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entré för 
ny entré
att nya innovationer spelar en viktig roll 
för samhällsutvecklingen är i dag ganska 
obestritt. Men exakt hur sambanden ser ut 
mellan forskning, innovation och tillväxt är 
inte lika självklart. Många frågor kvarstår, 
även om forskarna har gjort stora framsteg 
på senare år. I det här numret av Entré kollar 
vi dagsformen på svensk innovationsforsk-
ning. Läs samtalet mellan några av de ledan-
de profilerna inom fältet på sidorna 12–14.

Entré var väl ingen innovation i ordets rät-
ta bemärkelse när vi startade för 13 år sedan. 
Men vi var helt klart en nyhet i Sveriges 
medieflora: en tidning som ägnar hela sitt 
innehåll åt forskning om entreprenörskap, 
innovation och småföretagande. Många 
ställde sig skeptiska till att det skulle finnas 
material för någon längre utgivning.

Här är vi nu, 51 nummer senare, och med 
nytt utseende. Det är den fjärde layouten 
i ordningen, och vi är såklart mest nöjda 
med den här versionen. Under det senaste 
året har vi också lagt en hel del energi på att 
utveckla våra elektroniska kanaler. Webben 
och nyhetsbrevet e-Entré har fått bättre och 
tydligare design. Vi har även utökat möjlighe-
terna för er läsare att delta i samtalet, bland 
annat genom kommentarsfunktioner på 
webb och blogg. Vi finns numera också på 
Facebook och Twitter, och där går det givet-
vis bra att både följa och påverka oss.

Vad tycker du? Om den nya designen på 
tidningen? Om våra andra nyheter? Hör 
gärna av dig till oss! Om det – eller om helt 
andra saker – via gamla eller nya kanaler. 
Våra ”traditionella” kontaktuppgifter finns 
i redaktionsrutan på föregående sida. Vår 
blogg, Facebook och Twitter hittar du enklast 
via webbplatsen www.esbri.se

Jonas Gustafsson & Åse Karlén
REDAKTÖRER FÖR ENTRÉ

Nytt nätverk för 
unga forskare
På Småföretagsdagarna i Örebro lanserades 
ett nytt nätverk som vänder sig till unga, 
svenska entreprenörskapsforskare. Ett syfte 
med Ungt forskarforum, som satsningen kal-
las, är att underlätta kontakten mellan forska-
re, politiker och företagare. Bakom nätverket 
står Entreprenörskapsforum och forskarna 
Lucia Naldi, Internationella Handelshögskolan 
i Jönköping, Kristina Nyström, KTH och Ratio, 
samt Karl Wennberg, Handelshögskolan i 
Stockholm. [jg]

kontakta karl.wennberg@hhs.se

Modell mäter 
innovation
Mint, Mätinspiration för innovativa team, 
heter en ny modell för att mäta innovation. 
Den har utvecklats av bland andra Björn Reg-
nell, professor i programvarusystem vid Lunds 
tekniska högskola. Modellen mäter inte kreati-
viteten hos en individ eller effektiviteten i ett 
lands innovationssystem, utan hur innovativt 
ett team är. Centrala frågor är: Var är vi? Var 
vill vi vara? Och, hur kommer vi dit? Mint har 
utvecklats med stöd av Vinnova och piep, och 
testas just nu i ett tiotal företag i livsmedels-
branschen. [jg]

Entreprenörskap
ska inte bara tänkas
Vad är entreprenörskap? Egentligen? 
Givetvis blir svaret olika beroende på vem 
man frågar. I Entreprenörskap på riktigt. 
Teoretiska och praktiska perspektiv samsas 
ett antal olika angreppssätt. Boken är en 
antologi där alla medverkande är, eller 
har varit, medarbetare på Centrum för 
entreprenörskap och affärsutveckling vid 
Handelshögskolan i Stockholm. Redaktör 
är Carin Holmquist, som inledningsvis sam-
manfattar några slutsatser från boken: 
Entreprenörskap ska ses som en process. 
Entreprenörskap är ett brett och förän-
derligt begrepp som måste sättas in i ett 
sammanhang. Även entreprenörer behöver 
organisera. Den sista slutsatsen hon lyfter 
fram är vikten av ett aktivt samspel mellan 
forskning, undervisning och praktik: ”Entre-
prenörskap skall levas inte bara tänkas och 
för att förstå det måste forskarna vara 
nära praktiken”. Bland hennes medförfat-
tare märks Karin Darin (läs mer om henne 
på sidan 5), Mikael Samuelsson och Ingela 
Sölvell. [jg]

Jag tror att den egna viljan och lusten att våga  
är väsentligare än pappas pengar

Anders Wall i chatt med unga entreprenörer på tv4.se

6,4%
Så mycket har 

nyföretagandet ökat 
under januari–februari 

2010 jämfört med samma 
period förra året. Det visar 

Nyföretagarbarometern 
från Jobs and Society.

ledaren



4  |  e n t r é  1  •  2010 www.esbri.se

etablerar egna kundrelationer, ser man kon-
turen av nya konstellationer och konkurrenter 
till de traditionella reklambyråerna. 

Resultatet av studien pekar på att den krea-
tiva kraften nu kommer från aktörer utanför 
den traditionella reklambranschen, och att 
kulturella och sociala uttryck i den senare för-
svårar inlärning och kunskapsutveckling.

– Reklambyråerna vill gärna ses som krea-
tiva förtrupper som visar vägen och är utfors-
kande. Därför är det överraskande att de har 
varit så konservativa i sin inställning till, och 
användning av, internet och sociala medier, 
säger Markus Bugge. 

omvandlingen av marknadskommunika-
tionsområdet skapar ett behov av kompetens-
utveckling och överföring av kunskap mellan 
kreativa, strategiska och interaktiva områden. 
Men trots att aktörerna inom marknadsföring 
på internet och traditionell marknadsföring 
rent fysiskt ligger nära varandra i Oslo, har 
graden av kollektivt lärande och innovation 
varit låg.

– Faktorer som ålder, social status och 
mentalitet bidrar troligen till klyftan mellan 
traditionella reklambyråer och nyskapande 
interaktiva miljöer.   

kontakta marcus@nifustep.no

– Före internet var reklam enkelriktad mass-
kommunikation som fördes ut via annonser. 
Nu kan konsumenten själv medverka till 
reklamproduktionen genom att kommentera 
produkter eller direkt medverka i kampanjens 
utformning genom att, till exempel, göra egna 
versioner av musikjinglar.

– Som en följd av reklambyråernas fokus 
på masskommunikation, och det faktum att 
reklam på nätet har haft låg status, fortsatte 
reklambyråerna under lång tid att koncentrera 
sig på reklamfilm och annonser. Det har ska-
pat utrymme för nya aktörer, som webbyråer, 
säger Markus Bugge.

tidigare användes pengar som blev över 
i budgeten till eventuella kampanjer på nätet.  
I dag är internet ofta utgångspunkten.

– Nätets andel av den totala reklamkakan 
växer och de nya underleverantörerna har fått 
tid att växa och utvecklas. De har också mest 
kunskap om interaktiv marknadskommunika-
tion. Och allt eftersom nya underleverantörer 

Reklambranschen var överraskande långsam 
att utnyttja de nya möjligheter till marknads-
föring som internet förde med sig. Det lämnade 
utrymme åt en rad nya aktörer. Filosofie doktor 
Markus Bugge undersöker hur teknologisk för-
ändring och socioekonomiska villkor påverkar 
innovationslandskapet.

avhandlingen Creative Distraction, the Digi-
tal Transformation of the Advertising Industry 
bygger på fyra fallstudier om hur internet-
baserad reklam har påverkat reklambranschen 
i Oslo. Författaren, Markus Bugge, är verksam 
vid forskningsinstitutet Nifu step i Oslo. Hans 
studier ligger till grund för en diskussion kring 
drivkrafter bakom urban och regional utveck-
ling, innovationsgeografi och dynamiken i tek-
nologisk och industriell förändring.

I avhandlingen får reklambranschen i Oslo 
representera ett lokalt kluster. Bugge har följt 
hur branschen har påverkats av teknologisk 
förändring och nya socioekonomiska villkor. 
Han undersöker också hur lärande överförs 
mellan olika ekonomiska sfärer.

bugge menar att  internet har förändrat 
reklambranschen i grunden. Internets många 
användningsområden, interaktiva element 
och sociala medier har gjort det svårt att skilja 
mellan reklam, tjänster, brukarupplevelser och 
produktutveckling.

text anna-karin florén    bild dag cappelen papazian

Före internet 
var reklam 
enkelriktad

Reklamarna sena 
att hoppa på IT-tåget

Markus Bugge har lagt fram sin avhand-
ling vid kulturgeografiska institutionen 
och Cind på Uppsala universitet.
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varit i branschen så länge kan eget företag vara 
den enda möjligheten. En annan anledning till 
brist på erfarenhet är hög arbetslöshet i bran-
schen.

på grund av den höga arbetslösheten finns 
ganska många så kallade kombinatörer i kul-
turbranschen. Att kombinera verksamhet i 
eget företag med en löneanställning, ofta i en 
helt annan bransch, kan ibland vara enda sät-
tet att få ihop ekvationen.

Karin Darin har också undersökt om tidiga-
re erfarenhet av egenföretagande spelar någon 
roll för försörjningsval senare i livet.

– Mycket tyder på det i tidigare forskning, 
men jag får inget utslag på det. Det betyder 
inte att erfarenhet inte spelar någon roll alls, 
bara att andra faktorer är viktigare – i alla fall i 
de här två branscherna.

– Våra val påverkas av sociala faktorer, vi är 
inte helt rationella. Därför är det viktigt att titta 
på den sociala kontexten för att förstå företa-
gandet. Om man vill få fler att starta företag, 
kan det vara bra att veta hur olika branscher, 
och grupper inom dessa branscher, fungerar. 
Det kanske kan hjälpa policy att utforma bättre 
stöd till företagare, säger Darin. 

kontakta karin.darin@yahoo.com

En annan logik råder i kulturbranschen. 
Utbildning är inte så viktigt, och därmed inte 
heller socialt ursprung – kulturarbetare har 
följaktligen en mer blandad bakgrund än 
managementkonsulter. I stället är det erfaren-
het som värdesätts bland kulturarbetare: att ha 
varit aktiv en längre tid och jobbat mycket ger 
hög status.

I båda branscherna är det individer med 
relativt låg status som i störst utsträckning 
startar företag. Det innebär alltså att den störs-
ta gruppen egenföretagare bland manage-
mentkonsulterna finns bland dem som saknar 
högre utbildning och högre social bakgrund.

– Inom kulturbranschen är det främst de 
med mindre erfarenhet som startar eget. En 
anledning till att de har liten erfarenhet kan 
vara att de är nya i branschen. Kontakter bety-
der mycket för att få jobb, och har man inte 

Varför väljer vissa att starta företag, medan 
andra hellre är anställda? En del av förklaringen 
ligger i att många val i livet är socialt bestämda. 
Skillnaden mellan vad som räknas som norm i 
olika grupper – eller branscher – kan vara stor.

en av sociologen Pierre Bourdieus bärande 
tankar är att olika sociala ”fält” fungerar på 
olika sätt, och värdesätter olika typer av ”kapi-
tal”. Det är också den teoretiska utgångspunk-
ten i Karin Darins doktorsavhandling Social 
Positions in Self-Employment – A Study of 
Employment Structures in Artistic Production 
and Management Consulting från Handels-
högskolan i Stockholm.

– Tanken har varit att undersöka vem som 
blir företagare, men att gå utanför det psyko-
logiska perspektivet. Jag vill sätta in frågan i ett 
socialt sammanhang, säger Karin Darin.

Hon fokuserar på två fält, som i det här fal-
let motsvaras av branschtillhörighet: mana-
gementkonsulter och kulturarbetare. Hon 
kombinerar analyser av branschstatistik med 
personliga intervjuer.

– Alla branscher har sin kultur, sina regler 
och värdesätter olika egenskaper – kapital – 
hos individerna. En av de saker som avgör om 
man startar företag, är om man har de egen-
skaper som värdesätts i den bransch man ver-
kar inom.

i managementbranschen ger utbildning 
hög status och framgång i yrket. Helst av allt 
ska man vara högutbildad företagsekonom 
eller ingenjör. Även socialt ursprung spelar en 
indirekt roll, eftersom det ofta är tätt kopplat 
till utbildningsbana.

text jonas gustafsson    bild tadafumi aoza

Reklamarna sena 
att hoppa på IT-tåget

Närhet viktigt 
i korta projekt
11–13 juni 2009 arrangerades Uddevallasymposiet 
av Internationella Handelshögskolan i Jönköping 
och Högskolan Väst i Bari, Italien. 52 reviderade 
bidrag har nu samlats i en bok med titeln Uddeval-
la Symposium 2009. The Geography of Innovation 
and Entrepreneurship. Redaktör är Iréne Bernhard. 
Under konferensen fick Anders Broström pris för 
Best phd Candidate Paper. Han har genomfört 
en enkätstudie till 425 fou-chefer i svenska 
ingenjörsföretag som samarbetar med akademin. 
Broström visar att geografisk närhet är viktigt 
främst i korta fou-projekt. I längre projekt spelar 
avståndet ingen roll. Kristina Nyström, Per Assmo 
och Elin Wihlborg är några andra svenska forskare 
som bidrar med kapitel. [åk]

kontakta irene.bernhard@hv.se

Entreprenören 
är den felande länken
De flesta är på det klara med att investeringar i 
kunskap och humankapital ger avkastning i form 
av ekonomisk tillväxt. Men hur går det till? Pontus 
Braunerhjelm, Zoltan Acs, David Audretsch och 
Bo Carlsson ser entreprenören som den felande 
länken mellan kunskap och ekonomi. De har skri-
vit artikeln The missing link: knowledge diffusion 
and entrepreneurship in endogenous growth som 
publicerats i Small Business Economics (nr 2, vol 
34, 2010). Genom att analysera oecd-data för åren 
1981–2002 slår de fast att entreprenörer blev allt 
mer betydelsefulla under 1990-talet. Policy bör 
underlätta för entreprenörer eftersom det leder 
till ökad kunskapsspridning och, i förlängningen, 
mer tillväxt. [åk]

kontakta pontusb@infra.kth.se

Oväntat företagsamt  
i Bergslagen
Fram träder Bergslagen. Nytt ljus över gammal 
region är den tredje rapporten i serien Bergslags-
forskning (Mälardalens högskola, 2010). Redak-
törerna Maths Isacson, Mats Lundmark, Cecilia 
Mörner och Inger Orre har samlat 15 bidrag som ur 
olika perspektiv belyser regionen. Företagsamhet 
är ett tema. Bland annat skriver Max Jakobsson 
om hur arvet från industrisamhället används av 
dagens upplevelseföretag. Mona Hedfelt bidrar 
med ett kapitel som nyanserar bilden av bruks-
orten som en småföretagarovänlig plats. Hon 
menar att man finner oväntat entreprenörskap 
i Bergslagen, inte minst bland kvinnor. Hedfelt 
poängterar att företagandet varierar mellan kom-
muner, och dessutom förändras över tid. [åk]

kontakta inger.orre@mdh.se

Karin Darin är bosatt i Paris, där hon har en projektanställ-
ning på Université de Picardie Jules Verne.

Den sociala företagaren

Bland kulturarbetare 
är samma siffra

av Sveriges management-
konsulter driver eget företag
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– utan nätverk går det inte att göra affärer 
i Ryssland, säger Oksana Green. Men det finns 
aktörer man kan samarbeta med.

Oksana Green har gjort en fältstudie av 
handelshögskolor i St Petersburg, och deras 
studenter. Platsen är särskilt betydelsefull 
eftersom det är en traditionell port mellan 
Ryssland och västerländsk kultur.

Västerländska modeller för handelshög-
skolor var från början inte anpassade till den 
ryska kulturen. Fallstudier och problemlösning 
fick anpassas till specifikt ryska förutsättning-
ar, och även studenterna fick anpassa sig till 
undervisningen. 

många studenter som söker sig till handels-
högskolorna i Ryssland kommer från familjer 
som hade chefspositioner i det gamla Sovjet- 
unionen. De är uppvuxna med en syn på 
ledarskap som innebär att ingen har rätt att 
ifrågasätta chefens beslut. Studenterna tycker 
ofta att de själva är viktigare än alla andra på 
skolan. Träning i lyhördhet och samarbets- 
förmåga har införts för att ge dem en möjlighet 
att hantera problemlösning och lagarbete på 
mer västerländskt manér.

Krisen 1998 ändrade mycket i Ryssland. Den 
gamla sovjetskolade generationen tvingades 
inse att det fanns en poäng i att ha systema-
tiska affärsplaner. Oksana Green beskriver det 
som att det skedde en stor professionalisering, 
och i och med det blev en ny generation väst-
skolade entreprenörer efterfrågade.

– Man kunde inte göra affärer på måfå 
längre.

Det kanske mest kontroversiella i Greens 
forskning är ställningstagandet att entrepre-
nörskap inte är något nytt i Ryssland.

Enligt henne fanns det, till skillnad från vad 
många tror, företagande i Ryssland under Sov-
jettiden. Bara inte i den mening man kanske 
formellt skulle kalla entreprenörskap – enligt 
västerländsk ekonomisk terminologi. 

och just det informella, ibland illegala, före-
tagandet som hittills fått lite uppmärksamhet i 
västerländsk forskning, har medfört att gängse 
ekonomiska modeller inte riktigt har kunnat 
appliceras på den ryska utvecklingen efter 
Sovjetunionens fall.

Oksana Green sätter situationen i det post-
sovjetiska Ryssland i samband med en fixar-
mentalitet, ”blat”, som kan spåras tillbaka till 
tsartiden. Under Sovjettiden använde man sitt 
nätverk för att få tag i de resurser som stod till 
förfogande, och för att komma åt resurser som 
man i bristsamhället Sovjetunionen normalt 
inte hade tillgång till. Människor kunde använ-
da sina arbetsplatser för att tjäna svarta pengar 
på sidotjänster, eller arbetade svart övertid för 
att sälja produkter för privat vinning.

Oksana Green har lagt fram doktorsavhandlingen 
Entrepreneurship in Russia – Western Ideas in Russian 
Translation vid Göteborgs universitet.

Utländska investeringar i Ryssland utgör fortfarande en bråkdel av utländska 
investeringar i östeuropiska länder. Men det finns en ny generation företagare, 
utbildade på handelshögskolor av västerländsk modell i Ryssland, som 
skulle kunna ändra på det. Det menar Oksana Green, som doktorerar 
på en avhandling i sociologi.
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text paul steen    bild åse karlén
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denna ekonomi av utbyte och gentjänster 
försvann inte i och med kommunismens fall: 
gamla partimedlemmar i chefsposition blev 
oligarker som plundrade statskassan. Många 
fick uppleva att även om allt gick att köpa, 
betydde den sneda fördelningen av den nya 
rikedomen att gamla nätverk för att skaffa 
varor och tjänster fortfarande i vissa fall var 
livsnödvändiga. Det finns en hel generation 
som både har vuxit upp i det gamla Sovjet, och 
kommit ut i arbetslivet i det nya marknads-
anpassade Ryssland.

Oksana Green poängterar att den nya gene-
rationens entreprenörer är en resurs av kon-
takter och nätverksförmedlare som företagare 
i väst skulle kunna göra affärer med i större 
utsträckning.

Sovjetregimen dålig på 
tillämpning av teknik
Martin Kragh har studerat den ryska ekonomin 
i ett historiskt perspektiv. Fokus ligger på hur 
landets industri och arbetsmarknad formades 
under Sovjetregimen. Forskningen presenteras 
i avhandlingen Exit and Voice Dynamics: An 
empirical study of the Soviet labout market, 
1940–1960s från Handelshögskolan i Stock-
holm. Med hjälp av nya data från ryska arkiv 
undersöker Kragh Sovjetekonomins effekti-
vitet och funktion. Hans resultat visar bland 
annat att systemet till en början var effektivt i 
att mobilisera för en stark tillväxt, men att det 
över tid inte klarade av att tillämpa och imple-
mentera teknologi och rationalisering. Det led-
de i slutändan till stagnation. Reaktionen från 
regimen var en återgång till mer åtskruvade 
tvångsmekanismer. Kragh analyserar också 
förändringarna i de politiska och ekonomiska 
sfärerna, och drivkrafterna bakom dessa. [jg]

kontakta martin.kragh@hhs.se

Biltestning möjlighet 
för entreprenörer i norr
Bilar innehåller alltmer teknik. Det innebär 
också allt större krav på dem som testar bilar. 
Norra Sverige har, mycket på grund av de 
långa vintrarna, blivit ett Mekka för testning 
av bilar och bildelar. Biltestningen har sedan 
starten på 1960-talet växt till en stor industri, 
med spridningseffekter till många branscher. 
Tidigare hade de stora europeiska bilföretagen 
oftast egen testverksamhet. Numera utförs 
testerna i allt större utsträckning av obero-
ende entreprenörer. I avhandlingen Exploring 
Technologies for Service Provision in Auto-
motive Winter Testing intresserar sig Mikael 
Nybacka för området. Han har identifierat tre 
teknikområden som kan ge nya och utökade 
tjänster för entreprenörer inom biltestverk-
samheten i norra Sverige. Nybacka, som 
disputerar vid Luleå tekniska universitet, var 
även en av deltagarna i Esbris och Vinnovas 
doktorandkurs From Research to Business läs-
året 2008–2009. [jg]

kontakta mikael.nybacka@ltu.se

– Det finns många utbildade företagare som 
pratar samma språk som väst, men som sam-
tidigt kan anpassa sig till hur man gör affärer 
hemma.

Hon anser att de nya entreprenörerna har en 
intressant förmåga att kombinera förståelse för 
västerländska affärsmodeller och kunskap om 
lokala förutsättningar.

– Väst har inte tagit den resursen på allvar, 
konstaterar Oksana Green. 

kontakta oksana.shmulyar@sociology.gu.se
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plötsligt händer det, påstås det i rekla-
men för skraplotter. Disputationer är förstås 
lite vanligare än vinstlotter. Men att vid ett 
och samma lärosäte få fram fem avhandlingar 
inom forskningsfältet småföretagande, entre-
prenörskap och innovation, inom loppet av 
tre månader, är ändå imponerande.

Niina Nummela är professor i internatio-
nella affärer vid Handelshögskolan i Åbo. 
Hon har dessutom handlett tre av de aktuella 
avhandlingsförfattarna. Vi fick en pratstund 
med henne, både om de nya avhandlingarna 
och om forskningsfältet i stort.

Är det här normal disputationstakt vid Han-
delshögskolan i Åbo?

– Nja, det varierar. Vissa år har vi få avhand-
lingar, andra år blir det desto fler. Men det 
finns ett växande intresse för frågor om 
entreprenörskap och internationella affä-
rer i hela Finland. Forskarna är dessutom 
bra på att nätverka. Doktoranderna väljer ju 
själva vad de vill studera, och de inspireras 
av andra forskare. De som disputerar nu har 
sett många goda exempel på vägen. Jag hop-
pas att den positiva utvecklingen fortsätter, 
och att vi får fler studenter och doktorander 
inom ämnet.

I Sverige har 
forskningsintres-
set skiftat genom 
åren, från små-
företagande till 
entreprenörskap, 
och vidare till 
innovation. Har 
det sett likadant 
ut i Finland?

– Delvis. Men 
jag skulle vilja på- 
stå att intresset för 
innovation tidigt 
var lika stort som 
intresset för entreprenörskap här. Nokia är 
en viktig förklaring till detta. Många har varit 
intresserade av att forska om innovationer och 
avknoppningar i företagets kölvatten.

Finns det andra nationella särdrag?
– Internationellt entreprenörskap är det 

forskningstema som ligger närmast mitt hjär-
ta. I Finland är vi, precis som i många andra 
länder, ganska fokuserade på teknikbaserade 
företag. Betraktar man entreprenörskapsfäl-
tet ur ett internationellt perspektiv kan man 
konstatera att de skandinaviska länderna är 

mycket aktiva, tillsammans med länder som 
Storbritannien, usa  och Kanada. I många 
centraleuropeiska länder är forskningen frag-
mentiserad, med ett fåtal aktiva individer per 
lärosäte.

– I Skandinavien har universiteten speciella 
entreprenörskapsavdelningar, och vi har upp-
nått en kritisk massa. Vi har kvantitativ och 
kvalitativ forskning av hög klass. I Finland vill 
vi gärna tro att vi ligger i framkant när det gäl-
ler att lyfta fram nya teman och idéer. Men det 
är vi förstås inte ensamma om att tro.

Inom vilka specialområden skulle du vilja se 
mer forskning?

– Det går att hitta nya, spännande forsk-
ningsvinklar till varje ämne, men jag skulle 
snarare vilja se en utveckling av metodologin. 
När vi studerar tillväxt eller internationalise-
ring tittar vi alltför ofta på hur det ser ut vid en 
viss tidpunkt. Vi borde i stället samla in data 
över tid. Det är mer tidskrävande och utma-
nande, och det kan vara svårt att få tillgång till 
företag. Min erfarenhet är att småföretag är 
mer öppna för att släppa in forskare, än vad 
stora, multinationella företag är. Som dokto-
rand blir du alltid avrådd från att göra långa 
studier, men det behöver inte handla om tio 

AVHANDLINGSRACE 
I ÅBO 

Att doktorera är ett idogt arbete. Enligt svenska Högskoleverket tar det i snitt sex år, men så en 
vacker dag är det dags för disputation. Under tre intensiva månader skrällde Handelshögskolan  
i Åbo till med hela fem avhandlingar om småföretag, innovation och entreprenörskap.
text åse karlén    bild handelshögskolan i åbo

Professor Niina Num-
mela har handlett tre av 
de färska doktorerna vid 
Handelshögskolan  i Åbo.
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dags att omformulera definitionen av inter-
nationalisering. Globaliseringen, tjänste-
ekonomin och e-handelns intåg har gjort att 
finländska turismföretag blir internationella 
– utan att lämna landet. Nya kunder kommer 
till dem, och företagen måste anpassa sig till 
detta. Som jag ser det är Helenas viktigaste 
bidrag den klassificering av turismföretag 
som hon utvecklar, samt det resurs- och nät-
verksperspektiv hon antar, konstaterar Niina 
Nummela.

hannu makkonen har i sin avhandling stu-
derat hur livsmedelsföretag innoverar genom 
att köpa in ny teknologi. Ett av resultaten är 
att enskilda anställda spelar en viktig roll. De 

håller sig à jour med teknikutvecklingen och 
analyserar hur nyheter kan användas i företa-
get. Essi Saru diskuterar i sin avhandling hur 
human resource management kan tillämpas 
i småföretagens vardag. Hon förordar öppen 
kommunikation och menar att chefen har en 
avgörande betydelse för vilken stämning som 
råder i företaget. Enligt Saru är rekryteringar 
ett extra känsligt område i mindre företag. 
Den nyanställda bör komplettera det befint-
liga arbetslaget, eller åtminstone smälta in så 
att harmonin inte störs. 

kontakta niina.nummela@tse.fi

år. Allt beror på ämnet, ibland kan 1–2 år vara 
lämpligt. Och man ska inte alltid välja den lätta 
vägen!

– En annan av mina käpphästar är att fors-
kare måste bli bättre på att blanda datainsam-
lingsmetoder. Det är inte så vanligt ännu, men 
vi skandinaver skulle kunna bli föregångare. Vi 
är pragmatiker, snarare än puritaner. Genom 
att mixa kvantitativa med kvalitativa meto-
der får man mer kött på benen, och meto-
derna kompletterar varandra fint. Den bästa 
forskningen är ju innovativ. Ibland är det till 
och med nödvändigt att använda olika typer 
av datainsamling. För att få veta mer om till 
exempel internationella snabbväxare måste 
man först göra en enkätstudie. Ur den kan 
man sedan välja de mest tillväxtbenägna före-
tagarna, och intervjua dem.

Vilka forskningsprojekt är du själv engagerad 
i just nu?

– Ett projekt handlar om hur små mjuk-
varuföretag fungerar. Jag kallar dem ”glo-
bala fabriker”. De kan ha fou-avdelningen i 
Indien, tillverkningen i Kina, marknaden i usa 
och huvudkontoret i Finland. Hur leder man 
ett sådant företag? I ett annat projekt studerar 
jag och mina kollegor hur man kan mäta den 
internationella tillväxtorienteringen i småföre-
tag. Mitt tredje pågående forskningsprojekt rör 
internationalisering i finländska och skotska 
bioteknikföretag.

från september till december förra året 
spikades alltså fem intressanta avhandlingar 
inom fältet småföretagande, entreprenörskap 
och innovation vid Handelshögskolan i Åbo. 
Essi Saru disputerade inom management 
och organisation medan Hannu Makkonens 
avhandling sorterar in under marknadsfö-
ring. Eriikka Paavilainen-Mäntymäki, Laura 
Heinonen och Helena Turunen berör i sina 
avhandlingsarbeten olika aspekter av interna-

tionalisering. Niina Nummela har handlett de 
tre sistnämnda.

Vilka är de viktigaste bidragen i de avhand-
lingar du handlett?

– Eriikka har studerat små och medelstora 
företags internationalisering, och kombi-
nerat två synsätt. Dels ”Uppsalamodellen” 
som utvecklades av Johanson och Vahlne på 
1970-talet, dels modern entreprenörskapsforsk-
ning. Hon ifrågasätter den traditionella synen 
på internationalisering, och för en intressant 
diskussion kring definitionen av internationell 
tillväxt. Jan-Erik Vahlne var hennes opponent. 
Han sa att avhandlingen hade vidgat hans syn 
på internationell tillväxt.

– Eriikkas bidrag är främst teoretiskt, med-
an Lauras avhandling riktar sig till både före-
tag och policyfolk. Hon har studerat offentlig 
finansiering av läkemedelsföretag och finner 
att stödet inte alltid hjälper dem att växa. 
Resultaten överraskar, och de har stor bäring 
på det finländska innovationssystemet. Trots 
att intentionerna är goda blir det alltså fel. Lau-
ra konstaterar nämligen att offentlig finansie-
ring skrämmer de stora, internationella venture 
capital-bolagen. De vill inte saminvestera med 
den finländska staten, och läkemedelsföreta-
gen går därför miste om dem.

–  Helena tar i sin avhandling fasta på att 
världen har förändrats. Hon menar att det är 

Namn: Hannu Makkonen
Disputation: 18 sep 2009
Avhandling: Activity Based  
Perspective on Organiza-
tional Innovation Adoption. 
A contextual approach to 
five adoption processes 
within the food industry
hannu.makkonen@tse.fi

Namn: Helena Turunen
Disputation:  13 nov 2009
Avhandling: The Internatio-
nalisation of Location-bound 
Service sme:s – Resources and 
Networks in Finnish Tourism 
Companies
helena.turunen@hamk.fi

Namn: Laura Heinonen
Disputation: 4 dec 2009
Avhandling: On the Pursuit  
of Growth in Technology-
Based Companies. The role 
of public financing in the 
start-up process of Finnish 
drug development companies
laura.heinonen@turkuamk.fi

Namn: Essi Saru
Disputation: 10 dec 2009
Avhandling: Sewn as  
Patchwork. How bits and pieces 
from the hrm, hrd and ol  
perspectives can improve perfor-
mance in small enterprises
essi.saru@tse.fi

Namn: Eriikka Paavilainen-
Mäntymäki
Disputation: 18 dec 2009
Avhandling: Unique Paths.  
The International Growth Pro-
cess of Selected Finnish sme:s
eriikka.paavilainen@tse.fi

Man ska inte alltid 
välja den lätta vägen

Det finns ett växande intresse för 
frågor om entreprenörskap och 
internationella affärer i hela Finland
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Global Award for Entrepreneurship Research 
har delats ut sedan 1996 och går till en forskare 
som bidragit till att öka kunskapen om entre-
prenörskap, småföretag och dess betydelse för 
ekonomisk utveckling.

Priset består av Carl Milles staty Guds hand 
och 100 000 euro. Det delas ut av Entreprenör-
skapsforum, Institutet för Näringslivsforskning 
och Tillväxtverket, och sponsras även sedan 
hösten 2008 av entreprenören Rune Anders-
son.

i esbris kunskapsbank hittar du boktips 
om två av Josh Lerners böcker: The Money of 
Invention och Boulevard of Broken Dreams. 
Läs mer om den senare på sidan 23. I den elek-
troniska versionen av den här artikeln finns 
direktlänkar till båda boktipsen. Där länkar 
vi också till ett (något oskarpt) filmklipp från 
Småföretagsdagarna och tillkännagivandet av 
priset. Missa inte heller inlägget på esbriblog-
gen med en rätt annorlunda bild på professor 
Lerner… 

läs mer på www.esbri.se/lerner

bredare krets personer som är intresserade av 
företagandets villkor.”

Joakim Wincent tog emot priset av Entrepre-
nörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm. I sitt 
tacktal poängterade Wincent att man som fors-
kare ofta jobbar i konstellationer. Han tackade 
alla han har arbetat ihop med som forskare.

Det unga forskarpriset till svenska entre-
prenörskapsforskare är instiftat av Entrepre-
nörskapsforum och Tillväxtverket. Priset är på 
50 000 kronor och delas sedan 2003 ut årligen 
till en ung svensk forskare. Syftet är att upp-
muntra svensk forskning inom entreprenör-
skapsfältet. 

På www.esbri.se kan du läsa en artikel 
om Joakim Wincents avhandling.  

innovationer, sa pro-
fessor Pontus Brau-
nerhjelm.

I sin senaste bok, 
Boulevard of Broken 
Dreams, tar sig Josh 
Lerner an offentligt 
stöd till entreprenör-
skap och riskkapi-
tal. Han poängterade 
via länk från usa att det i dagsläget finns starka 
skäl för sådana stöd.

– Det är uppmuntrande att vi får så mycket 
erkännande från policymakare nuförtiden. 
Entreprenörskap är viktigare än någonsin 
för den ekonomiska tillväxten. Samtidigt har 
entreprenörskapets motorer, venture capital-
bolagen och affärsänglarna, stora svårigheter. 
Så det finns ett behov av insatser från policy. 

en av hemligheterna bakom att göra insat-
serna framgångsrika är att de görs i samarbete 
med den privata sektorn.

– Vi lever i spännande tider för entreprenör-
skapsforskningen. Det är en stor ära och extra 
spännande att få priset i dessa tider.

lighet i forskning rörande företagsamhet och 
företagsutveckling. Han har med ett impone-
rande antal betydelsefulla forskningsresultat 
lämnat viktiga bidrag till såväl forskare som en 

2010 års Global Award for Entrepreneurship 
Research går till Josh Lerner. Det offentliggjor-
des 3 februari 2010 på Småföretagsdagarna i 
Örebro. Lerner sällar sig därmed till en exklusiv 
skara av prisade entreprenörskapsforskare.

josh lerner är professor i Investment 
Banking vid Harvard Business School. Han har 
i sin forskning bland annat intresserat sig för 
riskkapital och patent.

Enligt priskommittén har Josh Lerner för-
ändrat sättet att se på riskkapitalets roll i att 
nya företag etableras och expanderar. ”Lerners 
forskning har varit avgörande för utform-
ningen av den moderna analysen av riskkapi-
talbaserat entreprenörskap”, står det att läsa i 
motiveringen.

Pontus Braunerhjelm är vd för Entreprenör-
skapsforum och ordförande i priskommittén 
som utsåg Lerner till årets vinnare:

– Josh Lerner är främst känd för sin banbry-
tande forskning om riskkapital i tidiga skeden. 
Under senare år har hans forskning dessutom 
utvidgats till att omfatta forskningsområdet 
innovation där han trycker på vikten av allian-
ser, patent och utveckling av användardrivna

Joakim Wincent från Luleå tekniska universi-
tet och Handelshögskolan vid Umeå universitet 
fick Entreprenörskapsforums och Tillväxtver-
kets pris till unga entreprenörskapsforskare 
2010. Priset delades ut på Småföretagsda-
garna.

joakim wincent disputerade  2006 på 
en avhandling om strategiska nätverk bland 
mindre företag. Wincent har också intresserat 
sig för entreprenören som individ. Det hand-
lar bland annat om den passion som många 
entreprenörer drivs av och hur entreprenörer 
kan hantera en extrem arbetsroll när de grun-
dar sina företag.

I priskommitténs motivering står det bland 
annat: ”Joakim Wincent har under sin forskar-
karriär således uppvisat stor talang och skick-

text & bild jonas gustafsson

Josh Lerner kunde inte delta i Småföretagsdagarna 
men bidrog med en hälsning på storbildsskärm.

Lerner knep 
det ena priset…

…och Wincent det andra
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Att tillvarata uppfinningar och idéer som är till 
nytta för samhället kan tyckas vara en själv-
klarhet. Men vem förväntas skapa produkter? 
Och vilka produkter väljer vi att satsa på?

making ideas matter – Gender, Technology 
and Women’s Invention heter Ann-Christin 
Nybergs avhandling som bland annat tar upp 
föreställningar om kvinnor som är uppfin-
nare.

– Jag vill inte bidra till att återskapa stereo-
typer om manligt och kvinnligt. Jag har valt att 
studera kvinnors uppfinnande som en ingång 
till att diskutera uppfinnandet ur ett kritiskt 
perspektiv. Många vill att jag ska svara på hur 
den kvinnliga uppfinnaren är, men mitt svar är 
att kvinnor precis som män är individer med 
olika kunskaper, intressen och verksamhets-
områden, säger Ann-Christin Nyberg.

Genom studier av patentregister och djup-
intervjuer med kvinnor som uppfunnit och 
utvecklat prototyper och produkter har hon 
undersökt innovationsprocessens inledande 
skede – uppfinnandet – ur ett genusperspektiv. 
Studien är gjord bland både kvinnor som är 
verksamma inom företag och de som driver 
eget.

nyberg konstaterar att även om kvinnors 
andel av de patenterade uppfinningarna har 
ökat, är patenteringsgraden fortfarande rela-
tivt sett låg.

– Detta speglar att färre kvinnor är verk-
samma inom företagens fou-verksamhet. 
Det är där många patent tas. Det förvånar mig 
att kvinnors andel av det patenterade uppfin-
nandet inte har ökat mer de senaste hundra 
åren, då kvinnor under denna period har fått 
tillträde till högre teknisk utbildning och ökat 
inflytande i samhället på många sätt.

Hon menar att det finns en eftersläpning i 
innovationssystemet i Sverige, och att kvin-
nors kompetens inte utnyttjas. Men det finns 
också en innovativ möjlighet om det ges mer 

utrymme till kvinnor som uppfinnare, och till 
uppfinnande inom områden som förknippas 
med kvinnor.

– Tar man bort ögonbindeln, och inte bara 
ser traditionella tekniska områden, kan man 
hitta många nya affärsmöjligheter. Det finns 
nya områden att tillämpa teknologi på. Man 
skulle kunna ta fram nya produkter som kan 
lösa problem, till exempel inom vården.

nyberg menar att om man ser bortom 
könsgränserna, och inkluderar kvinnodomine-
rade områden i innovationssystemet, kan man 
hitta mycket nytt och oväntat. Men även inom 
mansdominerade industriföretag finns många 
kvinnliga uppfinnare. För 100 år sedan var det 
vanligt att kvinnor uppfann saker i relation till 
hem och hushåll, men det förekom även att 
kvinnor uppfann vapen och saker som inte alls 
var kopplade till kvinnosfären. 

– Det har dock skett en viss förändring i vad 
kvinnor uppfinner. I dag finns en klar kopp-
ling till svensk industri och teknik. Inom it och 
kommunikationsteknologier, hygienindustri, 
kemi och materialteknik exempelvis.

Gruppen som studerats berättar själva att 
bilden av uppfinnaren är en man, antingen 
ett geni – som en framstående forskare eller 
industriledare – eller en galning. Kvinnorna 
känner inte igen sig i den bilden. De beskriver 
ett motstånd där föreställningarna är tydligt 
kopplade till kön.

– kvinnor bemöts ofta som underordnade 
och många tror att de inte sysslar med teknik. 
Om de har med en manlig kollega vid ett möte, 
förutsätts det att mannen är uppfinnaren och 
kvinnan assistent. Kvinnor kan även ha svårt 
att få lån för att utveckla en uppfinning. Men 
om de skickar sin man är det ingen som ifråga-
sätter deras idé.

Ann-Christin Nyberg menar att man talar 
om Sverige som ett av världens mest jäm-
ställda länder, men att det inte stämmer inom 

näringslivet. Färre kvinnor än män är verk-
samma inom näringslivet kvinnorna har lägre 
positioner.

– Alla individer måste få komma till sin rätt 
med sin kunskap inom alla områden. Det är 
lätt att man missar bra idéer annars. Jag skul-
le önska att man kunde lyfta blicken bortom 
könsstereotyperna och inse att det finns kvin-
nor som är tekniskt kompetenta, säger Ann-
Christin Nyberg. 

kontakta ann-christin.nyberg@ltu.se

Könsstereotyper 
hindrar innovationer

text christina eriksson    bild malin lindberg

– Tar man bort ögonbindeln kan man hitta många nya affärsmöjligheter, säger Ann-Christin Nyberg. Hon har lagt fram sin avhandling vid Luleå tekniska universitet.

          kända uppfinnare

Marie Curie är mest känd för de upptäckter 
hon fick nobelpriset för, men uppfann även 
relaterade metoder och tillämpningar.

Stephanie Kwolek uppfann materialet Kevlar 
som anställd vid företaget Dupont.

Ada Lovelace, matematiker, anses ha åstad-
kommit det första datorprogrammet (1843). 
Programspråket Ada är uppkallat efter henne.

Eva Ekeblad de la Guardie uppfann bland 
annat potatisbrännvinet och flera produkter 
gjorda av potatis, något hon som första kvinna 
valdes in i Vetenskapsakademin för.

Solgun Drevik utvecklar mensskydd hos sca 
Hygien och har närmare 50 patent.

Ylva Ringebo startade Medicinsk innovations-
design, ett projekt vid Danderyds sjukhus som 
tillvaratar de anställdas – vanligen kvinnors – 
idéer om uppfinningar.

Ylva Dalén är 2010 års kvinnliga uppfinnare. 
Hennes lekställning Hoppolek hjälper svårt 
handikappade barn att röra sig.

7
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 V
innovas program Innovationssystems-
forskning om fou och tillväxt startade 
2004. I samband med att programmet 
nu avslutas och ett nytt tar över, tyckte 
vi att det var dags för en avstämning. 

Vad har egentligen hänt sedan programmet starta-
des för sex år sedan? Vad har forskarna kommit fram 
till? Har satsningen varit lyckad?

För att få svar på våra frågor samlade vi före-
ståndarna för de fyra forskningscentrum som 
finansierats inom Vinnovaprogrammet till ett 
samtal: Charles Edquist från Circle, Börje Johans-
son från Cesis, Åsa Lindholm Dahlstrand från Ride 
och Anders Malmberg från Cind. Samtalsledare var 
Esbris vd Magnus Aronsson.

magnus: Vad skiljer era respektive centrum åt, och vad 
är era styrkor?

charles: Circle har innovation i centrum, men sysslar 
också med entreprenörskapsforskning och forsk-
ning om forskning. Nyligen har vi börjat titta på 
relationen mellan de här tre områdena. Om vi tar 
de två första, innovations- och entreprenörskaps-
forskning, så finns det faktiskt inte så stor relation. 
Det är inte lätt att få en innovationsforskare att 

prata om entreprenörskap och tvärtom. Men vi vill 
alltså integrera de tre ämnesområdena.

åsa: Traditionellt kan man ju se att entreprenör-
skapsforskning har mycket av sina rötter inom 
företagsekonomin, medan innovation har sin hem-
vist på de tekniska högskolorna. Det som är kän-
netecknande i dag är att innovationsforskare ofta 
anser att entreprenörskap är en del av innovation, 
medan entreprenörskapsforskare tar det för själv-
klart att innovation är en del av entreprenörskap. 
Den kopplingen är intressant, och den behandlas 
i Rides forskning. Ride har oftast ett starkt tek-
nikfokus. Vi är empiritunga, verklighetsnära och 
policynära.

börje: För oss på Cesis har det varit ganska enkelt att 
koppla entreprenörskap till innovation. Vi har pla-
cerat det mesta som har med entreprenörskap att 
göra i det sista ledet i innovationsprocessen: kom-
mersialiseringen. Det har blivit ett komplement till 
fou, som kommer före, och kanske något ytterli-
gare, innan man har hela innovationskedjan.

anders: Ekonomisk geografi är den tyngsta disci-
plinen på Cind. Vi intresserar oss inte bara för 
innovationssystem, utan också för omvandlingen 

Mycket har hänt inom svensk innovationssystemsforskning de senaste sex åren. Fältet har svällt, en 
forskargemenskap har växt fram, och kontakter har etablerats mellan akademi och policy. Vinnovas finan-
siering av fyra forskningscentrum inom området har bidragit till utvecklingen. 4 mars samlade vi de fyra 
centrumföreståndarna till ett samtal om innovation, forskning och politik. Det blev också lite snack om 
myter, missförstånd och k-ordet. text jonas gustafsson   bild johanna hanno

Fyra professorer i

Diskussion om innovation

          
Det kan ta 30 år 
innan man upp-
täcker att teorin 
bara var en myt
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bild är riktig, Åsa. Och det gäller inte bara innova-
tionsforskningen. I allt som är policyrelevant gäller 
det att vara medveten om att forskning kan bli en 
bricka i ett spel som ligger långt ifrån det akade-
miska. I början på 1980-talet jobbade jag på ett 
institut utomlands. Vi hade en direktör som bruka-
de säga: ”De flesta inser inte att myter och teorier 
är väldigt lika varandra”. Det är i stort sett omöjligt 
att se skillnad på dem, och det kan ta 30 år innan 
man upptäcker att teorin bara var en myt.

anders: När Åsa pratar om mytbildning på grund av 
knepig forskningsdesign tar jag åt mig lite grann. 
Vi har en rätt stor proportion fallstudieforskning, 
och ganska ofta studerar vi ett fall i taget. Å andra 
sidan gör vi rätt många sådana studier, så efter ett 
tag uppstår ändå en bild som får drag av genera-
liserbarhet. […] Det är otroligt svårt att veta var 
effekterna av en insats kommer. En fou-satsning 
här i Sverige kan ge tillväxt någon helt annanstans. 
Företagsekonomerna som studerar nätverk säger 
att de stora samhällseffekterna av en innovation 
sker hos användarna. Sverige är ett litet land och 
många av användarna kommer att finnas på helt 
andra håll i världen. Det finns också exempel på 
företag som blir uppköpta och försvinner utom-
lands. Då är frågan hur bra eller dåligt det är? Ja, 
helt bortkastat är det ju inte. Företaget har kanske 
verkat i 15 år i en miljö där det genererade mycket 
jobb och en del pengar. Någon blev rik på kup-
pen och sitter med en miljard som kan investeras 
i något vettigt. Och de människor som drev fram 
företaget blir ofta kvar i miljön och startar nya 
initiativ.

av industriella system generellt. Därför har kluster-
ordet varit vanligare i Cindmiljön än i de andra 
miljöerna. Vi använder k-ordet mer än is-ordet. Vi 
tror att det till stor del är människorna, och hur de 
rör sig, som håller ett kluster på plats.

magnus: Vilka forskningsfrågor var på tapeten för sex 
år sedan, och vilka är era viktigaste forsknings-
resultat?

charles: Vad jag tycker att vi har uppnått under de 
här sex åren är att vi kan formulera frågor och svar 
på ett mer specifikt sätt. Och det är faktiskt väldigt 
viktigt. För forskningen naturligtvis, men också 
för användningen i policysammanhang. Det för-
bättrade forskningsläget har uppnåtts på två sätt. 
Det ena är begreppsutveckling, att sortera ut vad 
vi menar med innovation och innovationssystem, 
eller vad det är för skillnad på produktinnovationer 
och processinnovationer, och så vidare. Det andra 
sättet är att vi har fått mer och bättre empiri.

åsa: Ett av de mest intressanta resultaten rör fram-
växten av nya teknologiska system. En annan 
sak vi jobbar mycket med just nu är betydelsen 
av tidsfördröjningar. Det tar ofta uppemot 30 år 
innan man ser några direkta effekter av akademisk 
forskning. Många studier mäter effekterna efter 
två år och tycker att man tar i! Ride ser mycket 
till de komplexa sambanden, och betydelsen av 
indirekta effekter. Vi tror att man gör det lite lätt för 
sig ibland. På Ride tycker vi också det är kul är att 
avliva myter. Det finns till exempel en myt i Sverige 
och Europa om att det som kommer ut av akade-
misk forskning är alldeles för begränsat.

börje: Det här med myter är viktigt. Jag tror att din 

– Jag har hållit på med den här forskningen i 
ungefär 30 år. Circle sysslar med innovation, 
entreprenörskap och forskningspolitik. Vi 
är nu runt 30 personer, från tio länder och 
fjorton discipliner. Hälften av oss har flyt-
tat till Sverige för att jobba på Circle, säger 
Charles Edquist.

– Jag är ursprungligen ingenjör. Under loppet 
av den här centrumresan har jag dessutom 
blivit professor i företagsekonomi. Ride 
bildades på Chalmers, men i dag är vi fyra 
noder och ser oss som ett västsvenskt 
kompetenscentrum, säger Åsa Lindholm 
Dahlstrand.

– Jag kallar mig inte innovationsforskare, 
utan ekonomgeograf med intresse för hur 
innovationer leder till näringslivsomvandling 
och de rumsliga aspekterna av det. Cind 
skiljer sig från de andra centrumen eftersom 
vi tjuvstartade lite grann. Vi består mest av 
ekonomgeografer, företagsekonomer och 
ekonomhistoriker, säger Anders Malmberg.

– Jag har funnits på kth sedan 1990, och 
kom till Jönköping runt 1995. Det har blivit 
mycket nationalekonomisk forskning inom 
Cesis. En del har också sipprat in i olika 
innovationspolicysammanhang, nu senast 
i det som Globaliseringsrådet har gjort, 
men också i projekt tillsammans med Till-
växtverket och Tillväxtanalys, säger Börje 
Johansson.

            
Kanske satsar vi 

för mycket på 
FoU i Sverige
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Cesis – Centre of Excellence for 
Science and Innovation Studies – 
startade i november 2003.

Cesis är ett samarbete mellan 
institutioner vid kth och Inter-
nationella Handelshögskolan i 
Jönköping. Centrumet adminis-
treras som en oberoende del av 
Skolan för Arkitektur och sam-
hällsbyggnad vid kth.

Cesis huvudfinansiering kom-
mer från Vinnova.

cesis.abe.kth.se

Cind – Centre for Research on 
Innovation and Industrial Dyna-
mics – inrättades i mars 2003.

Cind har sitt säte vid kultur-
geografiska institutionen,  
Uppsala universitet.

Cind finansieras av Vinnova, 
Riksbankens jubileumsfond  
och Uppsala universitet.

www.cind.uu.se

Circle  – Centre for Innovation, 
Research and Competence in 
the Learning Economy – start-
ade i juli 2004.

Circle spänner över flera institu-
tioner vid Lunds universitet och 
Blekinge tekniska högskola.

Circles huvudfinansiering 
kommer från Vinnova, Lunds 
universitet, Vetenskapsrådets 
Linnéstöd och EU.

www.circle.lu.se

Ride  – r&d, Innovation and the 
Dynamics of Economies – start-
ade i februari 2004.

Ride har verksamhet vid fyra 
noder: Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet, Hög-
skolan i Halmstad och två  
Chalmersinstitutioner. imit  
är en viktig partner.

Rides huvudfinansiärer är  
Vinnova och Chalmers.

www.chalmers.se/tme/en/
centers/ride

samma tidiga tillväxt som en del andra snabbväx-
ande företag. Sett ur ett internationellt perspektiv 
växer de dock bra, men det kan ta 15 år. Forskarna 
fortsätter att forska i sina nystartade företag. De 
gör uppdragsforskning och säljer sin forskning till 
andra företag, som i sin tur kan nyttja den för att 
skapa tillväxt. Här har vi en annan typ av indirekt 
effekt. Vi ska akta oss för att ha förenklade model-
ler. Det är väl det som är poängen med innova-
tionssystemsforskningen: att vi tillåter oss att ana-
lysera komplexa sammanhang.

anders: Cind har varit mycket engagerat i Vinnväxt-
programmen och försökt förstå vad som pågår där, 
inte minst i Uppsala. Dels tror jag att kluster- och 
innovationsforskningen kan hjälpa till med hur 
man designar sådana program. En enkel lärdom är 
naturligtvis att när man drar igång den här typen 
av initiativ så underlättar det att man har någon 
typ av kluster till att börja med.

charles: I Vinnovas målsättning skriver man att man 
ska stödja behovsmotiverad forskning för hållbar 
tillväxt och utveckling av ett effektivt innovations-
system. Det är två ganska olika saker, och det är 
intressant. För att peka på hur barockt det kan 
bli vill jag nämna målsättningen att alla länder i 
Europa skulle satsa tre procent av bnp på fou. För 
det första hade Sverige redan fyra. För det andra är 
det ett endimensionellt sätt att se det hela. Väldigt 
många fler faktorer än fou påverkar innovations-
processen. Kanske satsar vi för mycket på fou i 
Sverige, jämfört med vad vi satsar på de andra 
sakerna som påverkar innovationsprocessen.

börje: Om man ska säga något till policy så vill jag slå 
ett slag för att underlätta för företag att bli export-
örer. Ska det ge växt i anställda och pengar, så 
måste man hitta nya marknader. Här finns en stor 
glidmedelspotential: att inrätta nya stöd för företag 
att söka sig ut på marknader utanför Sverige. 

Vill du veta mer om svensk innovationssystemsforsk-
ning? En längre version av denna artikel hittar du på 
www.esbri.se/innovationsdiskussion
Läs också porträttartikeln på Circles medgrundare 
Björn T Asheim på sidan 16.

magnus: En frågeställning i Vinnovaprogrammet rör 
sambandet mellan fou, innovation och tillväxt. 
Vad har vi kommit fram till där?

börje: Man har ödslat bort många decenniers diskus-
sion på frågan om det är stora eller små företag 
som gör innovationer. Ett stort företag, i det all-
männa fallet, är en konsekvens av en serie inno-
vationer. Det är helt enkelt stort för att det har 
gjort innovationer. Företag blir större i huvudsak 
genom mångsidighet, att de har många innovatio-
ner, snarare än genom att fördjupa något som bär 
väldigt länge. Tar man bort innovation ur företag, 
tar man bort väldigt mycket av det som är tillväxt 
i ekonomin. Det enda entydiga vi kan säga är att 
länder som har mycket välstånd, har också mycket 
innovationsansträngningar.

anders: För mig har diskussionen om innovation och 
tillväxt drag av cirkelresonemang. Porter pratar ju 
mycket om konkurrenskraft, och för honom defi-
nieras konkurrenskraft av innovationsförmåga.  
Det finns ingen långsiktig konkurrenskraft som 
inte är samma sak som innovationsförmåga. Och 
då har vi gått ett varv runt.

börje: Cirkelresonemangen är de enda sanningarna 
som är helt sanna.

charles: Vad gäller sambandet mellan fou, innova-
tion och tillväxt har vi inte gjort så stora framsteg. 
Jag har två förklaringar till detta: ska man studera 
sambandet empiriskt måste man ha indikatorer. 
Om vi nu inte, som jag hävdar, kan mäta innova-
tion så är det ju förbannat svårt att se effekterna 
av dem. Det andra är att kedjan fou–innovation–
tillväxt låter väldigt linjär.

åsa: Det är väl i alla fall hyfsat välbelagd i dag att det 
finns någon slags koppling mellan fou-investe-
ringar och tillväxt. Det börjar vi känna oss ganska 
säkra på. Men sedan kommer det här med inno-
vation och ställer till det. Det är alltså inte belagt 
att det finns ett samband mellan innovation och 
tillväxt, förutom i vissa sektorer. Det varierar, och 
det ställer ju till det ytterligare.

magnus: Hur kan man använda forskning för att  
bättre förstå effekterna av innovationssatsningar?

åsa: Ett exempel handlar om universitetsforskare som 
startar nya företag. Dessa företag har inte riktigt 
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Vinnovas forskningsprogram Innovationssys-
temsforskning om fou och tillväxt avslutades 
i och med utgången av 2009. I februari 2010 
gjordes i stället en ny utlysning om basfinan-
siering av forskningscentrum kring innovation. 
Det goda samtalet betonas starkt i program-
förklaringen.

joakim appelquist  har varit program-
ansvarig för innovationssystemsforskningen 
på Vinnova de senaste tre åren. Han har följt 
kunskapsgenereringen hos Cesis, Cind, Circle 
och Ride, som var pionjärerna när det gällde 
att få centrumfinansiering för den här typen 
av forskning. Tidigare hade den främst fått 
projektfinansiering.

– Programmet startade med målsättningen 
att få en mer kvalificerad förståelse för innova-
tionssystem. Det fanns redan en hel del forsk-
ning om exempelvis innovationsprocesser 
och kluster, men den kvantitativa förståelsen 
för innovationssystem saknades. Vi vill kunna 
mäta effekter av innovationspolitiska insatser, 
säger Joakim Appelquist.

han konstaterar att satsningen har fallit 
väl ut. En hel del ny kunskap har kommit fram, 
och innovationssystemsfrågorna har fått ökad 
uppmärksamhet. Vinnovapengarna är inte 
öronmärkta för specifika aktiviteter, utan kan 
användas ganska fritt. Vid sidan av Vinnova 
finansieras centrumen också av aktörer som 
Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet, 
och de universitet där de har sitt säte.

– Det här programmet har verkligen fung-
erat som en hävstång. Innan hade vi enstaka, 
duktiga forskare som hankade sig fram i olika 
projekt. Nu har antalet aktiva forskare ökat 
kraftigt, och det har skapats en forskningscom-
munity kring frågor om innovationssystem.

– Jag tror på den här typen av finansiering. I 
den utvärdering av programmet som gjordes 
2006 underströks att ”fria” medel är ovanligt i 
Sverige. Men jag menar att det är viktigt för att 
kunna bygga upp forskningscentrum på lång 
sikt. Det kan ses som såddpengar som tillåter 
forskarna att ägna sig åt att skriva ansökningar, 
eller att bjuda in externa forskare för att öka 
centrumets attraktivitet, säger Appelquist.

Under de sex år som programmet har pågått 
har centrumforskarna hunnit meritera sig. Fle-
ra av dem har också blivit eftertraktade som 
rådgivare och utredare. Från Vinnovas sida vill 
man att dialogen mellan akademi och policy 
ska fortsätta att utvecklas.

– vi vill att akademi och policy ska närma 
sig varandra ännu mer, med ökad lyhördhet 
för vilken kunskap som behövs. Det gäller att 
utöka formerna för umgänget. Policyfolk lyss-
nar gärna på forskare, men finns de inte där 
vänder de sig till de kända konsulterna i stäl-
let. Eller fattar besluten ändå. Och ju mer aka-
demi och policy träffas, desto mindre ”goddag 
yxskaft” blir det.

– Akademiska rapporter och artiklar är 
alldeles för besvärliga att ta sig igenom. Det 
är därför nätverken och samtalen är så vik-
tiga. Forskarna kan bidra som bollplank, och 
genom att ställa de kritiska frågorna.

Den nya utlysningen innebär att tre forsk-
ningscentrum ska få tre miljoner vardera per 
år, under en sexårsperiod. Programmet har 
fått namnet Effekter av innovationspolitik för 
hållbar tillväxt. 

Om medlen tillfaller de existerande centru-
men, helt nya forskarmiljöer, eller konstella-
tioner som blandar gammalt och nytt, återstår 
att se. Klart är i alla fall att delad kunskap är 
dubbel kunskap.

Joakim Appelquist poängterar respekten 
för den akademiska integriteten. Forskare ska 
göra det de är bra på, det vill säga att arbeta 
explorativt och ställa frågor. Samtidigt menar 
han att de ibland är lite för snabba att dra sig 
tillbaka till sina akademiska korridorer.

– Jag upplever en generell tendens hos fors-
kare att gå ut och hitta den empiri de behöver, 
och sedan dra sig tillbaka och analysera mate-
rialet. De kan också ha lite svårt att släppa fot-
nötterna. Men vi behöver stärka den empiriska 
kunskapen om svenska innovationssystem.

– Med nya dataset kan forskare bidra med 
synteser och kunskapsöversikter som policy 
verkligen kan använda, säger Appelquist. 

kontakta joakim.appelquist@vinnova.se

text åse karlén   bild johanna hanno

Akademi och 
policy måste 
prata mer

– Jag tror på samtalet, och på att bygga nätverk mellan akademi och policy, säger Joakim Appelquist på Vinnova.

kort om vinnova

Vinnova är en statlig myndighet under när-
ingsdepartementet, som ska höja tillväxten 
och välståndet i hela landet.

Ansvarsområdet är innovationer – produkter, 
tjänster eller processer – med vetenskaplig 
bas.

Vinnovas uppgifter är att finansiera den 
behovsmotiverade forskningen och stärka de 
nätverk som är nödvändiga kring det arbetet.

Vinnova har 200 medarbetare och en årsbud-
get på 2 miljarder kronor.

Mer info om Vinnova, programmet och utlys-
ningen finns på www.vinnova.se

Läs också generaldirektören Charlotte 
Brogrens Åsikt på sista sidan.
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Han är en framstående forskare inom regionala 
innovationssystem och berömd för sina såser. 
Björn T Asheim, professor i ekonomisk geo-
grafi vid Lunds universitet och initiativtagare 
till forskningscentrumet Circle, drivs framåt 
av sin kreativitet. Både på den internationella 
forskningsscenen och hemma i köket.

– för att vara en god forskare, måste man 
kunna tänka kreativt – precis som en entre-
prenör som ser möjligheter. Det är samma sak 
med mat. Att vara kreativ och kunna se framför 
sig vilka otippade saker som kan passa ihop, 
säger Björn T Asheim.

Björn T Asheim var precis färdig civileko-
nom när han blev anställd som forskarassis-
tent i arbetet med studien ”Levekårsundersö-
kelsen”. Han fick ansvar för regionala studier 
om olikheter i levnadsvillkor. Han blev så 
doktorand vid Norges Handelshögskola och 
fortsatte sedan sina doktorandstudier i Lund 
där han disputerade 1979.

– Jag använde materialet som jag hade job-
bat med i undersökningen. Min avhandling 
hette Regionale ulikheter i levekår och disku-
terade konsekvenser och politik – vad man kan 
göra för att utjämna dessa olikheter.

sedan följde en framgångsrik forskarkarriär 
inom ekonomisk geografi och regionala inno-
vationssystem. Efter många år, först som biträ-
dande professor och senare som professor på 
Geografiska institutionen vid Oslo universitet, 
återvände Asheim till Lunds universitet 2001 
som professor i ekonomisk geografi. Året där-
på kom Vinnovas utlysning kring forskning om 
innovationssystem (se även artiklar på sidorna 
12–15).

– Vi var en grupp här i Lund från olika 
fakulteter som hade regelbundna seminarier 
om innovationer och ekonomisk tillväxt och 
jag frågade dem om vi inte skulle satsa på att 
ansöka.

Vinnova tillstyrkte ansökan och Circle 
fick sin officiella start i juli 2004 med Björn 
T Asheim och fyra andra forskare som grun-
dare.

– Nu är vi runt 35 forskare på Circle, varav 
hälften är internationella forskare från hela 
Europa. Det har varit en fantastisk utveckling 
och verkligen spännande att vara med om.

Björn T Asheim är en flitigt anlitad talare 
internationellt, med engagemang i många 
stora internationella forskningsprojekt. Det 
blir inte så mycket fritid, men den tid han har, 

tillbringar han gärna på restaurang eller i det 
egna köket.

– Jag trycker om att laga mat och jag tycker 
om vin. Det som är väldigt fint i Skåne, är att 
det finns mycket vilt att få tag på. Jag brukar 
gå förbi en lokal slaktare som har avtal med 
jägare på Österlen. Om jag lagar exempelvis 
hjortsadel, så tar jag ut filéerna och kokar rik-
tig buljong. En god sås ska alltid ha en riktig 
fond som utgångspunkt. Det är hemligheten. 
Så det är jag väldigt berömd för – mina såser. 
Jag brukar säga till mina barn att de alltid kan 
säga att de kommer från en familj med hemla-
gad buljong, säger han och skrattar.

I samband med Björn T Asheims 60-årsdag 
förra året, gjorde tidskriften European Plan-
ning Studies ett specialnummer för att upp-
märksamma honom och hans forskning.

– Det blev jag väldigt glad över! Det var två 
av mina före detta studenter i Norge, Arne 
Isaksen och Tone Haraldsen, som tog initia-
tivet.

i den introducerande artikeln belyste de 
hans forskning om industriella distrikt, läran-
de regioner och regionala innovationssystem. 
Kollegor och tidigare studenter medverkade 
med artiklar kring det tema som Asheim under 
senare år behandlat i sin forskning: vilken roll 
regionala resurser och globala kunskapsnät-
verk spelar för att skapa regionala konkur-
rensfördelar.

Själv har han en klar bild av vad som krävs 
av beslutsfattarna i framtiden.

– Ska samhället bli mer innovativt behövs 
en bredare, mer nyanserad politik. Det har 
varit mycket satsning på fou, men man mås-
te bredda perspektivet och även stötta före-

tag som håller på med innovationer som inte 
baseras på fou.

– en annan sak som är viktig, är att dra till 
sig och behålla talanger från bägge ändar av 
kompetensskalan. Det är Sverige bra på, för 
Sverige är fortfarande det mest öppna och 
liberala samhället i Europa. Talanger trivs i 
miljöer som är öppna, toleranta och mångfa-
cetterade. Ska man klara sig i en global värld 
krävs öppenhet, mångsidighet och tolerans, 
säger Björn T Asheim. 

kontakta: bjorn.asheim@circle.lu.se

porträttet | Björn T Asheim

entreprenöriell akademiker med talang för kokkonst:

»Goda forskare tänker kreativt«
text maria marathon sjöberg   bild matti salmi

mer om björn

Namn: Björn T Asheim
Ålder: 61 år
Bakgrund: Master och doktorsutbildning vid 
Norges Handelshögskola och Lunds universitet, 
disputerade i Lund 1979. Har varit verksam vid 
Oslo universitet som professor i humangeografi. 
Professor i ekonomisk geografi vid Lunds univer-
sitet sedan 2001. Är sedan 2007 även professor II 
vid Centrum för Innovation och Arbetslivsforsk-
ning på Universitetet i Agder, Norge. Initiativ-
tagare och en av fem grundare av Circle, vid 
Lunds universitet.
Aktuell: Med forskningsprojektet Next gene-
ration regional innovation policy – en nordisk 
komparativ studie, finansierad av Riksbankens 
jubileumsfond, som ska undersöka förutsätt-
ningarna att genomföra en kunskapsbaserad 
innovationspolicy.

Björn T Asheim har bland annat forskat om industriella distrikt, lärande regioner och regionala innovationssystem.
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Global innovation för hållbarhet
Entreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling är den första Swedish Econo-
mic Forum-rapporten. Författarna går bortom målet med klimatmötet i Köpenhamn 
2009. De menar att ett nytt avtal om utsläppskvoter inte är nog, och efterfrågar i 
stället en global, långsiktig innovations- och teknikpolitik. Författarna anser att 
innovationer och tekniska genombrott bör stimuleras på en rad olika sätt. Några 
exempel är att satsa på globala utvecklings- och innovationscenter, auktionera 
ut utsläppsrättigheter och öka transparensen. Rapportens författare är Chris-
tian Berggren, Karl Johan Bonnedahl, Pontus Braunerhjelm, Jessica Eriksson, 
Mads Greaker, Michael Hoel, Fredrik Lagergren och Patrik Söderholm. [åk]

Hela rapporten finns på www.entreprenorskapsforum.se

Lars Löfqvist intresserar sig för design- och 
innovationsprocesser i små, etablerade före-
tag. I sin licentiatuppsats visar han att kunder 
spelar en viktig roll.

lars löfqvist har lagt fram licentiatupp-
satsen Innovation and Design Processes in 
Small Established Companies vid kth. Han 
har undersökt sammanlagt 19 småföretag som 
alla har, eller uppger att de vill ha, egna inno-
vationsprocesser. Företagen är verksamma i 
olika branscher. Några tillverkar exempelvis 
mekanik och elektronik medan andra tillhan-
dahåller mjukvara och utbildning.

Uppsatsen bygger på tre artiklar. Den första 
artikeln är en explorativ studie av 18 företag. 
Slutsatserna tyder bland annat på att företa-
garna ser innovation som ett problemområde. 
De har många bra idéer på lager, men saknar 
resurser för att förverkliga dem. Systematiska 
innovationsprocesser är dessutom sällsynta.

i den andra artikeln tittar Löfqvist närmare 
på tre företag. Han konstaterar att relationer 
är avgörande för deras innovationer. De får 
informell kunskap till innovationsprocesserna 
direkt från externa aktörer. Kunder knyts till 
företagen genom tillit, service och support. 

Innovationsprocessen blir ett slags givande 
och tagande mellan företag och användare.

Uppsatsens tredje artikel handlar om hur 
designprocessen kan se ut i små, etablerade 
företag. Lars Löfqvist fann att samma före-
tag kan använda sig av olika typer av design- 
processer. I de tre företag han undersökt  
fanns åtta olika designprocesser. De är i olika 
grad linjära, systematiska och strukturerade 
eller cykliska, experimentella och kunskaps-
skapande. [åk]

kontakta lars.lofqvist@hig.se

Kunders kunskap bidrar till innovationen

KTH utreder små-
företagens IT-användning
Regeringen har gett kth i uppdrag att utarbeta 
ett förslag till handlingsprogram för att stimulera 
småföretagens it-användning. Tanken är att göra 
en forskningsöversikt, och att redogöra för hur 
en ökad it-användning i småföretag kan påverka 
deras konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. 
Handlingsprogrammet riktar sig till företag med 
upp till 50 anställda eftersom det är den kategori 
som använder it minst bland företagen. [jg]

www.esbri.se/webb-tv

Grat is föreläsningar om

entreprenörskap
Kolla in  på webben

Nöjda studenter 
får bra karriär
En entreprenörskapsstudent som är nöjd med sin 
utbildning har mer nytta av den i sin framtida kar-
riär. Oavsett om han eller hon blir entreprenör eller 
inte. Det visar Rasmus Rahm i sin masteruppsats 
Student is boss från Handelshögskolan i Stock-
holm. [jg]

kontakta rasmus.rahm@sses.se
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Under 1990-talets finansiella kris blev många i Sverige utan arbete. Arbetslösheten 
ledde till att fler såg eget företagande som enda utväg till sysselsättning. Men Christer 

Johansson menar att det är svårt att konvertera arbetslösa till företagare rakt av.

arbetet ingår i det mänskliga livet. I sin 
avhandling visar Christer Johansson att iden-
titeten i viss mån är knuten till arbete. Han 
har studerat nuvarande och tidigare företa-
gare, från 1995 och framåt, i Östergötlands 
län. Genom en enkätstudie och en rad inter-
vjuer analyserar han bland annat de identitets- 
skapande aspekterna av arbete.

– Jag tittar på hela livssituationen. Ibland 
måste vi anpassa våra liv – vissa perioder krä-
ver mer av oss och många saker måste fungera 
i familjen. Under och efter krisen på 1990-talet 
förändrades flera familjers livssituation.

målsättningen med att studera individer-
nas livsberättelser var att ta reda på inställ-
ningen till arbete och arbetslöshet. Enligt 
Johansson finns det förenklat tre livsformer 
när det gäller arbete. Den första är när arbete 
är ett medel för att uppnå ett mål, exempel-
vis lönearbete där målet kan vara semester 
eller fritid. Den andra är när arbete syftar till 
att göra karriär och i den tredje är målet att 
vara självständig i sitt arbete, det vill säga egen 
företagare.

– Om man går från löntagare till att starta 
företag men blir kvar i tänket som löntagare, 

kan det bli svårt att få ihop livet. Det går inte 
längre alltid att jobba mellan klockan åtta och 
fem, och ha samma fritidsanspråk som en 
anställd. En andel av den fria tiden består ofta 
av att personen då får hantera företagsadmi-
nistrativa göromål.

– Jämför personen sedan de olika arbets-
formerna kan det kännas som att ens livssi-
tuation har försämrats eftersom fritiden har 
begränsats.

starta eget-bidraget infördes i Sverige 1984 
och syftar till att främja sysselsättningen i form 
av ökat egenföretagande. Men bidraget har 
enligt Johansson både fördelar och nackdelar. 
Bland fördelarna kan nämnas 
att företagande ger nya möjlig-
heter att kontrollera sin arbets-
situation och sitt eget liv.

– Bidraget är en fantastisk 
möjlighet att skapa en fram-
tid. I andra länder kan man 
behöva betala tillbaka bidraget efter en tid.  
Å andra sidan har många andra länder både 
stöd och mentorskap.

Problemen med bidraget är dels att blivande 
företagare inte får nog kunskap om hur deras 

livssituation kommer att förändras, dels att 
det inte finns några stödpersoner att vända 
sig till.

– Det är svårt att dela ut bidraget brett och 
att konvertera arbetslösa till företagare. Det är 
därmed ingen universell lösning på arbetslös-
hetsproblematiken, säger Johansson.

bara för att egenföretagandet genererar 
ett eftersträvat arbetstillfälle för individen, 
innebär det inte att hela livssituationen per 
automatik kan anses som lyckad.

Avhandlingen visar även att etablerings-
motiven bland dem som får starta eget-bidrag 
ofta utgår från omständigheter runt individen, 

i stället för från individen själv. Företagsstarten 
är främst en sista utväg till ekonomisk överlev-
nad, i brist på andra alternativ.

– Flera av personerna i studiegruppen har 
varit arbetslösa i flera omgångar. Vissa har 

Svårt göra 
arbetslösa 

till företagare
text christina eriksson    bild peter modin

Alla bär ju på idéer som är 
mer eller mindre realistiska

Kommentera 

arti
keln på 

www.esbri.
se
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tvingats starta företag på grund av att inga 
andra jobb erbjöds. De ser ingen annan utväg, 
startar eget utan att reflektera över det och blir 
nödvändighetsentreprenörer.

många inom gruppen ifrågasätter själva om 
de är den rätta personen att satsa starta eget-
pengar på. I gruppen finns också en efterfrå-
gan på stöd och mentorskap.

– Bidragstagarna efterlyser själva hårdare 
krav på affärsidé, marknadsundersökning och 
att granskningen ska kombineras med utbild-
ning och stöd. Kunskap om hur det är att vara 
företagare efterfrågas. Likaså kunskap om hur 
det påverkar livssituationen med ekonomisk 
oro och fritidsbrist.

– Alla bär ju på idéer som är mer eller min-
dre realistiska. Alla ska kunna ta sig en funde-
rare på om det går att göra verklighet av idé-
erna, men det behövs stöd i processen och en 
ökad selektion av dem som får bidrag till att 
starta företag, säger Christer Johansson. 

kontakta christer.johansson@liu.se

TIDIG 
DESIGN 
GÖR NYTTA
Är design det nya svarta inom produkt-
utveckling? Lisa Carlgren ställer frågan i 
sin licentiatuppsats. Hon menar att många 
vill dra nytta av industridesign i produkt-
utvecklingsprocessen, men att kunskapen 
är begränsad.

företag som lyckas utveckla och mark-
nadsföra produkter som kunderna gillar, 
blir mer konkurrenskraftiga och framgångs-
rika. Industridesigners har mycket att bidra 
med. De förstår vad konsumenterna vill ha 
och kan hjälpa till att ta fram en produkt 
som möter deras behov.

Problemet är bara att få företag utnytt-
jar dem på rätt sätt. De förstår inte när, 
var eller hur industridesignen kan få störst 
genomslag, och det resulterar i bristfälliga 
insatser. Det hävdar Lisa Carlgren, som har 
lagt fram licentiatuppsatsen Early Invol-
vement of Industrial Designers in Product 
Development: Exploring Motives and Chal-
lenges vid Chalmers.

I uppsatsen undersöker hon två frå-
gor: Vilka motiv har företag att involvera 
industridesigners i ett tidigt skede? Och 
vilka faktorer påverkar designsamarbetet? 
Carlgren har intervjuat och observerat 
användningen av industridesign i två rela-
tivt ”designovana”, svenska tillverknings-
företag.

Hon konstaterar att industridesigners 
kan göra stor nytta när de involveras tidigt 
i processen – innan det ens finns en pro-
dukt. De kan vara behjälpliga vid strategisk 
planering, marknadsundersökningar, idé-
generering och konceptutveckling. Design-
ers bidrar med innovation, kommunikation, 
visualisering och kundförståelse. [åk]

kontakta lisa.carlgren@chalmers.se

christers råd

till bidragstagaren:
• Tänk på företagande utifrån din egen livs-

situation. Arbetstid och fritid förändras: 
inkomst, semester och familjetid kan bli 
oregelbundna.

• Se över hur bra din affärsidé är och gör en 
marknadsundersökning.

• Utforska vilka resurser som finns, såsom 
stödpersoner, mentorskap och utbildning.

till bidragsgivaren:
• Tillför ökat stöd, både i form av en mentor 

och i form av utbildning om att livssitua-
tion för företagaren förändras. Arbete via 
löneanställning är inte lika med arbete via 
egenföretagande.

• Överväg ökad selektion av bidragstagarna 
och ge inte ut bidraget på bred front. Ställ 
högre krav på affärsidén och personen 
bakom.

Sociologen Christer Johansson har lagt fram sin avhandling Den ofrivilligt frivillige företagaren – Starta eget-bidragsföre-
tagande och en förändrad livssituation vid Linköpings universitet.
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– en uppsatstävling om innovation

www.innovationsuppsats.se

Trots all ny teknik som underlättar umgänge 
på distans, är det personliga mötet fortfarande 
viktigt när företag etablerar sig utomlands. Sär-
skilt viktigt är det vid samarbeten kring kom-
plicerade innovationer. Emilia Rovira Nordman 
har studerat internationella småföretag.

enligt traditionell internationaliserings-
teori, som den så kallade Uppsalamodellen, 
är utlandsetablering något som sker gradvis 
och gärna först i närliggande länder. Men på 
1990-talet började forskare uppmärksamma 
en typ av företag som är internationella från 
dag ett: born globals. Det handlar oftast om 
små, nya företag som verkar i nya, dynamiska 
branscher.

Det är främst den här typen av företag som 
Emilia Rovira Nordman har intresserat sig för. 
Hon har djupstuderat åtta bioteknikföretag i 
Uppsala, alla born globals. Tillsammans med 
sin forskargrupp Inet har hon också genomfört 
en enkätundersökning bland 188 internatio-
nella småföretag från olika branscher. För att 
räknas som internationaliserade skulle företa-
gen ha minst tio procent av sina intäkter från 
export.

– I dag måste många småföretag befinna sig 
på en internationell marknad, frågan är hur 
man befinner sig där och vad man gör, säger 
Emilia Rovira Nordman.

mer precist har hon undersökt hur små 
och medelstora företag interagerar med sina 
utländska kontakter, och hur denna interak-
tion leder till ny, erfarenhetsbaserad kunskap 
– och i förlängningen till vidare internationa-
lisering. Resultaten presenterar hon i doktors-
avhandlingen Interaction Across Borders – A 

study about experiential knowledge develop-
ment in internationalizing sme:s som har lagts 
fram vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Fokus ligger på grundarnas nätverk och 
kunskap. Eftersom de arbetar i relativt nya 
småföretag har de ofta inte hunnit skaffa 
ett affärsnätverk. De använder i stället sina 
personliga nätverk för att nå utanför landets 
gränser.

även om företagen är snabba att etablera 
sig utomlands, måste de vara beredda på att 
ändra taktik under loppets gång. En av grun-
darna i Rovira Nordmans studie hade lyckats 
sälja in sitt företag till ett större nätverk utom-
lands. Men många av kunderna var små och 
räckte inte för att säkra överlevnaden. Så före-
taget tog in fler säljare, och en ny vd.

– Den nya vd:n hade ett annat nätverk som 
företaget kunde dra nytta av, och sedan dess 
har det fungerat bra. Man måste pröva sig 
fram, internationalisering är en ständigt pågå-
ende lärprocess.

– Problemet är att det är lätt att bara köra på 
och inte inse när det är dags att bromsa. Det 
kan bli en tuff ekonomisk lärdom. Men ingen 
erfarenhet är bortkastad, det gäller bara att 
överleva tills man hittar rätt strategi.

Rovira Nordmans empiri visar också att per-
sonlig interaktion är viktig, speciellt i samarbe-
ten som syftar till innovativ verksamhet. Och 
de allra flesta företagen verkar ha greppat det 
här: 97 procent säger att de träffar sina vikti-
gaste utländska kunder ansikte mot ansikte.

– Det är mycket mer än jag trodde att det 
skulle vara. När internet slog igenom, mena-
de ju många att vi aldrig skulle behöva träffas 
mer. Men det gör vi alltså, det är fortfarande 

viktigt. Särskilt när det gäller mer avancerade 
samarbeten.

samtidigt håller Emilia Rovira Nordman 
med om att ny teknik har medfört att interak-
tion sker på helt andra sätt än tidigare. Konfe-
renser via så kallad telepresence, där det känns 
som att alla som deltar är samlade i samma 
rum, är ett exempel på sådan teknik.

– Det ska bli spännande att se hur det blir i 
framtiden. Vi kanske kommer att ses mindre 
och mindre. Och då kanske internationalise-
ring går till på ett helt annat sätt än nu. 

kontakta emilia.rovira@hhs.se

Personliga möten 
ger innovation 
utomlands

– Det är svårt att hitta bra 
säljare med tillgång till bra 
nätverk i Sverige, säger 
Emilia Rovira Nordman.

text jonas gustafsson    bild nils nordman
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Det är sällan plan A som gör dig rik. En genom-
gång av framgångsrika företag visar att påfal-
lande många blev kända för en idé som snarare 
kan kallas plan B eller C.

esbri har haft besök av professor John 
Mullins från London Business School. Med 
idéer ur sin nya bok Getting to plan B föreläste 
han på Estrad 11 mars 2010.

Mullins inledde med ett ganska dystert bud-
skap. Han illustrerade med ett videoklipp hur 
komikern Sacha Baron Cohens karaktär Ali G 
försöker få affärsmannen Donald Trump att 
investera i en glasshandske. Alltså en handske 
som man ska ha på sig för att slippa få kladd 
från rinnande glassar på händerna (sök efter 
ice cream glove på Youtube).

– Det är en obekväm sanning, men bara att 
inse: de allra flesta företagsidéer misslyckas. 
Varför? Min uppfattning är att dagens start up-
processer är som Ali G:s företagspresentation 
– bristfälliga. De drivs av naiva och grundlösa 

antaganden, och satsar allt krut på en plan A 
som sällan fungerar, sa John Mullins.

men han poängterade  att det sällan är 
entreprenörens fel att allt fokus ligger på 
affärsplan A.

– De flesta riskkapitalister efterfrågar en 
affärsplan och håller sedan fast vid den med 
näbbar och klor. Och alla handelshögskolor lär 
ut att vi ska lägga stor vikt vid affärsplanen.

Under föreläsningen beskrev Mullins flera 
olika typer av företagsprocesser. Han exem-
plifierade med några av världens mest fram-
gångsrika företag, som Apple, Google och 
Starbucks. 

Det mest centrala i föreläsningen var att 
man som entreprenör måste vara beredd på 
att omarbeta sin affärsplan, kanske rent av 
skrota den, om det visar sig att den inte fung-
erar. För att i stället ta sikte mot plan B.

Föreläsningen kommenterades av serieen-
treprenören och affärsängeln Katarina Bonde, 

text christina eriksson & jonas gustafsson    bild christina eriksson

Skrota plan A, sikta på B
Först när entreprenören lyfter blicken och börjar experimentera föds de verkliga affärsmöjligheterna, menade professor John Mullins. Affärsängeln Katarina Bonde höll med.

som kände igen sig i John Mullins beskrivning 
av den föränderliga företagsprocessen.

– När jag ser tillbaka på mina företag så har 
alla startat som en sak, och sedan blivit något 
annat. En del startade med en plan A, och ham-
nade till slut på en plan ett antal bokstäver ner i 
alfabetet, konstaterade hon.

Mullins föreläste även på Esbris och Vinno-
vas doktorandkurs From Research to Business. 
Syftet med kursen är att hjälpa doktorander 
kommersialisera sin forskning. Mullins gav stu-
denterna handfasta tips och nyttig feedback på 
sina affärsidéer. 

Estradföreläsningen med John Mullins och Kata-
rina Bonde finns att se kostnadsfritt som webb-
tv på www.esbri.se

Nästa föreläsning i Estradserien hålls 14 april och 
handlar om internationalisering, och om så kalla-
de born global-företag. Vårens sista föreläsning 
arrangeras 19 maj. Ämnet är kreativitet.

esbrinytt

Bli kompis med Esbri
Du vet väl att du kan följa Esbri via Facebook och Twitter? 
Sidorna är länkade från www.esbri.se
Vi bloggar också om stort och smått på esbribloggen.blogspot.com
Väkommen att ta del av flödet, och delta i debatten!

»Mannen som norm 
för företagaren är 
tämligen ohotad«
Helene Ahl i intervju på esbribloggen
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rade vid University of St Gallen år 2000, på 
avhandlingen Coordination in new forms  
of organising: an empirical study.

ethel brundin  forskar bland annat om 
strategiskt ledarskap, familjeföretag och 
känslomässigt ägande. Hon är forsknings-
ansvarig vid e m m  och kopplad till Cefeo, 
också vid Internationella Handelshögskolan 
i Jönköping. Brundin disputerade 2002 med 
Emotions in Motion: The Strategic Leader in a 
Radical Change Process. [åk]

Artiklar om de nya professorernas forskning finns i 
Kunskapsbanken på www.esbri.se

Du når dem på 
helene.ahl@hlk.hj.se
leona.achtenhagen@ihh.hj.se
ethel.brundin@ihh.hj.se

Högskolan i Jönköping har fått tre nya pro-
fessorer i företagsekonomi. Leona Ach-
tenhagen och Ethel Brundin är inriktade 
på entreprenörskap och affärsutveckling, 
medan Helene Ahls inriktning är lärande 
och genus.

helene ahl utnämndes 1 januari 2010 till 
professor vid Högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping. Hon tillträder 
också som chef och forskningsledare för 
Encell, Nationellt kompetenscentrum för 
livslångt lärande. I sin forskning intresse-
rar hon sig bland annat för kvinnors före-
tagande. Ahl disputerade 2002 med The 
making of the female entrepreneur – A dis-
course analysis of research texts on women’s 
entrepreneurship.

leona achtenhagen och Ethel Brundin 
utnämndes båda till professorer i slutet 
av 2009. De är verksamma vid sektionen 
för entreprenörskap, marknadsföring och 
management (emm), Internationella Han-
delshögskolan i Jönköping.

Leona Achtenhagen är också biträdande 
chef för forskningscentrumet mmtc  vid 
samma lärosäte. Till hennes forsknings-
intressen hör strategiska processer inom 
växande företag. Achtenhagen dispute-

de tillverkningsindustri. I den andra uppsat-
sen diskuterar Robin Douhan hur utbildning 
påverkar individer att ta anställning eller verka 
som entreprenörer.

Den tredje uppsatsen jämför entreprenörers 
och anställdas upplevda kontroll, samt avkast-
ning på investerat humankapital. I båda fallen 
ligger entreprenören bättre till. Uppsats num-
mer fyra handlar om hur världens policyma-
kare blir allt mer entreprenörskapsvänliga, och 
om hur inträdesbarriärerna till olika marknad-
er sänks.

I avhandlingens femte uppsats är temat 
entreprenörskap och institutioner. Det blir 
belyst av teorier lanserade av William Baumol 
respektive Joseph Schumpeter.  [åk]

Avhandlingen kan laddas ner från www.nek.uu.se

Robin Douhans bibliografi finns på www.ifn.se

Robin Douhan avled plötsligt och tragiskt i 
augusti 2009. Nu ger Uppsala universitet ut 
fem av hans artiklar som en slags postum 
doktorsavhandling.

robin douhan var doktorand i national-
ekonomi vid Uppsala universitet och anställd 
som forskare vid ifn. Vid sitt frånfälle var han 
bara 31 år, med en lovande karriär framför sig. 
Robin Douhan hade åtta färdiga uppsatser 
och åtminstone fyra till på gång. Planen var 
att han skulle disputera under våren 2010. 

Nu har fem av uppsatserna getts ut i Uppsala- 
institutionens avhandlingsserie. De behand-
lar olika aspekter av entreprenörskaps- och 
tillväxtfrågor, och har samlats under titeln 
Development, Education and Entrepreneur-
ship.

Den första uppsatsen handlar om Indiens 
utveckling. Landets ekonomi kännetecknas 
av blomstrande högteknologi och stagneran-

 Professor barbara czarniawska, Göte-
borgs universitet, har blivit utnämnd till 
utländsk ledamot i Finska Vetenskaps-Socie-
tetens samhällsvetenskapliga sektion.

 ethel brundin (se även artikel till höger) 
har, tillsammans med leif melin och lisa 
bäckvall, beviljats 2 271 000 kronor ur Rag-
nar Söderbergs Stiftelse. Forskningsprojektet 
Family capital and entrepreneurial perfor-
mance handlar bland annat om hur värde 
skapas mellan generationer.

 boo edgar forskar om entreprenörskap 
inom life science-industrin. Han är sedan 
tidigare chef för Göteborg International 
Bioscience Business School (gibbs), numera 
även docent vid Sahlgrenska Akademin.

 kk-stiftelsen har beviljat ett forskarteam 
vid Högskolan i Halmstad 1 675 000 kronor 
för forskning om entreprenörers kommuni-
kationsstrategier. pia ulvenblad dispute-
rade inom detta tema 2009, och leder forsk-
ningsprojektet.

 anders melander och leif melin har 
beviljats närmare tre miljoner från kk-
stiftelsen för det tvååriga forskningsprojektet 
Dynamiskt strategiarbete i medelstora företag.

 Institutet för näringslivsforskning (ifn) 
har knutit till sig tre doktorander från Stock-
holms universitet: martin olsson, johan 
egebark och niklas kaunitz. De är alla tre 
affilierade till forskningsprogrammet Entre-
prenörskapets ekonomi. Kaunitz är dessutom 
kopplad till Tjänstesektorns ekonomi.

 lars strannegård, professor i företags-
ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, 
har utsetts till ledamot i styrelsen för Statens 
kulturråd. Ett av hans forskningsintressen 
rör idéer: Varför får vissa fäste medan andra 
förkastas?

 Docent lars niklasson har tillträtt som 
universitetslektor i statsvetenskap vid Lin-
köpings universitet. Där kommer han att ge 
en kurs om perspektiv på innovationspolitik.

 28 januari befordrades jonas ljungberg, 
Lunds universitet, till professor i ekonomisk 
historia. Han leder bland annat ett forsk-
ningsprojekt om innovationer och ekono-
misk omvandling.

 kent thorén, kth, är ny svensk kontakt-
person för European Council for Small Busi-
ness and Entrepreneurship (ecsb).

Bytt arbetsplats, beviljats medel eller fått 
pris? Tipsa oss! entre@esbri.se

personnytt

Utökad professors-
kompetens i Jönköping

Postum avhandling ger ny kunskap

Helene Ahl Ethel BrundinLeona Achtenhagen
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titel Konstruktivt tänkande. 
Hur kreativa och kritiska tankar 
blir konstruktiva handlingar
författare Lars Torsten 
Eriksson
förlag Norstedts
isbn 978-91-1-302589-6

Kreativiteten har fått stor uppmärksamhet 
de senaste åren. Kanske lite för stor, anser 
Lars Torsten Eriksson. En kreativ tanke är 
visserligen god, men paras den med kritiskt 
och konstruktivt tänkande blir effekten avse-
värt större. I boken Konstruktivt tänkande 
går han igenom hur man kan öka sin för-
måga att komma på nya lösningar, och även 
pröva deras hållbarhet. Eriksson menar att 
kreativa, kritiska och konstruktiva element 
bör förenas i en reflexiv process. Han redo-
gör för ett flertal metoder, bland annat idé-
överföring, värderingskritik, storytelling och 
rollspel. Genom att utnyttja dem kan man 
identifiera tankemönster som ”vuxit ihop 
med tapeten”, och sluta ta dem för givna. 
Boken vänder sig till studenter samt besluts-
fattare inom privata, offentliga och ideella 
organisationer. [åk]

titel Minority Influence and 
Innovation. Antecedents,  
Processes and Consequences
redaktörer Robin Martin  
& Miles Hewstone
förlag Psychology Press
isbn 978-1-84169-594-5

Vad har Galileo Galilei, Sigmund Freud, 
Martin Luther King och Aung San Suu Kyi 
gemensamt? Alla är de nytänkare i minoritet, 
vars åsikter kommit att få stor genomslags-
kraft. Det skriver Robin Martin och Miles 
Hewstone, redaktörer för Minority Influence 
and Innovation. I boken har de samlat bidrag 
från ett tjugotal forskare, främst europeiska 
och amerikanska psykologer. Utgångspunk-
ten är att det i sociala grupper finns en press 
att smälta in och foga sig efter majoritetens 
önskemål. Men samtidigt finns en dynamisk 
kraft som utgår från avvikande minoriteters 
åsikter. Den kan öppna våra ögon, rucka på 
normer och stimulera nya tankar. För att 
stödja innovationslusten i organisationer 
behövs rätt ledarskap, ett bra klimat och 
fungerande strukturer. Kulturen måste signa-
lera att det är okej att skapa något nytt. [åk]

titel Boulevard of Broken 
Dreams: Why Public Efforts to 
Boost Entrepreneurship and 
Venture Capital Have Failed – 
and What to Do About It
författare Josh Lerner
förlag Princeton University 
Press
isbn 978-0-691-14219-7

I en tid då regeringar världen över pumpar 
in pengar för att stödja entreprenörskap och 
skapa tillväxt, manar Josh Lerner till efter-
tanke. Han menar att vi bör lära av historien 
och inte upprepa gamla misstag. I boken 
Boulevard of Broken Dreams diskuterar han 
venture capital-marknadens framväxt i bland 
annat Silicon Valley. Man skulle kunna tro att 
den var helt entreprenörsdriven, men faktum 
är att offentliga medel agerade katalysator 
på flera olika nivåer. Lerner pekar även på 
felkällor i många statliga stödprogram: de 
är dåligt konstruerade, saknar förståelse för 
entreprenöriella processer, och är svåra att 
implementera. Han avslutar med en rad tips 
till policymakare som vill stimulera entre-
prenörskap. Ett är att dra nytta av akademisk 
forskning, ett annat att underlätta för utländ-
ska investerare. [åk]

  Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips

boktips

Lund inleder nytt 
Kina-samarbete
Forskningscentrumet Circle (se även sidorna 
12–15) och Ekonomihögskolan, båda vid Lunds 
universitet, har bidragit till att starta ett cen-
trum för innovation och entreprenörskap vid 
Zhejiang University i Hangzhou, Kina. Målet 
med centrumet är att studera och stimulera 
innovation och entreprenörskap, bland annat 
genom att etablera samarbeten mellan univer-
sitet och industri, utveckla gemensamma forsk-
ningsprojekt och arrangera utbyten av forskare, 
lärare och studenter mellan Sverige och Kina. 
Tanken är också att etablera samarbeten kring 
kunskapsöverföring och kommersialisering, 
samt att utveckla kommunikationskanaler 
med ett globalt nätverk av entreprenörer och 
innovatörer.

kontakta johan.gunnarsson@intsek.lu.se

Evenemangstips
Tillväxtdagen
13 april 2010
Stockholm

Entreprenöriellt lärande 
– skolans framtid?
27–28 april 2010
Tylösand

16th Nordic Conference 
on Small Business Research
20–21 maj 2010
Kolding, Danmark

2nd Entrepreneurship 
and innovation in Nordic 
education conference
15–17 juni 2010
Luleå, Sverige

Fler evenemang finns på www.esbri.se/konferenser
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Fyra professorer iDiskussion om innovation

Vem blir företagare?   Från arbetslös till egenNya entreprenörer i Ryssland
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   I nästa Entré
  • Josh Lerner, årets mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research
 • Astrid Szogs, som skrivit en avhandling om Tanzanias innovationssystem
• Per Thulin, nydisputerad inom regional tillväxt

 och en massa annan färsk forskning om  
entreprenörskap, innovation och småföretagande

Entré nr 2 är ute 21 juni
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det har i den svenska forsknings- och inno-
vationsdebatten under de senaste åren ofta 
diskuterats vad som ligger bakom den så kal-
lade svenska paradoxen. Sverige rankas högt i 
internationella jämförelser som mäter forsk-
ning, konkurrenskraft och innovation. Sam-
tidigt har vi bara till en del lyckats kompen-
sera för den utslagning av företag som skedde 
under 1990-talskrisen, och dagens finanskris 
har slagit hårt mot Sverige genom vårt export-
beroende.

Paradoxen skulle alltså ligga i att Sverige sat-
sar mycket på forskning och innovation, men 
att vi borde få ut mer i form av jobb, tillväxt 
och exportinkomster. Detta är dock en para-
dox enbart om man har föreställningen att 
varje krona som satsas på forskning i Sverige, 
oavsett inriktning, automatiskt bidrar till eko-
nomisk utveckling – och gör det just i Sverige. 
I en globaliserad värld finns det få skäl att tro 
att så blir fallet.

Frontpositionen beror främst på storföreta-
gens fou-satsningar i Sverige. Storföretagen 
ingår i globaliserade värdekedjor, och det är 
inte självklart att fou i Sverige ger jobb just i 
Sverige. De höga fou-siffrorna har delvis his-
toriska skäl, men kan ändras snabbt. Mer än 
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»Den svenska paradoxen 
är ingen paradox «

går till detta, jämfört med cirka 25 procent i 
mitten av 1980-talet.

denna svenska obalans saknar mer eller 
mindre jämförelse om vi tittar på omvärlden. 
Tillväxt får vi först när vi har ett svenskt system 
där forskningen också skapar nya företag, kon-
kreta produkter och förbättrade tjänster.

Den svenska paradoxen är alltså egentligen 
inte så paradoxal. Vi måste bara hitta en bättre 
balans i hur pengarna fördelas. Sverige måste 
självklart göra fortsatta satsningar på veten-
skaplig excellens. Men vill vi också ha tillväxt, 
så måste en allt större del av satsningarna gå 
till innovationer.

Vi behöver satsa på behovsmotiverad forsk-
ning och innovation – inte bara för att få igång 
ekonomin och ersätta de verksamheter som 
har slagits ut under krisen. oecd :s innova-
tionsstrategi pekar på ett antal samhällsutma-
ningar som kommer att kräva innovativa lös-
ningar. Dessa kräver också riktade insatser. 

Charlotte Brogren
GENERALDIREKTÖR VINNOVA

40 procent av industrins fou ligger i företag 
med huvudkontoret utanför Sverige.

Få nya, små och medelstora företag utveck-
las till storföretag. Sverige har relativt få snabb-
växande företag, låg tillväxt bland nya företag 
och ett stort beroende av de stora internatio-
nella företagen. Detta är oroande eftersom det 
främst är i småföretagen som sysselsättningen 
kan öka.

så långt stämmer paradoxdebatten alltså 
väl med den svenska verkligheten. Att det 
svenska forsknings- och innovationssystemet 
dessutom är väldigt spretigt med en rad olika, 
och inte tillräckligt samkoordinerade, aktörer 
försvårar situationen ytterligare.

Den absoluta majoriteten av statens pengar 
satsas på inomvetenskaplig forskning på uni-
versitet och högskolor – antingen direkt som 
fakultetsmedel eller indirekt via Vetenskaps-
rådet. Investeringarna i behovsmotiverad 
forskning och innovation i Sverige är däremot 
mycket begränsade. I det statliga forsknings-
systemet är det bara Vinnova och Energimyn-
digheten som har uttalade krav på sig att satsa 
på nyttiggörande av forskningen. Och bara cir-
ka sex procent av statens forskningssatsningar 

Charlotte Brogren tillträdde som generaldirektör för Vinnova 1 september 2009. Innan 
dess var hon utvecklingschef på abb Robotics. Hon är teknologie doktor i kemiteknik. 
Du når henne på charlotte.brogren@vinnova.se

Tyck till på webben
”entreprenörsämnet har  berövats sin 
heder”, skrev professor Bengt Johannisson i en 
debattartikel i förra numret av Entré. Han var 
kritisk till regeringens satsning på entreprenör-
skapsutbildning där medlen tilldelats Lunds 
universitet respektive Chalmers tillsammans 
med Göteborgs universitet. Johannisson mena-
de att alliansen Växjö universitet – Högskolan i 
Jönköping hade varit ett bättre val.

Erik Roos, utredare på Högskoleverket, 
bemötte kritiken och skrev bland annat att ”Vi 

beklagar professor Bengt Johannissons reak-
tion på resultatet, men gör till skillnad från 
honom bedömningen att svensk högskole-
utbildning i entreprenörskap har gått stärkt ur 
processen.”

På webben fortsatte debatten. Thorsten 
Bergqvist konstaterade: ”Oavsett var en entre-
prenörsutbildning placeras är det svårt att efter 
en tid där alla skalle [sic] vara anställda och 
med i fackföreningar komma upp ur det djupa 
dike dit egenverksamhet förpassats!”

Caroline Wigren skrev: ”Vad underbart med 
debatt och diskussion – vilket möjliggör att 
vi lär oss mer om varandra och de olika uni-
versitets- och högskoleutbildningarna vi har i 
Sverige.”

vad t ycker du?  På www.esbri.se/debatt 
kan du kommentera Åsikterna från Entré.  
I Kunskapsbanken hittar du ytterligare 1 500 
texter att tycka till om. Välkommen!

åsikten | Charlotte Brogren


