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innoVationer Är komplexa
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi på Centrum för  
tjänsteforskning, CTF, menar att innovationsbegreppet är mer kom-
plext än vad som många tänker i första anblick.

– Många förknippar det med 
produktinnovationer och jäm-
ställer tjänsteinnovationer med 
produktinnovationer, men vad vi 
arbetar mest med är innovationer 
vad gäller affärsmodeller, proces-
ser och kundupplevelser, säger An-
ders Gustafsson. 

– Vi brukar tala om tio olika typer 
av innovationer. Rent konkret kan 
det handla om hur tillverkande 
företag tar betalt för sina tjänster, 
hur kunder ska involveras i ut-
vecklingsprocessen eller hur buti-
ker ska agera för att ge sina kunder 
en annorlunda upplevelser när de 
handlar. Vi undervisar också om 
det i vår user-innovation kurs.
 
Idag fungerar Karlstad regionen 
som en stor labb-miljö för samspe-
let mellan forskning, utbildning, 
innovation. Det som utmärker 
den typen av innovationer som 
Anders Gustafsson arbetar med 
är att de sker i en kontext, inte 
någonstans där kunder inte har 
tillträde. CTF har under lång tid 
arbetat upp ett förtroende som gör 
att forskarna får göra förändringar 
och observera vad som händer 
och till och med involvera ett fö-
retags kunder i olika experiment. 

Detta är möjligt tack vare att man 
byggt ett långsiktigt och nära sam-
arbete med företagen/klustren i 
regionen.

– Nu fortsätter vi på den inslagna 
banan och bygger experiment för 
att se vad som händer djupt inne 
i våra samarbetspartners verksam-
heter, berättar Anders Gustafsson.

– Det handlar om att försöka för-
stå de grundläggande mekanismer-
na både för företag men också för 
konsumenter.
 
För CTF’s samverkan är de regio-
nala klustren viktiga men också de 
många internationella samarbets-
partners man har. Dessutom finns 
ett konstant flöde av internatio-
nella professorer som kommer 
för att ta del av och delta i CTFs 
arbete. 

– Vi har något som är helt unikt, 
menar Anders Gustafsson. 
– Det finns ingen som har tillgång 
till den typ av empiri som vi har, 
och det intresserar väldigt många 
välrenommerade forskare.

Anders Gustafsson har många ex-
empel på samverkansprojekt som 

har lett fram till innovationer. 
Inom ramen för The Packaging 
Arena har man utvecklat meto-
derna för att använda eye-track-
ing-teknik, processen att mäta och 
förstå människors ögonrörelser, 
och att koppla ihop detta med 
deras beteende. På ICA Maxi görs 
experiment för att se hur kunder 
påverkas på olika sätt i en inköps-
situation. Andra exempel är Löf-
bergs Lilas produktserie Löfbergs 
finaste samt företaget Antifones 
nya affärsmodell som båda ba-
serats på vad som framkommit i 
gemensamma experiment.
 
– Den rapport som finns framta-
gen av region Värmland har visat 
att det finns en ökad acceptans 
bland företagen för ett samarbete 
med universitetet och det är nog 
väldigt viktigt, avslutar Anders 
Gustafsson. 

– Karlstads universitets image och 
varumärke får en kraftigt positiv 
förstärkning och detta kommer 
till nytta också för studenterna. 
Företagen vet var de kan vända sig 
för att få kunskap och kompetens, 
och det är precis vad de gör också.

anders Gustafsson
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Innovationsbegreppet 
är mer komplext än 
vad som många tänker 
i första anblick.

Professor i 
företagsekonomi



nÄra till praktiska lösningar
Steget mellan forskning och innovation är inte så långt på avdelning-
en för datavetenskap, menar Anna Brunström, professor inom ämnet 
på Karlstads universitet.

– Det är en glidande skala, där 
de mer tillämpade forskningspro-
jekten kan ha innehåll som ligger 
mycket nära praktiska tillämp-
ningar i näringslivet.

Inom undervisningen i dataveten-
skap finns närheten till innovatio-
ner på två sätt. Dels genom att ny 
teknik och de senaste industriella 
tillämpningarna ofta förs in som 
moment i olika kurser. Och dels 
genom att verktyg för att hantera 
innovationsprocessen lärs ut i kur-
ser som berör projektledarskap, 
gruppdynamik, entreprenörskap 
och utvecklings- och designpro-
cesser. Ibland kan till och med 
kurser resultera i innovationer.

– Projektkursen i datavetenskap 
arbetar ofta med skarpa uppdrag 
från det lokala näringslivet, berät-
tar Anna Brunström. 
– Det finns flera exempel på att 
projektresultaten resulterat i kom-
mersialiserade innovationer.

Ett sådant är verktyget Tracs, som 
utvecklades i en projektkurs som 
var förlagd på Compare Testlab 
(en del av regionens IT-kluster 
Compare). Tracs är ett system som 
hjälper testare att hantera utvärde-

ringen av olika programvaror, ge-
nom att samla in och strukturera 
resultaten från olika tester. 

Forskningsprojekt bedrivs ofta i 
samarbete med industrin, vilket 
ökar möjligheterna att de resulte-
rar i innovationer.

– Generellt sett är företagen bättre 
än akademin på att upptäcka och 
ta vara på idéer som kan kommer-
sialiseras, menar Anna Brunström. 
– Genom att ha med företag i pro-
jekten får man tillgång till färdiga 
processer för att hantera innova-
tioner och affärsmöjligheter.

I sådana samarbetsprojekt arbe-
tar man mycket medvetet med 
en modell och plan för genom-
förandet av samverkan och sam-
produktionsprocessen mellan de 
ingående parterna. Förutom att 
etablera rätt grundförutsättningar 
för projektet och välja ett veten-
skapligt angreppssätt som under-
stödjer samverkan bygger model-
len på att etablera en portfölj av 
samverkansaktiviteter av olika typ. 

Ett uppmärksammat exempel på 
lyckad samverkan är EU-projektet 
FIVES. Här har samverkan genom 

Compare varit ett sätt att hjälpa 
forskarna att utveckla affärsmöjlig-
heterna. En algoritm för att kunna 
matcha små filfragment mot tidi-
gare kända filer, exempelvis för 
att identifiera barnpronografiskt 
material, är nu på väg att patente-
ras. Samtidigt engageras partners 
från europeiska polismyndigheter, 
forskningsinstitutioner och före-
tag med målet att utveckla verktyg 
för att utreda sexuella övergrepp 
mot barn.

Det finns även exempel på att 
forskningen resulterar i innovatio-
ner som, istället för att patenteras 
eller säljas, blir en del av öppna 
industristandarder eller open sour-
ce-lösningar. I ett projekt kring på-
litliga och säkra protokoll för in-
formationsöverföring kom en del 
av projektresultatet att standardi-
seras genom IETF, Internet Engi-
neering Task Force. Samtidigt kom 
en annan del av projektresultaten 
att ingå i produkter från Ericsson, 
som tillsammans med Tieto var 
partners i projektet.

anna brunström

Steget mellan forsk-
ning och innovation 
är inte så långt på 
avdelningen.

Professor i 
datavetenskap
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nya lösningar på problem
För mig innebär innovation nya lösningar på problem, säger Bodil 
Wilde-Larsson, professor i omvårdnad. Inom mitt ämne omvårdnad 
innebär det att lösa problem och behov inom vården. 

Det kan till exempel ske genom 
införandet av en organisations-
form, en ny mätmetod eller ett 
nytt hjälpmedel.

Bodil Wilde Larsson disputerade 
1994 på en avhandling som inne-
höll utveckling av en teoretisk 
modell över vårdkvalitet ur ett pa-
tientperspektiv och framtagande 
av en mätmetod. Bodils forskning 
har under det senaste decenniet 
främst fokuserat på teoretisk vi-
dareutveckling av vårdkvalitetsbe-
greppet, metodologisk förfining 
samt samspel mellan olika indi-
vidfaktorer och vårdorganisato-
riska förhållanden. Metoden heter 
KUPP som står för Kvalitet Ur 
Patientens Perspektiv.

– Mitt val av avhandlingsämne 
kom från min tid som yrkesverk-
sam sjuksköterska, då jag såg att 
det fanns ett stort behov att mäta 
och utveckla kvaliteten i vården. 
Det saknades dock bra metoder 
för att mäta kvaliteten. 

Idag har över 500.000 personer 
besvarat ett KUPP-formulär, och 
KUPP används som ett verktyg i 
kvalitetsutvecklingsarbete inom 
vården.

 KUPP är nu översatt till 13 olika 
språk och har resulterat i ett stort 
antal vetenskapliga artiklar. Bodil 
Wilde-Larsson har fortsatt utveck-
la metoden ihop med patient- och 
personalgrupper inom olika vård-
verksamheter och Vårdförbundet. 
KUPP används i utbildningar 
inom omvårdnadsområdet både 
nationellt och internationellt. Me-
toden har även använts i många 
doktorsavhandlingar samt  kandi-
dat- och magisteruppsatser. 

Pågående forskning vid Karlstads 
universitet där KUPP används 
som metod är bland annat en 
nationell studie om förlossnings-
vård, studier inom cancervård 
samt utvärdering av arbetsmodel-
len Patientnärmre vård. Metoden 
används också som mätinstru-
ment i flera doktorsavhandlingar 
och magisteruppsatser i omvård-
nad vid Karlstads universitet. 

– Min förhoppning är att den här 
forskningen ska bidra till bättre 
kvalitet i vården, bättre utbildning 
och bättre arbetsmiljö för dem 
som jobbar inom vården, säger 
Bodil Wilde-Larsson.

  
  

bodil Wilde-larsson

För mig innebär inno-
vation nya lösningar 
på problem.

Professor i 
omvårdnad
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att se förÄndringsbehoV
Det finns en ganska begränsad syn på vad en innovation är för nå-
got. Jag menar att det lika gärna kan vara en synvända som en ny 
vara eller tjänst, säger Cecilia Nahnfeldt.

Cecilia Nahnfeldt är lektor i religi-
onsvetenskap och har genom sin 
forskning fått uppleva det svenska 
innovationssystemet, mött det 
som forskare inom humaniora 
och med ett synsätt, snarare än en 
produkt, som innovation.

– Den stora nyttan med innova-
tioner eller synvändor inom det 
humanistiska fältet är att de bry-
ter upp stelnande samhällsstruk-
turer och gör det föränderligt. Vi 
ger förutsättningar att tänka an-
norlunda, reflektera över samhäl-
let dess förändringar och hur det 
skulle kunna se ut. Enligt mig är 
det grunden i all innovation - att 
se förändringsbehoven, säger Ce-
cilia Nahnfeldt.

Som religionsvetare och forskare 
inom tros- och livsåskådningsfrå-
gor har Cecila Nahnfeldts forsk-
ning bland annat handlat om hur 
man kan skapa balans i livet. Ar-
betet tar tid från familjelivet – och 
tvärtom. Att uppnå den där balan-
sen mellan karriär och tid för nära 
och kära verkar svårt. 

I projektet Jämväxt, som drivs av 
Centrum för genusforskning vid 
Karlstads universitet, har hon och 

hennes kollegors forskning ut-
vecklats till en företagsidé. Cecilia 
Nahnfeldt har de senaste åren ar-
betar med att förverkliga idén och 
bland annat att patentskydda den. 
Idén är att genom en märkning 
kvalitetssäkra att företag arbetar 
strukturerat med frågor om balans 
i livet. Grunden för märkningen 
har arbetats fram tillsammans 
med näringsliv och organisationer 
i Värmland. 

– Det är skillnad på innovationer 
inom humaniora/samhällsveten-
skap och exempelvis naturveten-
skaplig forskning. Mitt material 
handlar om nya perspektiv, vink-
lar och problemhantering bland 
mänskliga gemenskaper. Innova-
tionen uppstår i relation och kom-
munikation med andra.  

Via inkubatorverksamhet knop-
pas nu en del av forskningsprojek-
tet av och ska finna en väg ut på 
marknaden. Märkningen kommer 
att vara baserad på alla erfarenhe-
ter från samarbetet med det värm-
ländska näringslivet.

– Projektet startade med att vi som 
forskare och samarbetspartners 
från näringslivet samlades runt 

ett gemensamt problem; hur kan 
vi arbeta systematiskt med balans 
i livet.  Men vi hade olika syften 
med att lösa problemet. Och det 
tror jag är viktigt att acceptera som 
forskare när man söker ny kunskap 
i samverkan med andra. Vi har 
olika syften, men det går att skapa 
fungerande samarbeten.

Cecilia Nahnfeldt poängterar att 
även humanistisk forskning föder 
innovationer och att samverkan 
med andra parter är en bra gro-
grund för det.

– Vår teoretiska kunskap får ett 
mervärde när det omsätts i praktik. 
Ett plus ett blir tre. Det ger sam-
hällsnytta, men kanske inte alltid 
som ekonomisk tillväxt. Samhälls-
nyttan kan lika gärna bestå av ex-
empelvis ett mer socialt hållbart 
samhälle.  
  

cecilia nahnfeldt

Det finns en ganska 
begränsad syn på vad 
en innovation är för 
något.

Lektor i 
religionsvetenskap
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nytt innoVationskontor
Mittuniversitetet, Linnéuniversitet och universiteten i Karlstad samt 
Örebro har enats om att skapa ett gemensamt innovationskontor  
som hålls ihop i ett nätverk kallat Fyrklövern.

Det ska arbeta tillsammans med 
samordnade insatser. 

– Vi prioriterar upp arbetet med 
forsknings- och innovationsstöd, 
går från ord till handling. Det är 
en del av att vara ett modernt uni-
versitet, säger Håkan Spjuth som 
för Karlstads universitet är pro-
jektledare för arbetet med innova-
tionskontoret.     

Ett kännetecken för moderna uni-
versitet är att konsekvent arbeta 
med gränsöverskridande samar-
beten, både mellan ämnen och 
fakulteter och med näringsliv och 
offentlig sektor. Tanken är nu att 
på samma sätt samarbeta runt ett 
innovationskontor. 

Fyrklövern skiljer sig från de öv-
riga sju som inrättas vid landets lä-
rosäten. Kontoret ska drivas i nät-
verkssamarbete där den stödjande 
verksamheten sker gemensamt 
och ofta på distans. Förväntning-
en är också att formen ger stora 
möjligheter till samarbete inom 
utbildning och forskning.

– Innovationskontoret ska svara 
upp mot tre syften. Det ska öka 
antalet forskningsbaserade inno-

vationer, ge ett professionellt stöd 
till forskare i kommersialiserings-
processen samt bidra till att forsk-
ning i högre utsträckning kommer 
till nytta. 

Fyrklövern kommer att vara verk-
samt i den tidiga fasen av en kom-
mersialiseringsprocess. Det inne-
bär konkret hjälp och stöd från 
formulering av forskningsprojekt 
till rådgivning vid så kallad avytt-
ring av immateriella rättigheter. 
Ambitionen är att kontoret däri-
genom ökar kunskapsnivån bland 
forskare och doktorander vad gäl-
ler kommersialiseringsfrågor.

– För att nå bra resultaten har vi 
identifierat våra gemensamma 
styrkeområden. Det rör sig om 
fem forskningsområden där vi 
står särskilt starka. Områdena har 
också stor betydelse för samhället 
runt omkring oss. 

De fem områdena är ”Tjänste- och 
entreprenörsforskning”, ”Skogen 
som resurs”, ”Hållbar utveck-
ling”,  ”Livsstil, hälsa och upple-
velser” samt ”Produktionssystem 
och industriteknik”. Med den 
utgångspunkten ska innovations-
kontoret, också aktivt medverka 

i respektive regions innovations-
system och nätverk. På det vi-
set kan  81 000 studenter, drygt  
1 300 doktorander, 300 profes-
sorer och 5 100 anställda knytas 
samman med det omgivande sam-
hället. Det ska ge fler samarbeten 
och nya innovationer.
 
– Satsningen på innovationskon-
tor ger oss möjlighet att utveckla 
innovationsstödjande metoder, ar-
betssätt och processer. Det tror vi 
stärker svensk tillväxt och därför är 
det viktigt att satsningen får fort-
sätta över längre tid, säger Håkan 
Spjuth.

håkan spjuth

Vi prioriterar upp arbe-
tet med forsknings- och 
innovationsstöd, går 
från ord till handling.

Projektledare på Grants 
and Innovation Office
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forskning ger kunskap och utVeckling
Innovationer är för det mesta kopplat till någon form av problemställ-
ning. På min avdelning jobbar vi utifrån ingenjörsutbildningarnas verk-
samhetsområden. En ingenjör måste kunna utveckla nya processer.  

Jens Bergström arbetar med tilläm-
pad forskning inom materialtek-
nik vid Karlstads universitet. Av-
delningens forskning sker främst 
i samverkan med tillverkningsin-
dustri inom stål-, skogs- och pap-
persindustrin. Det kan vara verk-
tygsmaterial som används i delar 
av en tillverkningsprocess för att 
exempelvis forma en produkt. Det 
kan handla om nya materialpro-
cesser och nya verktygsmaterial 
som hjälper företag att komma 
fram till nya framställningsproces-
ser av sina produkter.

Forskningen bygger upp både kun-
skap och utveckling, säger han. 
Det är viktigt att hitta systematiska 
metoder för att jobba med idéer. 
Då kan de leda till innovationer.

Inom Jens Bergströms avdelning 
är alla doktorander knutna till in-
dustriella projekt och samarbete 
sker med bland annat Uddeholm 
Tooling, Outokumpu Stainless 
och SSAB. Man samarbetar också 
med en del små verkstadsföretag. 
Nyligen har man tagit fram en 
innovativ idé tillsammans med 
stål- och pappersindustrin. Ge-
nom att göra maskinernas ramverk 
av tunnare plåt som är fyllda med 

betong, har man hittat en lösning 
som sparar både materialåtgång, 
miljö och pengar åt företaget.

Långsiktiga forskningsarbeten och 
doktorandprojekt kräver att man 
lär känna företagen och dess be-
hov. Vi hoppas att MKC, Material 
och Konstruktions Centrum, ska 
bli ett naturligt forum för utbyte 
av kunskap, innovation och kom-
petens. Och ge mer volym med 
både korta och långa uppdrag. 

Genom ett forskningsresultat in-
om området metallurgi och mate-
rial, har Jens Bergström och hans 
kollegor medverkat till utveckling 
av stålframställningsprocesser. Upp-
täckt av materialdefekter har gett 
stålföretagen möjlighet att förbätt-
ra sin tillverkningsprocess och få 
en bättre slutprodukt med högre 
hållfasthet.

Breddforskningen är viktig för 
att generera användbar kunskap 
snabbt. Det ger en kompetens att 
hämta hem kunskap som finns till 
exempel utanför Sverige, vilket 
bidrar till att stärka både vår egen 
kompetens på universitetet och 
företagens. Människor från olika 
miljöer som är vana att samarbeta, 

blir duktiga på att tolka och vär-
dera information. Det är också 
kompetenshöjande både för forsk-
ningen och för företagen.

jens berGström

Innovationer är för  
det mesta kopplat  
till någon form av  
problemställning.

Professor i 
materialteknik
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nya angreppssÄtt för miljöproblem
Vi biologer ser oss nog inte direkt som uppfinnare eller innovatörer,  
säger Larry Greenberg, professor i biologi. Våra innovationer handlar om 
angreppssätt och metoder som kan användas för att tackla miljöproblem.

Mycket av vår forskning sker också 
genom att vi utvärderar åtgärder 
eller metoder inom miljöområdet.

– Jag har alltid forskat om söt-
vatten och fiskar, säger Larry 
Greenberg. I mitt avhandlingsar-
bete tittade jag närmare på kon-
kurrensförhållandena mellan olika 
små abborrfiskarter. Senare forsk-
ningsprojekt har också handlat om 
sötvattensfiskars levnadsförhål-
landen, men jag har även jobbat 
med att undersöka förändringar i 
vattenkvalitet. Den nu pågående 
forskningen handlar om fiskar 
och deras livscykel i reglerade vat-
tendrag. Reglering av vattendrag 
i Sverige har huvudsakligen skett 
för att tillgodose samhällets behov 
av elkraft. Vid regleringar tog man 
ursprungligen ingen hänsyn till 
ekosystemet utan man beaktade 
endast människans energibehov. 
På senare tid har medvetenheten 
ökat om betydelsen av att skapa 
ett hållbart utnyttjande av natur-
resurserna. 

Ett stort problem till följd av vat-
tenregleringen är att vandrande 
fiskar inte längre kan förflytta sig 
fritt i vattendragen. För att komma 
tillrätta med detta problem kan 

man bygga olika typer av fiskvägar 
eller avledare som gör det möjligt 
för fisken att simma förbi dam-
marna, eller sätta ut odlad fisk 
som ska kompensera för den mins-
kade fiskproduktionen. Fiskodling 
och byggandet av fiskvägar och 
avledare är viktiga för att upprätt-
hålla fiskpopulationer på många 
platser, vilket i sin tur är viktigt för 
turistnäringen. Forskningen vid 
Karlstads universitet handlar om 
utveckling och utvärdering av oli-
ka typer av fiskvägar och avledare 
samt att förbättra förutsättningar 
på fiskodlingarna för fiskar som 
kommer att kompensationsutsät-
tas.

– I flera av våra forskningspro-
jekt är studenterna involverade. 
Det sker både genom kurser på 
grundnivå samt inom forskarut-
bildningen.

– Mycket av vår forskning idag 
sker i direkt samarbete med kraft-
bolagen som till exempel Fortum 
och EON. Kraftbolagen använder 
huvudsakligen så kallade Gröna 
miljövalspengar för att stödja 
forskning. Det är pengar som ela-
bonnenter betalar till elbolagen 
som i sin tur via Naturskyddsför-

eningen satsar dessa pengar på 
miljö- och åtgärdsforskning. Vi 
får också en del forskningspengar 
genom KK-stiftelsen, som har krav 
på att den bedrivna forskningen 
ska vara till nytta både för lärosä-
tet och i det här fallet kraftbolaget. 

– Här i Karlstad har vi härigenom 
fått pengar till tillämpad forskning 
i reglerade vattendrag om bland 
annat öring, ål och plodpärlmuss-
lan. När det gäller flodpärlmusslan 
studerar forskarna betydelsen av 
olika miljöfaktorer för tillbaka-
gången av den hotade flodpärl-
musslan, som finns i många regle-
rade vattendrag.

larry GreenberG

Våra innovationer 
handlar om angrepps-
sätt och metoder för 
att tackla miljöproblem.

Professor i 
biologi

K
u

n
sk

a
p

st
ri

a
n

g
e
ln



resultat för framtiden
En innovation är att skapa produkter och tjänster som kan tillämpas 
i samhället. I grundforskningen frågar vi oss ofta: hur kan våra resul-
tat användas i framtiden och är det intressant för samhället?

Lars Johansson är professor i 
materialfysik och jobbar inom 
grundforskning. Han forskar om 
ytstrukturer och kemiska processer 
på ytor, bland annat för att se om 
det har någon teknisk relevans. 
Det kan handla om att titta på hur
magnetiska material reagerar på 
halvledarytor, och hur det kan ge 
nya typer av material med magne-
tiska egenskaper. Annan forskning
inom området är, molekylära lager
på ytor som är intressanta för nya
typer av solceller och bildskärmar,
och som katalysatorer för kemiska
processer.

– Nyttan med samverkan har må-
nga bottnar där den akademiska 
världens kunskaper kan användas 
för att lösa ett problem som indu-
strin eller företag har. Det kan t.ex. 
handla om examensarbeten eller 
industridoktorander där studenter 
och forskare bidrar med kunskap 
i ett utvecklingsprojekt. På så vis 
medverkar vi till kunskapshöjning 
och produktutveckling vilket ger 
livskraftiga företag och en positiv 
företagsutveckling i samhället. Ett 
exempel är CDM-projektet där 
Karlstads universitet, Stora Enso, 
Acreo, och KTH utvecklade ett 
lim som gör emballage och pro-

dukter öppningsbara elektroniskt. 
Man anställde en postdoktor som 
jobbade med projektet. Stora Enso 
fick en lösning åt sina kunder som 
öppnar emballage på ett enklare 
sätt och som minskar åtgången på
emballage.

– Det är viktigt att utveckla och 
förbättra arenor för möten mellan
forskare, industrier och företag. 
Innovationsarbete kräver struktur,
att man formar en bra organisation 
och ett bra stöd både regionalt, 
nationellt och internationellt. Jag 
skulle också önska att vi lyckas 
etablera fler hightechföretag i re-
gionen och att vi arbetar för fler 
avknoppningar från universitetet. 

Vid Karlstads universitet finns 
MKC, Materialvetenskapligt ce-
ntrum, ett centrum för materi-
alanalys, design och konstruktion. 
Centret och dess forskargrupp 
samverkar med regionens industri
och klusterbildningar, upparbetar 
och förmedlar kontakter och kom-
petensöverföring mellan universi-
tetet och företag. Både den mate-
rialvetenskapliga forskningen och 
den samverkande industrin har 
goda nationella och internatio-
nella kontakter, som tillsammans 

ger en intressant utväxling. 
– Samverkan både regionalt, na-
tionellt och internationellt leder
till nya samarbetspartners för vår 
forskning både inom akademin 
och externt. Som forskare skaffar 
jag mig en överblick över intres-
santa frågeställningar och flaskhal-
sar i teknikutvecklingen och för in 
den kunskapen till universitetet 
och regionen. Där skapas också 
nya kontakter med forskare vilket 
kan ge idéer till vad vi ska forska 
om i framtiden.

lars johansson

En innovation är att 
skapa produkter och 
tjänster som kan  
tillämpas i samhället.

Professor i 
materialfysik
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nytÄnkande produkter
Jag ser innovationer som idéer som går att tillämpa. Det ger produkter 
som är ett slags nytänkande. I min forskning kan det till exempel hand-
la om att hitta nya processer för att skapa bättre tryckbarhet på papper.

Innovationsarbete är nödvändigt 
för universitetet och målet med 
att forska och skapa innovationer 
för mig är att få fram ny kunskap

Lars Järnström och hans kollegor 
sysslar med tillämpad forskning 
vid Avdelningen för kemiteknik 
vid Karlstads universitet. De tittar 
bland annat på beläggningar och 
plastisoler från förnyelsebara ma-
terial, som bl.a. kan användas vid 
framställning av tapeter, förpack-
ningar eller för biologiskt ned-
brytbara produkter. Forskningen 
handlar mycket om barriärbelägg-
ning med nanokompositer, olika 
stärkelser som används i förpack-
ningsmaterialet för att skydda det 
som är förpackat bättre, främst 
med inriktning mot livsmedels-
branschen. Han nämner ordet 
entreprenörskap ofta och att klus-
terverksamheten kring forskning 
är viktig i samhället. På Karlstads 
universitet finns forumet inom 
skogsindustriell forskning, Fore-
new, och forskningscentrat Paper 
Surface Center.

Som forskare är det viktigt att vara 
aktiv både i det vetenskapliga sam-
hället och i nätverk med närings-
liv och småföretag. Det betyder 

att man skapar naturliga mötes-
platser och får viktiga kontakter. 
Vi behöver hämta hem mer av 
entreprenörskap till universitetet. 
Jag tycker att det skulle ingå som 
ett obligatoriskt kursmoment för 
både studenter och forskare. Kan 
vi stärka miljön kring entreprenör-
skap blir vi attraktivare för både 
företag och studenter.

Lars Järnström betonar vikten av 
planer och strategier för verksam-
heten kring innovationer. Han 
önskar tydligare former och stöd 
för avknoppningar från universi-
tetet. 

– Bra former för samarbeten 
handlar också om bra stöd för fi-
nansiering. Här spelar regionens 
företrädare och lokala politikers 
intresse för innovativa miljöer stor 
roll, menar han. EU har hårdare 
bedömning när man söker forsk-
ningsmedel. Du måste visa en bra 
och långsiktigt förankrad plan 
som också tar hand om idén, som 
forskningen handlar om, i slutän-
den.

– Titta på USA och University of 
San Diego. En stad med en stor 
f.d. militärbas blev en satsning på 

innovation. Regionen stöttade en-
treprenörskapet och fick en positiv 
boll i rullning. Här växer avknop-
pade företag från universitetet upp 
som svampar ur jorden och utbild-
ning, forskning och näringsliv ut-
vecklas tillsammans. Eller Finland, 
i Otnäs utanför Helsingfors finns 
VTT, forskningsinstitutet för tek-
nik. Stora företag som Neste Oil 
och Nokia är tillsammans med 
flera betydelsefulla forskningscen-
trum, placerade inne på campus 
för tekniska högskolan i Helsing-
fors (Aalto-universitetets tekniska 
högskola). 

– Nyttan med samarbeten är att 
fördjupad samverkan och kun-
skap skapar värde. För att växa på 
universitetet måste vi kunna se ett 
avstamp lokalt. Samverkan ska ge 
samproduktion och det är viktigt 
att hitta modeller för kommersiali-
seringsstrategier tillsammans med 
näringslivet.

lars järnström

Jag ser innovationer 
som idéer som går att 
tillämpa.

Professor i 
bestrykningsteknik
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statsVetenskap ur ett innoVatiVt perspektiV
Även statsvetenskap kan spela en viktig roll i innovationssammanhang 
till exempel när det gäller modeller och metoder för att utveckla mer 
effektivt och legitimt beslutsfattande.

Magnus Lindh är universitetsad-
junkt och verksam i forskargrup-
pen Regional Action and the Eu-
ropean Union.

Utifrån ett statsvetenskapligt per-
spektiv är det dock speciellt viktigt 
att universiteten behåller en stark 
autonom ställning, menar Magnus 
Lindh. För att behålla trovärdig-
het måste en oberoende relation 
mellan forskaren och det stude-
rade objektet (politiken) bevaras. 
Politikens innehåll är politikernas 
ansvar medan universitetet kan 
bidra med begrepp och modeller 
som politiker kan välja att använ-
da, eller i alla fall förhålla sig till. 
På det sättet kan statsvetenskapen 
bidra till innovation och samtidigt 
verka inom det så kallade moder-
na universitetet. Det vill säga föra 
en balanserad verksamhet mellan 
forskning och utbildning som så-
väl är akademisk som samhälleligt 
relevant. 

Ett konkret exempel är The Re-
LoGo-project, ReLoGo betyder 
Regional and Local Governance. 
Det börjar bli allt mer tydligt att 
den europeiska integrationen 
utgör en stor utmaning för de 
europeiska regionerna, även de 

svenska. Regionala aktörer såväl 
som regeringen, har insett att ak-
tiva regioner är viktigt för Sverige 
som helhet. Den svenska bilden 
är asymmetrisk, men fler regioner 
utvecklar alltmer raffinerade meto-
der och strategier för att få ut det 
bästa av EU. Forskningens roll blir 
att studera och jämföra hur detta 
går till. Vilka är aktörerna? Vilka 
strategier är mest slagkraftiga? Vår 
forskning kan genom sina bidrag 
medverka till regional utveckling 
i samverkan med det omgivande 
samhället.

ReLoGo-projektet utgår från att 
regionala och lokala aktörer i Sve-
rige i allt högre grad agerar i ett 
komplicerat flernivå-system. Den 
europeiserade politiken ställer 
större krav på regionala och lokala 
aktörer. Därför behöver vi mötes-
platser för forskare och praktiker, 
där forskningsbaserad kompetens-
försörjning kan göras tillgänglig 
för regionala aktörer i Europa i 
ett livslång lärande-perspektiv, 
ReLoGo representerar en sådan 
mötesplats. 

– Statsvetenskapen fungerar i det 
här fallet som en kompetensför-
sörjare för de regionala och lokala 

aktörerna, till exempel när det gäl-
ler hur man ute i regionerna kan 
tänka strategiskt för att få ut det 
bästa av EU.

– Forskargruppen presenterade i 
höstas en rapport, finansierad av 
Nordiska Ministerrådet, Fusin Re-
gions? Sustainable Regional Go-
vernance in the Context of Euro-
pean Integration. Forskningen har 
nu utvecklats till en kurs genom 
bidrag från EU. Med hjälp av ny 
teknik ges nu kursen till studenter 
såväl som intresserade praktiker 
inom hela EU. 

magnus lindh

Även statsvetenskap 
kan spela en viktig roll 
i innovationsamman-
hang.

Universitetsadjunkt
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möten ger innoVationer
Innovationer uppstår där kunskap uppstår – i möten mellan människor. 
Ett exempel är forskaren och studenten som möts i grundutbildningen.  
Ett annat är samarbeten mellan forskare, näringsliv och andra organisationer.

Magnus Åberg är i grunden etno-
log, men idag är verksam som lek-
tor i genusvetenskap. 

– Det är svårt att systematisera 
innovationer, det handlar ju ofta 
om oväntade möten som ger nå-
got nytt. Men jag tror att det be-
hövs en naiv blick och därför är 
mötet mellan forskare och studen-
ter i grundutbildningen särskilt 
viktigt för att få till fler innova-
tioner. Nyfikna studenter ger nya 
infallsvinklar till forskaren, säger 
Magnus Åberg.

Men det är inte bara mötet mel-
lan studenter och forskare som 
Magnus Åberg menar är gynnsamt 
för innovationer. Att forskare nät-
verkar och möter varandra i en 
nationell eller internationell miljö 
är grundläggande och också att 
forskaren möter det omgivande 
samhället. 

– Grundforskning behövs själv-
klart. Men, inte minst för forskare 
inom humaniora, är det viktigt att 
se behovet av att även använda 
teoretisk kunskap i praktiken. 

Magnus Åberg är tillförordnad 
föreståndare för Centrum för ge-

nusforskning vid Karlstads univer-
sitet. En centrumbildning som ut-
talat arbetar med ny teoribildning 
på området samtidigt som man tar 
hjälp av lokalt näringsliv och of-
fentliga organisationer för att om-
sätta teori till praktik. 

– Går man in konkret för att hitta 
tillämpningar för sin forskning be-
hövs samarbeten med exempelvis 
näringslivet. För mig som forskare 
ger det nya oväntade möten som 
utvecklar ny kunskap. För mina 
samarbetspartners ger det nytta 
i form av att relevant forskning 
kommer till användning i verk-
samheten. 

Centrum för genusforskning dri-
ver idag flera samarbetsprojekt 
för att få till konkret användning 
av ny kunskap. Det kan handla 
om hur jämställdhetsarbete ska 
bedrivas inom tung tillverknings-
industri, en bransch vars förutsätt-
ningar jämställdhetsforskningen 
inte tidigare tagit hänsyn till.

– Men för att få till samarbeten 
som ger ny kunskap och innova-
tioner är det viktigt med bra stöd-
funktioner. Att utveckla ny kun-
skap kräver att något ruskas om 

och då måste alla förutsättningar, 
som avtal och finansiering, vara 
tydliga innan arbetet inleds. 

Ett exempel på en bra stödfunk-
tion menar Magnus Åberg är 
Stiftelsen för kunskaps- och kom-
petensutveckling (KK-stiftelsen). 
Stiftelsen ger ingående parter bra 
förutsättningar att samarbeta sam-
tidigt som de såväl stödjer och 
kontrollerar arbetet. Och sådana 
förutsättningar menar Magnus 
Åberg utvecklar forskning, kun-
skap och innovationer. 

– Vi blir inte bara observatörer 
utan en samarbetspart. Vi kan 
omsätta nya idéer konkret i olika 
organisationer. Det har utvecklat 
oss och våra forskningsprojekt vid 
Karlstads universitet.  

        
  
 

magnus åberG

Innovationer uppstår 
där kunskap uppstår  
- i möten mellan  
människor.

Lektor i 
genusvetenskap

K
u

n
sk

a
p

st
ri

a
n

g
e
ln



K
u

n
sk

a
p

st
ri

a
n

g
e
ln

hur får Vi nya idéer?
Min forskning handlar om hur människor får idéer - kreativitet kopplat 
till innovation. Hur kan man göra något bättre, snabbare, mer effektivt 
och få nöjdare kunder? 

– Hur får människor idéer och ur 
omsätter de dem? Alltför många 
slår ned på sina idéer och kväver 
dem. Jag är intresserad av hur vi 
får fler att tro på sina idéer och 
är med ett ökat entreprenörskap 
i samhället, säger Per Kristensson, 
docent i psykologi och forskare 
vid Centrum för tjänsteforskning, 
Karlstads universitet.

Innovation handlar för Per Kris-
tensson om förbättringar. Nya sätt 
att göra något på, en ny produkt 
eller en metod – lösningar som 
också används.

– Mitt bästa exempel på en bra 
innovation och som är ett resultat 
av forskning tillsammans med ett 
företag, hämtar jag från min tid 
som doktorand. Jag samarbetade 
med Telia kring tjänsteutveckling. 
Forskningen resulterade i en ny 
modell, där kunderna delar med 
sig av sina behov och bidrar till 
att utveckla nya varor och tjänster. 
Metoden används nu inom Telia 
Sonera, och har ersatt en del av 
de traditionella marknadsunder-
sökningarna. Istället har man nu 
en process med användardriven 
utveckling. 

Per Kristensson är intresserad av 
hur företag tänker om sina kunder, 
sina användare, sina konsumenter. 
Vad är det som får oss att välja det 
ena eller det andra? Samarbete 
med företag och organisationer är 
centralt i forskningen.

– Jag behöver samarbetet med ex-
terna parter för att hämta empiri 
till min forskning. Genom samar-
betet når jag rätt grupper för mina 
undersökningar och använder 
data från verksamheten. Företagen 
tycker ofta själva att de gissar för 
mycket kring vad kunder vill ha 
och är därför mycket intresserade 
av min forskning och de veten-
skapliga artiklar som jag produce-
rar. Det är en ömsesidig nytta och 
det tror jag är en nyckelfaktor i 
samverkan.  Här behöver vi inom 
akademin vara öppna och lyhör-
da, menar Per Kristensson.

Hos många universitetsutbildnin-
gar finns en tradition av att stu-
denterna ska bli anställda i en 
organisation eller ett företag. Få 
lärare har i sin undervisning en 
logik som går ut på att främja en-
treprenörskap och kreativitet.

– Jag skulle vilja utmana våra lä-
rare att bryta logiken kring vad 
våra studenter ska bli och hitta 
en bra morot för att belöna ett så-
dant undervisningssätt. Samtidigt 
är det svårt, eftersom studenterna 
själva ofta delar den traditionella 
bilden och söker sig en yrkesroll. 
Här kanske vi först ska ge dem den 
rollen, men mot slutet av utbild-
ningen utmana dem att tänka mer 
kreativt kring eget företagande, 
menar Per Kristensson. 

Per Kristensson tror på universite-
ten som motorer för tillväxt.

– Jag ser att företagen gärna vän-
der sig till oss. Vi kallar oss det 
moderna universitetet och det är 
ett ganska bra varumärke. Men vi 
behöver bli ännu tydligare internt 
till våra egna forskare, genom till-
delning av medel, för att öka an-
delen externfinansierad forskning 
med relevans för samhället och 
hög grad av innovationskraft. Vi 
har börjat, men kan vi kan göra 
mer!

per Kristensson

Hur kan man göra 
något bättre, snab-
bare, mer effektivt och 
få nöjdare kunder?

Lektor i 
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goda lösningar för samhÄllet
Torsten Norlander är professor i psykologi. Hans forskning rör sig 
framför allt inom vård och psykiatri – ett område som genomgått och 
fortfarande genomgår stora omvälvningar.

Det gäller i inte minst synen på 
patienten – idag kallad brukare, 
den person som behöver och an-
vänder den vård som erbjuds.

– Karlstads universitet lever ge-
nom samverkan. Vår forskning bi-
drar till att generera goda lösning-
ar för samhället och människorna. 
För mig handlar innovation om 
nya sätt att arbeta och organisera, 
nya produkter – till exempel test-
instrument, nya behandlingsfor-
mer eller nya sätt att ta hand om 
människor i behov av vård. Ett bra 
exempel som vi arbetar med just 
nu, är att ta fram en mer objektiv 
metod att ställa diagnos hos barn 
med ADHD. Det har betydelse 
inte minst för att kunna ställa in 
eventuell medicinering på ett säk-
rare sätt. Det är ett arbete vi gör 
tillsammans med ett privat vård-
företag och ett landsting.

På psykologiämnet vid Karlstads 
universitet har man utvecklat ett 
arbetssätt för att samverka med 
externa parter. Man tar helt enkelt 
kontakt med de företag och of-
fentliga aktörer som man tycker 
verkar intressanta att arbeta med.

– Grunden är att de arbetar med 
frågor som ligger inom vårt intresse-
område och att vi kan bidra med 
akademisk kompetens. Externa 
partners bidrar med praktisk kun-
skap och perspektiv från verksam-
heten, vilket är oerhört viktigt. 
Och här möter vi också mycket 
kompetens. Vi på universitetet har 
den teoretiska kunskapen och det 
akademiska perspektivet.  Genom 
samarbetet med praktiker ökar 
kvaliteten på de nya metoder och 
arbetssätt – innovationer – som vi 
kommer fram till. Dessutom beri-
kar utbytet även våra utbildningar. 
Men det är naturligtvis viktigt att 
veta var man själv står – att ha in-
tegritet, säger Torsten Norlander.

Olika landsting är naturliga sam-
arbetspartners, men alltfler privata 
vårdföretag är numera involve-
rade i forskningsprojekt och bidrar 
även i utbildningarna.  Ett flertal 
doktorander är anställda både vid 
universitetet och vid ett landsting 
eller ett vårdföretag. På så sätt stärks 
banden och kunskapsöverföringen. 
Och diskussionerna fortsätter, ex-
empelvis kring gemensam perso-
nalförsörjning i framtiden samt hur 
brukarna själva kan komma in med 
sina perspektiv och erfarenheter.

Vård- och stödsamordning är en 
ny utbildning som ges på grund-
nivå och avancerad nivå. Den star-
tade förra hösten och är ett direkt 
resultat av och nya regler från So-
cialstyrelsen som rör omhänderta-
gandet av personer med psykisk 
sjukdom och/eller psykiska funk-
tionsnedsättningar.  Vård- och 
stödsamordning som arbetsmetod 
är ett bra exempel där samverkan 
mellan olika parter resulterar i ett 
nytt arbetssätt – en innovation.

– Det är ett nytt sätt att arbeta med 
människor med psykiska sjukdom 
och som sätter brukaren i fokus. 
Istället för att som patient behöva 
slussas mellan olika instanser, sätts 
personen med behov av stöd i 
centrum. Brukaren har rätt att 
välja, uttrycka hur nöjd eller miss-
nöjd han/hon är samt ha stöd av 
en anhörig om det är något som 
brukaren själv önskar. Makten 
flyttas alltså från ”expertisen” till 
brukaren själv. Metoden innebär 
att vi måste tänka nytt och tänka 
om inom utbildningssidan och i 
berörda verksamheter.  

torsten norlander

För mig handlar inno-
vation om nya sätt att 
arbeta och organisera, 
nya produkter.

Professor i 
psykologi

K
u

n
sk

a
p

st
ri

a
n

g
e
ln



Karlstads universitet, 651 88 Karlstad
information@kau.se
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