
ENTREPRENÖRSKAP 

INNOVATION 

SMÅFÖRETAG 22007

40 NUMMER (OCH EN BILAGA)



2007
2

byggt upp. Med den finansieringen som grund 
kommer vi att söka ytterligare partners som 
vill hjälpa oss att göra Sverige mer entrepre-
nöriellt.

Esbri vill, precis som vilken tioåring som 
helst, fortsätta att vara nyfiken och hitta på 
nya saker. Snart närmar sig tonåren, och vem 
vet hur rebelliska vi kommer att bli då! Jag 
vill även passa på att tacka alla som på olika 
sätt har medverkat till realiserandet av Entré, 
Estrad och alla våra andra aktiviteter.

Jag hoppas få se dig i höst på något av våra 
evenemang, inte minst vårt tioårsfirande i 
september (läs mer på sidan 13).

Ha en skön och inspirerande sommar!

Magnus Aronsson

ansvarig utgivare och vd för esbri
magnus.aronsson@esbri.se
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 S
om du förhoppningsvis  har märkt, 
firar Esbri 10 år i år (se bilagan!). Det gäl-
ler även Entré. Senvåren 1997 bestämde 

vi oss för att Sverige behövde en tidning om 
entreprenörskapsforskning. Första numret 
kom ut hösten samma år och på framsidan 
lyste rubriken: ”Kungen knöt band för forsk-
ningsinstitut.”

Att knyta band mellan forskningen och värl-
den utanför har alltid varit Esbris och Entrés 
ledstjärna. I tider av informationsbrus erbju-
der vi den senaste forskningen om entrepre-

nörskap, innovation och småföretagande på 
ett lättillgängligt sätt.

Tidningen du håller i handen är det 40:e 
numret av Entré, som i dag har en upplaga 
på 15 000 exemplar. Sedan 2001 har Entré en 
elektronisk lillasyster, e-Entré, som komplet-
terar den tryckta tidningen. Jag vill också slå 
ett slag för Kunskapsbanken på www.esbri.se 
som, såvitt jag vet, är Sveriges mest omfat-
tande källa för forskningsbaserad kunskap om 
entreprenörskap, innovation och småföreta-
gande. Här hittar du över 1 000 artiklar, bok-
tips, avhandlingssammanfattningar, referat 
och andra texter.

Men det är inte bara Esbri och Entré som 
firar jämt. Vi har precis genomfört den 100:e 
Estradföreläsningen, en ”Best of” med några 
av favoriterna från tidigare år. Totalt har före-
läsningarna samlat cirka 13 000 deltagare 
genom åren.

Så här inför sommaren vill jag också dela 
med mig av en glad nyhet för oss på Esbri: 
Vi har ingått långsiktiga samarbetsavtal med 
Nutek och Vinnova. Avtalen lägger grunden 
för att vidareutveckla Esbri och den unika 
plattform för kunskapsspridning som vi har 
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Blomsterkungen 

i innovativt ljus

De flesta förknippar nog Linné med blommor och 
bin. Men det är en bild som Per Frankelius inte 
vill skriva under på. Lagom till Blomsterkungens 
300:e födelsedag kommer han ut med sin bok 
Linné i nytt ljus – Den första översättningen av 
Systema Naturae samt analys av Linnés perspek-
tiv (Liber, 2007). I den presenteras ny forskning 
som visar att Linné snarare kan beskrivas som en 
föregångare inom entreprenörskaps- och innova-
tionsforskningen. Linné själv ansåg att den eko-
nomiska vetenskapen var den viktigaste: ”Ingen 
vetenskap i världen är högre, nödigare och nyt-
tigare än ekonomin...”, skriver han. Linné var även 
praktiskt lagd, och gav upphov till många innova-
tiva processer som syftade till att skapa ny teknik 
och nya företag. [JG]

För mer info: per.frankelius@esi.oru.se

Företagande som 

meningen med livet

Saeid Abbasian och Carina Bildt har intervjuat 
kvinnor som driver egna företag inom upp-
levelseindustrin. Det har resulterat i rapporten 
Kvinnors egenföretagande inom upplevelseeko-
nomin – Berättelser från Degerfors och Gotland 
(Arbetslivsinstitutet, 2007). Undersökningen visar 
att drivkraften bakom dessa kvinnors företagande 
oftast inte är arbetslöshet eller pengar. I stället 
handlar det om att kvinnorna själva söker upple-
velser. Företagandet blir vägen till en ny mening 
med livet eller en annan livsstil. Men studien visar 
också att upplevelseföretagande inte enbart är en 
dans på rosor. De intervjuade kvinnorna nämner 
hinder som dåligt kundunderlag, finansierings-
problem, höga personalkostnader och bristande 
kompetens hos personalen. [JG]

För mer info: saeid.abbasian@kultgeog.uu.se

Entreprenöriella 

färdigheter allt viktigare

Snabb teknikutveckling och ökad globalisering har 
lett till stora förändringar – både på arbetsmark-
naden och i utbildningssystemet. I artikeln From 
Employment to Entrepreneurship: Shifting Per-
spectives in Europe and the US on Knowledge 
Creation and Labour Market Competition (Journal 
of Industrial Relations, nr 5, vol 48, 2006), menar 
Gunnar Eliasson att entreprenöriella färdigheter, 
intellektuell flexibilitet och förmågan att lära av 
erfarenheter kommer att vara individens främsta 
konkurrensmedel framöver. Speciellt viktigt blir 
därmed en varierad och avancerad arbetsmiljö 
som erbjuder bra lärandemöjligheter. Men för att 
kunna lära effektivt senare i livet behövs en bra 
grundutbildning. Eliasson förespråkar bland annat 
hårdare krav i skolan. [JG]

För mer info: gunnar.elias@telia.com

Åsikten

 O
lika former av  ägande är en vik-
tig förklaring till olikheter i företags 
utvecklingsmönster. Forskare och poli-

tiker, som vill öka kunskaperna om och främja 
entreprenörskap och företagande, bör intres-
sera sig betydligt mer för ägandet, inklusive 
olika ägarformers bakomliggande värderingar, 
ägarmål och möjliga konsekvenser.

Ett framträdande drag i den svenska före-
tagsgeografin är att den stora merparten av 
de mindre företagen är ägarledda, där en eller 
flera personer i företagets ledning också äger 
företagen. Ägarledda företag kan vara ensam-
ägda (företagaren äger 100 procent), familje-
ägda eller kompanjonsägda.

Gemensamt för de ägarledda företagen är 
en långsiktighet i ägandet, där ekonomiska 
ägarmål kompletteras av andra ägarmål, t ex 
kopplat till familjen: ”företaget ska lämnas 
vidare till nästa generation”, och till lokal-
samhället, med lokalt ansvarstagande och 
förankring. I de ägarledda företagen agerar 
företagarna dagligen också i ägarrollen och de 
är känslomässigt bundna till sina företag. Det 
betyder att ägarledda företag står för ett aktivt, 
engagerat, träget och synligt ägande.

Ägandet i onoterade, ägarledda och ofta 
familjeägda bolag representerar alltså ett 
långsiktigt perspektiv vid investeringar och 
andra utvecklingssatsningar. Andra framträ-
dande former av ägande har helt andra tids-
perspektiv. Det spridda, börsbaserade och mer 
osynliga ägandet, är ett marknadsbaserat och 
kortsiktigt ägande, där kortsiktigheten är stor 
hos många ägare som köper och säljer sina 

aktieinnehav, ofta påverkade av kvartalsrap-
porter och aktieanalytiker (så kallad ”kvartals-
kapitalism”).

Riskkapital som investerar i onoterade bolag 
eller köper ut bolag från börsen representerar 
ett mellansiktigt ägande, där riskkapitalisterna 
har en bestämd tidshorisont på 4–7 år för att 
utveckla bolaget och öka dess värde innan de 
avyttrar sitt ägarengagemang. Sedan finns det 
olika kombinationer, ”hybrider”, av dessa tre 
ägarformer, t ex familjekontrollerade bolag på 
börsen.

Sverige behöver dessa olika former av ägan-
de med sina olika för- och nackdelar. Mång-
falden främjar ett dynamiskt näringsliv. Ofta 
framhålls att de ägarledda företagen, med stor 
kontinuitet och stabilitet i ägandet, riskerar 
att utveckla en konservatism (”more of the 

same”), med bristande förmåga till förnyelse 
på grund av en tilltagande förändringströghet. 
Samtidigt vet vi att många ägarledda företag 
som uppvisar lönsam och kontinuerlig tillväxt 
baserar detta på en förmåga till både ständiga 
förbättringar och stegvisa, små innovationer.

Det betyder att ägarledda företag mycket väl 
kan kombinera värderingar som främjar lång-
siktighet med värderingar som främjar innova-
tivt beteende. Ta exemplet Ikea vars uthålliga 
och samtidigt entreprenöriella ägarskap är en 
bra illustration på det ansvarsfulla och lång-
siktiga ägandet, som samtidigt innebär konti-
nuerlig förändring utan att den framgångsrika 
affärsmodellens bas ifrågasätts.

Vi behöver ett kreativt ägarskap som samti-
digt är synligt och ansvarstagande, som kom-
plement till det flyktiga, ofta osynliga, globala 
kapitalet som påverkar oss allt mer. Det saknas 
dock analyser av olika ägarformers innebo-
ende logik och affärsmässiga och sysselsätt-
ningsmässiga konsekvenser. Vi behöver lära 
oss mera om hur företags utvecklingsförmåga 
är relaterad till olika ägarroller, ägarmål och 
ägarpsykologi. Denna fråga är dock inte sär-
skilt framträdande varken inom forskningen 
eller i den näringspolitiska diskussionen, som 
bör bli tydligare kring de dominerande ägar-
formernas olikheter och konsekvenser.

Leif Melin

professor vid cefeo, internationella 
handelshögskolan i jönköping

för mer info: leif.melin@ihh.hj.se
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Behoven av tekniska lösningar i samarbets-

projekt påverkas av hur kunskap delas och 

integreras. 

– IT-lösningarna, kunskapsintegreringen 

och förståelsen för varandras behov sam-

spelar hela tiden. Där de möts skapas en 

samarbetsmiljö, säger filosofie doktor Mari-

ta Holst vid Luleå tekniska universitet.

 M
arita holst har studerat informa-
tions- och kommunikationsteknolo-
gins betydelse i samarbete över kun-

skapsgränser, samt hur behovet av tekniska 
innovationer förändras allteftersom samar-
betsparternas kunskap integreras.

I sin doktorsavhandling Enabling Boundary-
Crossing Collaboration for Innovation – Issues 
for Collaborative Working Environments visar 
hon hur kunskapsintegrering, behov och tek-
nik samspelar och påverkar varandra.

Syftet är att undersöka hur samarbete och 
kunskapsutbyte över gränserna går till, för att 
kunna designa informations- och kommuni-
kationsteknologi (ict) som stödjer och möjlig-
gör samarbetet.

– Det borde vara självklart att man utgår 
från behoven och situationen, och anpassar 
tekniken därefter. Men så är det inte, konsta-
terar Holst.

Behoven fick styra

Hon menar att tidigare forskning inom områ-
det har varit väldigt teknikdriven. Det som har 
varit möjligt att göra med teknik har man först 
skapat, och sedan försökt använda.

–Jag har velat gå från det andra hållet. Tek-
niken har skapats med utgångspunkt i grup-
pernas behov.

Marita Holst har studerat tre olika projekt 
där man har samarbetat över både kunskaps-
gränser och nationella gränser. Ett av dem 
hade som syfte att skapa ett knowledge com-
munity – en internetlösning som entreprenö-
rer från hela Europa kunde använda. Tanken 
var att bygga en samarbetsmiljö där entrepre-
nörerna kunde publicera information om sitt 
företag och sin kompetens, hitta samarbets-
partners och kanske skapa nya affärsmöjlig-
heter.

Eftersom det här var en helt ny innovation 
fanns inga användare att studera. Holst och 

hennes kollega gick därför ut till inkubatorer 
runtom i Europa och intervjuade entreprenö-
rer. De utgick från entreprenörernas situation 
och undersökte hur de använde ict. Ur svaren 
kunde de vaska fram vilka behov entreprenö-
rerna hade. Utifrån dessa designades ett com-
munity.

– I projektet jobbade vi väldigt tydligt utifrån 
behov när vi tog fram prototypen. Sedan gick 
vi tillbaka till entreprenörerna. De fick disku-
tera designen, vi fick ny input, och så utveck-
lades designen ett steg till.

Involvera tekniken tidigt

Tekniska lösningar kan underlätta gränsöver-
skridande samarbeten, menar Holst. Men olika 
grupper har olika behov.

– Om man ligger nära varandra kunskaps-
mässigt har man ganska lätt att förstå varan-
dra, oavsett vilken teknisk lösning man använ-
der. Ligger man längre ifrån varandra, kan det 
vara viktigt med till exempel videokonferenser 
så att man kan se vad den andra ritar på sin 
whiteboard.

För att få fram bättre tekniska lösningar 
är det viktigt att fortsätta med behovsdriven 
forskning och utveckling, anser Marita Holst.

– Det finns jättebra lösningar, men om vi 
inte vet hur vi ska använda dem tjänar de ju 
ingenting till. Jag skulle vilja jobba vidare med 
metoder för att hitta behov, och översätta dem 
till de tekniker som ska utveckla produkten. En 
idé är att involvera teknikerna redan i behovs-
studierna, så att man kan jobba mer integre-
rat. [MMS]

för mer info: 
marita.holst@bredband.net

Behovsdriven utveckling 
skapar bättre tekniska lösningar

Svårt stimulera innovation av infrastruktur

Hur stimulera teknikutveckling och inno-

vation i anläggningsbranschen? Det frå-

gar sig Torbjörn Stenbeck i avhandlingen 

Promoting Innovation in Transportation 

Infrastructure Maintenance – Incentives, 

Contracting and Performance-Based Spe-

cifications.

 T
orbjörn stenbeck har  lagt fram sin 
doktorsavhandling vid kth. I den under-
söker han olika metoder för att främja 

innovation inom anläggningsbranschen. Han 
har använt sig av både kvalitativ och kvantita-
tiv metod, och empirin är hämtad från Sverige, 
Frankrike, usa och Kanada.

Anläggningsbranschen sysslar med drift 
och underhåll av infrastruktur, det vill säga 
väg- och bannäten. I Sverige har den här bran-
schen konkurrensutsatts i allt större utsträck-
ning sedan 1990-talet. En av förhoppningarna 
med detta är att det ska leda till fler innova-
tioner. Stenbecks resultat visar att så inte är 
fallet – snarare tvärtom. Däremot har ökad 
konkurrens lett till lägre kostnader, åtmins-
tone i Sverige.

Så kallade resultatbaserade kontrakt syftar 
till att ge byggentreprenörer mer frihet och ska 
på så sätt leda till fler innovationer. Stenbeck 
har gjort fyra fallstudier av den här typen av 
kontrakt. I tre av dessa har de i stället lett till 

en negativ teknikutveckling, sämre kvalitet 
och/eller högre kostnader.

Stenbeck har också studerat andra meto-
der för att stimulera innovation, som teknik-
utvecklingstävlingar och idébrevlådor. Även 
dessa verkar ha begränsad framgång.

Däremot noterar Stenbeck att bara för att en 
metod inte har fungerat tidigare, behöver det 
inte betyda att den aldrig kommer att ge resul-
tat. Med ökad medvetenhet om metodernas 
brister, kan till exempel konkurrensutsättning 
och resultatbaserade kontrakt mycket väl ha 
framtiden för sig, menar han. [JG]

för mer info: stenbeck@kth.se
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I slutet av maj 2007 var det dags för den 

tionde upplagan av FSF:s och Nuteks Entre-

prenörskapsvecka. Veckan inleddes i Stock-

holm, med officiell utdelning av FSF-Nutek 

Award som höjdpunkt. Årets pris, det elfte i 

ordningen, gick till forskarna bakom Diana-

projektet.

 D
ianaforskarna är fem till antalet, alla 
professorer vid ansedda amerikanska 
universitet, alla kvinnor: Candida 

Brush, Nancy Carter, Elizabeth Gatewood, 
Patricia Greene och Myra Hart. Nu är de ock-
så de första kvinnorna att få fsf:s och Nuteks 
pris för framstående entreprenörskapsforsk-
ning – av någon kallat för entreprenörskapets 
Nobelpris.

En av de inbjudna talarna var kommunika-
tionsminister Åsa Torstensson. Hon berättade 
om regeringens mål: att förbättra det svenska 
företagsklimatet så att fler jobb kan skapas.

Diana fick pris av FSF och Nutek

– En tredjedel av alla nya företag i Sverige 
startas av kvinnor. Nu satsar vi 100 miljoner 
kronor på bland annat utbildning, finansie-
ring, forskning och kunskapsspridning kring 
kvinnors företagande, sa hon.

Långtgående implikationer

Därefter övergick Torstensson till sin uppgift 
som prisutdelare. fsf-Nutek Award består av 
en halv miljon kronor och statyn Guds hand 
av Carl Milles. Alla Dianaforskarna hade sina 
familjer på plats vid prisceremonin i Stock-
holm.

– Tack för det här fantastiska priset! Upp-
rinnelsen till Diana var att vi fem ville jobba 
tillsammans, och att vi ville förstå mer om 
kvinnors företagande. Dels för företagarnas 
skull, och dels för samhällets. Forskningsre-
sultaten har implikationer för alla typer av 
kvinnliga företagare, inom alla branscher och 
i alla länder, sa Patricia Greene direkt efter att 

forskargruppen mottagit priset.
– Vi vill också tacka våra familjer som har 

gjort det möjligt för oss att satsa på Dianapro-
jektet, tillade Candida Brush.

Gudinna för många

Diana grundades av de fem pristagarna 1999. 
Inom ramarna för projektet forskar de om 
kvinnors företagande, med tyngdpunkten på 
snabbväxande företag och riskkapital. Namnet 
Diana är hämtat från den romerska jaktgudin-
nan och syftar på att entreprenörer, speciellt 
kvinnor, måste jaga efter kapital.

Men Diana var, som dagens moderator Lars 
Nyberg från Nutek påpekade, inte bara gudin-
na över naturen och jakten. Hon var även 
fruktbarhetsgudinna och beskyddare av slavar. 
Nyberg bad Myra Hart kommentera detta när 
hon inledde presentationen av den prisvin-
nande forskargruppen och deras arbete.

– Att Diana var fruktbarhetens gudinna får 
mig att tänka på födelsen av nya idéer och 
företag. Att hon också var slavarnas beskyd-
dare kan vi tolka som att entreprenörskapet är 
en motor för klassresor, sa Hart.

Hittills har Dianaprojektet producerat ett 
antal böcker, bokkapitel och vetenskapliga 
artiklar. Flera konferenser har också hållit 
inom ramarna för projektet. Hösten 2007 
genomförs The 2nd Global Symposium on 
Growth Strategies for Women Entrepreneurs 
(se även sid 13). [JG] [ÅK]

för mer info om priset: 
www.fsf.se och www.nutek.se

för mer info om diana: 
www.esbri.se/diana

FSF och Nutek delar varje år ut pris till två 

unga, svenska entreprenörskapsforskare. 

Årets pristagare är Pernilla Andersson, 

Stockholms universitet och Marcus Box, 

Södertörns högskola. 

 F
sf-nutek pr iset  till unga forskare 
består av 25 000 svenska kronor. Kom-
munikationsminister Åsa Torstensson 

delade ut priset när Entreprenörskapsveckan 
inleddes i Stockholm 21 maj 2007.

Pernilla Andersson belönades för sin forsk-
ning om invandrares egenföretagande. I sin 
avhandling pekar hon bland annat på att 
inkomstskillnaderna mellan olika företagar-
grupper är stora. Infödda företagare tjänar 
till exempel betydligt mer än företagare med 
utländsk bakgrund. Skillnaderna är till och 
med större än motsvarande skillnader bland 

anställda. Och resultaten är tydliga, även om 
man konstanthåller för till exempel bransch.

Marcus Box tilldelades priset för sin forsk-
ning om företagsutveckling ur ett hundraårigt 
perspektiv. Teorin säger att nystartade företag 
ofta dör relativt snabbt, medan etablerade 
företag är stabila och därför kan överleva och 
växa. Box avhandling visar att det här inte är 
hela sanningen. Både den generation företa-
get tillhör och den företagsmiljö det verkar i, 
påverkar överlevnadschanser och tillväxtmöj-
ligheter.

Artiklar om båda forskarna och deras res-
pektive avhandlingar finns i Esbris Kunskaps-
bank: www.esbri.se/kunskapsbank [JG]

för mer info om priset: 
www.fsf.se och www.nutek.se

...det fick Marcus och Pernilla också
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Entreprenörer använder olika typer av redo-

visningsinformation i olika skeden av sitt 

företagande. I början används främst icke-

finansiell information, medan senare faser 

även innefattar mer traditionella finansiella 

mått.

 R
edovisning är kanske inte något man 
i första hand förknippar med entrepre-
nörskap. Men i avhandlingen Fram-

gångsrika entreprenörers användning av redo-
visningsinformation visar Johan Dergård att de 
två begreppen har ett intimt förhållande.

Avhandlingen består av två empiriska stu-
dier kring samma frågeställning: Vilken typ av 
redovisningsinformation använder sig entre-
prenörer av i olika faser av en produktlivs-
cykel? De tre faserna som har undersökts är 
upptäckt, exploatering och förvaltning.

– På så sätt undersöks hela produktlivs-
cykeln, från den initiala idén till att produk-
ten introduceras på marknaden, och slutligen 
kommer in i förvaltningsfasen, säger ekono-
mie doktor Johan Dergård, Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet.

Kompletterande metoder

I den första studien har han intervjuat entre-
prenörer i efterhand om vilken typ av redovis-
ningsinformation de använde sig av i de olika 
faserna av företagandet. I den andra delstudien 
har entreprenörerna intervjuats flera gånger, 
under olika stadier av sitt företagande.

– När man berättar i efterhand kan det vara 
lätt att glömma bort exakt hur man har gjort. 
Därför har jag använt de här två kompletteran-
de metoderna. Resultaten visade sig dessutom 
överensstämma i de två studierna.

Sammanlagt har 17 entreprenörer i snabbt, 
organiskt växande företag intervjuats. Såväl 
tillverkande företag som handelsföretag och 
tjänsteföretag i flera olika branscher har 
undersökts.

– Den stora poängen i resultatet är att den 
fas entreprenörerna befinner sig i har väldigt 
stor betydelse för vilken redovisningsinforma-
tion de använder. Det här mönstret är väldigt 
tydligt i mina studier, oavsett bransch, storlek 
på företag och slag av produkt.

Relevant information

I den tidiga, upptäckande fasen använder 
entreprenörerna främst icke-finansiell infor-
mation, som till exempel teknisk utveckling 
och kunders krav på funktionalitet. I den för-
valtande fasen används i stället mer finansiell 
information som försäljningsintäkter och 
täckningsbidrag. I det mellanliggande stadiet, 
exploateringsstadiet, använder entreprenörer-
na en blandning av flera sorters redovisnings-
information.

– De olika faserna innebär att olika typer av 
beslut måste fattas. Därmed krävs också olika 
typer av information, som är relevant för just 
den typen av beslut.

– I förvaltningsfasen har redovisningsinfor-
mation väldigt stor betydelse. Den kan avgöra 
om entreprenören kommer att satsa på en ny 
idé eller inte. Om det ser bra ut för den befint-
liga produkten är det troligare att man satsar 
på något nytt. Det här är ett sidospår i min 
avhandling, men det visar att redovisning och 
entreprenörskap är ett spännande forsknings-
område, säger Johan Dergård. [JG]

för mer info: johan.dergard@handels.gu.se

Entreprenörers behov 
av information varierar

Skynda långsamt! Det är ett uttryck som 

Kerstin Roback vill se mer av i medicintek-

nikbranschen. Nya innovationer presenteras 

på löpande band inom hälso- och sjukvår-

den. Alla är inte av godo.

 K
erstin roback har lagt fram sin dok-
torsavhandling Medical device innova-
tion – The integrated process of inven-

tion, diffusion and deployment vid Linköpings 
universitet. I den presenterar hon en teoretisk 
modell för hur medicintekniska innovatio-
ner uppstår, sprids och används. Syftet med 
modellen är att kunna studera, men även 
påverka, innovationernas väg in i sjukvården.

Roback menar att den nya tekniken inte all-
tid kommer till sin rätt. Ibland införs den lite 
huvudlöst, utan hänsyn till behoven. Det kan 
leda till att verkningslösa, eller till och med 
skadliga, innovationer når marknaden.

Samtidigt kan det i andra fall vara precis 
tvärtom: att ny teknik inte används i önskad 
utsträckning, även om undersökningar visar 
att den är effektiv och bra.

Enligt Roback måste därför rutinerna för 
detta inom sjukvården förbättras. Till exempel 
bör man, innan en ny teknik implementeras, 
fråga sig: Vilken effekt kommer tekniken att 
ha på behandlingsmetoder, ekonomi och på 
arbetsorganisationen? Dessutom är det viktigt 
att avsätta resurser för utbildning av persona-
len.

Kerstin Roback menar också att införandet 
av ny teknik inte får påskyndas alltför mycket. 
Sjukvårdssystemet och personalen måste få tid 
att anpassa sig till de förändringar som en ny 
innovation för med sig.

Roback vill med sin forskning: ”verka för en 
balanserad introduktion av nya teknologier 
med långsiktiga behandlingsfördelar, samti-
digt som samhällsekonomin gynnas.” [JG]

för mer info: kerstin.roback@ihs.liu.se

Medicinteknisk innovation kan vara skadlig
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Det man inte har i huvudet får man ha i 

benen, brukar man ju säga. I dagens kun-

skapsbaserade samhälle får man kanske 

byta ut ”benen” mot ”nätverket”. På forsk-

ningscentrumet CIND har man precis dragit 

igång ett stort forskningsprojekt som ska 

kartlägga länkarna mellan olika aktörer i 

starka miljöer för forskning och innovation 

(FoI).

 C
ind är lokaliserat till Uppsala uni-
versitet och startade 2003. Hittills har 
man bland annat forskat om globali-

sering, urbana miljöer, bioteknik-kluster och 
kreativa industrier. Nu bygger man vidare på 
den kunskapen i det treåriga projektet Starka 
forsknings- och innovationsmiljöer i Sverige. 
Forskningssatsningen engagerar fem personer: 
doktorerna Per Lundequist, Henrik Mattsson 
och Anders Waxell, doktoranden Tobias Frid-
holm, samt Anders Malmberg, professor och 
föreståndare för cind.

– Man kan säga att det här är andra gene-
rationens cind-forskning, säger Per Lunde-
quist.

– Vi tar ett rejält grepp om foi-miljöerna – i 
vilken sorts miljöer utvecklas världsledande 
forskning och hur skapas företag i anslutning 
till sådana miljöer?

Integrerar forskningsmiljön

Inom discipliner som ekonomisk geografi, 
kluster- och agglomerationsforskning har man 
länge intresserat sig för interaktionen mellan 
olika aktörer. På cind och Vinnova, som är ini-
tiativtagare till projektet, menar man att det 
nu är dags för en bredare ansats. De vill dels 
undersöka starka foi-miljöers framväxt och 
dynamik, dels deras internationella position.

– Traditionell klusterforskning bygger på 
fallstudier, och har ett regionalt fokus. Vi utgår 
från ett större empiriskt material och kommer 
att titta mycket på globala länkar. Men framför 
allt vill vi tydliggöra att forskning och närings-
liv hänger ihop. Klusterforskare intresserar 
sig i regel mest för företag, men vi vill också 
plocka in forskningen i vår analys, förklarar 
Lundequist.

Startar i forskarnas nätverk

Forskargruppen har fått tillgång till ett hund-
ratal forskningsansökningar till Vetenskapsrå-
det, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova 
och Formas. Alla ansökningar har beviljats, 
och samtliga handlar om att bygga upp star-
ka forskningsmiljöer – så kallade Centers of 
Excellence.

I ansökningarna finns en mängd informa-
tion om nationella och globala forsknings- och 
innovationslänkar. cind-forskarna har valt att 
börja nysta på forskarsidans mikronivå: hos 
enskilda forskare. De bygger upp en databas 
utifrån de trådar de hittar i ansökningarna. Till 
exempel kan det handla om vilka forskarna 
samarbetar med, om de har sökt patent, om 

de fungerar som rådgivare till företag eller om 
de själva har ett förflutet som entreprenörer.

Tillsammans bildar trådarna en tät väv av 
relationer och interaktioner. Utifrån den kan 
man lära sig mer om kännetecknen för mil-
jöer som lyckas koppla upp sig mot andra kun-
skapscentrum, i andra delar av världen. Det 
kommer att öka förståelsen för hur foi-miljöer 
växer sig starka.

– När databasen är klar ska vi lyfta ut några 
fallstudier. Troligtvis blir det till hösten 2007, 
säger Anders Waxell.

– Vi kommer att undersöka kopplingen mel-
lan akademi och industri: produktifieringen av 
forskares resultat. Sker det i sådana här mil-
jöer, och i så fall hur?

Projektet syftar till att analysera de starka 
svenska foi-miljöernas bidrag till konkurrens-
kraften, betydelsen av globala länkar, gemen-
samma framgångsfaktorer samt att vidareut-
veckla forskningen om industriella system.

– Innovationsprocesser är otroligt svårfång-
ade fenomen, men vi kommer att belysa dem 
ytterligare, säger Tobias Fridholm. [ÅK]

för mer info: www.cind.uu.se

Aktuellt på CESIS

CESIS-anknutna Désirée Nilsson, Internatio-
nella Handelshögskolan i Jönköping, försvarade 
sin doktorsavhandling Essays on Trade Flows, 
Demand Structure and Income Distribution 11 
maj. Nilsson har analyserat internationell handel 
med fokus på utbudssidan. Resultaten visar bland 
annat att länder med ojämn inkomstfördelning 
importerar mer – sett till både mängd och antal 
produkter. Ett annat resultat är att produktion 
och export inom OECD-länderna blir mer och 
mer inriktad på inkomstelastiska varor. Förfat-
taren finner också ett samband mellan exporten 
av inkomstelastiska produkter och landets totala 
exportandel. Fakultetsopponent var professor 
Inmaculada Martinez Zarzoso, Universidad Jaume 
I, Spanien. [ÅK]

För mer info: 
www.infra.kth.se/cesis

Aktuellt på CIRCLE

CIRCLE växer och gör sig nu redo för att flytta 
till nya lokaler i början av september. Flytten är 
en del av Lunds universitets satsning på att sam-
lokalisera de universitetsaktiviteter som anknyter 
till entreprenörskap, innovationer och innovations-
system. Den nya byggnaden kommer därmed att 
inkludera både forskning, utbildning och kom-
mersialiseringsaktiviteter. Förutom CIRCLE flyt-
tar bland annat även Forskningspolitiska institutet 
och LU innovation in i den nya byggnaden. Lagom 
till inflyttningen kommer CIRCLE att anställa 6–8 
nya forskare. Tjänsterna utannonserades i vintras 
och kandidaterna har granskats av sakkunniga 
under våren. De nya forskarna kommer att ingå 
i det forskningsprogram som finansieras genom 
det så kallade Linnéstödet. [ÅK]

För mer info: 
www.circle.lu.se

Aktuellt på RIDE

RIDE utvecklar sina strategier för att sprida 
forskningsresultat till en bredare krets. Centru-
met lanserar nu RIDE working papers. Några 
exempel på intressanta titlar är: 1) Reflections 
on the co-evolution of innovation theory, policy 
and practice av Carlsson, Elg och Jacobsson; 
2) Changes in Entrepreneurial Opportunities av 
Sæmundsson och Holmén; 3) The Bibliometric 
Structure of Spin-off Literature av Wallin; 4) Why 
do Bio-science Firms Radically Change their 
Business Models? av Brink och Holmén samt 
5) Does Structure Matter for Science? av Ljung-
berg, Johansson och McKelvey. En annan viktig 
kanal är magisterprogrammet MEI. Det attraherar 
många svenska och internationella studenter som 
tar med sig kunskapen ut i världen. [ÅK]

För mer info: 
www.chalmers.se/tme/EN/centers/ride
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Tidspress, budgetstress och långa besluts-

vägar. I det läget drar många storföretag in 

på innovationsskapande aktiviteter. Därmed 

skjuter de sig själva i foten, anser teknolo-

gie doktor Maria Elmquist.

 I
många företag kolliderar det kreativa 
arbetet med kraven på att jobba kostnads-
effektivt. Problematiken intresserar Maria 

Elmquist som har lagt fram sin avhandling 
Enabling Innovation: Exploring the prerequi-
sites for innovative concepts in r&d vid Chal-
mers tekniska universitet. Hon har studerat 
innovationsarbetet inom fordons- respektive 
läkemedelsindustrin.

– Min doktorandbana började när jag fick 
möjlighet att under sju månader följa en grupp 
kvinnor som tog fram en helt ny konceptbil på 
Volvo, berättar Elmquist.

– Bilen fick extremt mycket positiv upp-
märksamhet i medierna, och det verkade som 
att den skulle kunna spela en viktig roll för 
företaget. Men i stället fann jag att det uppstod 
många problem när idéer från konceptbilen 
skulle tas upp av organisationen.

Missar innovationerna

Maria Elmquist konstaterar att många che-
fer gärna vill framhålla att deras avdelningar 
jobbar med innovation. Ändå saknar de flesta 
organisationer incitament för sådana projekt. 
Strukturerna bygger på riskreducering. Man är 
rädd för det okända och gynnar lösningar som 
liknar de man redan använder sig av. Dess-
utom kan människor på ledande positioner 
känna sig hotade av nya kunskapsområden.

– Egentligen tror jag att det går tillbaka till 
grundläggande mänskliga egenskaper. Det är 

ganska normalt att känna sig hotad av det som 
är nytt, men för ett företag är det livsviktigt att 
se möjligheter och ta till sig ny kunskap.

Hur kan man då möjliggöra innovation 
samtidigt som man jobbar mot tajta dead-
lines? Elmquists recept är skapa innovativa 
arenor. Steg ett är att skaka av sig gamla van-
föreställningar om kunskap och innovation. 
En vanlig sådan är att all kunskap som behövs 
redan finns inom organisationens väggar. Med 
det synsättet bygger man bara vidare på den 
befintliga kunskapsbasen och har svårt att se 
potentialen i nya teknologier.

– I projektet med konceptbilen fanns till 
exempel en idé om ”easy access”. Projektgrup-

pen föreslog en måsvingedörr som berörings-
fritt öppnades uppåt så att bilens ägare enkelt 
kunde ställa sitt bagage i ett stort utrymme 
bakom förarstolen. Idén förkastades eftersom 
gångjärnen som krävdes beräknades vara för 
dyra. Därmed släppte man hela grundtanken 
om god tillgänglighet.

– Organisationer måste också kunna ta 
hand om den här typen av idéer, som bygger 
på kundlösningar. Om man bara arbetar med 
tekniklösningar begränsas företagets innova-
tiva förmåga.

En annan vanföreställning är att se idéer 
som något som flyger förbi därute. Innova-
tionsarbetet skulle därmed bestå i att identi-
fiera och fånga ett antal bra idéer. Problemet 
är bara att man inte är ensam om den strate-
gin. De ”färdiga lösningar” som finns tillgäng-
liga behöver heller inte stämma överens med 
kundens behov, utan kan behöva utvecklas 
vidare.

Upp till ledningen

Maria Elmquist menar att företagets ledning 
måste ta ett långsiktigt ansvar för innovativite-
ten. Den måste reflektera kring kunskapsbasen 
och stärka kapaciteten att både generera och 
absorbera kunskap.

– Många organisationer upplevs som skruv-
städ som dras åt mer och mer. De anställda 
måste också få utlopp för sina idéer någon-
stans!

– Till exempel anordnar Bofors innovations-
tävlingar där de anställda kan vinna semester-
tid. Det är ett bra sätt att säga: ”Vi vill att ni ska 
lägga tid på att tänka kreativt”. [ÅK]

för mer info: maria.elmquist@chalmers.se

Storföretagen har 
inte tid med innovation

Nu kommer något så ovanligt som en ny 

lärobok i entreprenörskap – på svenska. 

Titeln är kort och gott: Entreprenörskap 

(SNS Förlag, 2007). Författarna heter Mag-

nus Henrekson och Mikael Stenkula.

E
ntreprenören lyser med sin frånvaro 
inom såväl mikro- som makroekonomin 
som dagens studenter i nationalekono-

mi får lära sig. Detta vill Magnus Henrekson 
och Mikael Stenkula ändra på, och de citerar 
forskaren William Baumols klassiska uttalan-
de: ”The theoretical firm is entrepreneurless 
– the prince of Denmark has been expunged 
from Hamlet”.

Boken inleds med en diskussion om före-
taget: vad det är, hur det är organiserat och 

vilken funktion det fyller. Därefter övergår 
författarna till att beskriva entreprenörer och 
entreprenörskap. De går igenom hur olika 
ekonomer har definierat entreprenörskap och 
vilka roller de har tillskrivit entreprenören. De 
mest framträdande är innovatör, jämviktsska-
pare, koordinator och osäkerhetsbärare.

Kapitlet förklarar också begreppspar som 
entreprenör/intraprenör, jämvikt/icke-jäm-
vikt, nödvändighets-/möjlighetsentrepre-
nörskap, uppfinning/innovation samt att 
upptäcka/skapa möjligheter. Författarna 
konstaterar att entreprenören kan vara nyfö-
retagare eller egenföretagare, men så behöver 
det inte vara. Slutsatsen är att entreprenörskap 
är ett komplext och flerdimensionellt begrepp 
som inte låter sig mätas på ett enkelt sätt.

De efterföljande kapitlen behandlar entre-
prenörskapets betydelse för ekonomisk 
utveckling, entreprenörskapets bestämnings-
faktorer samt entreprenörskapet och den eko-
nomiska politiken. I det avslutande kapitlet 
skriver Henrekson och Stenkula att Sverige har 
en relativt låg andel entreprenörer, mätt som 
egenföretagare, enligt oecd-data. Enligt gem-
mätningarna har vi också låg entreprenöriell 
aktivitet. Detta är bekymmersamt, menar de. 
Det institutionella ramverket bör ses över för 
att i högre grad uppmuntra till ett produktivt, 
svenskt entreprenörskap. [ÅK]

för mer info: magnus.henrekson@ifn.se

Entreprenörskap på svenska

• Maria Elmquist
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En konsthögskola är kanske inte det första 

man tänker på när det kommer till utbild-

ning i entreprenörskap. Men det är dags att 

tänka om. En av SSES medlemsskolor är 

nämligen Konstfack, och här växer intresset 

för ämnet för varje termin som går.

 R
onald jones är professor vid institu-
tionen för interdisciplinära studier på 
Konstfack. Han är också föreståndare 

för sses  kompetenscenter på samma skola. 
Enligt Jones behövs det mer entreprenöriellt 
tänkande i konstvärlden. 

– Konstnärer och designers är oftast inte 
så medvetna om vad som behövs för att vara 
entreprenör, säger han.

– Kulturen i Sverige säger att konstnärer ska 
försörja sig på stipendier. Här tror jag att det 
behövs en attitydförändring. Konstnärer och 
designers måste sluta tänka i termer av att 
överleva till nästa stipendium, och börja tänka 
i termer av entreprenörskap. De måste börja 
fundera på hur de ska kunna försörja sig på sin 
konst. sses har en mycket bra verktygslåda för 
att lära såväl konstnärer som andra studenter 
detta.

Tidigt affärstänkande

Ronald Jones har tidigare erfarenhet av att 
arbeta i gränslandet mellan konst och affärer. 
Han har bland annat varit med om att skapa 
och driva en inkubator på en konstskola. Han 
menar att det är ett tankeskifte på gång inom 
den här världen.

– Konstnärer och designers anställs i före-
tag, inte bara för att skapa konst och design, 
utan för mer allmän kreativ problemlösning. 
En sak som jag tror är mycket viktig är att få in 
konstnärer och designers i ett affärstänkande 
tidigt i processen.

Och det är alltså här sses  kommer in i 
bilden. Redan på ett tidigt stadium i sin kar-
riär har Konstfacks studenter, liksom alla som 
studerar vid någon av sses medlemsskolor (se 
faktaruta nedan), möjligheten att gå någon av 
de entreprenörskapskurser som erbjuds.

Konstfack har för tillfället två kurser inom 
ramen för sses: Design & Innovation in Con-
text och Languages of Innovation & Entrepre-
neurship. Målet med deras kurser är att det ska 
märkas att de kommer från Konstfack, men 
samtidigt ha relevans för de övriga tre med-
lemsskolorna.

– Vi vill visa vad vi på Konstfack kan. Det 
kan vara bra för studenterna från de andra 
skolorna att veta vilken input en konstnär eller 
designer kan bidra med. Och mottagandet har 
verkligen varit positivt. Det enda ”klagomålet” 
vi har fått, är att studenterna från sses andra 
medlemsskolor skulle vilja ha fler konstfack-

studenter på kurserna. De tänker annorlunda 
och kan verkligen tillföra något!

Kursen Languages of Innovation & Entrepre-
neurship går ut på att studenterna tar fram en 
lösning på ett verkligt problem. En av tankarna 
med kursen är att studenterna från olika disci-
pliner ska få ett gemensamt språk. 

I Design & Innovation in Context ligger fokus 
på skärningspunkten mellan varumärkesbyg-
gande, marknadsföring och design. Hur skapar 
man en ”produkt som kommunicerar”?

– Med de här två kurserna har Konstfack 
lyckats hitta sin egen röst inom sses. Och de 
har något för alla, oavsett om man är arkitekt, 
konstnär, affärsman eller läkare.

– Jag vill inte lära studenterna hur man skri-
ver en affärsplan, men att man måste göra det, 
och vem de kan gå till för att få hjälp. Jag vill att 
de ska gå från kursen och veta hur lite de vet 
– och hur mycket de kommer att behöva lära 
sig för att bli duktiga entreprenörer.

Bra på spekulation

Jones medger att det har funnits ett motstånd 
inför entreprenörskapskurser inom Konst-
fack. Men på senare tid har antalet Konstfack-
studenter som deltar i sses kurser ökat ordent-
ligt.

– Det känns som vi har tagit oss över den 
värsta uppförsbacken. Fler och fler inser att 
det här är något de kan komma att behöva i 
sina framtida yrkesliv.

Konstfack håller för närvarande på att lägga 
om sitt kursutbud inom sses en aning. De van-
liga kurserna kommer att flyttas till forskarni-
vå. För studenter på grundnivån kommer man 
i stället att erbjuda olika kortare workshops på 
liknande teman. 

Troligen kommer också de två befintliga 
kurserna slås ihop till hösten. I stället startas 
en ny kurs med arbetsnamnet Future Thinking 
and Trendspotting.

– Det går ut på att försöka förutsäga vad folk 
kommer att vilja ha i framtiden. Att ligga ett 
steg före marknaden, oavsett om det handlar 
om nya mediciner eller en ny design på gym-
nastikskor. Det är förstås väldigt spekulativt, 
men att spekulera är något vi gör bra här på 
Konstfack, säger Ronald Jones. [JG]

för mer info: ronald.jones@konstfack.se

Konstnärer lär sig
entreprenörskap hos SSES

• Stockholm School of Entrepreneur-
ship, SSES, grundades officiellt 1998 
av Handelshögskolan i Stockholm, 
Karolinska institutet och KTH

• 2002 anslöt sig även Konstfack 
till SSES

• En donation från Familjen Perssons 
stiftelse möjliggjorde grundandet

• SSES erbjuder kurser i entreprenör-
skap och innovation till studenter vid 
de fyra medlemsskolorna, både på 
grundnivå och på forskarnivå

• Läsåret 2007-2008 planeras 14 
olika kurser inom ramen för SSES

Fakta
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vänta med stora investeringar tills affärsmo-
dellen har stabiliserats. Testandet och experi-
menterandet måste få ta sin tid.

Enligt Sanz-Velasco bidrar hans avhandling 
till litteraturen om entreprenöriellt lärande 
på flera sätt. Dels har han en mer dynamisk 
syn på den entreprenöriella processen, och 
dels analyserar han entreprenöriellt lärande 
på företagsnivån. Den här typen av forskning 
kan hjälpa praktiker, menar han. Den kan ligga 
till grund för modeller och verktyg som kan 
användas i företagarens vardag.

I sin forskning förespråkar Stefan Sanz-Velas-
co ”affärsmodellering” som en metod för att       

Att aktivt söka efter affärsmöjligheter ger 

resultat. Företag som söker, skapar affärs-

idéer med större nyhetsvärde än de som 

bara råkar snava över en möjlighet. Därmed 

presterar också sökarna bättre. Det visar 

Jonas Dahlqvist i sin doktorsavhandling.

A
vhandlingen Assessing New Econo-
mic Activity – Process and Performance 
in New Ventures är framlagd vid Inter-

nationella Handelshögskolan i Jönköping och 
består av sex artiklar. Den minsta gemen-
samma nämnaren för artiklarna är att de alla 
utvärderar entreprenörskapet som uppkom-
sten av ny ekonomisk aktivitet.

– Klistret som håller ihop avhandlingen är 
utvärderingen av processen och prestatio-
nen i ny ekonomisk aktivitet. Hur går det till 
att skapa ny ekonomisk aktivitet och vad blir 
resultatet? Det är huvudfrågorna, säger ekono-
mie doktor Jonas Dahlqvist.

Samtliga sex artiklar bygger på samma 
empiriska material. 7 000 nya företag som alla 
grundades 1994 har undersökts under en läng-
re tid – dels när de var i nystartsfasen, dels när 
de hade kommit lite längre i processen.

– Den stora datamängden är en av de verk-
liga styrkorna med avhandlingen.

Bara ett entreprenörskap

En av de frågor som har studerats är hur för-
hållandena vid företagsstart, till exempel skäl 
att starta och tidigare erfarenhet, påverkar 
framtida prestationer i företagen.

– Ingen blir förvånad om man säger att ju 
mer välutbildad och erfaren grundaren är, 
desto större chans har företaget att överleva. 
Men jag har bara funnit mycket svaga sam-
band mellan skäl att starta och framtida pre-

stationer. Vilka skäl man har att starta företag 
påverkar själva startandet, men inte senare i 
processen.

Dahlqvist har också intresserat sig för om 
det förekommer ny ekonomisk aktivitet längre 
fram i tiden. Alltså om de undersökta företa-
garna, när de har varit igång ett tag, startar nya 
verksamheter – antingen inom ramen för, eller 
vid sidan av, det ursprungliga företaget.

Resultaten visar att samma variabler förut-
säger ny ekonomisk aktivitet, vare sig den sker 
inom eller utom originalföretaget.

– Slutsatsen är att det är samma entrepre-
nörskap det handlar om, oavsett om det sker 
inom ett existerande företag eller som nystart. 
Vi bör därför inte resa upp konstgjorda bar-
riärer mellan entreprenörskap och intrapre-
nörskap.

Olika sökartyper

Jonas Dahlqvist har även studerat hur entre-
prenörer söker affärsmöjligheter. Han har hit-
tat två typer av sökare: de som söker proaktivt 
och de som söker reaktivt.

De som söker proaktivt, gör det helt enkelt 
därför att de kan och har lust att göra det. De 
som söker reaktivt gör det för att överleva – de 
söker nya produkter och marknader för att 
kunna försörja sig. Det finns också en tredje 
grupp: de som inte söker alls, utan snarare 
snavar över en möjlighet. De olika vägarna 
leder till olika resultat.

– Sökbeteendet påverkar graden av nyhets-
värde i affärsidén. De som söker medvetet hit-
tar affärsmöjligheter med i genomsnitt högre 
nyhetsvärde än de som bara råkar stöta på en 
möjlighet. På samma sätt når de som söker 
proaktivt ett genomsnittligt högre nyhets-
värde än de som söker reaktivt. Det här får i 
sin tur konsekvenser för företagens framtida 
prestation.

– Jag hoppas att min avhandling leder till 
att vi kan komma vidare i att undersöka vil-
ken betydelse nya affärsmöjligheter har för 
företagen och deras utveckling, säger Jonas 
Dahlqvist. [JG]

för mer info: jonas.dahlqvist@ihh.hj.se

Den som söker skola vinna
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För att nå tillväxt måste entreprenören våga 

experimentera med sin affärsmodell. Det 

visar Stefan Sanz-Velasco i Entrepreneuri-

al Learning: Developing opportunities and 

business models. Doktorsavhandlingen 

har lagts fram vid Chalmers tekniska hög-

skola.

 T
eknologie doktor Stefan Sanz-Velasco 
intresserar sig för utvecklingen av tek-
nikbaserat entreprenörskap. Han vill 

komma bort från bilden av affärsmöjligheten 
som något man upptäcker. Han menar att den 
snarare utvecklas genom en process där entre-

prenörens lärande står i centrum.
Avhandlingen bygger på studier i fyra nya, 

svenska företag som är verksamma inom 
mobilt internet. Resultaten visar att man inte 
ska vara för snabb med att slå fast hur företa-
get ska arbeta.

– Man måste ha ett visst mått av experimen-
terande med sin affärsmodell för att bli fram-
gångsrik, säger Stefan Sanz-Velasco.

Han har funnit ett samband mellan till-
växt och ett sådant lärande som innebär att 
entreprenören i tidiga faser arbetar med sin 
affärsmodell på ett experimentellt sätt. Både 
entreprenörer och riskkapitalister tjänar på att 

w w w . e s b r i . s e

• Jonas Dahlqvist

Experimenterande med affärsmodellen ökar tillväxten
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Vad är det vi säger att vi ska göra? Och vad 

är det vi faktiskt gör? Frågorna borde vara 

grundläggande för varje verksamhet, men få 

företagare tar sig tid att ställa dem. Det är 

synd, anser Renate Nielsen som har forskat 

om strategiutveckling i mindre företag.

 R
e n at e  n i e l s e n  h a r  lagt fram sin 
avhandling Strategising – The Interplay 
of Identity and Strategy in a Sensema-

king Perspective. An empirical study in three 
sme:s vid Handelshögskolan i Århus. Hon har 
studerat hur tre danska småföretag i bageri-
branschen planerar och genomför sina stra-
tegier. Resultaten tyder på att företagare som 
kommunicerar sina kärnvärden – och samti-
digt är öppna för förändring – lyckas bättre.

– Åtminstone en gång per år bör man inom 
företaget ta ett snack om verksamheten, vad 
det egentligen är man vill göra. Det är viktigt 
att ställa sig frågor som: Vad vill vi med pro-
duktutvecklingen? Vilka kundgrupper ska 
vi försöka nå? Varför är det viktigt att kunna 
leverera de här produkterna?

– I ett lite större företag kan inte alla medar-
betare vara med och diskutera, men ledningen 
måste ändå vara öppen för input från dem. 
Den bör också ta hänsyn till kunders och leve-
rantörers önskemål, säger Renate Nielsen.

Strategi i ord och handling

Hon menar att det är viktigt att fokusera på 
företagets kärnvärderingar. Det innebär inte 
att skriva en affärsplan som sedan ställs på en 
hylla och glöms bort. Tvärtom bör strategin 
omförhandlas löpande. Det handlar om ett 
sunt företagsekonomiskt tänkande – att pro-
ducera det som kunderna vill köpa – men med 
förankring i kärnvärdena.

– Man kan gott ha en formell strategi, men 
det är den dagliga översättningen till handling 
som är den verkliga strategiprocessen. Det blir 
den strategi man faktiskt förhåller sig till.

– Det gäller att skapa ett sammanhang mel-
lan företagets värderingar och den verklighet 
som det verkar i. Många företag har ett glapp 
mellan det man säger och det man gör. Kon-

sekvensen blir att besluten går i alla riktningar, 
och det skapar både intern och extern förvir-
ring.

Nielsens tre fallföretag lyfte alla fram sam-
ma nyckelord för att beskriva verksamheten: 
kvalitet, hantverk och tradition. Hon märkte 
dock att varje företag tillskrev begreppen olika 
betydelser. I vissa fall betydde också begrep-
pen olika saker för olika individer inom sam-
ma organisation. Det är problematiskt, menar 
hon.

I ett av företagen betydde till exempel ”kva-
litet” att bara sälja färskt bröd. Ändå började 
man producera frysta produkter när kunderna 
efterfrågade det, vilket ledde till intern oro.

Öppen diskussion ger liv

Ett annat vanligt problem är att företaget fast-
nar i ständiga brandkårsutryckningar. Lösning-
en stavas öppenhet. Med en ständigt pågående 
diskussion hålls verksamheten levande. Det 
går inte att bara sätta sig med armarna i kors 
och förlita sig på sin egen förträfflighet.

– Ett av mina fallföretag hade löpande över-
blick och de hamnade heller inte i kris. De var 
hela tiden noga med överensstämmelsen mel-
lan vad de sa och vad de gjorde.

– Generellt sett tror jag att småföretag är 
bättre på det här. De har ofta en grundare som 
brinner för idén och som säljer in budskapet 
i hela organisationen. Som storföretagare bör 
man också försöka sälja in företagets historia 
till medarbetarna, konstaterar Nielsen. [ÅK]

för mer info: 
rni@academica.dk

Svårt ställa de enkla frågorna

• Renate Nielsen

bygga vidare på den ursprungliga affärsidén. 
Metoden går ut på att testa hypoteser på 
marknaden. Hypoteser som inte visar sig vara 
framgångsrika förkastas, medan de mer lyck-
ade kan användas för att utveckla företagets 
affärsmodell.

För att beskriva affärsmodellen använder 
Sanz-Velasco fem frågor:
1. Vad erbjuder företaget?
2. Till vilken kund?
3. Vilket värde ger det kunden?
4. Hur kan företaget kapa åt sig en del av det 

värde som det skapar åt kunden?
5. Hur åstadkommer företaget det här?

– Den femte frågan är lite bredare. Den 
handlar egentligen om vad som skiljer det 
aktuella företaget från andra organisationer.

Stefan Sanz-Velasco anser att det är viktigt 
att forska mer om affärsmodellen som teo-
retiskt koncept, men också om hur man bör 
arbeta med sin affärsmodell rent praktiskt. 
Han är övertygad om att det kommer att vara 
ett intressant forskningsområde framöver.

– Affärsmodellen är något som entreprenö-
rer använder sig av i dag, och som de kommer 
att använda sig av i framtiden. Jag tror att om 
någon söker efter min avhandling om fem år, 
så beror det på att de jobbar med affärsmo-

dellsbegreppet. Forskare, entreprenörer och 
chefer i större företag använder sig av begrep-
pet, och det är därför det är så intressant, kon-
staterar Sanz-Velasco. [MMS]

för mer info: stefan_velasco@hotmail.com
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Nytt begrepp lyfter 

fram innovationerna

Affärsmöjligheter är centrala för innovation, entre-
prenörskap och entreprenöriell dynamik, men 
begreppet är alltför luddigt. Det anser Magnus 
Holmén, Mats Magnusson och Maureen McKel-
vey. De har publicerat artikeln What are Innova-
tive Opportunities? i tidskriften Industry and Inno-
vation (nr 1, vol 14, 2007). Författarna diskuterar 
och kritiserar tre befintliga begrepp: teknologiska, 
entreprenöriella respektive produktiva möjligheter. 
Sedan lanserar de ett nytt koncept – ”innovativa 
möjligheter”. De menar att begreppet fångar osä-
kerheten i innovationsprocesserna på ett bättre 
sätt. Innovativa möjligheter kan lära oss mer om 
hur och varför människor innoverar genom att 
identifiera, agera på, och realisera nya kombina-
tioner av resurser och marknadsbehov. [ÅK]

För mer info: maureen.mckelvey@chalmers.se

Delaktighet på 

gott och ont

”Delaktighet är för många ett positivt laddat ord 
som spänner över så vitt skilda områden som poli-
tik och statsskick till medbestämmande i styrelser 
och på arbetsplatser.” Det skriver Svante Brunå-
ker och Pär Vilhelmson i artikeln Tre perspektiv på 
delaktighet i förändring (Nordiske Organisasjons-
Studier, nr 4, vol 8, 2006). De har dock funnit 
att ordet delaktighet kan ha andra, mer negativa, 
laddningar. Författarna har gjort en enkätstudie 
bland anställda i processindustrin. De finner tre 
dimensioner: delaktighet ur ett entreprenörsper-
spektiv, delaktighet ur ett managementperspektiv 
och omöjliggjord delaktighet. Delaktighet kan i 
bästa fall resultera i att individen proaktivt utveck-
lar arbetsuppgifterna, och i värsta fall i att han 
eller hon upplever ett utanförskap. [ÅK]

För mer info: svante.brunaker@hig.se

Rock och friskolor 

skapar nya entreprenörer

Boken Konstruktion av entreprenörskap – Teori, 
praktik och interaktion (FSF, 2007:1) hämtar 
exempel från såväl två friskolor som Hultsfreds-
festivalen/Rockcity och Stockholms improvisa-
tionsteater. Författarna Monica Lindgren och 
Johann Packendorff diskuterar vad som karak-
täriserar dagens entreprenörskapsforskning, 
och vilka vägar den kan tänkas ta i framtiden. 
De menar att den hittills har präglats av bland 
annat stort individfokus, kvantitativa studier och 
en övertygelse om att allt entreprenörskap är gott 
och eftersträvansvärt. I boken studerar de i stället 
entreprenörskap som tillfälliga och kollektiva pro-
cesser. De utgår från ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv och analyserar exempelvis kopplingen 
mellan entreprenörskap och ledarskap. [ÅK]

För mer info: www.fsf.se

Störst konkurrenskraft 
i intern kompetens
Småföretag väljer i första hand att skaffa sin 

kompetens internt – något som också ger 

de största konkurrensfördelarna. Att skaffa 

kompetens via det sociala nätverket eller 

marknaden medför inte samma konkurrens-

kraft, men kan bidra till nya idéer. Det visar 

ekonomie doktor Malin Malmström, Luleå 

tekniska universitet, i sin avhandling.

 M
alin malmströms doktorsavhandling 
Competence acquisition and competi-
tive advantages – An empirical study 

of small firms tar upp problematiken kring 
hur företag skaffar kompetens för att skapa 
konkurrensfördelar. Hon undersöker små-
företagens möjligheter att tillvarata potentiella 
tillväxtmöjligheter genom att förse företaget 
med ”rätt” kompetens.

Kartlägger kompetens

Malmström har utvecklat och prövat en 
modell där olika sätt att anskaffa kompetens 
behandlas. Modellen kartlägger entreprenö-
rens utbildning, erfarenhet och tolerans för 
osäkerhet, samt företagets affärsidé och kom-
petensbas. I den undersöks också hur företa-
get skaffar sin kompetens : internt, via sociala 
nätverk eller marknaden.

– Jag var ute efter att bygga en modell för hur 
kompetensanskaffning går till och försöka hit-
ta bakomliggande faktorer som förklarar varför 
man agerar på olika sätt. Jag ville undersöka 
om det finns situationsvariabler som påverkar 
hur man ska göra i olika lägen för att få kon-

kurrenskraft, säger Malin Malmström.
Hon testade modellen, först genom inter-

vjuer i en mindre grupp företag och sedan 
genom en entkätstudie med 842 kunskaps-
intensiva småföretag inom elektronik- och 
optikbranschen, systemutveckling och reklam-
branschen.

Ett framträdande resultat var att företagen 
väljer att anskaffa kompetens efter ett specifikt 
mönster. I första hand väljer de intern anskaff-
ning, i andra hand genom det sociala nätverket 
och i tredje hand marknadslösningar.

– Intern anskaffning är starkast kopplad till 
konkurrensfördelar. Använder man sociala 
nätverk eller marknaden finns det inte så tyd-
liga kopplingar. Det verkar bli mer stödjande 
verksamhet – man använder det för att boosta 
sin egen kompetens.

Till exempel kan det sociala nätverket bidra 
till att man uppfattar marknadsförändringar 
bättre, får impulser och nya idéer.

– Det har varit mycket fokus på att man ska 
använda det sociala nätverket för att bygga 
konkurrensfördelar, medan det här visar att 
det snarare är supportverksamheter som man 
får därifrån. Först och främst måste man ha en 
stark intern kompetens.

Samma logik i alla branscher

Malmström fann ingen skillnad mellan de tre 
branscherna i hur man anskaffar kompetens.

– Det verkar alltså finnas någon högre logik 
i hur man hanterar kompetens, det har inte 
med branschen att göra. Det vore intressant 

att se om samma logik råder i lågteknologiska 
företag.

Malin Malmström anser att den modell som 
hon har utvecklat är ett av det viktigaste bidra-
gen i hennes forskning. Den kan användas som 
ett praktiskt verktyg i företag.

– Jag tror att man kan använda den som en 
strategisk karta för hur man hanterar sådana 
här frågor i företag. Komptetensanskaffning 
finns inte på agendan i företagen – inte ens i 
styrelserummen pratar man så här tydligt om 
det. Jag tror att modellen skulle kunna vara ett 
ypperligt verktyg för att strukturera upp arbe-
tet. [MMS]

för mer info: malin.malmstrom@ltu.se
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Esbrinytt

Det händer mycket på Esbri till hösten. För-

utom att vi firar tio år (se bilaga), fortsätter 

vi givetvis även med våra vanliga arrang-

emang. Det betyder Estradföreläsningar, 

Lärarworkshop, Dianakonferens, The Swe-

den-U.S Entrepreneurial Forum – och myck-

et annat.

 E
strad är esbris populära föreläsnings-
serie. Den fyller, precis som Esbri, tio år 
2007. Det firade vi 11 juni genom att hålla 

en Best of Estrad, med flera av de gångna årens 
favoritföreläsare. Lämpligt nog var det också 
den 100:e Estradföreläsningen sedan starten 
1997.

Datumet för den 101:a föreläsningen är 
inte helt klart ännu, men räkna med att det 
blir någon gång i september. Håll utkik efter 
en inbjudan i din inbox. Om du inte redan 
får Estradinbjudningar, mejla estrad@esbri så 
ordnar vi det.

Tidningen du håller i handen är det 40:e 
numret av Entré – som också är inne på sitt 
tionde verksamhetsår. Två nummer återstår 
under hösten. För att inte missa något av 
dessa, prenumerera genom att fylla i formu-
läret på www.esbri.se/prenumeration

Du kan också prenumerera på vårt elektro-
niska nyhetsbrev e-Entré genom att gå in på 
www.esbri.se/nyhetsbrev

Evenemang för alla

Även om vi tioårsjubilerar hela 2007, kommer 
vi att fira officiellt i slutet av september. Under 
en eftermiddag bjuder vi på intressanta förelä-
sare, festlig underhållning och trevligt mingel. 
Tanken är att vi ska fira oss själva genom att 
fira entreprenörskapet. Håll utkik efter exakt 
datum på vår webbplats.

Nästa evenemang i ordningen är The Swe-
den-u.s . Entrepreneurial Forum 2007 som 

hålls 11–12 oktober. Här möts riskkapitalister, 
entreprenörer, policyfolk, forskare, studenter 
och andra i syfte att stimulera erfarenhetsutby-
tet mellan Sverige och usa kring viktiga entre-
prenörskapsfrågor. Årets tema är finansiering, 
med extra fokus på energi- och miljöfrågor.

Årets workshop för lärare inom entrepre-
nörskap, också den tionde i ordningen, hålls 
5–6 november på Hasseludden i Stockholm. 
Lärarworkshopen är en populär mötesplats för 
alla som undervisar inom entreprenörskap och 
närliggande ämnen. Här får man chansen att 
utbyta erfarenheter, inspireras och utvecklas 
som lärare. Sedan två år tillbaka bjuder vi även 
in gymnasielärare att delta i workshopen.

Diana i fokus

Dianaprojektet och forskning om kvinnors 
företagande är i ropet, det har väl knappast 

undgått någon. Om så, kan du läsa artikeln på 
sidan 5 där Dianaforskarna uppmärksammas 
som vinnare av årets fsf-Nutek Award.

I december arrangerar Esbri The 2nd Global 
Symposium on Growth Strategies for Women 
Entrepreneurs. Här möter du Dianaforskare, 
policymakare, finansiärer, rådgivare och entre-
prenörer. Läs mer om Dianaprojektet och det 
globala symposiet på www.esbri.se/diana

Klicka gärna regelbundet in på vår webbplats 
och/eller prenumerera på e-Entré för att inte 
missa någon information om ovanstående eve-
nemang. Vid frågor eller intresseanmälningar, 
mejla helene.thorgrimsson@esbri.se [JG]

för mer info: www.esbri.se

I höst smäller det!

Esbri – Institutet för entreprenör-
skaps- och småföretagsforskning 
– har som övergripande målsätt-
ning att stimulera entreprenörskap 
i Sverige. Institutet grundades 

1997 av entreprenören och uppfinnaren Leif 
Lundblad.

Esbri arbetar främst med att sprida forsknings-
baserad kunskap om entreprenörskap, innovatio-
ner och småföretagande till olika aktörer: forskare, 
företagare, politiker, finansiärer, studenter, policy-
folk och rådgivare. Syftet är att på bred front öka 
förståelsen för hur innovationskraft och företa-
gande hänger samman med hållbar tillväxt.

Kunskapsspridningen sker bland annat genom 
tidningen Entré, det elektroniska nyhetsbrevet 
e-Entré, föreläsningsserien Estrad och webb-
platsen www.esbri.se

Esbri arrangerar varje år en workshop för lära-
re, och genomför The Sweden-U.S. Entrepreneu-
rial Forum tillsammans med U.S. Department of 
Commerce och Näringsdepartementet.

Institutet är medgrundare av forskningsprojektet 
Diana International och ansvarar för den svenska 
delen av Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 
Till aktiviteterna hör också riktade seminarier mot 
lärare, forskare respektive policyfolk.

Under de tio år som Esbri har varit verk-
samt har bland annat 100 Estradföreläsningar 
arrangerats med totalt cirka 13 000 deltagare. 
Entré har kommit ut med 40 nummer och Esbris 
Kunskapsbank på webben rymmer fler än 1 000 
texter om entreprenörskap, innovation och små-
företagande.
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Titel: Innovation i videnvirk-
somheten – teorier om strate-
gisk ledelse
Författare: Frank Radich, 
Louis Printz & Anders Drejer
Förlag: Academica
ISBN: 87-7675-217-8

Stora kattdjur i full galopp pryder omslaget till 
Innovation i videnvirksomheten – teorier om 
strategisk ledelse. Den handlar om att företag 
som inte klarar av att anpassa sig till föränd-
ringar i omvärlden helt enkelt blir omsprung-
na. Frank Radich, Louis Printz och Anders Dre-
jer menar att det danska näringslivet står inför 
ett paradigmskifte: ett fåtal ”elefantföretag” 
byts ut mot ett större antal ”leopardföretag”. 
I den processen blir flexibilitet och förmågan 
att innovera allt viktigare egenskaper. I boken 
diskuterar de bland annat hur en innovativ, 
kunskapsbaserad organisation är uppbyggd. 
Enligt författarna kan organisationer bli mer 
innovativa genom strategiskt ledarskap. Det 
gäller att frigöra de anställdas innovativa 
energier – inte att bara anställa några kreativa 
personer. [ÅK]

Titel: Cluster Genesis
Redaktörer: Pontus Brauner-
hjelm & Maryann Feldman
Förlag: Oxford University 
Press
ISBN: 0-19-920718-6

Filmindustri i Hollywood, bioteknik i Kina 
och informations- och kommunikations-
teknologi i Irland. Hur kom det sig att de 
klustren växte fram just där, just då? Pon-
tus Braunerhjelm, Maryann Feldman och 
sjutton andra forskare går i boken Cluster 
Genesis tillbaka till klustrens rötter. Några 
exempel på frågor som behandlas är: Hur 
uppstår kluster? Vilken roll spelar den regio-
nala policyn? Hur viktiga är multinationella 
företag? Ett kapitel handlar om hur teknolo-
gier och institutioner utvecklades simultant 
i Silicon Valley. I ett annat kapitel granskar 
Pontus Braunerhjelm, til lsammans med 
Christian Helgesson, framväxten av biotek-
nikklustret Medicon Valley i Öresundsre-
gionen. De menar att klustret skiljer sig från 
många andra eftersom det sträcker sig över 
både Sverige och Danmark. [ÅK]

Titel: Know-Who Based 
Entrepreneurship – From 
Knowledge Creation to 
Business Implementation
Författare: Sigvald Harryson
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-84542-115-9

Att ett företag har bra intern know how räcker 
inte längre för att vara framgångsrikt. Det krävs 
också ett bra och utvecklat nätverk – ett know 
who – på ett globalt plan. Det är huvudbud-
skapet i Know-Who Based Entrepreneurship 
– From Knowledge Creation to Business Imple-
mentation. Know who-baserade företag hittar, 
genom sina nätverk, genvägar till ny kunskap 
och olika sätt att kommersialisera den. Sigvald 
Harryson liknar dessa företag vid spindelmän 
som kontinuerligt spinner sina globala kon-
taktnät i jakten på nya uppfinningar. Nästa 
steg i processen är att skapa ett fåtal, djupa 
kontakter med de företag man vill samarbeta 
med för att ta fram och kommersialisera inno-
vationer. Författaren menar att det här synsät-
tet gör att vi bättre kan förstå hur företag växer 
genom innovation. [JG]

Titel: Design-Inspired 
Innovation
Författare: Eduardo Alvarez, 
Sten Ekman, Susan Walsh 
Sanderson, Bruce Tether, 
James Utterback, Bengt-Arne 
Vedin & Roberto Verganti
Förlag: World Scientific
ISBN: 981-256-694-5

Vad gör en produkt fantastisk? I Design-Inspi-
red Innovation undersöks hur konst, design 
och innovation möts i skapandet av nya pro-
dukter. Inte mindre än sju författare har skrivit 
sig samman i boken. Två av dem, Sten Ekman 
och Bengt-Arne Vedin, är svenskar. Totalt 
har grundarna till nästan 100 designföretag i 
Sverige, Italien, England och usa intervjuats. 
Till produkterna som har studerats hör bland 
andra Apples iPod och svenska Tetra Pak. 
Slutsatsen är att en produkt, för att bli riktigt 
framgångsrik, måste skilja sig från andra pro-
dukter på fler områden än funktion, kvalitet 
och kostnad. Det är här design kommer in. 
Författarna menar att designföretag kan vara 
pådrivande i innovationsförloppet på många 
sätt, till exempel genom att helt ta över kun-
dens innovationsverksamhet, eller genom att 
designa företagets profil. [JG]
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  Åsa Hansson och Mika-

el Stenkula, båda filosofie 
doktorer i nationalekonomi, 
har anställts som nya forsk-
are vid Ratio. Hansson dis-
puterade hösten 2000 på 
en avhandling om beskatt-
ning. På senare tid har hon 
speciellt fokuserat på hur 
beskattning påverkar nyfö-
retagande. Stenkula intres-
serar sig för forskning om 

entreprenörskap och företags- och ägarstruk-
turer. Ratios vice vd Dan Johansson är, sedan 
12 mars 2007, docent i nationalekonomi.

  Äntligen har professuren i entreprenörskap 
vid Högskolan i Gävle blivit tillsatt – efter att 
ha varit vakant i tre år. Lars-Torsten Eriksson, 
som sedan tidigare är professor i företagseko-
nomi och programansvarig för ekonomut-
bildningen vid samma lärosäte, fick tjänsten. 
Hans forskning har bland annat handlat om 
affärsutveckling. Inom ramen för professuren 
vill han bland annat stimulera samarbeten 
mellan högskolan och företag.

  23 mars 2007 höll Hög-
skolan i Halmstad profes-
sorsinstallation för Svante 

Andersson. Han är kopp-
lad till Centrum för inno-
vations-, entreprenörskaps- 

och lärandeforskning, ciel . Tidigare har 
Andersson även varit knuten till Esbri där han 
ägnade sig åt ett forskningsprojekt om snabb-
växande företag.

  Johan Wiklund är i dag professor vid Inter-
nationella Handelshögskolan i Jönköping. 
I början av 2008 tillträder han en ny tjänst i 
usa. Det är en Kauffmanprofessur vid Whit-
man School of Management, Syracuse Uni-
versity.

  Professor Anders Flod-

ström är sedan 1999 rektor 
för kth. 26 april 2007 utsågs 
han till ny universitetskans-
ler. Därmed blir han den 
högste tjänstemannen inom 
svensk universitetsväsende.

  Karl Wennberg är doktorand vid Center 
for Entrepreneurship and Business Creation, 
Handelshögskolan i Stockholm. Hans dokto-
randprojekt handlar om kunskapsintensivt 
entreprenörskap. Nu har han fått ett stipen-
dium på 100 000 svenska kronor av Sverige-
Amerika Stiftelsen och Elof Hanssons stiftelse 
för studier vid Stanford University, usa. Där 
kommer han att fortsätta sin forskning om  
entreprenöriella processer bland högutbil-
dade i Sverige.

Tipsa oss: entre@esbri.se Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips.asp
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EGOS 2007

5–7 juli
Wien, Österrike

IntEnt 2007 Global Conference

8–11 juli
Gdansk, Polen

Cornell-McGill Conference on 

Institutions and Entrepreneurship

23–24 juli
Ithaca, USA

2007 Annual Meeting of 

the Academy of Management

3–8 augusti
Philadelphia, USA

19th Nordic Academy of 

Management Conference (NFF)

9–11 augusti
Bergen, Norge

Entrepreneurship, Institutions and 

Policies: The 2007 Ratio Colloquium 

for Young Social Scientists

24–25 augusti
Stockholm

EFMD 37th EISB Conference

12–14 september
Ljubljana, Slovenien

2nd Annual Conference of the EPIP 

Association on Intellectual Property

20–21 september
Lund

The Sweden-U.S. 

Entrepreneurial Forum 2007

11–12 oktober
Stockholm

2nd Biennal CESBM International 

Conference on Entrepreneurship

12–14 oktober
Ajmer, Indien

Esbris workshop om 

Entreprenörskap och lärande

5–6 november
Stockholm

30th ISBE Conference: 

International Entrepreneurship

7–9 november
Glasgow, Skottland

RENT 2007

22–23 november
Cardiff, Storbritannien

Samtliga konferenser ovan genomförs 2007. 
För mer info om dessa och andra konferen-
ser, besök: www.esbri.se/konferenser.asp

kraften, i alla fall den svenska, flyttar ogärna 
på sig. Den är, vid sidan om råvaror, den pro-
duktionskraft som sitter där den sitter.

Kluster inte bättre

Wictorins studie visar alltså inte på några för-
delar med att vara en del av ett kluster.

– Det är svårt att bevisa att ett samband inte 
existerar, men det är ju ett minst lika intressant 
faktum som att det gör det, säger Bo Wictorin. 
Jag hittar ingenting som säger att ett maskin-
företag som slumpvis läggs ut i Sverige lyckas 
bättre om det hamnar i Laxå, där det redan 
arbetar 850 personer inom maskintillverkning, 
än någon annanstans.

En ”lagom” arbetskraftsrörlighet är dock 
positivt för produktiviteten i branscher som 
kräver högutbildad och specialiserad arbets-
kraft, exempelvis datanäringen. Även regio-
nens storlek har betydelse. De mest produk-
tiva företagen finns i större regioner. Men 
där återfinns också de minst produktiva. Inte 
heller här kan man dra några slutsatser som 
definitivt stödjer klusterteorierna, anser Wic-
torin. [SO]

för mer info: 
bo.wictorin@kultgeog.uu.se

Ett företag som ligger långt ifrån kunder, 

underleverantörer och företag i samma 

bransch kan klara sig alldeles utomordent-

ligt. Bo Wictorin är skeptisk till att tidigare 

forskning reservationslöst höjer klusterteo-

rierna till skyarna.

 K
luster och industriella distrikt var 
begrepp som gjordes populära i början 
av 1990-talet. Flera framstående fors-

kare menade att det fanns stora fördelar med 
att småföretag i samma bransch var lokali-
serade till samma geografiska plats. Att ha 
konkurrenter i närheten ansågs också betyda 
mycket. Men Bo Wictorin, som då arbetade 
med industripolitiska frågor, såg inte att före-
tagen gynnades av att ha varken kunder eller 
leverantörer nära sig.

– Om du bor i en liten region kan du vara 
duktig ändå. Även om det inte finns en kotte i 
närheten som håller på med samma saker som 
du själv, säger han.

Bo Wictorin har lagt fram sin doktorsav-
handling Är kluster lönsamma? – En under-
sökning av platsens betydelse för företags 
produktivitet vid Uppsala universitet. I den 
konstaterar han med hjälp av registerdata att 
ingenting tyder på att en högre koncentration 
av företag leder till högre produktivitet. Kanske 
är ryktet om geografins betydelse överdrivet?

– På något sätt ville jag ha en bekräftelse på 
det jag anade: Att ett företag som låg för sig 
självt, utan geografisk närhet till varken kun-
der eller liknande företag, kunde klara sig all-
deles utomordentligt, säger ekonomie doktor 
Bo Wictorin.

Dunkla definitioner

När klusteridéerna blev heta växte företags-
parker fram och områden som norra Italien 
gjordes till förebilder. Samtidigt kunde ingen 
klart säga vad ett kluster var.

– Många parametrar är höljda i dunkel när 
det gäller kluster. Den geografiska avgräns-
ningen kan betyda allt från norra Europa till 
Räftele.

Bo Wictorin har granskat kluster genom att 
fokusera på arbetskraften. Enligt klusterteo-
rierna är nämligen arbetskraftens rörlighet en 
av de stora fördelarna med att samla många 
likartade företag på samma plats. Här finns 
också ett av problemen: majoriteten av arbets-
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Geografins betydelse 
kan vara överdriven

• Bo Wictorin
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När Maureen McKelvey påbörjade sin 

forskarbana var innovationsfältet relativt 

smalt. Sedan dess har kunskapen om inno-

vationsprocesser ökat enormt.

– För femton år sedan var man glad om 

universitet och industri samarbetade över-

huvudtaget. I dag vet vi så mycket mer om 

hur samarbetena ser ut, och varför de är 

viktiga.

 M
aureen mckelveys  rötter är ameri-
kanska: hon är född i Seattle, Wash-
ington, och har en grundexamen i 

nationalekonomi och statsvetenskap från Rice 
University i Houston, Texas. Kärleken förde 
henne till Sverige och nu är hon rotad i Göte-
borg, på Chalmers tekniska högskola. Vägen 
dit gick via studier i statsvetenskap på Forsk-
ningspolitiska institutet vid Lunds universitet, 
doktorandutbildning på Linköpings universi-
tet och ett år som gästforskare i Australien.

– Jag har alltid varit intresserad av gränslan-
det mellan politik, ekonomi och teknik. Jag 
pluggade i Lund i slutet av 1980-talet, och då 
fanns inte det här inom befintliga discipliner. 
Innovationsforskningen höll precis på att växa 
fram.

– Som doktorand kom jag till Linköpings 
universitet, och Tema teknik och social för-
ändring. Det var verkligen mitt i prick för mig, 
säger Maureen McKelvey.

Intressanta innovationer

Hon la fram sin avhandling med titeln Evo-
lutionary Innovation: Early Industrial Use of 
Genetic Engineering 1994. På det forskarspåret 
har hon sedan fortsatt. McKelvey intresserar 
sig för innovationsprocesser: hur kunskap 
omvandlas till produkter som i sin tur föränd-
rar hela samhällen. Bioteknik är ett av hennes 
specialområden.

– När jag började forska om innovation var 
man tvungen att åka utomlands för att träffa 
kollegor. Det fanns inte så många i Sverige. 
Forskningsfältet var globalt redan från början 
och internationella frågor, till exempel kring 
eu-projekt, har alltid varit en viktig del.

1996 blev McKelvey docent och läsåret 1999-
2000 tillbringade hon delvis vid University of 
Western Sydney i Australien. Där ingick hon i 
en forskargrupp som levererade utredningar 
direkt till beslutsfattarna.

– Så nära policybesluten låg inte den svens-
ka forskningen vid den tiden. Nu har Sverige 
ledande innovationsforskning – som även 
påverkar beslutsfattarna.

Hösten 2000 kom Maureen McKelvey till sin 
nuvarande arbetsplats – Chalmers. Ett och ett 
halvt år senare blev hon professor i innova-
tionsekonomi. När Vinnova under 2004 drog 
igång fyra nya forskningscentrum kring inno-
vationer blev McKelvey föreståndare för ride, 
med kopplingar till bland annat Chalmers, 
imit och Högskolan i Halmstad (se även noti-
sen på sidan 7). Sedan 2006 är hon också chef 
för avdelningen Management and Economics 
of Innovation vid institutionen Teknikens eko-
nomi och organisation. 

– Innovationsfältet växer och blir bara mer 
och mer fascinerande. Forskare från närlig-
gande discipliner strömmar till, och innova-
tionsforskningen uppmärksammas exempel-
vis inom Academy of Management i usa i år. 
Det ökande intresset har också lett till mer 
specifik kunskap, till exempel om olika meka-
nismer i innovationsprocessen.

– I dag ser man inte längre företag och inno-
vationssystem som separata enheter. Man 
kopplar samman dem och studerar deras olika 
drivkrafter. Det är verkligen spännande!

McKelvey och hennes forskargrupp är invol-
verad i flera pågående forskningsprojekt. I 
gruppen ingår några av hennes tidigare dok-
torander som numera är verksamma i andra 
länder. Ett projekt undersöker hur europeiska 
universitet ska konkurrera som kunskapsmil-
jöer i framtiden, både på utbildnings- och 
forskningssidan. 

– Universitetsvärlden håller på att förändras 

Porträttet
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POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

 Maureen McKelvey, Chalmersprofessor med fascination för innovation:

”Innovationsfältet växer och blir 
  bara mer och mer fascinerande”

Namn: Maureen McKelvey

Bakgrund: Disputerade 1994 vid 
Linköpings universitet, blev docent två år 
senare. Professor i innovationsekonomi vid 
Chalmers tekniska högskola sedan 2002. 
Föreståndare för RIDE sedan 2004.

Aktuell: Som en av föreläsarna på Esbris 
100:e Estrad 11 juni 2007. 
Medförfattare till två böcker hösten 2006: 
Flexibility and Stability in the Innovating 
Economy (Oxford University Press) och 
Management and Economics of Biotech-
nology (Edward Elgar). 
Nästa bok kommer under 2008.

För mer info: 
maureen.mckelvey@mot.chalmers.se

Fakta

radikalt. Olika lärosäten måste bli bättre på 
att locka till sig såväl forskare som studenter. 
I projektet betraktar vi universiteten som sek-
toriella innovationssystem.

Det leder till flera frågor: Hur kan man kon-
ceptualisera att universitet konkurrerar med 
varandra? Vad konkurrerar de om och vilka 
resurser är viktiga?

Nya rön om patentering

I ett internationellt projekt undersöks hur 
många akademiker som söker patent i Frank-
rike, Italien respektive Sverige.

– I tidigare studier har man oftast tittat på 
universitetens patenteringsgrad och funnit att 
vi i Europa är ganska dåliga om man jämför 
med usa. Vår undersökning på individnivå 
visar att europeiska forskare söker patent i 
ungefär samma utsträckning som sina ame-
rikanska kollegor.

Studien har stark koppling till kunskaps-
baserat entreprenörskap och förnyelsen av 
industriföretag.

– Frågor om hur och varför företag lyckas 
konkurrera med kunskap är viktiga. Till exem-
pel sätter vi stort hopp till bioteknikindustrin, 
men företagen har svårt att gå från kunskap 
och projekt till vinst, säger Maureen McKel-
vey. [ÅK]


