- Värdet av ett
gott anseende

Genom att en innovationsmiljö blir känd och respekterad i omvärlden
så blir det enklare att attrahera talang. Dessutom uppstår ett antal
andra långsiktiga värden i kölvattnet av ett gott anseende. Men är
inte varumärket snarare ett resultat av allt det hårda arbete som
görs?

Varumärkeskapital har beskrivits som det samlade immateriella värde
som uppstår genom att ett varumärke har inarbetats. Ur talangens
perspektiv finns ett direkt värde av ett gott anseende hos en
innovationsmiljö. Det spiller över på det egna företagets varumärke
och attraktivitet.
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Innovationsmiljöns varumärke kan ses ur två perspektiv. Dels kan det ses som
den uppfattning och det renommé som finns hos entreprenörer och andra
målgrupper. Dels kan varumärket ses som ett kraftfullt styrmedel för hur
innovationsmiljön ska utveckla sin lyskraft - som helhet och inom olika nischer.

Fyra delar av innovationsmiljöns varumärkesbyggande kan lyftas fram (utan
inbördes vikt). Den första är att utveckla en hög grad av kännedom. Med det
menas att de målgrupper vi vill nå känner till oss och är införstådda med vad vi
gör. Sophia Antipolis i sydfrankrike var under flera decennier "top-of-mind" som
framgångsrik innovationsmiljö och har dragit stor nytta av det.

En annan är att utveckla ett gott anseende. Att vara respekterad och åtnjuta ett
gott förtroende. Bidragande faktorer till anseendet är förstås uppnådda och
kommunicerade effekter men också starka företagsvarumärken och det
ledarskap/entreprenörer som personifierar innovationsmiljön.

En innovationsmiljö kan vinna på att hitta ett eget uttryck. Helt enkelt att ha en
stark identitet och upplevas autentisk (äkta). Kanske är motsatsen lättast att
beskriva; att vara plastig och alltför lik andra. Ett bra sätt att uppfattas äkta är att
lyfta in tydliga platskvaliteter. En lång rad exempel på innovationsmiljöer finns
där själva lokaliseringen knyter an till platsens historia. Ett exempel på det är
Munktell Science Park som nämns som case under Strukturkapital.

Den sista komponenten är att ta position eller som det också kan uttryckas; att
spela en roll i världen. I en föränderlig tillvaro uppstår hela tiden möjligheter att
inta försprång och innovationsmiljön kan inarbeta varumärkesrevir som ger
lyskraft och attraktivitet för talang inom just det fältet.

Framgångsfaktorer
□ Ta fram en tydlig idé och strategi för
innovationsmiljön som varumärke.

□ Utveckla en flöde av nyheter om era innovationer,
startups och initiativ som skapar renommé.

□ Bygg in platsen som en naturlig ingrediens i
innovationsmiljöns varumärke och marknadsföring.

□ Klargör, inarbeta och marknadsför innovations-
miljöns fokusområden.

□ Forma den fysiska miljön med varumärket som
utgångspunkt och inspiration.

□ Bygg allianser med andra aktörer som har
varumärkesmässig lyskraft att dra nytta av.

VARUMÄRKESKAPITAL
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Stärk innovationsmiljöns övergripande
varumärke1
Innovationsmiljön kan ses som ett övergripande
varumärke som ger ett mervärde för företagen. Ibland
kallas det Branded House. Det är när man investerar i
ett starkt gemensamt varumärke som lånar ut sitt
renommé till enskilda produktvarumärken. Bilmärken
som Audi, BMW och Volvo använder sig av strategin.

Ett nystartat företag som har ännu inte utvecklat en
lyskraft och ett varumärke som arbetsgivare är en av de
största vinnarna av en attraktiv, omgivande
innovationsmiljö. Det är för många små företag en
kvalitetsstämpel att ha blivit antagen av en inkubator
eller Science Park med ett gott renommé.

Ett praktiskt tips för den som vill lyckas med en Branded
House-strategi, det vill säga i det här fallet att stärka
innovationsmiljön som paraplyvarumärke, gäller det att
ha en tydlig linje i sin varumärkesstrategi. Det gäller
också att inte ha alltför många fragmenterade budskap.
All kommunikation bör understödja inarbetningen av
det gemensamma varumärket före de enskilda delarna.

VARUMÄRKESKAPITAL
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Infotech Umeå är en satsning inom
Uminova Innovation. De jobbar för att
Västerbotten ska bli en av världens
bästa platser för techbolag att växa och
nå en internationell marknad.

På infotechumea.se läggs de senaste
bransch-nyheterna upp från regionen.
Relationer byggs med svenska och
utländska nyckelaktörer och medier för
att de ska känna till vad som händer i
Umeå och den potential som finns.

En journalist skapar ett högkvalitativt
innehåll i nyhetsflödet. Ett redaktionsråd
träffas regelbundet för att diskutera den
strategiska kommunikationen som
bland annat innefattar Veckans startup,

How-to och månadens story. Allt för att
lyfta storyn kring startup bolagen och
tips som inspirerar till action.

På evenemang som Umeå Tech Arena
och mingelträffar kan de som jobbar
eller vill jobba med IKT bekanta sig med
intressanta bolag, knyta kontakter och
inspireras till att tänka större. På
Uminova Innovation, som Infotech
Umeå är en del av, finns affärscoacher
som är specialiserade på techbolag och
har egen erfarenhet av att driva
framgångsrika startups.

Kontakt:Maria Olofsson, Uminova
Innovation

Case:

Infotech Umeå

Verktyg

Nyhetsflöde för
varumärkesbyggande
I tider av sociala medier handlar varumärkesbyggande
alltmer om att öka relevansen för mottagaren och att
ständigt ha ett högaktuellt redaktionellt innehåll.

För en innovationsmiljö som vill skapa lyskraft för talang
spelar stories om entreprenörer, startups och deras
initiativ en viktig roll.

VARUMÄRKESKAPITAL
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Inarbeta starka nischer och
fokusområden2
Det finns en lång rad skäl till varför innovationsmiljöer
bör koncentrera sig på ett eller ett fåtal fokusområden.
Ett sådant skäl är möjligheten att inarbeta
varumärkesmässiga revir som stärker förmågan att
attrahera talang och investeringar.

I valet av fokusområde kommer förstås de klassiska
frågorna ställas; har vi tillräcklig kompetens och kritisk
massa för att ta reviret?

Men det potentiella fokusområdet kan också värderas
utifrån ett varumärkesperspektiv. Är fokusområdet

redan överetablerat av för många aktörer? Kan vi
fokusera än tydligare på någon viss nisch där vi har
särskilt hög trovärdighet? Har fokusområdet den
lyskraft som krävs för att dra till sig talang och
investeringar?

Genom att innovationsmiljön bygger varumärken runt
fokusområden kan marknadsföring och
kommunikation bli mer relevant för de talanger vi vill
attrahera till innovationsmiljön.

VARUMÄRKESKAPITAL
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Forest Business Accelerator har fått stor
uppmärksamhet runt om i landet och
positionerat Västernorrland som en
stark startupregion inom det skogliga
området.

Programmet har genererat stor
spridning via nationell media men också
väckt intresse och premierats av
representanter från Sveriges regering,
näringsliv och innovationssystem.

Forest Business Accelerator är ett
samarbete mellan SCA, IBM och
BizMaker. Hit antas Sveriges mest
lovande nya företag som vill vara med
och förändra skogsindustrin med sina
innovationer. Genom att korsbefrukta
skogsindustrin med digitalisering och

entreprenörskap ser vi möjligheter att
skapa helt nya lösningar för både bättre
affärer och en bättre värld.

Programmet pågick under maj till
december 2017. Åtta spännande skogliga
startups har antagits, från Malmö i söder
till Luleå i norr, med målet att nå ut på
internationella marknader. För att lyckas
ges företagen tillgång till
branschspecialister, avancerade
teknikplattformar, affärsnätverk och
framtida samarbetsmöjligheter med
storbolagen.

Läs mer på www.bizmaker.se/forest

Kontakt:Mona Sundin, Åkroken Science
Park

Case:

Forest Business Incubator

Verktyg

Använd platsens
kunskapsförsprång
Den industriella specialisering som råder på en plats
utgör ofta en naturlig möjlighet att inarbeta ett
varumärkesmässigt revir. Det har demostrerats av en
lång rad kluster runt om i Sverige och i övriga världen.

En framgångsfaktor är då att ge nischområdet den
attraktivitet som krävs för att konkurrera om talang. I
de fall det handlar om sektorer och branscher som inte
spontant kopplas samman med till exempel
digitalisering, entreprenörskap och andra drivkrafter för
innovation, krävs särskilt nytänkande.

VARUMÄRKESKAPITAL
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Strukturkapital -
Summan av alla
mjuka delar
Ett sätt att förklara strukturkapital är förhållandet till
humankapital som är individernas kunskap och färdigheter, som ju
försvinner när medarbetarna går hem för dagen. Strukturkapital å
andra sidan stannar i organisationen även ommänniskorna går hem
eller slutar.

Strukturkapital innefattar alltså kunskap och arbetssätt i olika
former, allt från dokument och modeller, processbeskrivningar och
prototyper, programvara och produktionsmetoder.

För en innovationsmiljö är utvecklandet av strukturkapital en nyckel
till att skapa uthållig konkurrenskraft och bestående värden.
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Strukturkapital används ofta som förklaringsmodell till värdeskapande i
företag och organisationer. Tankegångarna och forskningen inom det här
området är internationell men mycket grundar sig i svensken och
professorn i Lund Leif Edvinssons arbete kring intellektuellt kapital.

Enligt Edvinsson utgörs intellektuellt kapital av humankapital och
immateriellt strukturkapital. Men det paradoxala med det immateriella
strukturkapitalet är att det inte syns i den traditionella balansräkningen,
trots att det ligger till grund för värdet av ett bolag.

Med avseende på talangattraktion och innovationsmiljöer har vi valt att ta
med både det immateriella och det materiella i strukturkapitalet. Det
materiella strukturkapitalet innefattar alltså sådant som kan anges som
tillgång i en balansräkning, från byggnader, inventarier, maskiner och
utrustning.

En nyckelfråga angående innovationsmiljöns immateriella strukturkapital
ur talangens perspektiv är den om funktion - det vill säga om rätt
förutsättningar finns för en talang att förverkliga sina möjligheter. Finns de
utvecklingsprocesser, den ledning, kunskapsöverföring och sammanhang
som avsevärt höjer produktiviteten och värdet av talangens arbete?

Ur innovationsmiljöns perspektiv så är det nog oftast så att långsiktiga
utvecklingsprojekt rörande strategier och verktyg för bättre
talangattraktion gäller något av de övriga kapitalslagen. Dokumenterade
och bevisat fungerande strategier och verktyg hamnar efter lyckade tester i
innovationssystemets immateriella strukturkapital.

Nyckelfrågan angående innovationsmiljöns materiella strukturkapital ur
talangens perspektiv är förstås den fysiska miljön. Finns det utrymme, och
arbetsmiljö som behövs? Finns det IT- och teknikstöd som kan behövas?

STRUKTURKAPITAL

Strukturkapital
Immateriellt

Strukturkapital
Materiellt

Socialtkapital

Finansielltkapital

Hum
an kapital

Varum
ärkeskapital
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STRUKTURKAPITAL

Framgångsfaktorer för utveckling av strukturkapital
□ Att innovationsmiljön har en tydlig och kommunicerbar process för talangen och verksamheten. Till exempel en
inkubator med utvecklingsprocesser som lockar talanger och ger en profil.

□ Att kunna hjälpa talanger omvandla sin kunskap till strukturkapital på ett sätt som är bestående och kan
värderas. Kan insikter omvandlas till patent? Kan kunskap fångas i algoritmer?

□ Att betrakta den fysiska miljön som strukturkapital och göra den attraktiv och ändamålsenlig för talangerna, till
exempel genom tillgång till utrustning, inredning och utrymme.

□ Att kunna systematisera och sprida kunskap. Den innovationsmiljö som har förmågan paketera kunskap kan
därmed hjälpa till att tillgängliggöra den för andra i innovationsmiljön eller utanför.

□ Att skapa ett eget ”arbetssätt” med allt från processar till hjälpmedel och event som kännetecknar
innovationsmiljön bygger värde genom sitt strukturkapital.
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Det materiella strukturkapitalet1
Även om distansarbete kan fungera och talanger i vissa
fall kan vara ”virtuella” är den fysiska miljön,
byggnaderna och lokalerna viktiga. Det är också den
geografiska platsen med dess karaktär och utbud.

I bästa fall får den fysiska miljön människor att interagera,
samtala och samarbeta kring innovation. Samtidigt bör den
ge möjlighet till avskildhet och koncentration. Sist men inte

minst bör den fysiska miljön inte vara exklusiv för de som
redan ingår i innovationsmiljön utan bildligt och ibland
bokstavligt ha dörrarna öppna för enskilda eller
communities av studenter, forskare, medborgare, eller
företagare.

STRUKTURKAPITAL
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En framgångsrik affärsmodell för att
skapa mandat över den fysiska miljön är
att arbeta strategiskt och långsiktigt
mot hyresvärdar för att vara delaktig i
urval av nya hyresgäster i miljön, skapa
event och nätverksaktiviteter som
attraherar människor.

Viktigt är att erbjuda fastighetsägaren
den kunskap, erfarenhet och det vida
nätverk som finns inom en Science Park
för att arbeta mot det gemensamma
målet att attrahera talangfulla
människor och bli morgondagens
vinnare.

Lokaliseringen, arkitekturen och
historiken ger ibland science parks,

inkubatorer eller geografiska kluster en
speciell ställning. Åkroken Science Park
har kunnat utnyttja en fastighet som vid
1800-talets slut innehöll Grönborgs
Bryggeri i Sundsvall.

Sundsvalls västra delar präglas nu av
kunskap, med både gymnasieskola och
universitet, och kvarteret har blivit ett
kreativt centrum. Det gamla bryggeriets
interiörer med grova stöttor och bjälkar
av trä och gammalt tegel i dagen ger
industrihistorisk inramning till det nya.
Dit hör den stora glasgården med
restaurang och samlingsutrymmen.

Kontakt:Mona Sundin, Åkroken Science
Park

Case:

Åkroken

Verktyg

Skapa win-win kring den
fysiska miljön
Innovationsmiljöer behöver ständigt omvandla sina
fastigheter och lokaler för att möta snabbt föränderliga behov.
Den fysiska miljön kan ibland förbättras enkelt med hjälp av ny
inredning eller inventarier. Men ofta krävs större grepp som
innebär att ytornas användningsområde ändras i grunden eller
att fastigheten byggs ut. För att klara förändringarna krävs att
man har rådighet att påverka lokernas utformning i hög
utsträckning.

Många Science Parks och inkubatorer är hyresgäster och äger
alltså inte de fastigheter man är verksam inom. Därför behövs
ett förtroendefullt samarbete utvecklas med fastighetsägare
och andra huvudmän.

STRUKTURKAPITAL

69



Gamla industrilokaler har omdanats
på flera platser med mycket gott
resultat. Vid Munktell Science Park
har gamla verkstäder från slutet av
1800-talet omvandlats till en
ändamålsenlig kontors- och
nätverksmiljö. Johan Munktells
innovationer under 1800-talet, bland
annat Sveriges första lokomobil och
lokomotiv tjänar som inspiration till
dagens verksamhet.

I Drammen i Norge har utvecklingen av
en innovationsmiljö i den gamla
pappersfabriken – Papirbredden –
sedan 2004 präglat staden och gett nya
möjligheter till högskolan.

I betydligt nyare fastigheter har t.ex.
Kalmar Science Park och Netport
Science Park dragit nytta av en närhet
till centrum och framför allt en närhet
till havet. Med ljuset och en öppen
horisont bidrar det materiella till
innovationsmiljöernas strukturkapital.

Case:

Munktell och Papirbredden

Verktyg

Den fysiska miljön som
innovationsresurs
Eftersom innovationsmiljöns materiella strukturkapital –
t.ex. lokaler, byggnader och omgivning – är så påtaglig är
det logiskt att utveckla och använd den fysiska miljön för
att skapa inspiration och mana till kreativitet.

Det handlar dels om ändamålsenlighet dvs. att inreda
och utrusta lokalerna på ett optimalt sätt som skapar
sammanhang och leder till tillfällen då talanger kan
träffas, dels om att den fysiska miljön (som
strukturkapital) underbygger och förstärker de andra
kapitalslagen.

Ändamålsenligheten innebär till exempel att olika
grupper inom innovationsmiljön vid olika tillfällen kan
använda lokalerna för specifika syften. Det handlar också
om att öka möjligheten till givande och spontana möten.

En ändamålsenlig och inspirerande fysisk miljö kan locka
humankapitalet, främja det sociala kapitalet, stärka
varumärkeskapitalet och förbättra tillgången på det
finansiella kapitalet.

STRUKTURKAPITAL
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Det immateriella strukturkapitalet

Talanger är flyktiga. På grund av sin kompetens är de
förstås eftertraktade av många tänkbara arbetsgivare
på mång olika platser och kommer under en karriär att
vara verksamma på olika ställen. Därför är också
talangattraktion en uppgift som aldrig tar slut – den
hanterar ett flöde.

En innovationsmiljö måste därför skapa en
arbetsstruktur och paketera kunskap i sin verksamhet
som klarar av ett flöde av talanger.

Med rätt roller, arbetssätt och processer (dvs.
strukturkapital) kan en innovationsmiljö skapa sitt
unika sätt att jobba. Det strukturkapitalet innebär att
en nyanställd i innovationsmiljön kommer in i jobbet
snabbare och blir produktiv snabbare.

STRUKTURKAPITAL
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Arctic Business Incubator (ABI) jobbar
med att skapa nya innovativa tech
startups från akademin och industrin,
men även från enskilda innovatörer.

Kärnområden är affärsutveckling, bygga
team och finansiering för dessa unga
bolag. ABI har sedan en tid en person,
Leila Ashrafi, som uttalat har en Talent
Manager-roll.

Som Talent Manager möter man tidigt
grundarteamet och en bild skapas av
deras kompetens och förmåga. Sedan
jobbas aktivt med att komplettera och
stärka teamet.

Framgångsfaktorer är att hitta personer
med startup-erfarenhet, bra förmåga att
nätverka och en vilja att möta personer
på olika nivåer, med olika kompetenser
och kulturer.

STING har motsvarande funktion.
Genom aktiviteter, workshops och
andra samarbetsevenemang jobbar
Raman Ramalingam för att ansluta
universitet, skolor och talangpooler till
STINGs startupvärld. Dessutom håller
Raman på att undersöka olika
ersättningsvillkor för talanger som inte
enbart baserar sig på lön.

Kontakt: Leila Ashrafi, ABI

Case:

Arctic Business Incubator
och Sting

Verktyg

Rekrytera en Talent
Manager
Eftersom tillgången och utvecklingen av talanger är så
avgörande för innovationsmiljöer kan det vara lämpligt att
anlita eller anställa en person som ansvarar för och har
mandat att skapa speciella talangattraktionskoncept för
startups. En Talent Manager.

Den största skillnaden mellan en Talent manager och en
traditionell HR-ansvarig är att den förstnämnda fokuserar
på talanger till små och medelstora tillväxtföretag. Ofta
söker startups mycket specifika kompetenser och
erfarenheter samtidigt som de inte alltid har råd att
anställa och avlöna de här talangerna på traditionella
villkor sommarknadsmässig lön och förmåner.

En framgångsfaktor för en Talent Manager är insikt de
behov och utmaningar som talanger och deras
medföljande möter.

STRUKTURKAPITAL
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Kalmar Science Park har för närvarande
tio expertrum som alla är kostnadsfria
och öppna två timmar varannan vecka
för de bolag som är anslutna till
verksamheten. De flesta av
expertrummen är öppna för drop in på
plats medan vissa sker via förbokning
och videokonferens; allt beroende på
vilken expertis som efterfrågas.

Oavsett om det är ett litet bolag, en ny
start-up eller ett stort bolag så dyker det
upp frågor där det kan behövas
experthjälp av någon utifrån. Det kan
gälla funderingar om finansiering, HR,
juridik, försäkringar och mycket mer.

Vår expertis ställer upp kostnadsfritt och
aktiviteten avslutas med en gemensam
nätverkslunch.

En viktig effekt av expertrummen är att
de bidrar till att bolagen förstår vad de
behöver. Det blir sedan en fin
utgångspunkt att bygga vidare på i
affärsutvecklingsarbetet.

Kontakt: Louise Östlund, Kalmar Science
Park

Case:

Expertrum i Kalmar

Verktyg

Strukturerad tillgång till
kunskap
Eftersom immateriellt strukturkapital utgörs av
paketerad kunskap och erfarenhet bör innovationsmiljön
ta reda på var den finns och göra den tillgänglig för
talangerna och företagen.

Det handlar inte bara om innovationsmiljöns egen
personal (coacher, mentorer, talent managers,
styrelseledamöter) utan även sådan kompetens som finns
hos vissa företag i innovationsmiljön som kan vara nyttig
för flera. Dessutom kan det vara kompetens och expertis
(juridik, ekonomi, patent, finansiering) som finns utanför
innovationsmiljön som kan tillgängliggöras på ett
strukturerat sätt.

STRUKTURKAPITAL
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Uminovas eventmanual har tagits fram
för att uppnå högre kvalitet och kunna
nyttja hela potentialen av olika events
(innan, under, efter).
Antalet events och eventkoncept har
begränsats och istället siktar Uminova på
att anordna få, riktigt vassa events, och
leverera hundraprocentigt. På så sätt
uppnår de större kommunikativ effekt
och tiden utnyttjas bättre.

Manualen slår fast syften som påverkar
utformningen av eventet. Övergripande
syfte: All vår kommunikation – och
därmed alla events – ska präglas av den
varumärkesstyrande uppgiften: att
etablera och bevisföra bilden av Uminova

Innovation som en central drivkraft som
utvecklar den regionala startup-
communitiyn.

Deras events ska förutom det
övergripande syftet, uppfylla ett eller två
sekundära syften: attrahera idéer,
kompetens, riskkapital eller addera värde
eller inspiration för bolagen.

Kontakt:Maria Olofsson, Uminova

Case:

Uminovas eventmanual

Verktyg

Skapa en eventmanual
Att skapa trivsel och inspirera till innovation genom att
locka och sammanföra talanger är en nyckelaktivitet för
innovationsmiljöer. Men intresset för och effekten av ett
enskilt evenemang är begränsat i tiden om det inte finns
en bakomliggande tanke som fortsätter att göra det
aktuellt.

Det kräver vissa insikter och kunskap för att ordna ett bra
event och ett sätt att skapa strukturkapital kring detta är
t.ex. att sätta ihop en praktisk eventmanual. Värdet blir
tydligt omman tänker på situationen att en ny person ska
ta över uppgiften.

Hur mycket enklare blir det inte om det finns en
eventmanual eller liknande som samlar kunskap och
erfarenheter?

STRUKTURKAPITAL
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Låt oss ta nästa steg...
Genom projektet TMI har vi tagit första steget i utforskandet
av innovationsmiljöer som talangmagneter. Säkert finns fler
goda exempel och utvecklingsmöjligheter som vi ännu inte
lyckats sätta fingret på.

Tveka inte att ta en kontakt med oss för att hitta nya
verktyg eller om du vill arrangera ett seminarium eller
idéprocess för att tillämpa verktygen i den här handboken.

PER EKMAN
Tendensor AB
E-post: per.ekman@tendensor.se
Tel: 0707-449980

MATS SEGERSTRÖM
Nordic Place Academy
E-post: mats.segerstrom@placeacademy.com
Tel: 0702-67 14 09

JAN SNYGG
Place Consulting AB
E-post: jan.snygg@placeconsulting.se
Tel: 0705-36 53 40

Handboken tillhör
projektdeltagarna.
En grundidé i projektet TMI har varit samskapande. Därför är
också rättigheterna till den här handboken delad mellan de
innovationsmiljöer som deltagit i projektet och Nordic Place
Academy. Handboken kan fritt dupliceras, tryckas och
distribueras av alla projektets partners.
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