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Chalmers entreprenörskolas bolag
flyttar som regel inte! Stickiness?



Oväntat låg ”stickiness”…



Stickiness?

• Hur definiera?
– Aspekter – såsom tyst kunskap, nätverk, samarbeten, 

regionens attraktivitet, regler och skatter, etc – som håller 
kvar företag, kompetens och andra tillgångar, som därmed 
blir mer svårflyttade i en globaliserad ekonomi

• Positivt och negativt! Beror på!
• Fokus här på kunskapsföretagande med tillväxtpotential



Stickiness - ett huvudskäl till att vi 
startade Chalmers entreprenörskola 
1997!
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*Studie baserad på publik bolagsdata och information från 
Sveriges ledande 21 inkubatorer för åren 1995-2005
Publicerad i Technovation (Lundqvist 2014)

• 35% av innovationsbolag startade vid landets 
inkubatorer har fått hjälp med att sätta en entreprenör i 
förarsätet*
–Dessa presterar signifikant mycket bättre än övriga

• 2,5 gånger högre omsättning och 5 gånger 
högre tillväxt i snitt

Varför skall entreprenörer sättas i 
förarsätet?
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Entreprenörskap är när man agerar
på möjligheter och idéer och

omvandlar dem till värde för andra.

Värdet som skapas kan vara
finansiellt, kulturellt eller socialt.”

”



Chalmers entreprenörskola sätter 
bevisligen entreprenörskapet i förarsätet ‐

men vad finns under ytan?

Sätter skolor, lärosäten, storföretag och 
ägare entreprenörskapet tillräckligt i 

förarsätet?



Stickiness - historik

• Kunskapsföretagandet har ursprung ur kloster och skråväsende –
till sin natur ganska så ”sticky”…

• Royal academies i England och Frankrike lade grunden för 
principen om public domain och open exchange
(forskningsuniversitetet) som stimulerar utbyten och publicering

• Patentverktyget skapades för att balansera mellan skydd och 
spridning

• Idag: global handel samt open peer-to-peer exchange (Internet) i 
hela samhället
– Nationer och regioner får panik: hur kan vi får mer stickiness?

• Frågan är dock fel ställd… Historiskt har stickiness alltid varit mer 
problem än lösning. Vi måste vara mer nyanserade.



Möjligheter och utmaningar
• Fortfarande en gigantisk potential i att omvandla ”sticky assets” 

till ekonomisk kapital
• Innovationsmiljöer, inkubatorer, mer entreprenöriellt lärande på 

alla nivåer (från grundskola till vidareutbildning) bidrar till att 
omvandla dessa tillgångar till ekonomisk nytta

• Innovationsupphandling kan också betyda mycket

Men:
• Hur klarar samhället av att motivera sina såddinvestering i 

potentiellt försvinnande bolag eller FoU investeringar i utländskt 
ägda storföretag?

• Vad krävs för att nya industrier skall åtminstone delvis förbli i 
Sverige (Vindkraft gick till Danmark, Chalmersskärmar gick till 
Canon, Uppsalas solceller gick till Tyskland, Minesto…)?



Hur kvarhålla utan att det blir 
protektionism?
• Trippelhelix och klustersamverkan?

– Ja, om rätt möten och dynamik stimuleras
– Gå från innovationssystem till entreprenöriellt ekosystem!

• Attraktiv region med goda kommunikationer?
– Ja, men behovet av interregionala kommunikationer 

(höghastighetståg) ökar. Vi behöver tänka bortom nuvarande 
”regionsförstoringsimplosion”!

• Bli bättre på IP och licensstyrning?
– Ja, men inte med utgångspunkt i central universitetsstyrning 

(á la Bayh Dole som i övriga världen) utan i innovativa 
forskargrupper och deras uppkoppling mot näringsliv

• Och som sagt: mer innovationsupphandling och stöttande av 
innovationsmiljöer, inkubation och entreprenöriellt lärande!


