Hans Möller, vd för Ideon
science park i Lund, gör allt
för att de nystartade företagen ska trivas.

Ideon

Av markus nordin
Foto HENRIC LINDSTEN

— från idé till succé
På Sveriges äldsta science park förvandlas innovationer
till lönsamma företag. Lunchrestaurangen och kaffeautomaten är två av de viktigaste redskapen.
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kommun och Lunds universitet ihop för att
hitta en lösning. Svaret blev Ideon science
park – ett område där små innovativa företag skulle kunna utvecklas och växa till sig,
ett ställe där bra idéer kunde förvandlas till
lönsamma affärer. Och naturligtvis ett sätt
att dra nytta av den kunskap som fanns på
universitetet.
Passande nog döptes en av de första
byggnaderna till ”Kuvösen”.
Satsningen på en science park var ett
lyckokast. Sedan starten och fram till i dag
har över 700 företag startat hos Ideon.
Snittiden som ett företag stannar ligger på
sju år och överlevnadsgraden är så hög
som 92 procent, trots att det handlar om
högriskföretag. Och när man har spårat
upp de företag som lämnat Ideon, ibland
så långt som 20 år tillbaka, har över 60
procent fortfarande varit igång.
Inne i alfa-huset (jo, alla byggnaderna är
döpta enligt grekiska alfabetet) står fortfarande stegar resta längs väggarna. Huset
har blivit rejält ombyggt och nya fräscha
kontorsrum väntar på en sista finputsning
innan hyresgästerna kan flytta in. Det är
mitt på dagen och kön till lunchrestaurangen fylls på i en stadig ström.

Kriterier för ett
Ideon-företag
Tre av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att ett företag ska få flytta in på
Ideon science park:
lF
 öretaget ska vara knutet till Lunds
universitet eller dess högskolor.
lV
 erksamheten ska vara inriktad på
högteknologi.
lV
 erksamheten ska vara inriktad mot
forskning och utveckling.
l Företaget skall vara tillväxtorienterat.
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Året är 1983. En liten grupp ingenjörer har
samlats i några provisoriska baracker strax
utanför universitetsområdet i Lund. De är
en avknoppning från Ericsson och anledningen till att de samlats är att de fått ett
svårt – eventuellt omöjligt – uppdrag att
sätta tänderna i: bygg en telefon som är så
liten att den får plats i en jackficka!
Det låter inte så märkvärdigt i dag, men i
början på 80-talet är detta utan tvekan ett
högriskprojekt. Dels är det inte säkert att
man kommer att lyckas, dels är det många
som tvivlar på om det över huvud taget
finns någon som är beredd att betala för en
sådan produkt.
Men i de små barackerna sätter tankesmedjan i gång – och fyra år senare släpper
Ericsson sin första riktiga mobiltelefon:
Hotline Pocket.
Att det fanns en marknad för mobiltelefoner är det knappast någon som bestrider
i dag.
Barackerna där Ericssoningenjörerna
träffades tillhörde det nystartade Ideon. I
början av 80-talet hade både varvsnäringen
och textilindustrin i Skåne drabbats hårt av
nedskärningar och för att råda bot på eländet gick bland andra Malmöhus län, Lunds

Ideon fungerar som en mötesplats för innovatörer, entreprenörer och riskkapitalister – en fin grogrund för
nya företag.
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Ideon i korthet
Yta: 110 000 m2
Antal företag: ca 270
Antal anställda: ca 2 600
Övrigt: Ideon grundades 1983 och är
Sveriges äldsta science park. Varumärket ägs av Sydsvenska industri- och
handelskammaren, Lunds universitet
och länsstyrelsen.

Hans Möller tar emot oss på sitt kontor.
Han har suttit på vd-posten i åtta år och vet
precis vad som krävs för att ett nystartat
företag ska trivas och utvecklas. Ta till
exempel infrastrukturen. I lokalerna finns
all service som en nybliven företagare kan
önska – från it-service och telefoni till daglig post- och pakethantering.
– Att man kan ha sina möten i våra konferenslokaler samt äta en god lunch uppskattas också. Egentligen allt som sparar
tid till företag. Man skulle kunna säga att vi
säljer tid, säger han och fortsätter:
– Dessutom finns här över 2 000 välutbildade människor som faktiskt vill något.
Han förklarar skämtsamt att bland det
viktigaste på Ideon är kaffeautomaterna
och lunchrestaurangerna, det är där folk
möts, utbyter kunskaper och odlar kontakter. Och från Ideons sida uppmuntrar man
det sociala utbytet med regelbundna frukostmöten, utställningar, projekt och semi-

narium. Att även banker och riskkapitalister finns under samma tak är förstås en
fördel.
– Det gör stor skillnad. Speciellt i uppstartsfasen minimerar en investerare sin
risk genom att följa bolagen på nära håll,
förklarar Hans.
En viktig del av Ideon är inkubatorverksamheten. Varje år antas ett antal företag som
bedöms ha extra goda chanser att utvecklas. Via ett omfattande program får de
handledning, utbildning, kontakter och
hjälp av en personlig coach med att ta fram
en fungerande affärsplan. Kriterierna för
att få en plats hos inkubatorn är hårda, alla
som ansöker utvärderas noggrant i flera
steg där man bedömer framtidsutsikterna
– både utifrån produkten och utifrån drivkraften hos personerna som står bakom.
När man väl antagits krävs det att man
hela tiden utvecklas och uppnår de delmål

Nocturnal gör
mörker till ljus
l Det

Nocturnal
Ägare: Delat ägande
Verksamhet: Mjukvara för
mörkerseende i kameror
Grundades: 2010
Medarbetare: 6
Hemsida:
www.nocturnalvision.se
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började med en professor och en dyngbagge. Dyngbaggar har nämligen en unik egenskap — de ser väldigt bra i mörker — vilket fångade intresset hos en professor vid Lunds universitet. Och när han väl räknat ut hur dyngbaggens
mörkerseende fungerar gav han i uppdrag åt två
doktorander med inriktning på bildanalys, Henrik
Malm och Magnus Oskarsson, att ta fram en
matematisk algoritm som simulerade dyngbaggens synförmåga.
De två doktoranderna förstod snart att algoritmen även kunde användas praktiskt, till exempel
för att göra en mobilkamera bättre på att filma i
svagt ljus.
— Det är därför vi har skalbaggen i vår logga,
säger företagets marknadschef Michael Hoy och
pekar på affischen som hänger bakom honom på
väggen.
Enkelt förklarat används algoritmen för att
avlägsna det typiska brus som uppstår i bilden på
en vanlig kamera när man ökar ljuskänsligheten.
I dag jobbar sex personer i företaget och alla
inblandade kommer från olika utbildningar på
Lunds Universitet.
Nästa steg för Nocturnal vision är att hitta en
kund som vill investera i produkten. Förhoppningen är att deras mjukvara inom några år ska
finnas i alla mobilkameror och för tillfället förs
förhandlingar med två tänkbara partners.
— Under våren ska vi visa upp oss på de stora
mobilmässorna. Om det går bra kan vi nog räkna
med att affärerna är i gång till 2012, säger Michael
Hoy.
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Här finns över 2 000
välutbildade människor
som faktiskt vill något.
inkubatorerna sätter upp. Det har visat sig
vara en lyckad modell.
– Mer än 80 procent överlever, säger
Hans.
Men hur ser framtiden

ut för Ideon? I januari i år blev det klart att Astrazenecas tidigare forskningsanläggning i Lund blir en
del av Ideon, som därigenom i ett slag blir
dubbelt så stort. Arbetsnamnet är Ideon
life science village med inriktning på framför allt läkemedel, bioteknik och medicinteknik.
– Därigenom blir Ideon en av Europas
absolut största Science parks, säger Hans.
Och ännu en expansion väntar runt hörnet: Uppförandet av det 19 våningar höga
Ideon gateway.
Den spektakulära byggnaden, som ska
rymma både små och medelstora företag
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samt hotell, är redan påbörjad. Enligt Hans
Möller kommer det att ha stor betydelse för
Ideons utveckling.
– Vi får Lunds nya landmärke som en
del av Ideon och det nya Lund. Men det är
ju framför allt innehållet och de många nya
spännande mötesplatserna som är avgörande. Hotelldelen kommer också att vara
en verksamhet som är öppen dygnet runt,
året runt, och därigenom skapa liv och
rörelse, säger Hans.
Hur är det att leda en verksamhet som
rymmer 270 företag?
– Det är ett mycket spännande och
mångfacetterat jobb där tiden aldrig räcker
till. Skulle man vara trött någon dag så
skaffar man sig bäst energi genom att sätta
sig ner och prata med något av entreprenörsföretagen, gärna i en av våra inkubatorer. n

Bakgrund Ideon
l Ideon

science park grundades 1983 och är
Sveriges äldsta science park. Tanken var att
utnyttja kunskapen på universitet, högskolor
och företag i regionen och skapa en plats där
innovation kunde utvecklas till fungerande
affärsverksamheter.
Första året bestod parken av fem företag.
Fem år senare var antalet uppe i 100. I dag
rymmer Ideon Science park 270 företag som
sysselsätter cirka 2 600 forskare, entreprenörer och innovatörer. Områdets yta täcker närmare 110 000 kvadratmeter och erbjuder
både kontorslokaler och laboratorium.
Vad som skiljer Ideon från ett vanligt företagarhotell är att minst 80 procent av företagen
är FoU-företag inom högteknologisektorn.
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Inga dammiga
varor på hyllorna
l Jasko

var sugen på att starta importfirma. Smycken skulle det vara.
Men snart sprang han på ett problem – tänk om de smycken som han
gillade och köpte inte gick hem hos andra.
Visst, många handlare har haft det bryderiet förut. Men Jasko fick en
idé. Så samtidigt som han pluggade logistics service management på
Lunds Universitet började han utveckla ett eget webbverktyg, Surveylegend, med vilket ett företag kan lägga upp nya produkter på sin
hemsida och mäta vad deras målgrupp gillar.
Jasko själv utstrålar energi och talar passionerat. Han gillar när det
händer saker, förklarar han. Det kliar i hans fingrar.
— Det fina med Surveylegend är enkelheten. Det krävs ingen datorvana för att ladda upp bilderna, skräddarsy undersökningen och lägga
upp den på sin hemsida.
Efter sin examen tog han kontakt med Ideon och de nappade på
hans produkt.
I dag är sex personer involverade i företaget (som heter Survey
supplier), fyra programmerare, en webbdesigner och Jasko själv.
Under februari planeras första versionen av Surveylegend att släppas på marknaden.

Surveylegend
Ägare: Jasko Mahmutovic
Verksamhet: Verktyg för
marknadsundersökning
Grundades: 2010
Medarbetare: 6
Hemsida: www.surveysupplier.com
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Mobil koll på timmarna
l För

bemannings-, konsult- och byggföretag är det kritiskt att snabbt få
in korrekta tidrapporter för att verksamheten ska fungera optimalt. Det
vet Ulf Jönsson, vd på Timezynk, som för ett par år sedan startade upp
ett mindre bemanningsföretag och snabbt upptäckte att cirka 25 procent av hans tid gick åt till att få in konsulternas tidrapporter i tid och att
se till att de var korrekta.
När han en fredag kväll fick tidrapporten på en bit gipsskiva, eftersom
veckorapporten på papper hade regnat bort i konsultens ficka, fick han
idén att detta måste kunna skötas direkt i de anställdas mobiler och
startade Timezynk AB tillsammans med kollegan Johan Heander.
Vad de tagit fram är en användarvänlig tjänst för tidrapportering,
arbetsorder och schema som fungerar på alla mobiltelefoner och med
alla mobiloperatörer.
Enligt Ulf leder mobil rapportering inte bara till att rapporterna kommer in snabbare:
— De är dessutom mer korrekta eftersom de görs varje dag. Det är
väldigt lätt att glömma bort en kvart eller en halvtimme här och där om
man bara skriver sin tidrapport en gång i veckan, men med mobilen får
man alltid rätt tider och kan ofta öka sin fakturering, säger han.
I dag har de redan flera kunder som använder deras tjänst. Och nästa
steg?
— Att göra oss ett namn på marknaden. Nu är det bara att köra.

Timezynk
Ägare: Ulf Jönsson, Johan Heander, Lars
Josefsson, Hans Stråberg, Anders Ilstam,
Carina Malmgren Heander, Tom Erixon
Verksamhet: Verktyg för mobil tid- och
projektrapportering
Grundades: 2009
Medarbetare: 5
Hemsida: www.t imezynk.com
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På egna vingar
l Niklas Anderberg har räknat på varenda mut-

ter och planet är omsorgsfullt testfluget av en
rad piloter. Nu står Flight and safety designs
första flygplan, ECO1-LSA, klart på startbanan.
Niklas har alltid varit galet intresserad av
flyg. När han 2002 fick chansen att ta över
ett avsomnat KTH-projekt behövde han inte
tveka länge.
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— Att bygga ett eget flygplan är en barndomsdröm. Det mesta som återstod att göra
var hållfastighetsberäkningar, och det är ju
min specialitet, säger han.
Det unika med ECO1-LSA är en specialutvecklad vingprofil. Enligt Henrik är vingarna
extremt aerodynamiska och ger snälla flygegenskaper. I kombination med en modern

bränslesnål motor förbrukar planet inte mer
än 0,4 liter per mil i 230 kilometer i timmen.
— Dessutom är det roligt att flyga, tillägger
han.
Av Ideon har Niklas fått ovärderlig hjälp,
särskilt när det gäller de områden som har
med företagandet att göra.
— Som nördig civilingenjör har man mycket
du&co 1•2011

Flight And Safety Design
Ägare: Niklas och Yngve Anderberg
Verksamhet: Flygplanskonstruktion
Grundades: 2010
Medarbetare: 5
Hemsida: www.fsdint.com

att lära sig om affärer, säger han och skrattar.
Sedan juli 2007 har flygplanet testflugits
grundligt. Att han kliver in på marknaden just
nu är ingen tillfällighet. En helt ny flygplansklass är på gång: LSA (Light-sport Aircraft).
— Den förväntas bli antagen i Europa 2012
och ett bättre tillfälle finns förstås inte om
man vill ge sig in på marknaden, säger han.
du&co 1•2011 		
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Maxa energin i företaget
l ”Maximera

din energi” — visst
låter det lite flummigt. Men
egentligen är det precis tvärtom.
Det som Annica Gilbertssons
företag Ådevi — Energymanagement sysslar med är väldigt praktiskt och jordnära. Hon har själv
utvecklat ett verktyg för att kartlägga vad som behövs för att
anställda på ett företag ska prestera bättre.
— Det handlar om att få dig
som person och ditt företag att
hitta ett sätt att arbeta på där
man får ut så mycket som möjligt
av sig själv. Och det lyckas man
med genom att ändra på detaljer
i vardagen, säger hon.
Historien om Ådevi började
egentligen under 90-talet. På den
tiden jobbade Annica med marknadsföring och organisationsut68

veckling. Men i sitt jobb såg hon
en förbluffande sak — när människor anstränger sig för att prestera
bättre så leder det tyvärr ofta
till att de i stället presterar sämre.
Och det fångade hennes intresse.
Annica sade upp sig från jobbet, lämnade en spikrak karriär
och satte sig i skolbänken igen.
Den här gången stod beteendevetenskap med inriktning mot
hälsopromotion på schemat.
De sista åren har hon utvecklat
en egen metod, eller kanske ska
man kalla det ett verktyg, för att
kartlägga och öka prestationen
hos ett företag eller en individ.
Det handlar om allt från hur du
agerar socialt och stämningen på
företaget till hur varje person
jobbar och vad du äter till lunch.
Verktyget är hela grunden i hen-

nes företag. 2009 blev hon
antagen som inkubatorföretag
och då affärerna nu börjat snurra
är hon redo att ta steget ut på
marknaden på allvar.
— Bara att bli antagen var en
skön bekräftelse. De har tittat på
min idé och anser att den har
potential.
Och att det finns ett behov av
energimaximering ute på företagen är hon övertygad om. Den
typiske kunden är en chef som
står inför en större förändring på
sitt företag.
— Ofta är målet klart, kanske
ska de öka omsättningen eller ge
sig in på en ny marknad och det
är läge att få alla att prestera så
bra som möjligt. Jag tänker att det
är näringslivets mest förbisedda
konkurrensfaktor, säger hon.

Ådevi 
Ägare: Annica Gilbertsson,
Carin Gath
Verksamhet: Coachar företag för att skapa positiv
energi i verksamheten.
Grundades: 2009
Medarbetare: 2
Hemsida: www.adevi.se
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