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Trägen vinner
årets mottagare av  ”Global Award for 
Entrepreneurship Research” heter Steven 
Klepper, och porträtteras i detta nummer av 
Entré. Kleppers forskning handlar framförallt 
om hur branscher utvecklas, och om hur före-
tag föds och dör. Under sin snart 40-åriga kar-
riär har han flera gånger återvänt till samma 
dataset. Likt en csi-detektiv har han grävt sig 
längre och längre bakåt i företagens historia. 
Ett arbete han själv kallar hjältemodigt, och 
som nu alltså betalar sig i form av entrepre-
nörskapsvärldens största forskarpris.

I intervjun nämner Steven Klepper att 
han har haft flera assistenter till sin hjälp, ett 
sådant arbete hade inte gått att utföra utan 
ett bra team. Flera av artiklarna i detta num-
mer handlar om just samverkan och nätverk. 
Läs till exempel om Edith Andresens, Jennie 
Björks och Stefan Görlings avhandlingar som 
alla kretsar kring detta tema.

Att samverkan är en konkurrensfördel, vare 
sig det gäller forskning eller företagande, kom-
mer väl knappast som någon överraskning. 
Bakom framgångsrika innovationsprocesser 
och företag står ofta ett samspelt team. Det är 
därför ingen dum idé att vi lär oss samverka 
från en tidig ålder, och den anstående somma-
ren bjuder ju på flera bra samverkanstillfällen. 
Tänk bara på midsommarafton och dansen 
kring stången… Låt oss ta vara på den kreativi-
tet som blommar ut hos både unga och gamla 
under ledigheten!

Efter denna lilla sommarreflektion vill jag 
gärna rekommendera dig att besöka vår webb-
plats. Där finns en mängd intressanta texter 
om entreprenörskap, innovation och små-
företagande. Efter sommaren fortsätter vi med 
våra aktiviteter för att sprida forskningsbase-
rad kunskap i detta ämne. Det blir en intensiv 
höst med en endagskonferens om kvinnors 
företagande, årets Sweden-u.s. Entrepreneu-
rial Forum och nya Estradföreläsningar. Häng 
med i vad som komma skall på vår webbplats, 
blogg och Facebooksida.

Ha en skön sommar,

Magnus Aronsson
VD ESBRI

Entreprenören  
har blivit aktivist
Svenska Noko Jeans tillverkar jeans i Nord-
korea. Inte ett oproblematiskt samarbete, 
men kontakt och handel leder till ett öpp-
nare samhälle, tänker de sig. Alltså ett lika 
mycket politiskt som entreprenöriellt pro-
jekt. I Prometheus eller Narcissus? Entrepre-
nören som samhällsomvälvare (Bokförlaget 
Korpen, 2011) menar Karl Palmås att entre-
prenören och aktivisten nuförtiden gärna är 
samma person. Företag som Dem Collective 
och Grameen Bank sprider ”smittsamma 
beteenden”. Muhammad Yunus visade att 
det går att låna ut pengar även till dem 
som saknar säkerhet. Mikrokrediter finns 
nu över hela världen. Palmås tar hjälp av 
tänkare som Latour, Žižek och Schumpeter 
i sina funderingar kring ett nytt ekonomiskt 
landskap. [jg]

kontakta karl.palmas@chalmers.se

Vi bör satsa på unga stjärnor och 
spets! Vi bör satsa på dem som 
har störst möjlighet att lyckas, 
för forskning är inte jämlikt.
Nancy Pedersen i boken Den oförlösta forskningen (Samhälls- 
förlaget, 2011). Hon är professor i genetisk epidemiologi vid  
Karolinska Institutet.

ledaren

20%
Så mycket ökade antalet nystartade 
företag mellan 2009 och 2010 inom 

branschen kultur, nöje och fritid.
Källa: Tillväxtanalys

Innovation kan 
dra ner tillväxten
Viljan att växa är viktig för att ett företag 
faktiskt ska växa. Att vara innovativ är också 
positivt för tillväxttakten. Det konstaterar 
Pekka Stenholm i artikeln Innovative Behavior 
as a Moderator of Growth Intentions (Journal 
of Small Business Management nr 2, vol 49, 
2011). Men det mest spännande resultatet är 
att de här effekterna till viss del tar ut  
varandra. Det kostar på för ett litet företag  
att satsa på innovation, något som kan dra 
ner tillväxttakten. Det gäller både produkt- 
och tjänsteinnovation. Processinnovation,  
däremot, korrelerar positivt med ambitionen 
att växa. [jg]

kontakta pekka.stenholm@tse.fi

Lust driver skärgårdsföretagare
I Vi är vana vid att det blåser – kvinnoliv och småföretagande i en 

skärgårdskommun (Arkipelag, 2010) har Ninni Trossholmen intervjuat 
17 företagande kvinnor bosatta i Öckerö, en kommun som består av 

ett tiotal öar utanför Bohusläns kust. Hon vill ta reda på om kvinnorna 
ärvt något av sin entreprenörsanda från sina förmödrar, kvinnor som 

levt ett härdande kustliv. Trossholm tror att det har gjort dem speciellt 
”starka och dugliga” i jämförelse med andra kvinnor. Drivkraften till att 

starta eget ligger främst i möjligheten att kunna bo kvar på hemorten, samt i de friare 
arbetstiderna som gör det enklare att kombinera familj och arbete. Lust driver också 
många av kvinnorna. [ha]

kontakta ninni.trossholmen@ethnology.gu.se
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Entreprenörskap i skolan   engagerar elever
sig eleverna mycket mer. Samtidigt får de en 
bättre bild av världen utanför skolan.

Enligt Otterborg reflekterar elever i gemen 
inte så mycket över vilken betydelse, eller vilka 
följder, deras arbete får. Men hennes avhand-
ling visar att elever som har entreprenörskap 
på schemat lär sig ta ansvar för sitt resultat i 
större utsträckning. Dessutom underlättas 
den egna förståelsen för skolarbetet om de får 
möjlighet att själva identifiera och avgränsa 
sin uppgift.

eleverna blir även bättre på att arbeta i 
team, och reflekterar mer över hur deras arbete 
bedöms. I skolan får de betyg, men i företaget 
bedöms arbetet utifrån vilken praktisk nytta 
det gör i verksamheten.

– De lär sig två olika sociala praktiker, en 
från skolan och en från näringslivet, och för-
står därmed vilka skillnader som kan finnas 
mellan dem. En elev säger exempelvis i stu-
dien att ”Lärare är lärare i en skyddad värld 
medan personer på företagen känns mer som 
verkliga människor”.

Eleverna får omsätta skoluppgifter till 
autentiska uppgifter och arbeta mot riktiga 
mål i en form som företagen har nytta av. 

Entreprenörskap blir från och med hösttermi-
nen 2011 ett eget ämne på gymnasieskolan. 
Dessutom kommer entreprenörskap att finnas i 
andra ämnens examensmål. Forskning visar att 
entreprenöriellt lärande ger engagerade elever. 
Men många skolor har svårt att angripa feno-
menet och vet inte exakt hur de ska integrera 
det i undervisningen.

annica otterborg har studerat olika lärande- 
former och la i mars fram en avhandling om 
gymnasieelevers sätt att uppfatta och tillgodo-
göra sig entreprenöriellt lärande.

– Jag ser entreprenöriellt lärande, till skill-
nad från andra lärandeformer, som att skolan i 
samspel med näringslivet låter eleverna arbeta 
med verklighetsnära uppgifter, säger Annica 
Otterborg.

Hon har intervjuat 16 gymnasieelever på en 
skola med entreprenöriell profil om deras pro-
jektarbete. Eleverna har parvis tillbringat en 
dag i veckan på ett närliggande företag för att 
realisera skoluppgifter i praktiken.

– Att uppgifterna har en verklighetsförank-
ring i näringslivet har varit viktigt för att elev-
erna ska förstå dem och tänka i termer av sam-
hällsnytta. Med skarpa uppgifter engagerar 

text christina eriksson     illustration johan brunzell

Annica Otterborg har lagt fram avhandlingen Entrepre-
nöriellt lärande – Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta 
entreprenöriellt lärande vid Högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping.
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Entreprenörskap i skolan   engagerar elever
Företaget tar alltså inte bara emot elever från 
skolan för att vara snälla, utan får också värde-
fulla motprestationer.

Exempelvis fick eleverna lära sig grunden 
för en marknadsundersökning i skolan och 
därefter göra en liknande undersökning ”live” i 
företaget. Det ökar också förståelsen för att det 
finns flera sätt att utföra en arbetsuppgift.

– Genom den entreprenöriella lärandeform-
en utvecklar eleverna egenskaper som brukar 
tillskrivas entreprenören. De blir bättre på att 
handla självstyrt, bryta mönster och stå emot 
kollektivt handlande, ta ansvar, se möjligheter 
och göra något av dem, samt på att samverka 
med andra.

– Vi behöver hitta uppgifter utanför skolan så 

att eleverna tidigare får kontakt med närings-
livet och på så vis ser sin egen roll, säger Annica 
Otterborg.

hon poängterar att det inte finns någon 
klar modell eller innovativ lösning för att få in 
mer entreprenörskap i skolorna. En del skolor 
har därför haft svårt att veta exakt hur de ska 
gå tillväga. Men Otterborg tycker att eleverna 
själva ska få möjlighet att prova sig fram för att 
hitta olika vägar.

– Traditionell klassrumsundervisning, där 
pedagogen har totalkontroll över situationen, 
motverkar företagsamhet. I stället skulle både 
skola och näringsliv tjäna på att aktivt sam-
verka.

– Sedan blir förstås inte alla entreprenörer. 
Jag vill påstå att skolans uppgift är att göra 
eleverna till goda samhällsmedborgare. Det 
kan i sin tur leda till att fler startar företag, 
vilket samhället också behöver, säger Annica 
Otterborg.

kontakta annica.otterborg@hlk.hj.se

Skolans 
uppgift är 
att göra  
eleverna till 
goda samhälls-
medborgare

Vi behöver hitta 
uppgifter utanför 

skolan



6  |  e n t r é  2   •  2011 www.esbri.se

– såväl i den teoretiska litteraturen som i 
praktiken och politiken finns en förvirring 
kring vad kluster är. Man likställer olika kluster- 
initiativ och innovationerna som kan upp-
komma. Jag kunde inte hitta någon diskussion 
om betydelsen av institutionella arrangemang, 
säger Jens Sörvik.

Det var upprinnelsen till hans avhandling 
On the Effects of Institutional Arrangements 
for Innovation in Clusters med undertiteln 
A comparative case study of sugar clusters in 
São Paulo, the North East of Brazil and Cuba. 
Sörvik har disputerat vid forskningspolititiska 
institutet, Lunds universitet.

I litteraturen har han funnit fem starka argu-
ment till varför kluster är gynnsamma för inno-
vationer: De leder till mer intensiv konkurrens. 
Kunskap spiller över mellan företagen. Specia-
liseringen är stor, både hos arbetskraften och 
leverantörerna. Det finns goda möjligheter 
till lärande mellan användare och tillverkare. 

Socker och sprit 
bygger kluster

text åse karlén
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Världens mest kända kluster är förmodligen den där kiseldalen i Kalifornien. Och  
mycket av den befintliga klusterforskningen utgår från Silicon Valley-liknande förut- 

sättningar: marknadsekonomi, högteknologi och ett stadigt flöde av innovationer.  
Jens Sörvik vidgar vyerna i sin studie av socker- och etanolklustren i Brasilien och på Kuba.
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Och inom klustret råder tillit som underlättar 
samarbeten. Men allt detta är avhängigt de så 
kallade institutionella arrangemangen, menar 
Jens Sörvik.

Han skiljer mellan marknadsarrangemang 
(avtal mellan två jämbördiga parter), nätverks-
arrangemang (allianser med förtroendekapi-
tal), kvasihierarkier (den ena parten är bero-
ende av den andra) samt statliga arrangemang 
(tvingande lagstiftning styr produktionen).

– Jag har studerat tre kluster som är specia-
liserade på socker- och etanolproduktion. Det 
första är Kuba, det andra är nordöstra Brasilien 
och det tredje är den brasilianska delstaten 
São Paulo. Deras institutionella arrangemang 
ser olika ut, och de skiljer sig också när det gäl-
ler innovation.

1990 var kuba bäst i världen på att exportera 
socker medan Brasilien hamnade på en femte-
plats. 2004 var rollerna ombytta.

– För att det ska uppstå dynamik i kluster 
behövs tekniskt kunnande. Man måste också 
ha förmågan att identifiera möjligheter – och 
ta dem till marknaden.

– På Kuba finns tekniskt kunnande men lan-
det styrs centralt. Det finns inga mekanismer 
för innovation, och fristående entreprenörer 
har ingen möjlighet att starta företag. Alla 
måste köpa input av staten, det finns kvoter 
att fylla och priserna är redan satta. Det ger 
inte så mycket handlingsfrihet.

Trots att Kuba har 
forskningskapacitet 
och infrastruktur är 
alltså landets entre-
prenöriella krafter 
hämmade. Åtminsto-
ne inom den vita sek-
torn. Inom den infor-
mella, svarta sektorn 
finns desto fler företagsamma initiativ.

Även Brasilien har varit hårt reglerat. Fram 
till 1990-talet styrdes sockerindustrin av kvo-
ter, skyddstullar och subventioner. De nord-
östra delarna av landet kan liknas vid den fat-
tiga kusinen från landet. Landskapet är kulligt 
och svårtillgängligt, men liksom på Kuba har 
staten hållit socker- och etanolindustrin under 
armarna. Bland annat genom att låta regionen 
få ta hand om exportkvoten till usa.

– Om man artificiellt försöker hålla liv i 
en sektor genom att boosta den med stat-
liga medel, skapas en bubbla. För eller senare 
spricker den. Det är bättre att låta företag falla 
ifrån successivt, konstaterar Jens Sörvik.

Samtidigt har de offentliga insatserna 
bidragit till att utveckla landets socker- och 
etanolkluster i positiv riktning. São Paulo är 
det mest framgångsrika caset i studien. Regio-
nen är bördig och står för 80 procent av lan-
dets sockerrörsproduktion. São Paulo är också 
en världsledande etanolproducent.

– I Brasilien finns en lång historia av att 
blanda etanol i bensinen, som ett sätt att 
minska oljeberoendet och gynna den inhem-
ska industrin. Detta har staten stimulerat på 
olika sätt, till exempel genom att sätta forsk-

ningsinstitut på att ta fram ny teknologi.
– Genom att stödja långsiktig forskning på 

sockerrör, som kanske tagit tio år att genom-
föra, har produktionen ökat. Sådana gynn-
samma resultat får man inte om industrin själv 
ska lösa problemen. Då blir det mer kortsiktiga 
lösningar.

Under 1990-talet slopade man subventio-
nerna. Då tog innovationerna fart på allvar.

– När marknadskrafterna började verka 
skapades fler småföretag, nischade aktörer, 
forskningsbaserade startups och specialise-
rade underleverantörer.

– Innovation handlar om att koppla sociala 
och teknologiska nyheter till behov. Det finns 
alltid relationer i innovationer. Och det gäl-
ler att sprida upptäckter så att de kommer till 
användning, säger Sörvik.

Inom klassisk klusterlitteratur betonas nät-
verk där olika typer av socialt kapital står högt i 
kurs: Det är viktigt att känna varandra. Sörviks 
avhandling visar snarare på vikten av profes-
sionella nätverk, där forskare och företagare 
gemensamt drar igång nya projekt.

– Jag trodde att sociala relationer skulle vara 
viktigare. Men i de kluster jag har studerat 
handlar det inte om att vara kompisar på en 
country club.

– Klusterforskaren Michael Porter hävdar 
också att det i kluster finns en tävlan om social 
status. Det är heller inget tydligt resultat i min 
studie.

En övergripande slutsats i Jens Sörviks 
avhandling är att alla kluster är olika, och 
att de följaktligen bör behandlas olika. Han 
menar att kluster har varit på modet ett tag, 
och att många vill visa sig handlingskraftiga. 
Men innan man börjar implementera kluster-
politik bör man fundera på vad det är för typ 
av kluster man har. Finns det en samarbets-
organisation? Hur jobbar den? Och hur kan 
den stimuleras?

– ofta hör jag argumentet att det finns för 
lite koordination mellan olika aktörer. Visst 
kan koordination behövas, men det är även 
bra med konkurrens, konstaterar Jens Sörvik.

– Det är klart att man kan bygga kluster från 
scratch, men det känns bara dyrt och dumt. 
Möjligen kan det lyckas i Kina. Jag tror att det 
är bättre och viktigare att satsa på områden 
där det finns baskunskap. Kluster är komplexa 
och det är många olika faktorer som spelar in: 
bransch, teknologisk mognad, fou , entre-
prenöriellt driv, infrastruktur, incitament och 
skatter.

kontakta 
jens.sorvik@ramboll-management.com

– Jag har rest i Latinamerika, praktiserat på 
svenska ambassaden i Venezuela, och skrev 
min magisteruppsats i Peru. Min handledare har 
goda kontakter med Brasilien och Kuba. Utan 
dem hade jag inte kunnat skriva min avhandling, 
säger Jens Sörvik som har intervjuat företagare, 
forskare och beslutsfattare.

bild: Privat

Det finns alltid 
relationer i innovationer
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Nätverk stödjer 
idéprocessen

text & bild  anna-karin florén

Jennie Björk disputerade i januari vid avdel-
ningen för Innovationsteknik och forsknings-
centrumet Center for Business Innovation på 
Chalmers. Hon har nu en tjänst som forskare 
på institutionen för integrerad produkt-
utveckling, KTH. 
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det engelska begreppet ”ideation” har 
egentligen ingen motsvarighet på svenska. 
Bäst översätts det med ”den idéskapande pro-
cessen”, förklarar Jennie Björk som disputerat 
på avhandlingen Analyzing and realizing col-
lective ideation in firms.

– Historiskt har idéskapande betraktats som 
frukten av det ensamma geniets grubblerier, 
men på senare tid har synen förändrats. I dag 
ses idéskapande även som resultatet av samar-
bete och interaktion, och som en del av inno-
vationsprocessen.

med avhandlingen ville Björk undersöka 
hur organisationer kan ta tillvara värdeskap- 
ande idéer. Hon följer två huvudspår: Dels 
hur arbetet bör organiseras – eller inte orga-
niseras – för att gynna idéskapande, dels hur 
individernas personliga nätverk och sociala 
situation påverkar idéskapandet.

Det finns i huvudsak två vägar till idéskap-
ande, en informell och en formell, mer kontrol-
lerad, form. Björk menar att företag kan främja 
och stödja kollektivt idéskapande genom att 
medvetet använda sig av involvering, forma-
lisering och fokus i idéprocessen.

– När det gäller involvering, väljer en del 
företag att ha en särskild grupp som arbetar 
med att ta fram nya idéer och koncept. Andra 
jobbar aktivt för att alla medarbetare ska delta 
i idéskapandet. Det finns ingen lösning som 
passar alla organisationer. 

Jennie Björk har också undersökt proces-
sens formalisering. Hur ska arbetet strukture-
ras och i hur hög grad ska idéer tillåtas att växa 
fram av sig själva? 

– En metod som varit framgångsrik för vissa 
företag är att tydligt länka behovet av nya idéer 
till sin innovationsstrategi. Ledningen kan till 
exempel specificera ett område där man vill 
växa. Det handlar ofta om att stödja – snarare 
än att styra – innovationsprocessen.

Men vilka i en organisation är det då som 
har de avgörande idéerna? Och går det att 
utläsa något ur deras nätverk? 

I avhandlingen kartläggs och visualiseras 
nätverken för att tydliggöra kopplingarna 
kring enskilda individer i en organisation. Idé-
erna har kvalitetsbestämts av företaget utifrån 
nyhetsvärde och användbarhet.

– Det är avgörande vilken roll en individ 
har i ett nätverk. Det är mer sannolikt att en 
person med central roll kommer med värde-
skapande idéer, säger hon. 

det är också skillnad mellan hur formella 
och informella, spontant uppkomna, grupper 
påverkas av nätverk. I den formella gruppen 
har nätverken mindre påverkan. Däremot ver-
kar det som om gruppsammansättning och 
dynamik inom gruppen har stor betydelse för 
hur framgångsrik den är. 

De informella grupperna uppvisar ett annat 
mönster. Dessa gruppers idéskapande är tyd-
ligare kopplat till individernas position i det 
organisatoriska nätverket.

Intressant är också att det ur statistiken 
framträder en tydlig inverterad u-effekt. 

– Många kopplingar i det organisatoriska 
nätverket är positivt, men för informella 
grupper, som är extremt uppkopplade, har 
det negativ effekt. För stora nätverk kan alltså 
vara hämmande för den idéskapande proces-
sen, konstaterar Jennie Björk.

kontakta jenniebj@kth.se

Historiskt har idé- 
skapande betraktats som 
frukten av det ensamma 

geniets grubblerier

Bra företagsklimat 
gynnar invandrare
Andelen egenföretagare med utomeuropeisk 
bakgrund, främst från Iran, Irak, Syrien och 
Libanon, har i många fall fördubblats sedan 
1990-talets början. De anställer fler och har 
högre omsättning (men i genomsnitt ett sämre 
rörelseresultat) än företag som ägs av infödda 
svenskar. Det pekar mot att ett ökat antal före-
tagare med utomeuropeisk bakgrund skulle vara 
ett effektivt sätt att minska arbetslösheten. Det 
skriver Lina Andersson och Mats Hammarstedt 
i artikeln Invandrares egenföretagande – trender, 
branscher, storlek och resultat, publicerad i Eko-
nomisk debatt (nr 2, 2011). Ökningen gäller både 
bland män och kvinnor, men kvinnornas företag-
ande är avsevärt lägre än männens. I samma 
nummer av tidskriften skriver Stefan Fölster och 
Li Jansson om hur lokala faktorer, främst kom-
munernas företagsklimat, påverkar invandrares 
möjlighet att få arbete och bli integrerade i sam-
hället. De menar att företagsklimatet påverkar 
antalet förvärvsarbetande, utomeuropeiska 
invandrare i högre grad än man tidigare trott. 
Kanske mer än antalet arbetstillfällen eller indivi-
dens språkkunskaper. [ha]

läs artiklarna på www.ne.su.se/ed

Svenska uppfinnare  
är högutbildade
4–6 procent av de svenska uppfinnare som 
registrerar ett patent är anslutna till ett univer-
sitet eller högskola. Det är en mycket hög siffra, 
internationellt sett. Det konstaterar Olof Ejermo 
i Svenska uppfinnare – nytt datamaterial och ny 
inblick i innovationsprocessen (Tillväxtanalys, 
2011). Undersökningen har möjliggjorts med 
hjälp av en ny, unik databas över uppfinningar 
och deras utveckling över tiden. Uppfinnarna i 
databasen kopplas ihop med registerdata för 
att ta fram ålder, kön och vilka arbetstillfällen 
uppfinnaren får sin huvudsakliga utkomst ifrån. 
Databasen innehåller 18 489 unika uppfinnare. 
Den genomsnittliga uppfinnaren är 44 år,  
andelen kvinnor har ökat snabbt och är på senare 
år 7 procent. Resultaten visar också att en stor 
andel av Sveriges uppfinnare är högutbildade. 
Över 80 procent har högskoleutbildning och 
mer än 25 procent har forskarutbildning. Ejermo 
menar att kunskap om hur högskoleutbildning, 
forskning och uppfinningar hänger ihop kan ge 
politiker och beslutsfattare viktig bakgrunds-
information till framtida beslutsprocesser. [ha]

kontakta olof.ejermo@circle.lu.se

www.esbri.se/webb-tv

Grat is föreläsningar om
entreprenörskap

Genom att uppmuntra rätt sorts nätverksbyggande kan 
företag stödja sin idéprocess så att fler värdeskapande 
idéer uppstår och tas tillvara. Det menar Jennie Björk vid 
KTH:s institution för integrerad produktutveckling.
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I glesa miljöer blir de fysiska mötena färre. I 
stället kan man utnyttja modern teknik för att 
kommunicera med kunder, leverantörer och 
affärspartners. Och då spelar det ingen roll om 
de sitter i grannbyn eller på andra sidan klotet. 
Norrlandsbaserade forskningscentrumet Ciir 
intresserar sig för innovation på distans.

forskningen om innovativa miljöer domi-
neras av teorier som hyllar täthet. Michael 
Porters klustertänk och Richard Floridas tes 
om den kreativa klassen är två framträdande 
exempel. Innebär detta att det är kört för glesa 
miljöer? Ingalunda, hävdar forskarna på Ciir.

– En kärnfråga för oss är om villkoren för 
innovationsverksamhet skiljer sig mellan 
storstad och landsbygd, och vi anar ju att det 
ser olika ut. När man inte har cykelavstånd till 
varandra krävs andra typer av nätverk. Vi tror 
att distansöverbryggande teknik är avgörande 
för glesa miljöer.

Det säger Håkan Ylinenpää, professor i före-
tagsekonomi vid Luleå tekniska universitet, til-
lika föreståndare för forskningscentrumet Ciir. 
Han ser fram emot att fylla den kunskapslucka 
som existerar inom området.

– Det finns inte särskilt mycket forskning 
om innovationssystem i glesa miljöer. Men 
lik förbannat dyker det upp innovationer där, 
säger Ylinenpää.

Ciir är det senaste tillskottet i den Vinnova-
finansierade centrumfamilj som fokuserar på 
innovationssystem. Ciir invigdes officiellt i 
januari 2011 och är ett samverkansprojekt mel-
lan universiteten i Luleå och Umeå.

Forskningsagendan utgår från de speciella 
förhållanden som råder i perifera regioner, inte 
minst i norra Sverige. Det handlar bland annat 
om öppen innovation, dynamiken mellan små 
och stora företag, och om hur man uppnår en 
kritisk massa av aktörer och kompetenser. 
En annan viktig forskningsfråga är hur man 
bygger funktionella – snarare än territoriella –  
nätverk.

– Visst finns det betydande agglomera-
tionsfördelar, men att vara lokaliserad till en 
storstad har också negativa effekter. Jag tänker 
till exempel på att man kan ha långa restider 
även på korta sträckor, och högre levnadskost-
nader.

– Typiskt för innovationssystem är att de är 
länkade. Ett företag i Kista kan ha leverantörer 
i Kalix eller Kina. Vi intresserar oss för hur man 
genom internationella samarbeten kan und-
vika regionalt navelskåderi, säger Ylinenpää.

Ciir ska utveckla policyrelevant kunskap 
som leder till nya innovativa produkter, tjäns-
ter, processer och organisatoriska lösningar. 
Centrumet engagerar ett tjugotal seniora fors-

kare och doktorander inom åtta olika forsk-
ningsorganisationer. Det handlar både om 
”klassisk” forskning och tillämpad sådan, inom 
områden som entreprenörskap, funktionell 
produktutveckling, informatik/ikt, regional- 
vetenskap, digitala innovationer, elektronik-
system och it-lösningar inom industrin.

– Vi blandar forskningsavdelningar med 
implementeringslabb. Och ur den myllan tän-
ker vi gräva fram ny kunskap.

även om ciir är nytt till namnet besitter cen-
trumet en lång erfarenhet av forskning kring 
innovationssystem.

– En av Ciirs styrkor är vår genuina tradition 
av att jobba ihop med praktiker, oavsett om de 
är policymakare eller företagare. Och vi täcker 
in halva Sverige. Som akademisk ”think tank” 
blir vår uppgift ofta att utvärdera om man gör 
saker rätt – och om man gör rätt saker, säger 
Håkan Ylinenpää.

Han konstaterar att Ciirs officiella invigning 
är ett ganska talande exempel på hur man vill 
arbeta framöver.

– På en klassisk invigning har man några key-
note-talare och det blir i princip bara envägs-
kommunikation. Vi valde i stället att göra vår 
invigning till en interaktiv workshop. Målet 
var att ta reda på vilken ny kunskap policy- 
makarna efterfrågar.

– Vi fick en hel del konkreta inspel om hur 
man kan jobba ihop med praktiker. Det kan 
exempelvis handla om att använda regionala 
specialister i undervisningen och forskningen, 
säger Ylinenpää.

Glesbygden innoverar på distans
text åse karlén
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Ett företag i Kista 
kan ha leverantörer i 

Kalix eller Kina

Håkan Ylinenpää och Joakim Wincent
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Just nu samarbetar Ciir-forskare i Umeå och 
Luleå kring fem arbetspaket som nyligen spi-
kats av Ciirs styrelse. Kollegor på Imperial Col-
lege i London och Kent State University i Ohio 
medverkar i olika delprojekt. Ciir och Univer-
sity of Wales organiserar också en gemensam 
workshop under världskonferensen icsb, som 
genomförs i Stockholm 15–18 juni.

professor joakim wincent, Luleå tekniska 
universitet, är biträdande föreståndare för Ciir. 
Han ingår i ett forskningsprojekt som försöker 
mäta innovationspotentialen i olika länder.

– Vi söker efter entreprenörskapsfältets heli-
ga graal – att mäta möjligheter, säger Joakim 
Wincent.

Tillsammans med amerikanska och brit-
tiska forskarkollegor har han kombinerat data 
från Världsbanken med data från gem (Global 
Entrepreneurship Monitor) för ett 60-tal län-
der.

– Vi är intresserade av olika typer av affärs-
möjligheter: Dels av att kopiera, dels av att 
göra radikalt nytt. Affärsmöjligheter är tids-
bundna men vi försöker hitta sätt att kom-
pensera för det. Vi vill se hur möjligheterna 
varierar över tiden i olika länder, och i olika 
branscher, berättar Joakim Wincent.

– Det här är viktiga frågor för dem som job-
bar med den svenska innovationsstrategin. Var 
ska vi satsa kulorna? Ska Sverige köpa in goda 
idéer och göra dem bättre, eller ska vi vara 
de som knäcker koderna och kommer med 
radikal innovation? Även inom detta område 
är kunskapsläget dåligt. Vi vet alltså inte om 
Arjeplog och Torsby ska försöka kopiera Silicon 
Valley, eller inte, säger Håkan Ylinenpää.

– Själv tror jag att det finns komparativa för-
delar i många svenska regioner. Vi har kapa-
citet att lära av andra, och göra det snäppet 
bättre. Men tendensen finns att se ner på den 
typen av innovation. I dag värdesätter vi radi-
kala innovationer högre, fortsätter han.

Agneta Marell är professor i företagsekono-
mi, vicerektor för samverkan och innovation 
på Umeå universitet och ledamot i Ciirs styrel-

se. Hon har också ett förflutet som kommun-
direktör. Marell ser fram emot att vara med 
och utveckla Ciir, och menar att akademi och 
policy har mycket att lära av varandra.

– Jag är jätteglad över att ingå i styrelsen för 
Ciir. Jag ser värdet i den här typen av forskning, 
både ur akademisk och praktisk synvinkel.

– Inom kommunerna vill man bidra till 
industriell utveckling genom entreprenör-
skap, avknoppningar och klusterbildningar. 
Och det kan handla om allt från markplane-
ring och stödsystem till att skapa bra skolor så 
att folk vill flytta in. Det är oerhört värdefullt 
att få ny kunskap om hur olika innovations-
system fungerar.

agneta marell ser stora möjligheter till 
samverkan mellan Umeå och Luleå i forsk-
ningscentrumet Ciir. Hon menar att univer-
siteten kompletterar varandra när det gäller 
exempelvis informatik, regionalvetenskap och 
teknisk praktik. Samtidigt delar de förståelsen 
för entreprenörskapsfrågor.

– Att Ciir fokuserar på landsbygden är myck-
et viktigt. Vi måste lära oss mer om innova-
tionssystem i glest befolkade miljöer. De krä-
ver tillväxt, utveckling och förnyelse – annars 
riskerar de att urholkas. Glesa miljöer behöver 
något nytt.

– Det handlar till stor del om att agera lokalt 
i det globala. Vi ska inte bara utveckla en liten 
by. Styrkan i det lokala kan få globalt genom-
slag, konstaterar Agneta Marell.

mer om ciir

Ciir står för Centre for Interorganizational 
Innovation Research

Ciir ingår, tillsammans med Cesis och 
Circle, i Vinnovaprogrammet ”Effekter av 
innovationspolitik för hållbar tillväxt”.

Utöver detta finansieras Ciir av Luleå tek-
niska universitet, Umeå universitet, Lands-
tinget respektive Länsstyrelsen i Norrbot-
ten, samt Regionförbundet Västerbotten.

Läs mer på www.ltu.se/centres/ciir

text åse karlén

Styrkan i det lokala 
kan få globalt 

genomslag
Agneta Marell

Tydliga ingångar
ökar samverkan
Cesis forskning om innovation och entreprenör-
skap och KTH:s arbete med att utveckla stöd 
och strategier för dessa aktiviteter korsbefruk-
tar varandra på flera sätt under 2011. Ett exem-
pel på detta är att KTH bedriver ett utvecklings-
arbete som syftar till tätare samverkan, bland 
annat genom att utveckla tydligare ingångar 
till KTH:s forskningskompetens och genom att 
stimulera ökad personrörlighet. Som ett led 
i detta kartlägger man under våren och som-
maren 2011 lärosätets befintliga adjungerade 
professorer. Cesis bidrar till arbetet genom att 
lägga ett forskningsperspektiv på de aktuella 
frågeställningarna. Satsningen ”KTH Faculty for 
Innovation Engineering” leds av vicerektor Mar-
gareta Norell-Bergendahl. Ett annat exempel 
är att KTH går ut med en enkätundersökning 
till samtliga forskare/lärare där erfarenheter av 
utåtriktat arbete av olika slag kartläggs. Cesis 
bidrar till enkätens utformning och genom-
förande. Ansvarig på KTH är Lisa Eriksson,  
chef för KTH Innovation. [åk]

läs mer www.cesis.se

Experter ger input  
till forskningen
Circle växlar upp sina ansträngningar för att 
göra forskningen mer policyrelevant genom att 
upprätta ett Policy Advisory Board. Gruppen 
består av experter från både privat och offentlig 
sektor och ska ge input till Circles agenda för 
forskning och tredje uppgiften. Följande perso-
ner ingår i gruppen: Sarah Fredriksson – vd för 
Genovis AB, Pia Kinhult – ordförande i region-
styrelsen för Region Skåne, Christer Fåhraeus 
– uppfinnare och serieentreprenör, Göran 
Marklund – chef för Verksamhetsutveckling och 
ställföreträdande generaldirektör för externa 
frågor på Vinnova, Sara Modig – näringsdepar-
tementets enhet för forskning, innovation och 
näringsutveckling, Claire Nauwelaers – policy-
analytiker på OECD, Ashkan Pouya – styrelse-
ordförande för Serendipity Innovations AB, 
samt Andrew Wyckoff – chef för Directorate 
for Science, Technology and Industry vid OECD. 
Vid det första konstituerande mötet i maj 
diskuterades bland annat mål och instrument 
för innovationspolicy, samt alternativa sprid-
ningssätt mellan forskningsmiljöer och policy-
makare. [åk]

läs mer www.circle.lu.se
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Steven Klepper är den trogna typen. I 31 år har 
han varit på samma lärosäte. Lika länge har 
han intresserat sig för hur branscher utvecklas. 
Han har till och med återanvänt samma dataset 
flera gånger under sin karriär. Klepper är årets 
mottagare av ”Global Award for Entrepreneur-
ship Research”. Själv tror han att kontinuiteten 
är en anledning till att han får priset.

när steven klepper utbildade sig i usa  i 
slutet på 1960-talet var medborgarrättsrörel-
sen i sitt slutskede och vietnamdemonstratio-
nerna pågick för fullt. Det var radikala tider. 
Studenterna utmanade myndigheterna och 
revolterade mot etablerade idéer. Hans mål 
då var att använda sina nyvunna ekonomi- 
kunskaper till att minska storföretagens infly-
tande och bekämpa kartellbildningar.

– Och i dag säger jag att stora företag är bra. 
Det trodde jag aldrig, säger Steven Klepper.

Det som har fått honom att ändra åsikt är 
snart fyrtio års forskning inom ett och samma 
område: Hur branscher utvecklas över tid. 
Bland annat har han fokuserat på hur det går 
till när nya företag gör entré i en bransch.

Innovation har också alltid varit en del av 
hans forskning. Men det var egentligen mer 
en följd av att han gav sig i kast med en av de 
stora frågorna inom nationalekonomin: Hur 
organiserar man företagandet för att på bästa 
sätt främja samhället?

– Merparten av den ekonomiska tillväxten 
kommer från innovation. Om samhället inno-
verar går det bra, om inte har vi problem.

Vad är bäst för samhället, ett stort antal små 
företag eller ett mindre antal stora företag?

– I slutändan finns det en fördel i att vara 
stor. Man kan lägga mer resurser på innova-
tion. Förr menade många att mer konkur-
rens alltid är bättre för samhället. Sedan kom 
Schumpeter, som höll med om att konkurrens 
är bra för att hålla ner priserna. Men när det 
handlar om innovation i ett längre perspektiv, 
fungerar det inte med för många små företag. 
De saknar resurser för att ta hand om inno-
vationer.

Att Klepper kom in på de här frågorna, var 
inte helt och hållet hans eget val.

– När jag var nyutexaminerad fick jag en 
hög med data i knäet av en senior forskare: 

”Gör något av det här!” Det handlade om ett 
femtiotal framgångsrika produkter, som tv:n, 
penicillinet och jetmotorn. En sak stod ut när 
man tittade på dem över tid: I en branschs 
begynnelse ökar antalet producenter stadigt. 
Men efter en tid vänder utvecklingen och pro-
ducenterna minskar i antal, trots att den totala 
försäljningen i branschen kan fortsätta öka. 
Det sker en konsolidering, en så kallad shake 
out – utskakning – av företag. I extrema fall går 

det så långt att 2–3 företag tar 70–80 procent 
av branschen.

– Det lönar sig att komma tidigt in i en 
bransch. Då är chansen större att bli en av 
de stora som håller sig kvar när utskakningen 
börjar.

Klepper har fortsatt gräva i det här data-
setet, fast på senare tid har han utvecklat det 
med hjälp av assistenter och kollegor. Bland 
annat har forskarna gått bakåt i historien och 

porträttet | Steven Klepper

kungen av branschkunskap, steven klepper:

»Etablerade företag 
avlar sin egen konkurrens«
text jonas gustafsson  bild michael friedlander

I juni kommer Steven Klepper till Sverige för att hämta hem ”The Global Award for Entrepreneurship Research”. Han är också 
Sverigeaktuell med ett forskningsprojekt kring rörlighet på arbetsmarknaden, tillsammans med Martin Andersson. Projektet 
drivs av Entreprenörskapsforum.
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undersökt hur det gick till när företagen i en 
bransch bildades. Vilka var grundarna och vad 
hade de gjort innan?

– Det var ett gigantiskt arbete, nästan ett 
hjältedåd om jag får säga det själv. Det går bara 
att studera företag som har riktigt bra doku-
mentation. Och de är inte så många.

I laserbranschen gick genomgången hyf-
sat smidigt. Det tog lång tid, men var görbart 
eftersom det fanns en bra branschtidning med 
förteckningar över nya företag. 30 årgångar av 
tidningen gick forskarna igenom. Ibland var det 
ett riktigt detektivarbete att leta upp grundarna 
och ta reda på vad de gjort innan.

– Men det är betydligt svårare i äldre bransch- 
er, som däckbranschen till exempel. Det tog oss 
ett år att kartlägga däckföretagen bara i Ohio. 
Och det gäller att ha tur. Det hände att vi fick 
tag i en bibliotekarie på någon liten ort, och 
frågade henne om en viss företagare: ”Jo, jag 
har för mig att jag har sett en dödannons med 
det namnet”.

Ett tydligt resultat från Kleppers forskning 
är att de som tidigare drivit företag i samma 
bransch lyckas bättre. De blir ofta bransch-
ledande senare. Det är heller inte ovanligt 
att de lyckas bra i en närliggande bransch. 
Ett annat intressant resultat är att sådana här 
avknoppningar sällan är medvetna.

– Etablerade företag avlar sin egen konkur-
rens och är därmed ytterst ovilliga, men sam-
hällsnyttiga, utbildare. 

många företag, särskilt i usa, försöker där-
för på olika sätt stoppa detta. De anställda 
får skriva under avtal som förbjuder dem att 
gå till en konkurrent eller starta eget i samma 
bransch om de lämnar sin anställning. Det blir 
enklare för företagen att skydda sina intellektu-
ella tillgångar, men det hindrar samtidigt nya 
avknoppningar som kunde ha blivit viktiga för 
den ekonomiska utvecklingen.

– Det är såklart svårt att veta hur många före-
tag som inte ser dagens ljus på grund av den 
här typen av avtal. Men det är nog en hel del. 
Några stater i usa har förbjudit dessa avtal, till 
exempel Kalifornien där ju Silicon Valley råkar 
ligga. En stor del av Silicon Valleys framgång 
bygger på avknoppningar.

Klepper menar även att annan lagstiftning 
och skatter som hindrar rörligheten på arbets-
marknaden kan ha stor inverkan på antalet 
avknoppningar. 

– Det finns många saker länder kan göra för 
att få erfarna människor att starta fler företag. 
Med en förståelse för varifrån nya företag kom-
mer, och vilka det går riktigt bra för, kommer 
man en bra bit på väg.

Det är just för att ha bidragit till den förstå-
elsen som Steven Klepper nu får ”The Global 
Award for Entrepreneurship Research”. Men det 
var inget besked han satt hemma på professors- 
kammaren i Pittsburgh och väntade på.

– När jag fick mejlet från Sverige trodde 
jag först att det var en bluff. En gammal kol-
lega och jag brukar skämta med varandra, jag 
tänkte att det nog var han som varit i farten. 
Sedan såg jag webbsidan och insåg att det var 
lite för avancerat för att vara ett ”practical joke”. 
Då ropade jag på min fru…

– Jag ser det här priset som ett erkännande 
av en hel karriär. Att ens samlade arbete har 
haft en inverkan. I mitt fall är det extra tydligt, 
eftersom jag har ägnat i princip hela min kar-
riär åt samma frågor.

han erkänner att han faktiskt inte kände 
till priset innan det där mejlet damp ner i in- 
boxen.

– Vilket är rätt konstigt eftersom jag känner 
minst hälften av de tidigare pristagarna.

Samtidigt förstår han varför. Akademiker är 
inte så vana vid att få den här typen av priser, 
så det kanske inte är det första samtalsämnet 
som kommer upp när man träffar en kollega.

– Vi är snarare vana vid att bli kritiserade på 
olika sätt, när vi skickar in artiklar för publi-
cering till exempel. En artikel kanske har 5–10 
procents chans att bli publicerad – om man har 
tur. Det normala är att bli refuserad, och gran-
skarna kan vara ganska brutala. Men det är så 
det ser ut, det får man acceptera.

Entreprenörskap har inte haft en särskilt 
stark ställning inom nationalekonomin. Men 
Klepper menar att det håller på att ändra sig. 
Själv blev han introducerad till ämnet via Josh 
Lerner, förra årets mottagare av ”The Global 
Award for Entrepreneurship Research”.

– Han bjöd in mig till en workshop om 
entreprenörskap för ungefär fem år sedan. Jag 
tackade först nej, eftersom jag inte tyckte att 
jag tillhörde ämnet. När Josh sa att det skulle 
handla om nyföretagande ändrade jag mig.

– Jag vet inte riktigt varför vi nationalekono-
mer inte har sett oss som entreprenörskaps-
forskare, även om vi har varit intresserade av 
nya företag. Delvis handlar det nog om att det 
tidigare inte fanns någon förståelse för hur vik-
tig entreprenörskapsprocessen är. Den domi-
nerande synen var att nya företag kommer att 
bildas så länge det finns bra möjligheter. Som 
om det skulle finnas ett oändligt antal företag 
som bara väntar på att födas. I dag vet vi att 
mycket annat spelar in.

kontakta sk3f@andrew.cmu.edu

mer om steven

Namn Steven Klepper
Bakgrund Gjorde grund- och doktorandutbildning 
på Cornell University. Han var sedan anställd i några 
år vid State University of New York at Buffalo, innan 
han kom till Carnegie Mellon University 1980. Där 
blev han också docent 1984 och professor 1991. 
Sedan 2003 är han Arthur Arton Professor of Eco-
nomics and Social Science vid samma lärosäte.
Aktuell Mottar 2011 års ”Global Award for Entre-
preneurship Research” på ICSB-konferensen i 
Stockholm i juni.

mer om priset

”Global Award for Entrepreneurship Research” har 
delats ut sedan 1996 och går till en forskare som 
bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap 
och dess betydelse för ekonomisk utveckling.

Det delas ut av Entreprenörskapsforum, Institutet 
för Näringslivsforskning och Tillväxtverket.
Sedan 2008 sponsras det även av entreprenören 
Rune Andersson.

Priset består av Carl Milles statyett ”Guds hand” och 
100 000 euro.

Bland de tidigare pristagarna finns William Baumol, 
Dianaprojektet, Bill Gartner och Bengt Johannisson.

läs mer på e-award.org

Det var ett gigantiskt arbete, nästan ett hjältedåd
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program där man skapar kunskap tillsam-
mans, gemensamma föreläsningar, workshops 
och sociala aktiviteter i allmänhet.

När det gäller entreprenöriell verksamhet 
och att skapa nya innovationer är det ännu 
viktigare med förtroende mellan aktörerna.

– Du öppnar dig inte för en part som du 
inte har förtroende för. Vi har kunnat se att 
närhet är avgörande för att det ska uppstå nya 
innovationer. När man känner förtroende för 
varandra och börjar göra saker tillsammans 
– det är då det händer. Det är förlösande för 
att man ska gå in i konkreta samarbeten kring 
affärerna.

om samarbetet ska bli framgångsrikt är 
det också viktigt att ta hänsyn till samman-
sättningen av aktörer i nätverket, hur många, 
stora, lika eller olika de ska vara samt alla del-
tagares förväntningar. Här blir projekt- eller 
processledarens arbete avgörande.

Edith Andresen är kritisk till de regelverk 

företag och organisationer satsar ofta 
på regionala strategiska nätverk för att främja 
utveckling, entreprenörskap och konkurrens-
kraft. Nätverken finansieras både med offentli-
ga och privata medel. Edith Andresen har letat 
efter framgångsfaktorer i en rad regionala stra-
tegiska nätverk. I sin doktorsavhandling visar 
hon att relationsskapande verksamhet är a och 
o för att projekten ska bli lyckosamma.

– Jobba mycket mer med relationerna som 
en aktivitet, så att de aktörer som är med i nät-
verket kommer närmare varandra. Det är det 
som är nyckeln till framgång.

– Det handlar inte så mycket om marknads-
föring, att visa upp sig och sådana saker. Det 
är väldigt viktigt att skapa förutsättningar för 
en djupare dialog, att bygga förtroende för var-
andra. Finns inget förtroende så är det svårt 
att gå in i närmare samarbete, säger Edith 
Andresen.

Några exempel på relationsskapande akti-
viteterna är team building, längre utvecklings-

Kommentera 

arti
klarn

a på 

www.esbri.
se

Hårda regler 
hämmar nätverk

text maria marathon sjöberg

Ekonomie doktor Edith Andresen har lagt fram Dressed for 
Success – Designing and Managing Regional Strategic Networks 
vid Mittuniversitetet. I avhandlingen utvecklar hon en modell 
för ökad effektivitet och snabbare utveckling av regionala  
strategiska nätverk. Relationer och engagemang är centralt.

Att lära känna varandra och utveckla goda relationer är viktigast för att regionala 
strategiska nätverk ska nå framgång. Då väcks engagemang och drivkraft att 

göra något tillsammans. Alltför detaljerade och orealistiska mål, som att skapa 
ett visst antal nya jobb och företag, kan göra att projekten fokuserar på fel saker.
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men i själva verket har de faktiskt räddat 
arbetstillfällen från att försvinna.

Edith Andresen anser också att skapandet 
av relationer mellan företag, organisationer 
och universitet behöver lyftas fram som en 
mätfaktor i utvärderingen av regionala utveck-
lingsprojekt.

– projekten behöver  utvärderas utifrån 
andra förutsättningar än man gör i dag. Man 
måste se till vad som faktiskt kan åstadkom-
mas under den tidsperiod man har finansie-
ring. Det handlar mycket om att ha uthållig-
het. Den här typen av processer tar tid, och de 
måste få ta tid. Det gäller att vara uthållig och 
modig, för det kan gå så mycket som fem år 
innan man har något konkret resultat.

– Men med ett utvecklingsinriktat ledarskap, 
gemensamma mål, resurser och aktiviteter 
som fostrar byggande av relationer, förtroen-
de och engagemang så kommer framgången, 
säger Andresen.

kontakta edith.andresen@miun.se

som genom projekt och offentlig finansiering 
styr hur nätverken ska fungera, och vad de ska 
uppnå. Hon menar att de kan hämma proces-
sen. Ofta ska det redovisas hur många jobb och 
nya företag som skapats. Längden på projek-
ten kan utgöra hinder: Tidskrävande processer 
förväntas lösas med kortsiktiga resurser.

– Man anpassar sig efter regelverket efter-
som nätverksprojektens framgång blir mätta 
enligt sådana kriterier – även om det är all-
mänt känt att det är svårt att skapa ett antal 
nya företag under en projektperiod på 2–3 år.

– Då blir nagelbitaren för projektledaren 
hur han eller hon ska skriva för att uppfylla 
målen eftersom verksamheten oftast fokuse-
rat, genomfört och haft stor framgång med 
andra aktiviteter. Så vad gör man?

Andresen tror att man kan dra fel slutsatser 
när man bedömer nätverksprojektens resultat, 
helt enkelt för att man på grund av regelverket 
fokuserar på fel saker. Något som får följdverk-
ningar för hela systemet.

– Det finns ofantligt mycket kraft hos aktö-
rerna om de får möjlighet att styra dit de vill  
– och dit det finns utvecklingspotential – i stäl-
let för att vara låsta av svåruppfyllda kriterier.

– Jag vet många aktörer som blivit upprörda 
och sagt: ”Det finns ju ingen rubrik som berät-
tar hur många arbetstillfällen vi har varit med 
om att bevara!” Det resultat de fått rapportera 
in är att deras bransch har backat i regionen, 

Hårda regler 
hämmar nätverk

text maria marathon sjöberg

Kvalitet utgår 
från kundbehov 
Quality Management (QM) är ett erkänt och 
gångbart sätt att systematiskt förbättra före-
tagsverksamheten, med fokus på kundens 
behov. Men små och medelstora företag sak-
nar kunskap om hur de kan använda QM.

marcus assar-
lind har under-
sökt föregångare 
till qm, och vilka 
idéer och metoder 
som kan bidra till 
kunskapen om qm 
i mindre företag. 
Licentiatuppsatsen 
Antecedents for 
Quality Mana-
gement in Small 
and Medium Enterprises är framlagd vid 
Chalmers.

– Quality management handlar om att 
hantera förbättringar. Det innebär inte nöd-
vändigtvis att göra nya saker, utan att hitta 
inspiration, anpassa och förbättra det man 
själv gör.

– Små företag behöver identifiera vad i 
deras sätt att arbeta som kan förbättras. Då 
kan de anpassa metoderna till vad de gör  
– och inte tvärtom, säger Marcus Assarlind.

Uppsatsen bygger på tre delar. Del ett är 
en fallstudie som visar ett framgångsrikt 
exempel på qm  i ett stort företag. Del två 
är en litteraturstudie som sammanfattar 
rekommendationer för vad små och med-
elstora företag bör tänka på när de imple-
menterar qm. 

Del tre är en fallstudie av ett litet företag 
som framgångsrikt gjort avgörande föränd-
ringar. 

– I detta lilla företag behövdes inga avan-
cerade tekniska lösningar. Det räckte med 
att någon som med grundläggande förstå-
else för ”lean” tänkte igenom situationen. 

– Det svåra var att få alla i företaget, inklu-
sive ägaren, att förstå att ett systematiskt 
arbetssätt skulle fungera även i deras före-
tag, säger Assarlind. [ce]

kontakta marcus.assarlind@chalmers.se

Assarlinds forskning är del av EU-projektet 
FutureSME som ska förbättra europeiska 
småföretags konkurrenskraft. Läs mer på 
www.futuresme.eu

så blir nätverket
effektivare

• Sätt samman aktörerna på ett  
medvetet sätt (med avseende på  
exempelvis bransch, antal och storlek)

• Ta reda på aktörernas egna mål och  
förväntningar

• Ta också hänsyn till existerande  
relationer och geografisk lokalisering

• Det är bra om projektet bygger på  
en gemensam värdegrund

• Fokusera på sociala aktiviteter och  
kommunikation

Närhet är avgörande 
för att det ska uppstå 

nya innovationer

Jobba 
mycket 
mer med 
relationerna

Marcus Assarlind
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När individer rör på sig, knyter kontakter på 
olika nivåer och tillgodogör sig kunskap, möjlig-
gör de entreprenöriellt lärande i organisationer 
i förändring. Det hävdar Jonas Christensen som 
studerat socialarbetare och universitetslärare.

jonas christensen har i sin avhandling 
undersökt lärandeprocesser och yrkesroller i 
förändring.

– Det entreprenöriella lärandet handlar om 
möten i samspel på olika nivåer, säger han.

Christensen har studerat två yrken som arbe-
tar för att utveckla andra människor: Social- 
arbetare i Tyskland och universitetslärare i 
Litauen. Han menar att entreprenörskap spelar 
stor roll för organisationers lärandeprocesser. 
Personliga möten är centrala – de gör det möj-
ligt att tillgodogöra sig kunskap och resurser.

Det individcentrerade tänkandet genom-
syrar arbetssättet inom tyskt socialarbete.

– Man har fokus på brukaren, säger Jonas 
Christensen.

Det anses självklart att brukaren bär ansva-
ret för sitt eget öde, men också att han eller hon 
ges möjlighet att välja mellan olika alternativ. 
Socialarbete i Tyskland är ett yrke i ständig 
förändring. Olika organisationer konkurrerar 
med varandra, men samarbetar också och 
lär av varandra. Enskilda yrkesverksamma på 
området har en förhållandevis hög grad av fri-
het i hur arbetet ska utformas, men budgeten 
är knapp och ofta beroende av donationer. Det 
kan minska handlingsfriheten.

Frågan om förändring begränsar eller befriar 
ställs på sin spets i studien av universitetslärare 
i ekonomi i Litauen.

– Förändring från ett ofritt förhållande kan 
leda till ett nytt ofritt förhållande, konstaterar 
Christensen.

Under 1980-talet var universitetsämnet eko-
nomi i Litauen hårt reglerat med timplaner 
fastslagna centralt i Moskva. Efter Sovjetunio-
nens fall var man tvungen att gestalta ämnet på 
nytt. Det sociala sammanhanget och påtryck-

ningar utifrån, satte nya ramar för hur ämnet 
utformades.

Rådgivare från usa kom på besök för att visa 
hur saker går till på den fria marknaden, och 
litauiska universitetsrepresentanter gjorde 
studiebesök hos kollegor i usa. Det påverkade 
vilken ekonomisk litteratur som ansågs viktig, 
vilket i sin tur påverkade kursinnehållet. Läro-
medlen förutsatte att en övergång från plan-
ekonomi till fri marknad skulle ske över en natt 
i ett historielöst vakuum, och utan motstånd 
hos någon. Riktigt så fungerade det inte.

– Samhällsutveckling handlar inte om svart 
eller vitt, utan om ett givande och tagande.

Det Christensen pekar på är att individer på 
flera nivåer var delaktiga i att förändra förut-
sättningarna genom att underhålla person-
liga kontakter på och utanför universitetet, på 
nationell och även på internationell nivå.

begreppet nivåer kommer från Bronfen-
brenners modell från 1970-talet. Där står indivi-
den i centrum, och kontakter som kan påverka 
direkt eller indirekt är beskrivna som koncen-
triska cirklar. Den yttersta nivån motsvarar vad 

som påverkar oss på ett globalt plan.
– Här har vi en systemteoretisk modell som 

kan öka förståelsen för mötet mellan individ 
och sammanhang när vi studerar lärande och 
kunskapsbildning.

Enligt Jonas Christensen kan individuell 
förmåga att hantera motgångar förklara varför 
individer värderar och definierar förändring 
olika.

– Vissa bejakar möjligheterna, medan andra 
ser nya problem.

kontakta jonas.christensen@mah.se

text paul steen

Samhällsutveckling handlar 
inte om svart eller vitt

Förändringens vind 
för med sig lärande

– Mötet är centralt, säger Jonas 
Christensen vid fakulteten för hälsa 
och samhälle, Malmö högskola. Han 
har lagt fram avhandlingen 
A Profession in Change: a Develop- 
ment Ecology Perspective.
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Motiverade lagspelare 
nätverkar bäst

Motivation, uthållighet, ansvarskänsla, 
laganda, lärande och helhetssyn. Det är 
några av de faktorer som kännetecknar 
företagande kvinnor som är framgångsrika 
i sitt nätverkande. Raija Leskinens artikel 
Success in the female entrepreneurial net-
working process har publicerats i Annals of 
Innovation & Entrepreneurship (nr 1, vol 2, 

2011). Hon har studerat 25 entreprenörer som 
är kvinnor och konstaterar att lyckat nätverkande 
handlar om att upprätthålla en mängd relationer. 
Nätverket erbjuder nya kanaler och möjligheter. 
Dialogen med andra entreprenörer är värdefull 
och Leskinen menar att nätverksprocessen ökar 
entreprenörernas välbefinnande. [åk]

kontakta raija.leskinen@aalto.fi
 

Värnamo och Åre har varsin anda
Martin Röllgårdh och Mikael Skålén har skrivit 
licentiatuppsatser inom ramen för forskarsko-
lan i geografi vid Uppsala universitet. Röllgårdh 
intresserar sig för lokal näringslivsutveckling 
i Värnamo medan Skålén har undersökt det 
entreprenöriella klimatet i Åre.

martin röllgårdhs lic har titeln Bilder av 
lokal näringslivsutveckling – exemplet Vär-
namo. Kommunen marknadsförs som ”det 
sydsvenska krysset” på grund av det centrala 
läget i Småland. Värnamo omfattas också av 
den berömda Gnosjöandan.

Röllgårdh har intervjuat företagare, tjänste-
män och politiker om hur de ser på närings-
livsutvecklingen i Värnamo. Trots den globala 
finanskrisen, och trots kommunens höga 
arbetslöshetstal, är den övergripande bilden 
positiv. Arbetsamhet, klurighet och samarbe-
te är några nyckelbegrepp som återkommer i 
beskrivningarna av Värnamo.

Martin Röllgårdh finner en dubbelhet i bil-
derna av Värnamo: den lilla, trygga orten kon-
trasteras mot den expansiva kommunen. Han 

menar att man kanske står inför ett vägval där 
fokus skiftar från produktion till innovation, 
och från tillverkning till design. ”Det handlar 
om att utveckla en ny väg som följer i de gamla 
vägarnas spår men som leder till nya domä-
ner”, skriver han.

Mikael Skåléns lic heter Plats och entrepre-
nörskap – fallet Åre och bygger på intervjuer 
med Åreföretagare, samt analyser av offentlig 
statistik. Skålén konstaterar att Åres attrak-
tionskraft, som bottnar i en passion för skid-
åkning och friluftsliv, har gett upphov till en 

kraftig befolknings- och näringslivstillväxt.
”Åreandan” beskrivs som heterogen, indi-

vidualistisk och företagspositiv. Detta kan 
jämföras med Gnosjöandan där relation, 
tradition och religion är viktiga fundament. 
Mikael Skålén visar att informella nätverk och 
gemensamma normer bidrar till ett kreativt 
klimat där ”allt är möjligt”. Det gör att fler 
vågar starta eget. [åk]

kontakta mikael.skalen@are.se
martin.l.rollgardh@varnamo.se

Knappa resurser felaktig utgångspunkt
Nationalekonomin bygger på antagandet att samhällets resurser är knappa, 
och att marknaden är den bästa mekanismen för att fördela dem. Adel Daoud 
ifrågasätter detta i sin avhandling. Han menar att vi har tillräckligt med resur-
ser, men har misslyckats med att dela med oss till fattigare länder.

– Marknaden som fördelningsverktyg har inte lyckats lösa problemet med 
att var sjätte människa inte har mat för dagen, säger Daoud som har ett 
ekonomiskt-sociologiskt perspektiv.

Scarcity, Abundance, and Sufficiency: Contributions to Social and Economic 
Theory har lagts fram vid Göteborgs universitet. [åk]

kontakta adel.daoud@sociology.gu.se 

Trovärdighet, hopp och affärer
Försäljning är kärnan i allt företagande. Utan kunder, inget existensberättigande. I 
Credibility-driven entrepreneurship – A study of the first sale tar Jakob Rehme och Peter 
Svensson en titt på hur business-to-business-företag ror hem sin första affär. Artikeln 
har publicerats i The International Journal of Entrepreneurship and Innovation (nr 1, vol 
12, 2011). Rehme och Svensson har studerat två högteknologiska startups och visar 
hur nätverket kring grundare, styrelse och ägare bidrog till den första försäljningen. De 
menar att trovärdighet är centralt, och trovärdighet skaffar man i relationer. Genom 
att gå igenom sina och investerarnas nätverk kan entreprenörer dra nytta av existe-
rande relationer. [åk]

kontakta peter.svensson@liu.se

bild
: Å

se Karlén

90
miljoner människor i Europa är 
anställda av ett mindre företag.

Källa: EU-kommissionen
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Anne Louise Koefoed har lagt fram sin 
doktorsavhandling vid Handelshögskolan 
BI i Oslo. Numera är hon verksam som 
senior forskare vid riskhanteringsföretaget 
Det Norske Veritas.



utvärderar ett projekt. En innovationsprocess 
är betydligt mer komplex än så. Och eftersom 
en stor del av utvecklingen sker i samarbete 
med andra aktörer, blir det hela än mer kom-
plext.

Anne Louise Koefoed har bland annat stu-
derat så kallade demonstrationsprojekt där 
företag experimenterar med nya, omogna tek-
niker. De kan ses som lärandeprojekt där orga-
nisationen systematiskt utvecklar, utvärderar 
och implementerar nya lösningar i praktisk 
tillämpning. Demonstrationsprojekt spelar 
en viktig roll för innovationsprocessen och för 
företagens inträde på nya marknader.

– Allt det här hänger ihop. Det som händer 
i ett demonstrationsprojekt flätas ihop med 
företagets övriga pionjäraktiviteter, mobilise-

ring av resurser och fin-
justering av deras vidare 
engagemang på området.

handling och aktivt 
deltagande är också av-
görande för innovations-
processen.

– Handling ger en för-
ståelse för hur andra orga-
nisationer tänker och age-
rar. Och mer koll på hur 
andra företag tänker kan 
ge insikt om hur energi-

branschen kommer att utvecklas framöver. 
På så vis klarnar förhoppningsvis det egna 
företagets framtidsmöjligheter. 

Kommunikation är viktigt, både internt och 
externt, för att göra det nya synligt och accep-
terat och skapa intresse för företagets visioner. 
Ett sätt att få förtroende för en ny lösning är 
att koppla innovationsprocessen till olika sam-
hällsutmaningar, som hållbarhetstänkande, 
klimatförändringar och regional utveckling.

– Det är också viktigt att koppla ”det nya” 
till ”det gamla”, alltså att skapa förtroende för 
det nya genom att associera det till existerande 
resurser och prioriteringar. Ledningen måste 
finnas med ombord för att legitimera och staka 
ut en riktning för satsningen.

– Det gäller att utmana dominerande tanke- 
sätt inom organisationen. Det vanliga är ju 
annars att företag går in i framtiden genom att 
se över axeln och fortsätta enligt gamla tradi-
tioner, konstaterar Anne Louise Koefoed.

kontakta annelouise.koefoed@gmail.com

Klimatförändringar och miljöproblem har ökat 
efterfrågan på nya, innovativa energilösningar. 
Många vill vara med och dela på kakan. Samti-
digt dras branschen med stor osäkerhet, ingen 
vet vilken lösning som blir framtidens stan-
dard. Anne Louise Koefoed har följt företaget 
Norsk Hydro under utvecklingen av en ny vät-
gasbaserad energiteknik.

– det är väldigt osäkert hur miljöteknik-
området kommer att utvecklas. De företag som 
i dag fungerar som pionjärer måste organisera 
sig i blindo och förhålla sig till en framtid de 
inte vet någonting om, säger Anne Louise Koe-
foed.

– Lanseringen av en ny innovation har ofta 
en lång historia bakom sig. Den är beroende 
av pionjärer som vill nya 
saker, ser nya möjligheter 
och sammanhang, och 
som spränger gränser i 
förhållande till konven-
tionell kunskap.

Hennes studier har 
resulterat  i  doktors-
avhandlingen Hydrogen 
in the making: How an 
energy company organi-
ses under uncertainty.

Det utvecklingspro-
jekt Koefoed har följt 
kom ”från golvet”. Genom att vara med från 
ett tidigt skede och följa innovationsproces-
sen från idé till färdig produkt har hon velat ta 
reda på varför ett företag väljer att satsa på en 
vision på det här sättet. Vilka handlingar och 
värderingar ligger bakom ett sådant beslut, 
och hur går företagen tillväga när de ska kon-
kretisera en idé?

En viktig handling är såklart att mobilisera 
de resurser som behövs för att driva projek-
tet.

– Mycket tid och energi går åt till att bygga 
förtroende för innovationen, både internt och 
externt. Och till att skapa åtaganden och enga-
gemang hos de inblandade.

– Marknaden är inte någon svart låda som 
levererar energiteknologi på beställning så 
länge priset är rätt. Innovationsprocesser tar 
tid, och samarbete med andra företag och 
organisationer är avgörande för att skapa 
resurser till nya utvecklingsprojekt. 

Det handlar alltså inte om någon enkel, lin-
jär process där företagen planerar, utför och 
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Pionjärer måste 
organisera 
sig i blindo

Osäker 
innovation

text jonas gustafsson  bild audun farbrot

Något gammalt,  
något nytt
Ny kunskap är inte enbart guld och gröna 
skogar, den kan innebära en del problem för 
ett företag. Det nya måste integreras med 
företagets befintliga kunskap, organisation 
och resurser.

en så kallad 
diskontinuerlig 
innovation inne-
bär ett brott med 
ett företags exis-
terande kunskap. 
Dedy Sushandoyo 
har studerat den 
typ av diskonti-
nuerliga innova-
tioner som delvis bygger på ett företags 
existerande kunskap. Han presenterar sina 
resultat i licentiatuppsatsen Managing 
New Knowledge in Established Systems – 
Case studies of the development of hybrid 
vehicles, som har lagts fram vid Linköpings 
universitet.

Mer precist har Sushandoyo studerat 
utvecklingen av elhybridfordon i två eta-
blerade företag. För att ta fram fordonen 
krävdes en hel del ny kunskap, men också 
att denna fogades samman med företa-
gens befintliga kunskap.

Företagen behövde vara öppna för orga-
nisationsförändringar och nya sätt att han-
tera sina resurser. Ett bra sätt att komma 
runt en stelbent organisation är att skapa 
ett separat samarbetsprojekt utanför före-
taget, och först senare lyfta in det i organi-
sationen, visar Dedy Sushandoyo.

Samarbeten mellan företag spelar stor 
roll när det gäller utvecklingen av ny 
kunskap och därmed av diskontinuerliga 
innovationer.

Teknikens nyhetsvärde avgör hur tätt 
samarbetet behöver vara. Om tekniken 
varken är ny eller avancerad, behöver inte 
samarbetet vara särskilt intensivt. Om 
innovationen däremot innefattar helt ny 
teknik av mer avancerat slag, krävs ett dju-
pare samarbete med öppen kommunika-
tion och kontinuerliga diskussioner under 
hela produktutvecklingen. [jg]

kontakta dedy.sushandoyo@liu.se

Dedy Sushandoyo
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uppföljning, menar Stefan Görling att policy-
makarna gör bättre i att ”kasta pengar åt lite 
olika håll och se vad som händer”. De kan ju 
ändå aldrig bestämma att folk ska bli intres-
serade av innovation.

– Det handlar om att störa i stället för att 
styra. Att försöka påverka i en viss riktning, 
utan att detaljstyra. Att inte bara se till struk-
turer och skapa slentrianmässiga samarbeten 
mellan företag och universitet, utan att se till 
vad man faktiskt gör inom samarbetena.

men han har svårt att tänka sig att policy ska 
ändra sig.

– Även om de gärna pratar om nya modeller, 
och om att inte se innovation linjärt, så kom-
mer policy alltid ha ett behov av att styra och 
kontrollera.

Fast helt förgäves tror Stefan Görling ändå 
inte att den här typen av projekt är. Han menar 
att begreppet innovation kan jämföras med en 
parasit som planteras in i systemet. Eftersom 
utlysningen såg ut som den gjorde, tvingade 
man in innovationsbegreppet där det troligen 
inte hade förekommit annars. Han kallar det 
för Vinnovaeffekten.

– De som var med i projektet tvingades 
diskutera i termer av innovation, något de 
säkerligen inte hade gjort annars. På det sät-
tet lyckades man nog plantera en del av det 
här tankesättet hos deltagarna. Så även om ett 
projekt inte leder till konkreta innovationer, 
kan det ha någon form av påverkan och i för-
längningen skapa förändring, säger Görling.

kontakta stefan@gorling.se

av projektet, blir det lätt en inlåsning när man 
ska gå över i produktionsfasen. Konflikter om 
intellektuella tillgångar kan också skapa lås-
ningar. Det är näst intill omöjligt att reda ut 
vem som har kommit fram till vad, och vem 
som alltså äger rättigheterna.

Ett annat problem i just det här fallet var 
att det inte fanns några tydliga direktiv upp-
ifrån. Vad ville man egentligen uppnå från 
fmv:s och Vinnovas sida? Görling menar att 
de två finansiärerna var långt ifrån överens 
om målen, något som också avspeglade sig i 
delprojekten. 

Bland annat uppstod en konflikt mellan 
grundforskning, som är öppen till naturen, 
och produktutveckling, som kräver ett sma-
lare och mer fokuserat perspektiv. Samtidigt 
som projektet utvärderades på forsknings-
höjd, utvärderades det efter innovationskraft. 
Skulle man satsa på att utforska möjligheter 
eller utveckla produkter? Skulle man forska på 
sådant man kunde realisera inom ett par år, 
eller om tio år?

– Teorin säger att man implementerar en 
policy uppifrån och ner, som i slutändan ska 
leda till mer innovation och entreprenörskap. 
Om det sedan inte blir som man tänkt sig, tol-
kas det som ett implementeringsproblem.

stefan görling tror inte på det statiska 
sättet att se det.

– Innovation är dynamiskt, då måste också 
styrningen av innovation vara dynamisk. Men 
även om alla är medvetna om kritiken mot 
den linjära synen på innovation, är det svårt 
att släppa den. 

I stället för att lägga resurser på styrning och 

De flesta tycks överens om att innovation är 
vägen till framgång, för både samhälle och 
företag. Hur politiker och policymakare ska 
locka till mer innovation är inte lika självklart. 
För, hur styr man egentligen något som inte 
låter sig styras? Forskaren Stefan Görling har 
ett förslag: strunta i att styra. Stör i stället!

ett vanligt sätt  att försöka skapa mer  
innovation är genom olika typer av sam- 
arbeten. Begrepp som kluster, innovations-
system och triple helix är populära i policy-
sammanhang. I sin doktorsavhandling har 
Stefan Görling följt Tais, ett forskningsprogram 
inom försvarsindustrin som syftade till att ta 
fram ny teknik till självstyrande farkoster.

– Policyprojekt innehåller alltid många 
visioner och drömmar. Frågan är vilka effek-
ter de får i verkligheten, säger Stefan Görling 
som har lagt fram avhandlingen Samarbete 
utan gemensamma mål. Att styra och stimulera 
innovation vid kth. 

Av titeln anas en del av de svårigheter som 
uppstod. Programmet, som nu är avslutat, 
drevs gemensamt av Försvarets materielverk 
(fmv) och Vinnova. Alla delprojekt som fick 
pengar genom programmet involverade en 
forsknings- respektive en företagsaktör. Målet 
var att det perfekta samarbetet mellan forsk-
ning och företag skulle leda till ny militär och 
civil kunskap, och till nya innovationer.

Ett av problemen med den här typen av pro-
jekt är just själva samarbetet. Två olika världar 
ska mötas, med ganska olika bevekelsegrun-
der. Om en av parterna inte är med på banan, 
är det stor risk att projektet fastnar. 

– Om företaget egentligen inte är intresserat 

text & bild jonas gustafssonStör en innovatör

– Det finns en konflikt mellan att 
policy alltid vill styra och följa upp, 
samtidigt som innovation behöver 
frihet, säger Stefan Görling som i dag 
arbetar på konsultföretaget Diversify.
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esbrinytt

»Det ligger ett 
viktigt lärande 

i mötet och 
dialogen«

Jonas Gabrielsson i bloggintervju på 
esbribloggen.blogspot.com 18 april 2011

text åse karlén  bild marie karlén
Storföretagen tappar mark

– Den amerikanska staten 
spelar en central roll för 
innovationerna. SBIR-pro-
grammet är en grundsten i 
vårt diversifierade innova-
tionssystem, sa Fred Block 
under sitt seminarium.

elitistisk syn på innovation när det verkligen 
gäller. Man tänker sig att det bara handlar om 
ny högteknologi. Och visst, Silicon Valley är 
fantastiskt, men Kalifornien som helhet går 
det jättedåligt för. Vi måste se till ekonomin 
som helhet, sa han.

I många länder är man oroade över att det 
inte utbildas tillräckligt med ingenjörer, eller 
över att eleverna inte presterar så bra i matte-
tävlingar. Men den moderna ekonomin kräver 
en mycket bredare kunskap än så, exempelvis 
i marknadsföring och design.

– Ska vi satsa på att lära barnen bli bäst i 
algebra, eller kanske lite mer på att utveckla 
deras kommunikationskompetens, undrade 
Amar Bhidé.

Ett par veckor senare passerade professor 
Fred Block Stockholm. Esbri tog chansen att 
arrangera ett policyseminarium om det offent-
ligas roll i innovationssystemet.

– Historiskt sett är det storföretagen som 

Diskussioner om innovationer pågår på många 
håll, och har intensifierats i och med att reger-
ingen ska ta fram en nationell innovations-
strategi. Under våren har Esbri haft besök av 
professorerna Amar Bhidé och Fred Block som 
höll i varsitt policyseminarium.

professor amar bhidé, Tufts University, har 
gästat Esbri vid ett flertal tillfällen, nu senast i 
maj. Då arrangerade vi ett seminarium tillsam-
mans med näringsdepartementet. 

Amar Bhidé menade att det pratas för 
mycket om högteknologi och innovativa pro-
dukter. Det är produktivitet allt handlar om. 
Om det sedan är en ny häftig mobiltelefon, 
ett nonsensspel som Angry Birds eller ett nytt 
café spelar inte så stor roll. Det som spelar roll 
är hur stor del av befolkningen i ett land som 
är involverad i den typen av produktivitets-
höjande aktiviteter.

– Alla vet om detta, men har ändå en väldigt 

varit centrala för amerikansk innovation. Men 
den senaste tiden har Fortune 500-bolagen tap-
pat mark. I stället har kombinationer av privata 
och offentliga organisationer tillsammans blivit 
den verkliga källan till innovation i usa, sa Fred 
Block, University of California, Davis.

han hävdade att statliga och federala pro-
gram för att stödja innovation har utvecklats 
mer eller mindre i det fördolda. Decentralise-
ringen är deras styrka.

– Det är alltför lätt att döda innovationer 
genom centralisering, regler, byråkrati och 
kvantitativa mål.

– I stället för att sätta upp mål som ”Vi ska ha 
100 nya patent” bör man försöka skapa kreativa 
miljöer. Det viktiga är att uppmuntra innova-
tioner på ett informellt sätt, sa Fred Block.

På www.esbri.se finns längre artiklar om de två 
seminarierna.

Skrivit uppsats om innovation?
Tävla om resestipendier värda 65 000 kronor!

Deadlin
e 2

2 
ju

ni

www.innovationsuppsats.se
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 magnus henrekson, ifn, har av reger-
ingen utsetts som sakkunnig i en kommit-
té som ska se över företagsbeskattningen.

 kk-stiftelsen har gett urban ljung-
quist, Blekinge tekniska högskola, 
1 620 000 kronor för att leda projektet 

”Avtäckande av innovationer: Om initial 
påverkan, processer samt expansion av 
dynamisk förmåga”.

 jan jörnmark, Chalmers och Han-
delshögskolan i Göteborg, har fått stor 
uppmärksamhet för sina skildringar av  
övergivna platser. Nu tilldelas han Yngve 
Larssons pris för stads- och kommun-
historiska insatser.

 mette mönsted, till vardags professor i 
knowledge management vid Copenhagen 
Business School, blir hedersdoktor vid Lin-
néuniversitetet.

 En internationell forskargrupp har fått 
10 miljoner kronor av eu för att studera 
möjligheter för mindre företag inom miljö-
teknikbranschen. Projektet leds av claes 
hultman på Örebro universitet.

 Circle vid Lunds 
universitet expanderar 
kraftigt och rekryterar 13 
nya forskare. En av dem 
är martin andersson 
som blir professor på 
heltid. Han var tidigare 

forskningskoordinator på Cesis, ersät-
tare för honom på den tjänsten är sara 
johansson, Internationella Handelshög-
skolan i Jönköping.

 Andra nyheter på Cesis är att patrik 
gustavsson, Handelshögskolan i Stock-
holm, har rekryterats. Han forskar bland 
annat om internationell handel, fou och 
innovation. Sedan januari är thomas 
åstebro, hec Paris, affilierad till Cesis. 
Och Cesisforskaren gustav martinsson 
har fått ett treårigt stipendium från Jan 
Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

 Handelshögskolan i Åbo gästas av pro-
fessor josé ernesto amorós espinosa 
från Universidad del Desarrollo, Chile. 
Hans besök sträcker sig från april till juli.

 Industrimannen sten k johansson 
donerar 20 miljoner till forskning och 
undervisning kring entreprenörskap vid 
Lunds universitet. hans landström och 
marie löwegren leder arbetet med att 
skapa ett nytt centrum för entreprenör-
skap på Ekonomihögskolan

Tipsa oss på entre@esbri.se 

titel Companies on a Mission 
– Entrepreneurial Strategies for 
Growing Sustainably, Responsi-
bly, and Profitably
författare Michael V Russo
förlag Stanford 
Business Books
isbn 978-0-8047-6162-8

Många längtar efter förändring i sitt konsum-
tionsbeteende. Det menar i alla fall Michael 
Russo i Companies on a Mission – Entrepre-
neurial Strategies for Growing Sustainably, 
Responsibly, and Profitably. Ett ”missions-
drivet” företag erbjuder kunderna ett extra 
värde när de köper produkter och tjänster. 
Samtidigt som de är vinstdrivande, har de 
som mål att förbättra exempelvis miljö eller 
sociala förhållanden enligt ägarens värde-
ringar. Bokens fokus ligger främst på hur små 
och medelstora företag kan vara ansvarsfulla 
och samtidigt få betalt, en balansgång där 
sociala värderingar ständigt utmanas och 
spänns mot vinstintresset. Russos bok ger en 
bra överblick över det sociala entreprenör-
skapets funktion och utmaningar. Den fung-
erar också som handbok över hur man und-
viker skandaler, marknadsför värderingar, 
bygger trovärdighet, gör strategiska analyser 
och humaniserar sitt företagande. [ha]

personnytt boktips

Det är kändistätt i Handbook of Research on 
Innovation and Entrepreneurship. William Bau-
mol, Israel Kirzner, Mirjam van Praag, AnnaLee 
Saxenian, Maryann Feldman och Zoltan Acs är 
några av författarna. 

som framgår av  titeln är detta en hand-
bok, och som sig bör spänner den över en vid 
bukett av ämnen inom fältet innovation och 
entreprenörskap. Det handlar bland annat om 
tillväxt, kunskapsspridning, policyskapande, 
små- respektive nyföretagande, entreprenö-
riellt lärande och om hur institutioner påver-
kar entreprenörskapet.

Pontus Braunerhjelm beskriver i ett kapitel 
hur kunskap, entreprenörskap, innovation och 
ekonomisk tillväxt hänger ihop. Ett komplext 
samspel, menar han, som fortfarande är gan-
ska sparsamt beforskat. Länge behandlades 
de här begreppen som separata, och vikten av 
den enskilda entreprenören saknades i model-
lerna. Det är bättre nu, men fortfarande finns 
många vita fläckar på tillväxtkartan.

Bo Carlsson är inne på samma spår i sin 
historiska exposé över hur ny kunskap har 
bidragit till innovation och ekonomisk utveck-
ling. Han pekar på att kunskapsutvecklingen i 

Kändistät 
handbok

samband med andra världskriget i allt högre 
grad flyttade in på universiteten.

Under avdelningen aningen kontroversiellt 
hittar vi Nicos Nicolaous och Scott Shanes 
kapitel The genetics of entrepreneurship. De 
menar att en del av förklaringen till varför man 
blir entreprenör står att finna i genetiken. Även 
identifiering av entreprenöriella möjligheter 
och hur framgångsrik man är som entrepre-
nör påverkas av generna, enligt Nicolaous och 
Shane.

Boken gavs ut 2011 av Edward Elgar. Redak-
törer är David Audretsch, Oliver Falck, Stephan 
Heblich och Adam Lederer.

isbn-numret är 978-1-84844-087-6. [jg]

titel Open Services Innovation 
– Rethinking Your Business to 
Grow and Compete in a New Era
författare Henry Chesbrough
förlag Jossey-Bass
isbn 978-0-470-90574-6

Begreppet ”öppen innovation” – att företag 
bjuder in kunder eller andra samarbetspart-
ners i innovationsprocessen – har fått en hel 
del uppmärksamhet på senare tid. Henry 
Chesbrough, som brukar sägas vara den som 
myntade begreppet, menar att öppenhet är 
en förutsättning för att lyckas på 2000-talet. 
I Open Services Innovation tar han också 
fasta på att vi förflyttar oss allt djupare in i 
tjänstesamhället. Chesbrough menar att alla 
företag, i alla branscher, kan anamma ett 
mer tjänstebaserat tänkande. Och ett mer 
öppet tänkande. På så sätt blir innovations-
processen snabbare, billigare och mindre 
riskfylld. Målet är att, likt Apple med Iphone, 
skapa en plattform som andra företag sedan 
kan bygga vidare på. Då kan man även tjäna 
pengar på andras innovation. Henry Ches-
brough tar upp exempel från olika typer av 
företag, både stora och små, från många 
olika branscher. [jg]
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Fler evenemang finns på 
www.esbri.se/konferenser

titel Exploring Entrepreneur-
ship – Practices and Perspectives
författare Richard Blundel  
& Nigel Lockett
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-921155-5

Exploring Entrepreneurship är en ny lärobok 
i entreprenörskap. Bokens första del ägnas åt 
praktiskt entreprenörskap. Richard Blundel 
och Nigel Lockett diskuterar bland annat hur 
man kan odla kreativitet, leda människor, 
förstå marknaden, finna finansiering och 
tolka räkenskaperna. De citerar också nobel-
pristagaren Muhammad Yunus som sagt att 
”The guy who sells a hot dog on the street 
is as much an entrepreneur as anyone else”. 
I bokens andra del går författarna igenom 
klassisk forskningsbaserad kunskap inom 
entreprenörskapsområdet, och nämner en 
rad svenska forskare som Richard Swedberg, 
Per Davidsson och Bengt Johannisson. På 
förlagets webbplats finns lästips, ordlistor, 
case, instuderingsfrågor och mycket annat 
kompletterande material. Boken vänder sig 
främst till universitetsstudenter med viss för-
förståelse för företagsekonomi. [åk]

titel Cultural Strategy. Using 
Innovative Ideologies to Build 
Breakthrough Brands
författare Douglas Holt  
& Douglas Cameron
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-958740-7

Bygg upp en kulturell strategi. Det är Douglas 
Holt och Douglas Cameron uppmaning till 
alla företagare. Innovation handlar nämligen 
inte längre bara om att utveckla den bästa 
produkten. Det handlar lika mycket om att 
ha den bästa ideologin, den bästa ”berättel-
sen”. Därför gäller det att vara lyhörd för för-
ändringar i samhället som skapar utrymme 
för en ny ideologi – och att sedan exploatera 
den möjligheten. I Cultural Strategy lanserar 
Holt och Cameron en teori kring det de kallar 
kulturell innovation. Teorin bygger på åtta 
års studier av företag som alla lyckats inom 
det här området, som Nike, Starbucks och 
Ben & Jerry’s. Författarna har även testat sina 
teorier i verkligheten och menar att företag, 
genom att skapa en bra kulturell strategi, kan 
skaka nytt liv i ett avsomnat varumärke. Och 
en entreprenör kan identifiera marknader 
som storföretagen missar. [jg]

titel Making Ecopreneurs  
– Developing Sustainable  
Entrepreneurship
redaktör Michael Schaper
förlag Gower
isbn 978-0-566-08875-9

Nyordet ”ekoprenörer” betecknar personer 
som bedriver hållbart entreprenörskap. 
Boken Making Ecopreneurs – Developing 
Sustainable Entrepreneurship analyserar 
fenomenet från många olika perspektiv. 
Redaktören Michael Schaper har samlat fors-
kare och praktiker från stora delar av världen. 
De skriver bland annat om hållbarhetstänk i 
utvecklingsländer, strategier för ”bionjärer”, 
ekoturism och gröna mikroföretag i Nya 
Zeeland. Ett kapitel diskuterar tillgången till 
riskkapital. Författaren visar bland annat att 
antalet investeringar i amerikanska clean-
techföretag har fördubblats på sju år. 1999 
investerade venture capital-bolagen i 121 
företag, 2006 var siffran 248. Lassi Linnanen 
står för det nordiska bidraget i boken. Hans 
kapitel handlar bland annat om likheter och 
skillnader mellan ekoentreprenörskap och 
”vanligt” entreprenörskap. [åk]

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

Disputerade kvinnor 
förlorare i löneracet
Disputerade kvinnor stannar oftare än 
männen kvar inom akademin efter sin 
doktorsexamen. Det ger dem en sämre 
löneutveckling jämfört med disputerade 
män som söker sig till privat sektor. Trots 
att fler kvinnor stannar inom akademin 
är deras möjligheter att avancera sämre. 
I dag består den svenska professorskåren 
till 80 procent av män. Denna obalans dis-
kuterar Caroline Berggren i artikeln Gender 
equality policies and higher education 
careers (Journal of Education and Work,  
nr 1&2, vol 24, 2011). [åk]

kontakta caroline.berggren@ped.gu.se

  Den goda forskaren 
Vem ansvarar för forskning och när är det läge att avbryta 
ett forskningsprojekt? God forskningssed är titeln på en 
ny rapport från Vetenskapsrådet (nr 1, 2011). Den vänder 
sig främst till unga forskare och tar upp skilda frågeställ-
ningar om etik, finansiering, öppenhet, samarbeten, kom-
mersialisering, publicering och hantering av massmedier. 
Rapporten innehåller en rad konkreta problem som läsa-
ren kan ta ställning till. [åk]
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»Elever ska vara aktiva aktörer«

förskolan och skolan har ett stort och 
viktigt uppdrag att stimulera alla barn och 
elever att utvecklas så långt som det bara är 
möjligt. Just nu sjösätts omfattande reformer 
inom hela utbildningsområdet med syfte att 
höja kvaliteten och därmed resultaten i skolan. 
En satsning på entreprenörskap i skolan är en 
viktig del i reformarbetet.

Entreprenörskap tolkas och drivs på en 
mängd olika sätt. Skillnaderna är stora mellan 
olika kommuner och skolor, men huvudmän-
nen beskriver effekterna av att arbeta med 
entreprenörskap som positiva. Bland annat 
vittnar de om ökad kreativitet hos eleverna, 
ökat självförtroende, ökad omvärldsförståelse 
och ökad förmåga att se samband.

Entreprenöriella kompetenser är viktiga 
både för individens och samhällets utveck-
ling. För individen kan det betyda att våga och 
kunna förverkliga sina drömmar. För samhäl-
let är det förstås bra om människor är initia-
tivrika och utvecklar verksamhet eller startar 
något nytt.

entreprenöriellt lärande innebär att 
utveckla och stimulera generella kompeten-
ser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta 
idéer till handling. De entreprenöriella kompe-
tenserna är efterfrågade på arbetsmarknaden, 
både inom den offentliga och privata sektorn, 
men är framförallt viktiga för dem som vill 
driva företag.

Satsningen på entreprenörskap i skolan är 
en del i de skolreformer som just nu sjösätts. 
Tanken är att entreprenörskap ska löpa som en 
röd tråd genom hela utbildningssystemet. Det 
handlar även om att främja barns och elevers 
nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta 
risker. Barn och elever ska vara aktiva aktörer 
snarare än passiva mottagare, och arbetsfor-
mer som stimulerar fantasi och skapande har 
en framträdande plats.

Att entreprenörskap nu lyfts fram svarar 

café. På gymnasiet har elever startat företag 
eller genomför projekt i form av konserter eller 
tidningsproduktion. Ung Företagsamhet – en 
förening som staten stöder – har en modell för 
hur skolor kan arbeta med övningsföretag.

För mig som nytillträdd generaldirektör för 
Skolverket känns det angeläget att stimulera 
arbetet kring entreprenörskap i skolan. Det 
handlar om att stärka unga människors för-
måga att skapa och våga, det handlar om att 
kunna möta förändringar och det handlar om 
att ge barn och elever förutsättningar att själva 
forma sina liv och skapa morgondagens sam-
hälle – varken mer eller mindre!

Anna Ekström
GENERALDIREKTÖR SKOLVERKET

både mot samhällets behov av att kunna möta 
förändringar, och mot skolans behov av att ge 
barn och elever förutsättningar att möta dessa 
och själva kunna forma sina liv. Oavsett om det 
leder till företagande, anställning i privat eller 
offentlig sektor, forskning eller något annat.

för andra året delas nu utvecklingsmedel 
ut till förskolor och skolor som vill utveckla det 
entreprenöriella lärandet. Skolverket erbjuder 
också kompetensutveckling. Sedan 2009 har 
Skolverket genomfört en rad insatser. Kun-
skapsöversikten Skapa och våga i form av en 
pocket har spridits brett och rönt uppskatt-
ning.

Exempel på entreprenörskap i skolan är att 
elever samarbetat om design med ett företag 
som tillverkar dörrar. Elever har drivit skol-

Anna Ekström tillträdde 23 maj i år som generaldirektör för Skolverket. Tidigare var hon ord-
förande för Saco. Hon är även, sedan flera år tillbaka, ledamot i Esbris styrelse. Du når henne 
på anna.ekstrom@skolverket.se

Vill du ha mer entreprenörskap i skolan? Eller hör det inte hemma där?
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