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arbetar	främst	med	att	sprida	
forskningsbaserad	kunskap	om	
entreprenörskap,	innovation	och	
småföretagande	till	olika	aktörer:	
forskare,	företagare,	politiker,	

finansiärer,	studenter,	policyfolk	och	rådgivare.	Syftet	är	
att	på	bred	front	öka	förståelsen	för	hur	innovationskraft	
och	företagande	hänger	samman	med	hållbar	tillväxt.	
Kunskapsspridningen	sker	bland	annat	genom	tidningen	
Entré,	nyhetsbrevet	e-Entré,	föreläsningsserien	Estrad	
och	webbplatsen	www.esbri.se
		
Esbri	grundades	1997	av	entreprenören	och	uppfinnaren	
Leif	Lundblad,	med	den	övergripande	målsättningen	
att	stimulera	entreprenörskap	i	Sverige.	Verksamheten	
bedrivs	i	stiftelseform	och	är	icke-vinstdrivande.	Esbri	är	
oberoende	av	politiska	och	religiösa	intressen.

Läs	mer	på	www.esbri.se
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»Traditionella	företag	har	mycket	
att	lära	av	hur	born	globals	jobbar«12

Vem profiterar 
på mina riff?
Läs mer på sid 6–7

nrs entre_3-2012.indd   2 2012-10-11   16.49



www.esbri.se e n t r é  3  •  2012  |  3

Ung	och	global
internationalisering i traditionell mening 
innebär att företag lite försiktigt börjar expor-
tera och etablera sig på en ny marknad i taget. 
Oftast först i våra nordiska grannländer. Men 
teknikutveckling och globalisering har inne-
burit att vissa företag numera blir riktigt glo-
bala, riktigt snabbt. De här så kallade born 
global-företagen gör sina kunderbjudanden 
tillgängliga i många länder redan från start. 

Fenomenet born globals intresserar allt fler 
forskare. Tematexten i detta nummer av Entré 
handlar om ämnet och tar avstamp i tre svens-
ka avhandlingar som kom nu i våras. I texten 
medverkar också förre Esbri-medarbetaren 
Svante Andersson som är lite av en nestor på 
området i Sverige. Han är en av föreläsarna på 
Estrad 22 oktober, som ägnas åt born globals.

Andersson menar att mycket handlar om 
inställning hos dem som startat företagen. 
Därför borde mer kunskap om detta finnas 
hos rådgivare och andra som nyföretagare 
kommer i kontakt med i ett tidigt skede. 

Ett antal blivande born globals kanske fanns 
i publiken under Sweden–u.s. Entrepreneu-
rial Forum. Om inte annat fick vi som var där 
många bra råd från den kvalificerade delega-
tionen från usa, bland annat om hur man tar 
sig in på den amerikanska marknaden. Forum-
et arrangerades för nionde gången med aktivi-
teter i Stockholm, Umeå och Göteborg. Årets 
tema var kommersialisering. Ett område som 
diskuterades var crowdfunding. Det pratades 
även om ”riktiga” riskkapitalister, det vill säga 
de som investerar i tidiga skeden, och om hur 
de ser på startups. Ett annat ämne var hur Sili-
con Valley fungerar, och vad vi kan lära från 
hur de arbetar där. Vi satte nytt publikrekord 
med över 750 medverkande i de olika aktivite-
ter som genomfördes under veckan. Läs arti-
keln på sidorna 20–21.

Mer om born globals, Estradföreläsningen 
och Sweden–u.s. Entrepreneurial Forum hit-
tar du på vår webbplats. Där har vi även över 
1 700 artiklar, boktips och referat om innova-
tion, entreprenörskap och småföretagande.

Magnus	Aronsson
VD ESBRI

Om man har radikalt nya idéer 
får man gå utanför företagen
Professor	Ivo	Zander	om	anställdas	möjligheter	
att	vara	entreprenöriella.	Estrad	11	september,	2012

ledaren

Lärdomar från
Fryshuset
Kan	man	dra	några	generella	lär-
domar	från	ett	så	unikt	fall	som	
Anders	Carlbergs	ungdomsverksam-
het	Fryshuset?	Hans	Westlund	och	
Malin	Gawell,	som	forskat	i	ämnet,	
menar	i	alla	fall	att	Fryshuset	med	
sin	speciella	anda	är	en	ny	typ	av	
tredje	sektor-organisation	som	fler	
borde	ta	efter	och	lära	av.	Det	hand-
lar	om	ett	socialt	företagande	i	det	
postindustriella	samhället.	I	sin	arti-
kel	Building Social Capital for Social 
Entrepreneurship	(Annals	of	Public	
and	Cooperative	Economics	nr	1,	vol	
83,	2012)	beskriver	författarna	hur	
Fryshuset	steg	för	steg	byggt	relatio-
ner	och	allianser	med	offentliga,	pri-
vata	och	civila	aktörer,	samt	skapat	
nytt	socialt	kapital	och	nya	normer	
inom	sin	verksamhetssektor.	[ha]

kontakta malin.gawell@esbri.se

Möjlighet för 
miljonprogram
Nystartszoner	har	funnits	länge	i	bland	annat	
USA	och	England.	Nu	tittar	även	Sveriges	reger-
ing	på	detta	som	en	väg	till	höjd	levnads-
standard	och	integration.	Det	handlar	om	att	
skapa	jobb	i	storstädernas	förorter,	så	kallade	
problemområden,	genom	exempelvis	skatte-
sänkningar.	I	antologin	Från utsatt till utmärkt 
område – bortom ekonomiska frizoner	(Fores,	2012)	
ger	svenska	experter	sin	bild	av	hur	dessa	platser	ser	
ut	i	dag,	och	hur	de	skulle	kunna	förändras.	Andreas	
Bergh	är	redaktör.	I	kapitlet	Från miljonprojekt, till miljon-
problem, till miljonmöjlighet	argumenterar	kreativitetsforskaren	
Evelina	Wahlqvist	för	behovet	av	mötesplatser	och	framtidsdrömmar.	
Enligt	henne	bygger	regeringens	förslag	snarare	på	”en	suck	av	
uppgivenhet”	än	på	de	visioner	som	behövs	för	förändring.	[ha]

kontakta	andreas.bergh@ifn.se

16%
av alla vuxna svenskar som 
i dag inte driver företag, är 
potentiella entreprenörer.

Källa:	Thulins	tabeller,	
Entreprenörskapsforum

Bloggandet 
som affärsidé
Företagare	blir	ofta	
rekommenderade	att	
skaffa	sig	en	närvaro	
på	internet:	att	blogga,	
facebooka	och	twittra.	
Människorna	i	Annakarin	
Nybergs	Digitalt entre-
prenörskap	(Studentlit-
teratur,	2012)	har	startat	
sina	företag	genom	att	de	
börjat	blogga.	Boken	base-
ras	på	intervjuer	med	bloggare	som	intresserar	sig	
för	foto,	färg	och	form	på	olika	sätt.	Utan	inledande	
kunskaper	har	entreprenörerna	själva	lärt	sig	den	
teknik	de	behövt	för	att	förmedla	sitt	budskap.	
Skrivandet	har	lett	till	en	växande	läsekrets	som	i	
sin	tur	sporrat	självförtroende	och	entreprenörsanda.	
Nyberg	ger	en	inblick	i	möjligheter	och	spelregler	på	
internet,	och	tips	kring	hantering	av	marknadsföring,	
kommentarer,	reklam	och	länkning.	Boken	är	även	en	
intressant	studie	i	hur	en	fritidssyssla	kan	växa	sig	
stark	nog	att	bära	som	affärsidé.	[ha]
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Mikrokrediter	passar				inte	alla

påverkar inkomstutveckling. Jag valde att göra 
det utifrån sociala sammanhang. 

Fattiga delas ofta in i ”de allra fattigaste” 
som lever på mindre än en dollar om dagen 
och de som befinner sig i riskzonen, strax 
ovanför fattigdomsgränsen. Men människor 
är inte alltid så lättkategoriserade, menar  
Liljefrost. 

Studien i hennes avhandling bygger på 
intervjuer med 104 personer som antingen 
är låntagare eller arbetar med att adminis-
trera mikrokrediter på organisationerna Eclof 
Kenya, Kirinyaga Tea-growers Society och 
Jamii Bora. Låntagarna ägnar sig huvudsakli-
gen åt småskalig handel eller jordbruk.

– Det visade sig att låntagare som bor i medel- 
klassområden har helt andra föreställningar 
om hur man investerar pengar än de som lever 
under fattigdomsgränsen. Ofta förutsätts det 

att människor som lever på över en dollar om 
dagen har bättre förutsättningar. Men det är 
inte säkert. 

– Socialt kapital betraktas alltid som en 
resurs men är betydligt mer komplext än så. 
Socialt kapital förpliktigar. 

i medelklassen  finns det förväntningar 
på hur man ska klä sig, vad man ska äga och 
andra former av symboliskt kapital. Emilia Lil-
jefrost visar att de som lever i yttersta utsatthet 
ibland är friare att tänka ekonomiskt rationellt.

– De blir, till exempel, aldrig betraktade som 
giriga eller snåla. Ingen vänder sig till männis-
kor som lever på gatan för att få ekonomiskt 
stöd till sjuka släktingar eller andra oväntade 
utgifter som snabbt kan äta upp en begränsad 
buffert.  

Biståndsgivaren glömmer att människor 

– jag blev tidigt intresserad av mikrofinan-
siering. Det verkade vara ett fantastiskt sätt att 
lyfta människor ur fattigdom. Mikrofinansie-
ring skiljer sig från traditionellt bistånd som 
bygger på gåvor och inte sällan passiviserar 
människor, säger Emilia Liljefrost.

I mitten av 1980-talet startades Grameen 
Bank, det första institutet för mikrokrediter, 
i Bangladesh. Andra program för mikrokredi-
ter som togs fram under 1990-talet är i princip 
kopior av Grameen. Det handlar om lån som 
ska möjliggöra entreprenörskap och egen- 
försörjning för samhällets mest sårbara indi-
vider, ofta kvinnor.

– I slutet av 1990-talet pekade forskare på 
att det är osäkert om höjd levnadsstandard 
verkligen är resultatet av mikrokrediter. Det 
saknades kontrollgrupper. Jag blev nyfiken 
och ville titta närmare på vilka faktorer som 

text anna-karin florén  bild john briggs

Målet med de mikrokrediter som svept över utvecklingsländerna sedan Grameen Bank bildades, 
är att ge fattiga en möjlighet till självförsörjning genom egenföretagande. Men tendensen att 
dela in fattiga i förenklade kategorier gör att många tillfällen till gott entreprenörskap går om 
intet. Emilia Liljefrost omkullkastar föreställningen att socialt kapital alltid är en tillgång.
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Mikrokrediter	passar				inte	alla
befinner sig i ett sammanhang. En grupp indi-
vider som nås av ett åtgärdsprogram förväntas 
vara oskrivna blad. 

– Det finns föreställningar om vad fattiga ska 
använda pengar till. Men även fattiga männis-
kor gifter sig, har fester, röker, klär sig i kläder 
som inte är det absolut nödvändigaste. Att helt 
bortse ifrån sociala konventioner kan betyda 
att man ställer sig utanför de sociala samman-
hangen.

Avhandlingen belyser komplexiteten i de 
förväntningar som finns på vad mikrokrediter 
ska kunna åstadkomma. Om man inte för den 
här diskussionen är det omöjligt att konstruera 
strategier som kan bidra till att minska fattig-
domen, anser Liljefrost. Kategoriseringen i 
absolut fattiga och de som lever på strax över 
en dollar om dagen riskerar att leda fel. 

– Kategoriseringen visar på en märklig syn 
på entreprenörskap. Det finns flera studier som 
pekar på att cirka tio procent av befolkningen 
är entreprenörer, oavsett vilket samhällsskikt 
de tillhör. De har personliga egenskaper som 
med rätt förutsättningar kan göra dem till 
framgångsrika företagare. 

– Den ansats som finns inbyggd i mikro- 
krediterna, att alla fattiga är potentiella entre-
prenörer, är problematisk. I stället för att ge 

personer med förutsättningar tillräckligt stöd, 
delas små resurser ut till alla. Även till dem som 
inte har potential. Det finns goda exempel på 
människor som lyckas, men mikrokrediter kan-
ske inte är en ultimat lösning för alla, konstate-
rar Emilia Liljefrost. 

kontakta emilia.liljefrost@ekhist.uu.se

Emilia	Liljefrost	är	filosofie	doktor	och	utredningssekreterare	
för	delegationen	för	jämställdhet	i	arbetslivet	på	regerings-
kansliet.	Hon	har	lagt	fram	doktorsavhandlingen	Små lån, 
fattiga vänner.  Om betydelsen av symboliskt och socialt kapital 
för mikrofinansanvändare i tre kenyanska organisationer, 
2002–2006	vid	ekonomisk-historiska	institutionen,	Uppsala	
universitet.	Avhandlingen	ges	även	ut	på	Sekel	förlag.

bild:	Karin	Sundin

Bilden är hämtad från Kiva, en ideell organisation där privatper-
soner kan låna ut pengar till olika projekt. Företagaren Sophea 
Chum fick ett mikrolån på 600 dollar via Kiva. Pengarna använ-
des för att köpa in silke och hela lånet har nu betalats tillbaka. 
835 789 personer har lånat ut 360 453 925 dollar sedan Kiva 
grundades 2005. Återbetalningsandelen ligger på 98,98 procent.

Socialt kapital förpliktigar 
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det pågick en livlig fildelningsdebatt i medi-
erna när Peter Jakobsson valde inriktning på 
sin avhandling Öppenhetsindustrin.

– Efter ett tag hörde jag samma argument 
användas av både pirater och stora bolag som 
jobbar med webb och sociala medier. Det 
gjorde mig intresserad, säger Peter Jakobsson.

I sin avhandling visar han att ”öppenhets-
industrins” argument inte är idealistiska, utan 
snarare kan ses som ett led i att försöka styra 
politiken för att förbättra för den egna bran-
schen. De förespråkar nya affärsmodeller och 

en uppluckrad upphovsrätt. I det avseendet är 
öppenhetsindustrin en spegelbild av upphovs-
rättslobbyn. 

– Öppenhetsförespråkarna säger att de vill 
värna om kultur, demokrati och yttrandefrihet. 
Vad de egentligen menar är: ”Vi vill ha tillgång 
till de här böckerna!”

öppenhetsindustrin är inte ute efter en 
total avreglering av upphovsrätten, utan sna-
rare en omreglering.

Upphovsrättsdebatten kan därför ses som 

Öppenhetens 
 profitörer text paul steen  illustration johan brunzell

en konflikt inom medieindustrin, mellan de 
delar som tjänar pengar på olika sätt. Öppen-
hetsförespråkarna är dels internetleverantö-
rer. Dels de som lever på användargenererat 
innehåll som sociala plattformar, sökmotorer 
och marknadsplatser. Dels tredje part: de som 
tillverkar verktyg som underlättar skapandet 
eller användandet av innehåll, som exempelvis 
webbkameror eller mp3-spelare.

Jakobsson identifierar två typer av entrepre-
nörer som samverkar i öppenhetsindustrin. 
De första är öppenhetsförespråkarna ovan, de 

Upphovsrätten kritiseras inte bara av nätpirater. Internetjättar som Google har ett starkt 
intresse av att bända reglerna till sin fördel. Vad betyder det för enskilda företagare och 
entreprenörer? Och för den ekonomiska tillväxten?

Kommentera	

arti
klarn

a	på	

www.esbri.
se
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Peter	Jakobsson	är	lärare	och	
studierektor	i	ämnet	media	och	
kommunikation	på	Södertörns	
högskola.	Hans	avhandling	är	
framlagd	vid	Örebro	universitet.
				–	Google	säger	att	de	är	ett	
öppet	företag,	men	de	bevakar	
noggrant	sina	egna	patent,	säger	
Jakobsson.

text paul steen  illustration johan brunzell

andra är användarna som skapar själva inne-
hållet. De första tillhandahåller en plattform, 
säljer verktyg eller samlar in sökhistorik som 
kan användas för att sälja annonser. Använ-
darna delar frikostigt med sig av sitt arbete 
och hoppas på att bli sedda. Betalning sker 
inte alltid i reda kronor. Plattformsleverantö-
rerna belönar användarna med rankningar av 
popularitet och ser sig gärna som försäljare av 
gemenskap.

ett exempel är  plattformen Threadless. 
Affärsidén går ut på att samla illustratörer som 
formger t-shirts, som sedan webbplatsens 
medlemmar kan rösta på. De vinnande trö-
jorna säljs i en webbshop. Varje vecka deltar 
ett tusental hoppfulla formgivare i Threadless 
tävlingar. I många fall med så tidskrävande 
illustrationer att inget modeföretag skulle ha 
råd att betala ett normalt marknadspris för 
dem. De flesta har både designutbildning och 
eget företag. Får inte detta konsekvenser för 
kreativa yrkesgruppers redan utsatta läge?

– Jo, många organisationer som arbetar för 
kreativa yrken menar att det här nedvärderar 
deras yrken, säger Peter Jakobsson.

Men så enkelt är det inte. Professionellt 
innehåll som inte provocerar för mycket säljer 
annonser. En video på Youtube med en låt av 
Lady Gaga kan ges en betald annonslänk som 
säljer låten i Itunes. Syrisk medborgarjourna-
listik och puerila animationer är inte lika lön-
samma.

– Det är svårare att få annonsörer i sam-
manhang med amatörinnehåll, det upplevs 

som mer riskabelt. Man vill gärna annonsera 
i företagssäkra miljöer.

Men amatörerna är ändå välkomna: You-
tube säljer också information om användares 
intressen till annonsörer. Youtube, Facebook, 
Ebay, Google, Amazon – alla tjänar de på att så 
många som möjligt kan ta del av ett öppnare 
internet. 

Enligt dessa öppenhetsivrare är upphovsrät-
ten i sin nuvarande form ett hinder för entre-
prenörskap och ekonomisk tillväxt, konstaterar 
Peter Jakobsson.

kontakta peter.jakobsson@sh.se

öppenhetsindustrin

•	Består	av	bland	annat	internetoperatörer,	
telekombolag	och	webbföretag	–	alltså	före-
tag	som	på	olika	sätt	tjänar	på	ökad	närvaro	
på	nätet.	Några	exempel	är	Youtube,	Face-
book,	Ebay,	Google	och	Amazon.

•	Tar	avstånd	från	tanken	att	musikaliska,	
filmiska	och	konstnärliga	verk	ska	stängas	in	
och	kontrolleras	med	hjälp	av	upphovsrätten.

•	Förespråkar	nya	affärsmodeller	när	det	gäller	
den	typen	av	material	–	affärsmodeller	som	
de	menar	skulle	släppa	in	fler	nya	entrepre-
nörer	på	marknaden.

Trådlösa	applikationer	har	blivit	en	del	
av	mångas	vardag.	Oavsett	om	det	gäl-
ler	mobiltelefonen,	bilnyckeln	eller	wifi-	
routern	hemma	är	det	en	mycket	närva-
rande	teknik.

dennis sturm  har i 
sin avhandling Wireless 
Multi-Sensor Feedback 
Systems for Sports Per-
formance Monitoring 
tagit fram ett mätsys-
tem för en kajakpad-
dels prestanda. Genom 
att inkludera använ-
dare i sin forskning 

har Sturm kunnat utveckla och anpassa 
systemet.

– Designen är testad av olika användare 
och utformad utifrån deras önskemål, krav 
och förväntningar, säger Dennis Sturm, 
kth.

Användarnas tester av sensorn har gett 
honom direkt feedback och kunskaper 
om huruvida hans forskning fyller ett 
behov och uppnår målet. Systemet kallas 
Kayak xl. Det kan övervaka en framåtdri-
vande paddels kraft och en båts hastighet. 
Systemet består av fyra moduler samt en 
programvara som har utformats för mobil-
telefoner med operativsystemet Android. 
Telefonen kommunicerar med var och en 
av de fyra modulerna.

– Med användarcentrerad forskning såg 
vi direkt om forskningen kom till nytta för 
användaren. Och med användarens feed-
back kan vi skapa en bättre produkt.

– Användaren har också hjälpt mig att 
inte tappa tråden. Det är lätt att bli förtjust 
i en liten teknisk detalj som kanske inte är 
avgörande för användaren.

– Nu vill vi berätta om vad vi gjort och 
motivera andra forskare att inkludera 
användarens syn i arbetet. Det är ett sätt 
att lyfta fram forskningen men också för-
klara varför man gör det, säger Dennis 
Sturm. [ce]

kontakta dennis.sturm@sth.kth.se

Inkludera 
användaren
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Få flyt i 
kunskapsflödet

Knowledge flows across space and 
firms heter Lina Bjerkes avhand-
ling i nationalekonomi, framlagd 
vid Internationella Handelshög-
skolan i Jönköping i maj 2012.

text hanna andersson  bild internationella handelshögskolan i jönköping
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– det är viktigt att se kunskapsflöden ur 
olika perspektiv. Man behöver inte låsa sig 
fast vid att kunskap bara finns i till exempel 
böcker. Eller att det handlar om patent. Man 
kan vidga perspektiven, säger Lina Bjerke. 

Kunskap kan även vara knuten till individer 
och produkter. Högt värderade produkter är 
materialiserad kunskap, medan högutbildade 
människor kan stå för en annan sorts inflöde. 
Bjerke menar att förkroppsligad kunskap, som 
individer och produkter, är ett relativt nytt sätt 
att mäta kunskapsflöden på. 

– Jag tycker det är intressant att se hur kun-
skap flödar från ett ställe till ett annat med 
hjälp av import och export. I avhandlingen 
har jag två olika perspektiv på hur man absor-
berar ny kunskap i regioner. I det ena tittar jag 
på hur regioner snappar upp idéer från andra 
svenska regioner. 

Det handlar om hur olika exportprodukter 
förflyttar sig över Sverige. En produkt som har 
sitt ursprung i en kommun kan exempelvis 
senare exporteras ut från en annan kommun. 

– I det andra perspektivet studerar jag hur 
man importerar produkter och omvandlar 
dem till egna exportprodukter. Det är också 
en form av kunskapsinhämtning. 

bjerke visar att kunskapsflödet mel-
lan kommuner spelar en viktig roll i export-
förnyelsen. Här förkroppsligar produkterna 
den kunskap som finns. En intressant fråga 
blir då vad en region behöver för att kunna 
förnya sig när det gäller export inom tillverk-
ningssektorn.

– Jag har även tittat på vilka faktorer som 
leder till att man blir duktig på att absorbera 
kunskap. När det gäller import och export 
behövs ett bra exportsystem och en fung-
erande infrastruktur. Men det är också viktigt 
att det redan finns kunskap i regionen så att 
mottagaren kan förstå den nya kunskapen 
som ska tas emot. Om man importerar en vara 
som man vill förvandla till en egen exportvara, 
måste det finnas någon i den nya regionen 
som vet hur den ska förvaltas. Industrispecifik 
kunskap är då viktigare än generell kunskap, 
säger Bjerke.

– I den globala värld vi lever i blir import 
och export viktigt. I det stora perspektivet är 
den innovationskapacitet som Sverige, eller en 

kommun, har egentligen ganska liten. Därför 
blir den globala marknaden ännu viktigare: 
man måste ha möjlighet att hämta kunskap 
från andra länder.

i sin avhandling undersöker Lina Bjerke 
bland annat var högskolestudenter, det vill 
säga människor som sitter inne med färsk 
kunskap, väljer att bosätta sig efter sin exa-
men. Vilka faktorer gör att de i vissa fall väljer 
att lämna utbildningsorten? 

– Storstäderna är bäst på att attrahera ny 
kunskap. Studenter i dag är intresserade av 
att kunna välja arbete och göra karriär. Det är 
de stora regionerna, som har en diversifierad 
arbetsmarknad, som är duktiga på att absor-
bera den här kunskapen. Högutbildade män-
niskor kräver även kultur, servicetjänster, res-
tauranger och teater. 

Bjerke har också undersökt hur inflödet av 
kreativ arbetskraft påverkar produktiviteten 
i företag med hög kunskapsintensitet. Där är 
bytet av arbetsgivare en kanal för kunskaps-
flödet.

– Min forskning visar att ett stort inflöde 
av arbetskraft per definition inte behöver öka 
produktiviteten. Får man in specifik kunskap 
som företaget kan snappa upp, ökar däremot 
produktiviteten. 

– Arbetskraften förnyar och ökar alltså före-
tagets produktivitet om företaget kan absor-
bera kunskapen och inlemma den i sin existe-
rande kunskapsbas. Man måste vara duktig på 
att ta till vara det man får.

Detta gäller kunskapsflöden över lag. Den 
som är mottagare av kunskapen, vare sig 
den kommer i form av ny, kreativ arbetskraft, 
arbetssugna studenter eller varor med export-
möjligheter, måste ha tillräcklig kunskap för 
att kunna absorbera och utnyttja den. Kun-
skapsflödet behöver helt enkelt en kunnig 
mottagare. 

– Det är jätteviktigt för kommuner att absor-
bera kunskap i olika former och förnya sin kun-
skapsbas. Det kan leda till nya innovationer, 
som i sin tur ligger till grund för den ekono-
miska tillväxten, säger Bjerke.

kontakta lina.bjerke@jibs.hj.se

Entreprenörskap 
på tillväxt
Över	två	tredjedelar	av	den	vuxna	befolkningen	i	
Sverige	anser	att	det	finns	goda	möjligheter	att	
starta	företag	i	deras	närområde.	Det	är	betydligt	
fler	än	i	andra	innovationsdrivna	länder.	Svenska	
experter	ser	också	allt	positivare	på	möjligheterna	
till	företagande,	även	om	de	påpekar	att	det	fort-
farande	finns	brister	i	kunskap	om,	och	förmåga	
till,	företagande.	I	jämförelse	med	andra	länder	
har	Sverige	hög	andel	informella	investerare	och	
högst	andel	anställda	som	är	entreprenöriella.	
Kvinnors	företagande	ökar	också	för	varje	år	som	
går,	men	är	fortfarande	lågt	i	jämförelse	med	
andra	liknande	länder.	Existerande	entreprenörer	
har	relativt	låga	ambitioner	när	det	gäller	tillväxt	
och	är	dåliga	på	internationalisering.	Allt	detta	
kan	man	läsa	i	Entreprenörskapsforums	svenska	
GEM-rapport,	där	trender	inom	företagande	och	
tillväxt	jämförs	med	resten	av	världen.	Undersök-
ningen	bygger	på	enkätsvar	från	140	000	perso-
ner	i	54	olika	länder.	[ha]

Rapporten	finns	att	ladda	ner	på	
www.gemconsortium.org	

Medelålders fält 
i förändring
Entreprenörskapsforskningen	brukar	ofta	beskri-
vas	som	ett	ungt	fält,	som	fortfarande	dras	med	–	
eller	drar	nytta	av	–	lite	lösa	boliner.	Men	fältet	har	
nu	faktiskt	30–40	år	på	nacken,	och	kan	därmed	
sägas	ha	klivit	in	i	medelåldern.	Så	vad	har	egent-
ligen	hänt	under	de	här	åren?	I		Entrepreneurship: 
Exploring the knowledge base	(Research	Policy,	
nr	7,	vol	41,	2012),	går	Hans	Landström,	Gouya	
Harirchi	och	Fredrik	Åström	igenom	12	så	kallade	
state	of	the	art-böcker	för	att	kartlägga	den	forsk-
ning	som	har	format	fältet.	Artikelförfattarna	
kommer	fram	till	att	det	är	ett	föränderligt	fält	
som	ligger	nära	disciplinerna	management	och	
nationalekonomi.	Även	psykologi	och	sociologi	har	
bidragit,	särskilt	tidigt	i	utvecklingen.	De	gamla	
mainstreamteorierna	har	fortfarande	stor	inver-
kan,	men	fältet	har	formaliserats	allt	eftersom	
och	har	i	dag	en	kärnkunskap	som	står	på	egna	
ben.	För	att	fältet	ska	fortsätta	utvecklas	före-
slår	Landström	och	hans	medförfattare	att	nya	
forskningsmöjligheter	bör	kopplas	till	den	redan	
etablerade	kunskapen.	För	att	göra	det,	menar	
de,	behövs	ett	mer	kunskapsbaserat	fokus.	De	
argumenterar	också	för	att	forskningsfälten	
entreprenörskap	och	innovation	bör	närma	sig	
varandra	i	framtiden.	De	är	båda	starkt	kopplade	
till	ekonomisk	utveckling	och	till	näringslivets	
förnyelse.	[jg]

kontakta	hans.landstrom@fek.lu.se

Kunskap föder tillväxt. Men hur attraheras ny 
kunskap, och hur förvaltar vi den på bästa sätt? 
Lina Bjerke har fördjupat sig i hur kunskap för-
flyttas mellan företag och regioner. 

Storstäderna är bäst på 
att attrahera ny kunskap
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En stor del av innovationsdebatten baseras 
på trosuppfattningar, snarare än på fakta. Det 
menar forskarna vid Cesis, Ciir och Circle. Nu 
kombinerar de sina styrkor för att leverera 
kraftfulla beslutsunderlag.

– Ciir är nya i den här familjen. Det känns 
jättekul att gå in i nära samarbete med Cesis 
och Circle, säger Håkan Ylinenpää, föreståndare 
för Ciir.

många går i väntans tider sedan två år till-
baka. ”En innovationsstrategi tas fram” stod 
det kort och gott i den regeringsförklaring 
som presenterades i oktober 2010. Sedan dess 

har vi sett en rad rapporter, debattartiklar, dia-
logmöten och andra inspel till den nationella 
innovationsstrategin.

I skrivande stund är födelsedagen lite opre-
cist angiven till ”hösten 2012”. Men att reger-
ingen beräknas nedkomma med en frisk och 
präktig strategi vilken dag som helst nu, inne-
bär inte att innovationsforskningen tar paus. 
Tvärtom blir den forskningsbaserade kunska-
pen allt viktigare när debattens vågor går höga.

En stor del av den svenska kompetensen 
kring innovationssystem är lokaliserad till tre 
forskningscentrum: Cesis, Ciir och Circle. Hur 
ser de på Sverige som innovationsnation?

– I debatten finns många olika bilder av 
det innovativa Sverige. Allt ifrån bilden av det 
underpresterande landet till bilden av Sverige 
som världens mest innovativa nation, konsta-
terar Martin Andersson, professor vid Circle.

– Just nu väntar vi på forsknings- och inno-
vationspropositionen och den nationella  
innovationsstrategin. Arbeten pågår också 
med regionala innovationsstrategier. I det 
läget vill vi ta ett steg tillbaka och på ett nyan-
serat sätt presentera Sverige som innovativt 
land. Vi vill redogöra för vad vi vet – och vad 
vi inte vet, fortsätter Andersson.

Forskarna vid Cesis, Ciir och Circle arbe-
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text åse karlén 

Policy ska bygga 
 på robusta resultat

Forskarna på Cesis, Ciir och Circle skriver just nu på en gemensam, populärvetenskaplig bok om innovationslandet Sverige. Entré fick en pratstund med dem under ett av höstens planeringsmöten.  
Från vänster till höger: Hans Lööf, Håkan Ylinenpää, Martin Andersson, Joakim Wincent och Olof Ejermo.

text åse karlén  bild jonas gustafsson
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forskning i centrum

Cesis	har	sin	bas	på	KTH	och	Internationella	Handels-
högskolan	i	Jönköping.	Ciir	finns	vid	Luleå	tekniska	
universitet	och	Umeå	universitet.	Circle	är	lokaliserat	
till	Lunds	universitet	och	Blekinge	tekniska	högskola.

Cesis	står	för	Centre	of	Excellence	for	Science	and	
Innovation	Studies.	Läs	mer	på	www.cesis.se

Ciir	står	för	Centre	for	Interorganisational	Innovation	
Research.	Läs	mer	på	www.ciir.se

Circle	står	för	Centre	for	Innovation,	Research	and	
Competence	in	the	Learning	Economy.	Läs	mer	på	
www.circle.lu.se

Cesis,	Ciir	och	Circle	är	alla	finansierade	av	Vinnova	
inom	programmet	”Effekter	av	innovationspolitik	för	
hållbar	tillväxt”

tar för närvarande med den första boken i en 
populärvetenskaplig serie.

– Boken är ett uttryck för vår önskan att bli 
bättre på att kommunicera forskning till policy, 
säger Håkan Ylinenpää.

– Däremot lämnar vi i princip inga policy-
slutsatser. För att kunna dra sådana måste man 
ju först veta hur det ser ut, säger Hans Lööf, 
Cesis.

All forskning vid de tre centrumen utgår 
från innovationssystemsperspektivet, men 
man fokuserar på olika delar. En av Cesis styr-
kor är de databaser man har byggt upp under 
de senaste åren, och som möjliggör empiriska 
analyser av exempelvis företag i nätverk. Till 
Ciirs specialiteter hör it-strategier för inno-
vation i glesbygd. Och på Circle studerar man 
bland annat riskkapital, globala fou-strömmar 
och tillväxt på lång sikt.

genom att sammanföra forskningsresultat 
från de olika centrumen i boken kommer inno-
vationslandet Sverige att belysas i en interna-
tionell kontext.

– I mätningar av entreprenörskap ligger inte 
Sverige högst. Däremot har vi ganska mycket 
intraprenörskap. Och detta är ett av känneteck-
nen för ett innovationssystem: Ligger man lågt 
på ett område ligger man förmodligen högre på 
ett annat, säger Olof Ejermo, Circle.

En het potatis inom innovationspolitiken 
är vilka man ska satsa på – de nya entreprenö-
rerna som kommer in och stör ordningen, eller 
de stabila storföretagen. Vilka är bäst på att ta 
fram nya produkter och tjänster? Ciirforskaren 
Joakim Wincent hänvisar till data från bland 
annat undersökningen Global Entrepreneur-
ship Monitor (se även notisen om gem  på 
sidan 9).

– Förutsättningarna för att stimulera ny-
företagande är gynnsamma i utvecklade eko-
nomier.

– För Sveriges del ser det ganska bra ut. Våra 
entreprenörer verkar kunna ta fram tekniska 
framsteg och kvaliteten på affärsmöjligheterna 
är förhållandevis god. Visst har Sverige en låg 
grad av nyföretagande, och det kan ses som ett 
problem. Men det nyföretagande vi har ägnas i 
alla fall åt vettiga saker, säger Wincent.

ett vanligt sätt att ta tempen på ett inno-
vationssystem är att titta på patentstatistik och 
jämföra med andra länder. Men Hans Lööf 
menar att det är lättare sagt än gjort.

– Patentstatistik är inget enkelt mått. Patent-
systemen ser olika ut och fou-kostnaderna 
skiljer sig mellan olika branscher. I länder som 

är specialiserade på ”billiga” branscher kan 
många patent tas ut, men det säger förstås 
ingenting om patentens kvalitet. Ett land med 
färre patent kan vara mer innovativt.

Lööf nämner usa  som en av världens tuf-
faste patentmarknader. Det kostar mycket att 
komma in, man måste ha en långt gången idé 
och granskningsprocessen är hård.

– Jag ville ta reda på vad som händer om 
man stoppar ner en forskningskrona i Europa: 
I vilket land får man störst utväxling? Min jäm-
förelse av elva europeiska länder visar att Sve-
rige hamnar bland de tre bästa. Det tyder på 
ett gynnsamt innovationssystem, säger Lööf.

Forskarna ser alltså många positiva tecken. 
Ändå finns förstås alltid utrymme att förbättra 
innovationsklimatet. Vilka satsningar skulle de 
vilja se för Sveriges del?

– Utbildning är centralt. Arbetskraftens 
generella utbildningsnivå måste höjas, det är 
en starkare indikator för tillväxt än vad forsk-
ning är.

– Svenska universitet måste också hamna 
högre upp på rankningslistorna om vi ska 
kunna attrahera bra, internationella forska-
re. Allt hänger ihop: duktiga forskare ger bra 
utbildning, och det lockar studenter, säger 
Hans Lööf.

– Jag håller med. Studenterna är en massiv 
kraft, de för ut de senaste rönen i näringslivet, 
säger Olof Ejermo.

– det är viktigt att skapa incitament för att 
bygga de bästa utbildningarna. I dag är det väl-
digt starkt fokus på akademiska publiceringar, 
fortsätter han.

Martin Andersson lyfter fram vikten av en 
bred ansats på innovation.

– Innovationspolitik inbegriper ju allt: 
utbildning, skatter, infrastruktur och nyföreta-
gande för att bara nämna några exempel. Det 
bör inte reduceras till en diskussion om enbart 
fou-stöd, slår han fast.

– ”Hur ska vi få fler innovationer?” frågar vi 
ofta, men jag menar att den frågan ibland mis-
sar målet. Vi borde oftare diskutera vilken typ 
av innovationer vi vill ha. Den befintliga indu-
strin brukar vara bra på att hävda sina intres-
sen. Men vem kan tala för de innovationer som 
ännu inte finns, undrar Olof Ejermo.

kontakta hakan.ylinenpaa@ltu.se
martin.andersson@circle.lu.se
hans.loof@indek.kth.se
olof.ejermo@circle.lu.se
joakim.wincent@ltu.se
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Studenterna är 
en massiv kraft 

 I debatten finns många olika 
bilder av det innovativa Sverige
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text jonas gustafsson  illustration johan brunzell

seringsmodeller, till exempel den så kallade Uppsala-
modellen som utvecklades av Jan Johanson och Jan-
Erik Vahlne 1977, sker internationalisering gradvis och 
först i närliggande länder.

– när ett litet företag snabbt ska ut på många 
marknader måste de hitta sätt som inte är så resurs-
krävande, säger Svante Andersson, professor vid 
Högskolan i Halmstad. Born globals väljer ofta att eta-
blera sig med hjälp av agenter eller i samarbete med 
distributörer. Det är både smidigare och billigare än att 
bilda ett dotterbolag. Dessutom blir de inte lika låsta, 
utan behåller möjligheten att agera snabbt om det 
händer något i omvärlden.

Forskningen kring born globals är fortfarande i sin 
linda som egen disciplin. Svante Andersson menar att 
det händer mycket inom området just nu. Själv leder 
han för närvarande två projekt kring born globals: 
”Internationell tillväxt i Hälsotekniksektorn”, finan-
sierat av Vetenskapsrådet, och ”Born Globals – en 
innovativ strategi för att skapa affärer i internationella 
nätverk”, som finansieras av kk-stiftelsen.

I början intresserade sig forskarna mest för försälj-
ning utomlands. I dag har de flesta ett bredare per-
spektiv. De ser även till andra typer av samarbeten och 
vill förstå fenomenet i sin helhet. Dagens forskning 
kopplar internationalisering till teorier kring strategi 
och tillväxt. Samtidigt erkänner man att born globals 
förtjänar sin egen uppmärksamhet, enligt Svante 
Andersson. Han var tidigt ute inom ämnet i Sverige 
med sin avhandling Internationalisering som entrepre-
nörshandling från 1996.

– Jag såg att företagen i min studie hade ganska olika 
internationaliseringsstrategier. En del hade tagit sig 

egreppet ”born global” sägs ha myntats 
i en McKinsey & Company-rapport från 1993. 
En vanlig definition är att ett born global-
företag har minst 25 procent av sin försäljning 

utomlands senast tre år efter start. Men det behöver 
inte bara handla om försäljning. Entreprenörerna i 
den här typen av företag har en gränslös syn på före-
tagande och anskaffande av resurser. De samarbetar 
med utländska kontakter för att hitta finansiering och 
talang, eller för att utveckla nya produkter och tjänster. 
De ser utlandssatsningarna inte bara som försäljnings-
möjligheter, utan också som ett sätt att lära sig nya 
saker och bli mer innovativa.

Det brukar framställas som lite av ett mysterium att 
de här små och nystartade företagen lyckas bli globala 
så snabbt, trots att de saknar resurser. Att de är unga 
och flexibla är en fördel, deras administrativa rutiner 
har inte hunnit blir så rotade att de lägger hinder i 
vägen för en internationell expansion.

globaliseringen är en av flera yttre omständighe-
ter som har möjliggjort snabbare internationalisering. 
Vi handlar med andra delar av världen, reser mycket 
och lär oss språk. Även teknikutvecklingen har varit 
viktig. Dels för att den har förenklat kommunikatio-
nen, men också för att många nya globala affärsmöj-
ligheter bygger på ny teknik. De flesta born globals är 
just teknikbaserade, ofta i en nischad och specialiserad 
bransch. Det innebär att hemmamarknaden snabbt 
känns trång – särskilt i ett litet land som Sverige. Att 
tidigt satsa på andra länder blir en överlevnadsfråga.

Det tvistas om huruvida born globals internationa-
liserar på ett helt nytt sätt, eller bara gör det snabbare 
än andra företag. Enligt traditionella internationali-

Traditionella råd kring internationalisering lyder: var försiktig, erövra ett 
land i taget och börja helst i Norge. Det finns företag som struntar i de 
råden. De kallas born globals, är entreprenöriella, innovativa och verkar 
ofta i högteknologiska branscher. De etablerar sig internationellt i ett tidigt 
skede och ser världen som sin lekplats. Forskningen kring born globals är 
ännu inte så utbredd, men ökar kraftigt. Under våren kom tre nya, svenska 
avhandlingar i ämnet.

Många före-
tag är inte 
intresserade 
av förändring

Ingemar Wictor
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marknadsföring och verkat utomlands i åtta år. Han 
hade alltså ett stort, etablerat nätverk redan vid star-
ten. Han hade dessutom goda språkkunskaper och rätt 
affärsprofil för att hantera investerare, banker och folk 
på den aktuella marknaden (medicinsk teknik).

– om han inte hade haft sin tidigare internationella 
erfarenhet hade en så snabb etablering på så många 
marknader inte varit möjlig. Genom sitt nätverk hit-
tar företagarna kontakter som kan hjälpa dem vidare i 
världen.

Är born globals ett fenomen som kommer att öka i 
framtiden?

– Det beror lite på definitionen. De senaste tio åren 
har vi sett en ökning bland svenska företag som tar 
steget till ett annat eu-land. Men på sikt kanske man 
kommer att ifrågasätta om det verkligen kan räknas 
som internationalisering. Det kommer att vara en 
självklarhet att verka i hela Europa som därför räknas 
som hemmamarknad.

– En kompis företag har flyttat hela sin produktion 
till Kina. Han tror att om 15 år finns företaget inte kvar 
alls i Sverige, de kommer att ha tappat hela sin kärn-
kompetens. Med en sådan utveckling gäller det att vara 
duktig på att hitta nya affärskoncept.

Det finns också företag som inte kvalar in under 
epitetet born globals, men i stället kan kallas reborn 
globals. Med det menas att de inte föddes globala, 
men att de snabbt kan styras om till att bli det på äldre 
dagar. För att styra om ett företag så pass mycket, krävs 
ofta en ny ledning. Det pekar ytterligare på vikten av 
strategisk rekrytering, menar Wictor.

– Det finns en väldig potential här, både i born glo-
bals och i reborns. Myndigheterna bör jobba mer med 
det, men frågan är hur. Många företag är inte intres-
serade av förändring.

– Jag tror att även mer traditionella företag har 
mycket att lära av hur born globals jobbar, säger Inge-
mar Wictor. 

liliya altshuler har lagt fram sin doktorsavhand-
ling Competitive Capabilities of a Technology Born 
Global vid Lunds universitet. Hon har undersökt hur 
born globals blir konkurrenskraftiga på lång sikt. Trots 
sin brist på resurser, och trots att de är små företag 
som tävlar mot stora internationella spelare på flera 
marknader samtidigt.

Hon har fokuserat på teknikbaserade företag, med 
danska Bang & Olufsen ice Power som huvudsakligt 
studieobjekt. Eftersom det ofta är just kunskap som 
ligger till grund för born globals har avhandlingen ett 
kunskapsbaserat perspektiv. Altshuler identifierar fyra 
framgångsfaktorer som påverkar om organisationen 
blir hållbar på längre sikt: fou-relaterade faktorer, 
samarbeten, varumärkesrelaterade faktorer respektive 
ledningsrelaterade faktorer.

Bang & Olufsen ice Power är ett halvägt dotter- 
bolag till det danska elektronikbolaget Bang & Olufsen. 
Att de hade ett välkänt varumärke i företagsnamnet 
hjälpte nog i början, menar Liliya Altshuler. Det kan 
fungera som dörröppnare, speciellt när man ska in på 
nya marknader.

– Men ganska snabbt var de ändå tvungna att stå 
på egna ben. De säljer en annan produkt än moder-

utomlands väldigt fort. För att förstå varför måste man 
först förstå entreprenören bakom företaget. Vilken 
inställning entreprenören har till internationalisering 
och tillväxt är avgörande.

– För att lyckas måste man tro jättemycket på sig 
själv och sin idé. Man behöver en bra affärsmodell – 
och förmågan att övertyga andra om att den är bra. 
Man måste också bygga en bra organisation med själv-
gående människor, konstaterar Svante Andersson.

Det är även en av utgångspunkterna i avhandlingen 
Born Globals – Rapid International Growth in New Ven-
tures (Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 
2012). Den är författad av Ingemar Wictor, verksam vid 
Högskolan i Halmstad, med Svante Andersson som 
handledare. Innan Wictor inledde sina doktorand-
studier arbetade han bland annat för region Skåne, 
med uppdraget att göra småföretag mer intresserade 
av internationalisering.

– då såg jag att det verkligen finns ett behov bland 
företag att lära sig mer om hur man tar sig ut i världen. 
Det finns en stor potential här, säger Ingemar Wictor.

Han menar att entreprenören, och entreprenörens 
bakgrund, spelar en avgörande roll för utvecklingen 
i born globals. Många grundare har redan mycket på 
fötterna när de startar sitt företag, till exempel någon 
form av internationell erfarenhet. Kanske även yrkes-
erfarenhet från samma bransch.

– De startar sällan från noll. Det gör det givetvis enk-
lare att snabbt komma igång – och ta sig utomlands.

– De flesta born globals är små, entreprenörerna är 
därför ofta direkt involverade i värdekedjan. De sätter 
sig själva på centrala positioner, men är samtidigt duk-
tiga på att decentralisera.

Entreprenören står också för en vision som genom-
syrar born global-företaget, och som aktivt förmedlas 
i företaget.

– Det skapar en kultur som motiverar medarbetarna. 
De här företagen är mycket öppna. Alla i personalen 
får ta del av all kritisk information, något som sporrar 
till att ta egna initiativ. Om medarbetarna mår bra, går 
företaget bra. Så enkelt är det faktiskt.

Medarbetarna i ett born global har vanligen relevant 
erfarenhet från tidigare arbeten. De har förmågan att 
ta eget ansvar och växa in i nya situationer. Även som 
anställd får man gärna vara lite entreprenöriell i born 
global-världen.

– vid rekrytering av chefer på nivå 2 innebär det 
att de oftast har mycket med sig i bagaget och inte 
enbart är ja-sägare. Grundarna reser mycket, så det 
krävs en hel del av personalen för att verksamheten 
ska rulla på. Strategisk rekrytering är avgörande för 
born globals.

De har vanligen ett väl utvecklat nätverk redan från 
början – både lokalt och globalt. De jobbar sedan hela 
tiden aktivt med att utveckla sina nätverk, till exem-
pel genom att skapa nya produkter i samarbete med 
utländska kunder eller leverantörer. Det är en bra väg 
in på nya marknader.

Ett av de företag som Ingemar Wictor har studerat 
gick på sex månader in på 46 nya, internationella 
marknader. Entreprenören bakom var utbildad civil-
ekonom, hade tidigare arbetat med internationell 

Man måste 
bygga en 
organisation 
med själv-
gående 
människor

Liliya Altshuler

bild: Jasm
ina Beharic
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En annan möjlig förklaring är att närvaron på interna-
tionella marknader gör företagen mer produktiva. Lite 
hönan eller ägget-dilemma, alltså.

En intressant skillnad jämfört med andra företag är 
att born globals sysselsätter en högre andel utrikes-
födda. Ganska väntat, enligt Halldin, med tanke på att 
utrikesfödda som grupp sannolikt har kunskap som 
personer födda i Sverige inte har.

Svante Andersson håller med:
– Ledare i born globals rekryterar gärna medarbe-

tare som har kompetenser de själva saknar. Om de ska 
etablera sig i Chile, anställer de någon med chilensk 
bakgrund som kan språket och marknaden. 

Många born globals har stor tillväxtpotential och är 
viktiga för ekonomin i ett större perspektiv. Därför har 
också politiker och policymakare fått upp ögonen för 
fenomenet. Men Torbjörn Halldins forskning visar att 
antalet företag som kvalar in som born globals i Sverige 
än så länge ligger på en ganska jämn nivå. Andra länder 
med liten hemmamarknad, som exempelvis Danmark, 
har en större andel born globals. Enligt Svante Anders-
son kan det bero på att en stor del av Sveriges utrikes-
handel går via våra storföretag. De små företagen är 
snarare underleverantörer till stora inhemska företag 
än exportörer.

om vi vill se fler born globals i Sverige finns en del att 
göra. Torbjörn Halldin menar att flertalet av de åtgärder 
som skulle stimulera framväxten av fler born globals är 
samma som stimulerar nyföretagande generellt. Därför 
bör man integrera internationaliseringsstöd i det all-
männa nyföretagsstödet. För att öka incitamentet till 
just born globals kan rådgivare och andra minska foku-
set på den stegvisa internationaliseringen. Att bättre 
utnyttja den kompetens som finns bland utrikesfödda 
vore också en bra satsning, enligt Halldin.

Svante Andersson menar att det behövs mer interna-
tionalisering inom utbildningen.

– Jag upplever att utlandskontakterna snarare har 
minskat inom högskolan på senare år. Det är till exem-
pel ganska krångligt att tillgodogöra sig utlandsstudier i 
Sverige. Mer tryck borde läggas på detta när universitet 
och högskolor utvärderas. Det behövs en medvetenhet 
kring det här i alla utbildningar.

– Det är också viktigt att rådgivare som Tillväxtverket 
och Exportrådet ger olika råd till olika företag. Om man 
ska välja en mer aggressiv internationaliseringsstrategi, 
gäller det att man verkligen vill det. Det blivande born 
global-företaget måste satsa egna resurser, annars spe-
lar det ingen roll att de får internationaliseringsstöd.

Andersson återkommer till entreprenörernas inställ-
ning. Yttre faktorer kanske inte spelar så stor roll, 
menar han. Det är en speciell sorts företagare som 
verkligen vill växa internationellt – snabbt. 

– När man frågar de här entreprenörerna varför de 
vill växa utomlands, får man svaret: ”Dum fråga, varför 
skulle vi vilja stanna här i Sverige?” Det är helt självklart 
för dem att bli globala, konstaterar Svante Andersson.

kontakta 
svante.andersson@hh.se
liliya.altshuler@gmail.com
ingemar.wictor@hh.se

bolaget och i princip har det fungerat som en helt ny 
startup. 

På idéstadiet är det inte lätt att ha koll på markna-
den och veta vilka kunderna är, eller vad de vill ha. 
Man måste resa och träffa sina kontakter ansikte mot 
ansikte för att skapa ett bra nätverk.

– Små företag måste alltid lita på samarbeten. Som 
entreprenör, särskilt i ett born global, måste man vara 
modig och våga närma sig stora företag. Man får inte 
vara rädd för att prata med kunder och man måste ha 
en hög kompetensnivå i företaget. Det gäller att vara 
entreprenöriell för att klara av den här typen av före-
tagande, och medveten om vad som händer runtom i 
världen.

de ledningsrelaterade faktorerna har bland annat 
att göra med hur företaget anpassar sig till omvärlden, 
och till sin egen utveckling. När man lämnar startup-
fasen är det andra saker som behövs. Det gäller att 
hela tiden utveckla tekniken för att möta förändrade 
behov, att ha nära kontakt med kunderna och vara 
öppen för förändring – både i omvärlden och inom 
företaget. 

– Man kan inte sitta på kammaren och vara innova-
tiv för alltid, man måste leverera en produkt till kun-
derna också. 

Altshuler menar att policy kan göra stor skillnad. 
Inte minst när det gäller samarbeten mellan universi-
tetsvärlden och den privata sektorn. Även samarbeten 
med övrig offentlig sektor kan vara en bra katalysator 
för born globals. 

– Det är egentligen inga konstigheter, och det mesta 
som är viktigt i born globals är samma saker som är 
viktiga i alla företag. Men den snabba internationali-
seringen ger ytterligare svårigheter och en ökad kom-
plexitet. Till exempel på grund av kulturskillnader. Det 
gäller att identifiera de färdigheter där man är bättre 
än andra företag, och bygga vidare därifrån, säger 
Liliya Altshuler.

Den mesta forskningen kring born globals är, som 
i exemplen ovan, gjord inom företagsekonomi. Men 
det finns undantag: Nationalekonomen Torbjörn 
Halldin la fram doktorsavhandlingen Firm internatio-
nalization and born global firms – On the causes and 
consequences of export market entry vid kth i januari. 
I juni kom han också ut med rapporten Born Globals 

(Entreprenörskapsforum, 2012) som är baserad på 
avhandlingen.

Halldin har en makroinriktad syn på ämnet. I 
sin forskning visar han att born globals faktiskt 
presterar bättre än ”vanliga” företag med en 

långsammare internationalisering. Han har jäm-
fört born globals med andra företag som har någon 
typ av internationell erfarenhet, fem år efter grundan-
det. Born global-företagen sysselsätter då fler perso-
ner, har högre omsättning, vinstmarginal och produk-
tivitet. Däremot är överlevnadsgraden lägre.

En fråga som uppstår är då: Blir man ett bättre 
företag av att exportera? Ja, forskarna är i alla fall 

överens om att exporterande företag är mer 
produktiva. Däremot är det oklart varför det är 
på det viset. Eftersom det krävs en hel del för 

att över huvud taget ta sig utomlands, kanske det 
framförallt är de högproduktiva företagen som lyckas. 

tema | Born globals

Entreprenörens 
inställning är 
avgörande

Svante Andersson
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företag har antagits till 

”Born Global”, ett utvecklings-
program för företag som 

vill växa snabbt utomlands. 
Programmet drivs av 

Innovationsbron tillsammans 
med CBI vid Chalmers.

Källa: Innovationsbron
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Snabbast 
inte alltid bäst
Det är inte säkert att det alltid är bäst att 
vara het på gröten med sin internationali-
sering. Det visar Angelika Lindstrand, Sara 
Melén och Emilia Rovira Nordman i Turning 
social capital into business: A study of the 
internationalization of biotech SMEs (Inter-
national Business Review, nr 2, vol 20, 2011). 
I studien ingår 14 bioteknikföretag, varav 8 
born globals. Resultaten visar att de mest 
framgångsrika företagen är de som förändrar 
och utvecklar sitt sociala kapital under inter-
nationaliseringsprocessen. En alltför snabb 
internationalisering kan däremot göra det 
svårare att lära sig hur man arbetar på spe-
cifika utlandsmarknader, och därför minska 
chansen att lyckas på lång sikt. En snabb 
internationalisering är alltså inte nödvändigt-
vis det bästa. [jg]

kontakta sara.melen@hhs.se
emilia.rovira@hhs.se

Specialer om born globals
Två vetenskapliga tidskrifter är på gång med 
specialutgåvor om born globals. Management 
International Review kommer med Born Global 
Firms – From Birth to Maturity. Deadline för att 
skicka in sina forskningsartiklar är 1 februari 2013. 
European Business Review planerar specialutgåvan 
International new ventures – rapid internationaliza-
tion across different industry contexts, med bland 
andra Svante Andersson som redaktör. Deadline är 
25 februari 2013. [jg]

mer info på www.mir-online.de
www.emeraldinsight.com/ebr.htm
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På www.esbri.se/kunskapsbank
hittar du fler texter om born globals.

Born globals i korthet

Kallas också ”internationalized new ventures” 
på forskarspråk.

För att vara ett born global ska man, enligt en vanlig 
definition, ha minst 25 procent av sin försäljning 
utomlands, senast tre år efter start. 

1–3 procent av de företag som startades inom tillverk-
ningsindustrin i Sverige mellan 1998–2003 var born 
globals.

Born globals är vanligast inom högteknologisk till-
verkningsbransch, med en andel på 1,7–6,4 procent, 
beroende på definition.

Många born globals har stor tillväxtpotential och är 
därför viktiga för ekonomin i ett större perspektiv.

Några exempel på kända svenska born globals är 
Spotify, Skype och spelföretaget Mojang med bland 
annat Minecraft på repertoaren.

Föreläsning om internationalisering
Missa inte Estrad 22 oktober! Det handlar om born globals, och en av 
föreläsarna är Svante Andersson som medverkar i texten på sid 12–14.
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I skolan mötte han lärare som både ställde 
krav och uppmuntrade. Den allmänna politis-
ka aktiviteten var hög, och Henreksons sam-
hällsintresse växte. 1976 fick han pris som bästa 
gymnasiestudent vid Platenskolan i Motala.

– Jag lämnade landsbygden med bättre bas-
kunskaper än vad mina barn har fått i sina 
skolor.

Han började läsa nationalekonomi vid Göte-
borgs universitet. Efter magisterexamen 1981 
jobbade han på bank under några år, både i 
Sverige och utomlands. Sedan återvände 
han till universitetet. 1990 kom avhandlingen  
An Economic Analysis of Swedish Government 

Expenditure och tre år senare blev Henrekson 
docent. Det var nu som han på allvar fick han 
upp ögonen för entreprenörskapsforskningen.

– jag läste en artikel av William Baumol om 
entreprenörskap och institutioner och tänkte: 
”Wow! Det här är intressant”.

Tillsammans med bland annat den ameri-
kanska forskaren Steven Davis, började Hen-
rekson jämföra dynamik, regler, skatter och 
ekonomisk tillväxt i olika länder.

– Jag ville förklara hur systemen påverkar 
entreprenörer. Och jag har hållit på med det 
spåret ända sedan dess.

Globalisering och ägarskapsfrågor. Regelverk-
ets betydelse för entreprenörskap. Gaseller, 
tillväxt och skatter. Det är några av de forsk-
ningsintressen som professor Magnus Henrek-
son har fördjupat sig i – och diskuterat på bred 
front. Ändå halkade han inte in på entreprenör-
skapsämnet förrän han blivit docent.

”du måste inse att du har funderat på den 
här frågan i flera år. Om inte du uttalar dig 
kommer någon annan att göra det – någon 
som kanske vet mindre, eller som represente-
rar ett särintresse. Vad har du gjort för nytta 
då?” Magnus Henrekson hade som ung dok-
torand förmånen att ha seniora kollegor som 
gav honom bra råd. Rådet att kommunicera 
sin forskning utanför akademien tog han verk-
ligen fasta på.

Henrekson dyker upp som expert i tv, han 
har skrivit över 60 debattartiklar i svenska 
dagstidningar och medverkar ofta i halv- 
eller ickeakademiska sammanhang. Närmare 
bestämt 650 gånger sedan 1990 – ett snitt på 30 
framträdanden per år. Dessutom hinner han 
skriva forskningsartiklar, böcker och vara vd 
för Institutet för Näringslivsforskning (ifn).

– Jag inspireras av saker som händer i verk-
ligheten. Jag drivs av mitt samhällsintresse, 
och jag vill göra ett bra jobb, förklarar han.

entreprenörskapsforskare möts ibland 
av skepsis: ”Vad vet du om företagande? Du 
har väl aldrig varit ute i verkligheten?” Detta, 
menar Magnus Henrekson, är inget han behö-
ver drabbas av. Någon ”okunnig akademiker” 
är han inte.

– Jag är uppvuxen på en bondgård utanför 
Motala. Mina föräldrar drev ett lantbruk med 
några anställda och där fick jag tidigt inblick i 
företagandets villkor. Från fyra års ålder hade 
jag egna relationer med vuxna som arbetade 
på gården: smeder, montörer, målare, andra 
hantverkare. Det här är något som jag har haft 
stor nytta av.

– På en bondgård kan man inte väja för 
arbetsuppgifter, man kan inte vara för fin. 
Som tioåring satt jag och körde traktor i tim-
mar, berättar han.

porträttet | Magnus Henrekson

magnus henrekson, entreprenörskapsforskare med inflytande:

»Jag drivs av mitt  
samhällsintresse«
text & bild åse karlén

– På IFN har vi ett ständigt flöde av forskningsassistenter och disputerade forskare. De flesta stannar 1–2 år. Det innebär att vi hela 
tiden får in nya idéer, och det är mycket inspirerande, säger Magnus Henrekson.
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– På 90-talet ville man att de bästa forskarna 
skulle starta företag, men det var feltänkt. De 
borde ha startat företag via sina doktorander 
i stället.

– På 00-talet ville Maud Olofsson att lands-
bygden skulle räddas genom att många fler 
skulle bli företagare. Hon hade också fel. Det 
är bättre att skapa en bra miljö för entrepre-
nörskap så att de företag som har potential 
kan växa. Då blir det fler nya jobb.

26 september 2012 skrev Magnus Henrekson 
och Tino Sanandaji ett inlägg på dn Debatt: 
”Hög ägarskatt stoppar potentiella entrepre-
nörer”.

– Vi måste inse att Ikea inte är det normala. 
Om du har en idé som kan växa till ett stor-
företag bör du sälja den vidare, men på den 
här punkten har vi hamnat fel i Sverige. I dag 
gynnas man av att förbli ägare även när man 
inte har kraft att expandera sitt företag.

– Inom läkemedelsbranschen ville man för 
tio år sedan få fram det nya Astra. Nu har man 
ändå förstått att det är bättre att sälja till ett 
företag som kan testa produkten och få ut den 
på världsmarknaden.

ligger det i den svenska mentaliteten att 
hellre vilja hålla kvar i den lilla kakan, än att 
äga en del av en mycket större kaka? Henrek-
son konstaterar åtminstone att det i usa finns 
en större medvetenhet om att företaget måste 
växa snabbt för att tränga ut konkurrenterna.

– Det naturliga blir att sälja vidare, och 
usa:s skattesystem är neutralt för det. Det blir 
lönsamt för alla att ta in externt kapital.

– För att kunna expandera snabbt behöver 
man även bra folk, därför skulle jag vilja se 
mer fördelaktiga regler kring aktieoptioner i 
Sverige. Gärna också ett trygghetssystem som 
är knutet till varje individ genom en försäk-
ring. Det skulle öka rörligheten. I dag innebär 
anställningarna en falsk trygghet. Om stor-
företaget flyttar din verksamhet till Kina har du 
ingen trygghet kvar, säger Magnus Henrekson.

kontakta magnus.henrekson@ifn.se

Magnus Henrekson kom till Handelshög-
skolan i Stockholm år 2000 och var innehava-
re av Jacob Wallenbergs forskningsprofessur i 
ekonomi 2001–2009. 2005 blev han vd för Indu-
striens utredningsinstitut (iui) som omgående 
döptes om till ifn. Han ser ifn som ett entre-
prenöriellt projekt, en dynamisk miljö med ett 
ständigt inflöde av nya idéer och kompetenser.

– Det finns ett fåtal inomvetenskapliga stjär-
nor som alltid kommer vara ledande inom sitt 
område. För oss andra tror jag att det är säkra-
re att inspireras av verkligheten. Det är en för-
utsättning för att man ska fortsätta tycka det 
är kul att skriva böcker och delta i debatten.

– När du engagerar dig i dialog med andra 
kommer du att hitta saker som du inte hade 
väntat dig. Det är precis som med entrepre-
nörskap.

magnus henrekson är kritisk till de tröga 
processer som präglar universitet och hög-
skolor. Han menar att ledarskapet är luddigt, 
det är svårt att bygga upp det team man vill 
ha – nästan en omöjlighet att vara entreprenör.

– Självklart är det viktigt för den akademiska 
meriteringen att publicera sig i ledande, inter-
nationella tidskrifter. Men många tror att det 
är det enda som räknas. Och de bryr sig för 
mycket om vad kollegorna tycker.

– På ifn tar vi tredje uppgiften på allvar. Vid 
sidan av den vetenskapliga forskningen upp-
muntrar vi våra medarbetare att skriva popu-
lärvetenskapligt, bidra med expertrapporter 
till myndigheter eller ställa upp i debatter. Om 
du får 30 sekunder i Rapport måste du våga 
säga: ”Det här är mitt huvudresultat, och det 
står jag för”. Det passar inte alla, men då är det 
bättre att söka sig vidare.

– När du kommunicerar din forskning kom-
mer dina insikter till nytta, och samtidigt får 
du reaktioner som kan ge uppslag till nya 
studier. Du måste brinna för forskningen. Det 
finns så stora möjligheter, så många projekt, 
så mycket pengar att söka.

Själv har Magnus Henrekson på många 
olika sätt, och i många olika sammanhang, 
argumenterat för att det måste löna sig att 
vara företagare. Annars kommer potentiella 
entreprenörer att välja en fast anställning i 
stället. Henrekson vill se enkla, kommunicer-
bara regler och gärna mer av ett slags förädlat 
sunt förnuft.

mer om magnus

Namn Magnus	Henrekson
Bakgrund Disputerade	i	nationalekonomi	vid	Göte-
borgs	universitet	1990,	blev	docent	1993.	Arbetade	
på	FIEF	1990–1995	och	på	IUI	1995–1999.	Började	på	
Handelshögskolan	i	Stockholm	2000	där	han	var	
innehavare	av	Jacob	Wallenbergs	forskningsprofessur	i	
ekonomi	2001–2009.	Vd	på	IFN	sedan	slutet	av	2005.
Aktuell Har	gett	ut	tre	böcker	under	2012	(se	ovan).	
Medlem	i	regeringens	företagsskattekommitté	och	
skrev	tillsammans	med	Tino	Sanandaji	två	expert-
rapporter	i	augusti	2012.	Föreläste	på	Esbris	Estrad	i	
april	2012	–	se	reprisen	på	www.esbri.se/webb-tv

mer av magnus

Varför går det bra för Sverige? Om sambanden mel-
lan offentlig sektor, ekonomisk frihet och ekonomisk 
utveckling.	Fores	och	Ivrig,	2012	(tillsammans	med	
Andreas	Bergh).

Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige 
mer entreprenöriellt?	Samhällsförlaget,	2012	(tillsam-
mans	med	Pontus	Braunerhjelm	och	Klas	Eklund).

Institutional Entrepreneurship.	Edward	Elgar,	2012	
(redaktör	tillsammans	med	Tino	Sanandaji).	Se	även	
boktipset	på	sidan	22.

The Political Economy of Entrepreneurship.	
Edward	Elgar,	2008	(redaktör	tillsammans	med	
Robin	Douhan).

Entreprenörskap.	SNS	Förlag,	2007	(tillsammans	
med	Mikael	Stenkula).

På en bondgård kan man inte 
väja för några arbetsuppgifter
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företag eftersom de är viktiga för sysselsätt-
ning och konkurrenskraft. Geografisk närhet 
inkluderades i studien eftersom det finansiella 
systemet i glesbygd i allmänhet inte är lika väl-
utvecklat som i större regioner.

– Tidigare studier visar att geografisk närhet 
till kapital ökar möjligheterna till finansiering. 
Men överraskande nog finner jag inte att man 
har större finansieringsproblem i perifera 
regioner.

En stor del av förklaringen ligger i lokala 
banker.

– Det är egentligen logiskt. Sparbankens 
uppgift är inte bara att bidra till regional till-
växt. Regional utveckling och entreprenörskap 
ligger också i bankens egenintresse. Går det 
bra för näringslivet, går det bra för banken.

norges 100 främsta snabbväxande företag 
upplever inte så stora finansieringsproblem. 
Men de mest framgångsrika företagen är inte 
heller så beroende av externt kapital.

– De uppnår själva lönsam tillväxt. Många 
verkar också i mindre kapitalkrävande bran-
scher. Exempelvis fann jag ingen överrepre-
sentation av snabbväxande företag inom hög-
teknologiska eller kunskapsintensiva näringar.
Företagen fanns i alla branscher, och i alla 
regioner.

– I en mindre region som Innlandet, är bil-
den mer nyanserad. De företag som uppvisar 
hög tillväxt här är mer beroende av extern 
finansiering. Därför blir bankerna också vik-
tiga aktörer i regionens finansieringssystem. 
Det medför att regionen är mer sårbar för för-
ändringar i bankstrukturen, och för bankernas 
vilja att finansiera högriskföretag.

Social närhet är en viktig förutsättning för 
att få finansiering. Det minskar informations-
problematiken mellan bank och företag. Geo-
grafisk närhet är i sin tur viktig för att utveckla 
en social närhet.

– Att det finns färre snabbväxande företag i 
regioner som Innlandet, beror inte på att det 
saknas riskkapital.

dobloug finner att bankerna spelar en bety-
dande roll för de snabbväxande företagen på 
glesbygden.

– Lokala banker bidrar med riskkapital. Den 
regionala utvecklingen skulle förmodligen 
vara sämre utan dessa institutioner.

Tore Anstein Dobloug har själv lång erfa-
renhet av riskkapitalfinansiering, både från 
venture capital-bolag och bank. Med kunska-
perna från sin avhandlingsstudie har han nu 
för avsikt att öka kunskapen om entreprenör-
skapets betydelse för regional tillväxt.

Betydelsen av snabbväxande företag är stor. 
De skapar både nya arbetsplatser och ökar 
effektiviteten i ekonomin.

– Mitt bidrag är förhoppningsvis att vi kan 
lyfta fram och främja entreprenöriella talang-
er. Då kan den entreprenöriella aktiviteten i 
våra regioner underlättas – och öka.

kontakta	
tore.anstein.dobloug@sparebanken-hedmark.no

lys av både tillgångssidan, såsom banker och 
investerare, och efterfrågesidan, det vill säga 
företagen. Norges 100 snabbast växande före-
tag har intervjuats. Tore Anstein Dobloug har 
också tittat närmare på Innlandet, en mindre 
region i Norge som omfattar länen Hedmark 
och Oppland.

– Med snabbväxande företag menar jag 
företag som omsätter en miljon det första 
året, dubblar sin omsättning på 4 år och har en 
positiv tillväxt som ökat konstant under 4 år.

– Finansiering är centralt eftersom kapital 
är en förutsättning för företagande – och en 
viktig del av innovationssystemet.

han konstaterar att det finns informa-
tionsproblem som gör att även snabbväxande 
företag stöter på hinder för finansiering, oav-
sett var de är lokaliserade.

– När finansiärer saknar information, kom-
mer de att avstå. Det finns alltså en risk att 
företag som bör få finansiering inte får det.

Dobloug valde att studera snabbväxande 

Det	finns	ett	allmänt	antagande	om	att	möj-
ligheterna	till	ekonomiskt	samarbete	minskar	
med	geografiskt	avstånd.	Speciellt	verkar	detta	
gälla	i	finansieringssituationer,	då	närhet	och	
informationsdelning	är	viktigt.	Tore	Anstein	
Dobloug	visar	i	sin	avhandling	att	lokala	spar-
banker	är	betydelsefulla	för	snabbväxare	i	
glesbygd.

snabbväxande företag är viktiga för den 
ekonomiska tillväxten. Tore Anstein Dobloug 
studerar i sin doktorsavhandling Høyvekst-
bedrifter og regionale finansieringssystemer 
om snabbväxande företag i glesbygd har sämre 
tillgång till riskkapital än företag i storstäder. 
Han har bland annat granskat bankens roll.

– Syftet har varit att öka förståelsen för hur 
finansiella institutioner på regional nivå möj-
liggör tillväxt, säger Dobloug.

Han har undersökt finansieringsfrågor 
för snabbväxande företag i allmänhet, samt 
hur det finansiella systemet fungerar i olika 
typer av regioner. Studien bygger på en ana-

text christina eriksson   bild gry hege haug

Tore Anstein Dobloug disputerade	i	
juni	vid	institutionen	för	kulturgeo-
grafi	och	ekonomisk	geografi,	Lunds	
universitet.	I	dag	arbetar	han	på	en	
norsk	bank.

Närhet viktigt för 
finansieringsbeslut
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Längtan till staden
Harvardprofessorn Edward Glaeser älskar städer. I Stadens triumf – hur vår största 
uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare berättar han var-
för. Boken kom på engelska förra året och har nu översatts till svenska (SNS Förlag, 
2012). ”Städer […] har drivit fram innovationer ända sedan Platon och Sokrates stod 
och munhöggs på en atensk marknadsplats”, skriver Glaeser. Mer moderna exempel 
hämtas från Bangalore, Silicon Valley, Dubai och Paris. I varje kapitel ställer författaren 
en fråga: Varför förfaller städer? Vad är bra med slummen? Hur lyckas städer? I slut-
kapitlet argumenterar han för att närheten i städer föder samarbeten och lärande 
mellan dess invånare. Därmed gör städerna oss mer mänskliga. [åk]

Mångfald gynnar 
internationalisering
Born globals (läs mer om dem på sid 12–15) får det att 
se så lätt ut. Men faktum är att många svenska företag 
som vill satsa på internationalisering upplever hinder på 
vägen. Dessa hinder kan ibland röjas om man tar hjälp 
av personer med utländsk bakgrund. Andreas Hatzi-
georgiou och Magnus Lodefalk har skrivit Utrikesfödda 
främjar företagens utrikeshandel. Artikeln har publice-
rats i Ekonomisk debatt (nr 5, årgång 40, 2012). De kon-
staterar att mångfald i arbetskraften kan hjälpa företag 
att ta sig utomlands. Personer födda i andra länder kan 
bidra med värdefull kunskap om affärskultur, politik, 
religion och språk. De har också nätverk och kontakter 
som kan komma väl till pass. [åk]

kontakta ah@nek.lu.se

vill satsa sina egna medel på fou, konstaterar 
Karin Bergman, nationalekonomiska institu-
tionen, Lunds universitet.

I Sverige har vi en lång tradition av offentligt 
stöd till fou, i syfte att täcka upp för det som 
företagen inte själva satsar. Hur bör sådant 
stöd utformas för att få största möjliga posi-
tiva effekt på den långsiktiga tillväxten? Frågan 
undersöks i Bergmans doktorsavhandling med 
titeln The Organization of r&d – Sourcing Stra-
tegy, Financing and Relation to Trade.

Hon finner bland annat att privat finansie-
rad fou är positivt för produktiviteten, medan 
offentligt finansierad fou kan ha en negativ 
effekt. Bergman menar att det finns flera möj-
liga förklaringar. Antingen har den offentliga 
sektorn svårt att välja ut bra projekt, eller så 
bryr sig den privata sektorn mindre om hur 
den förvaltar offentliga fou-medel. Det kan 

I dåliga tider drar företagen ner på sin FoU-
budget. Då kan det offentliga bidra med forsk-
ningsmedel som får tillväxthjulen att fortsätta 
rulla. Men Karin Bergman visar i sin avhandling 
att offentlig FoU inte har lika positiv effekt 
som privat FoU.

satsningar på forsk-
ning och utveckling 
(fou ) driver den tek-
niska utvecklingen. Och 
den påverkar i sin tur 
den ekonomiska tillväx-
ten på lång sikt. Så långt 
är allt gott. Men för det 
enskilda företaget kan 

det vara svårt att få önskad utväxling på fou-
satsningarna. Ny teknik och kunskap sprids 
så lätt i ekonomin. Därför är det inte alla som 

också vara så att de offentliga medlen satsas 
på långsiktiga projekt, som behöver mer tid för 
att visa goda resultat.

Ytterligare en förklaring är att den offent-
liga finansieringen har andra mål än att öka 
industrins produktivitet. Det kan till exempel 
handla om att förbättra sjukvården eller att 
skapa forskningssamarbeten som leder till 
ökad teknikspridning – alltså en indirekt pro-
duktivitetsökning. [åk]

kontakta karin.bergman@nek.lu.se

Offentlig FoU kan ha negativ effekt

»Vi måste försöka öka rörlig-
heten och få oss forskare att 

flytta mellan olika lärosäten.«
Maria Strømme, professor vid Uppsala universitet, 

i Forskning – till vilken nytta? (Samhällsförlaget, 2012)

Karin Bergman
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esbrinytt

Låt användarna betala 
–	Innan	jag	började	med	det	här	var	jag	övertygad	om	att	internet	plus	pengar	är	lika	med	bedrägeri.	Sara	Hanks	är	medgrundare	och	vd	för	Crowdcheck	som	utför	grundliga	kontroller	av	entreprenörer	
som	letar	crowdfunding.	Tanken	är	att	de	som	investerar	sedan	ska	kunna	göra	det	i	trygg	förvissning	om	att	allt	står	rätt	till	med	entreprenören	och	företaget.	Sara	Hanks	är	advokat	i	grunden.

1–5	oktober	genomfördes	2012	års	Sweden-U.S.	
Entrepreneurial	Forum,	det	nionde	i	ordningen.	
Det	övergripande	ämnet	var	kommersialisering,	
hur	man	tar	sin	idé	till	marknaden.	Några	av	
underrubrikerna	var	riskkapital,	statens	roll	
samt	crowdfunding	–	användarfinansiering.	

det riktigt surrade av förväntan i det näst 
intill fullsatta rummet när Esbris vd Magnus 
Aronsson, Randy Mitchell från u.s. Depart-
ment of Commerce och statssekreterare Mari-
ta Ljung hälsade välkomna till forumdagen i 
Stockholm 1 oktober. 

– Kommersialisering är ett viktigt ämne, 
där varje steg måste fungera på ett bra sätt. 
Vi ser positiva trender nu när det gäller ny-
företagande, särskilt bland unga människor, 
sa Marita Ljung.

Crowdfunding, att finansiera sitt företag 
eller projekt med hjälp av att många pytsar in 
en liten summa var, är ingen direkt ny före-
teelse. Men framväxten av sociala medier har 
gjort att vi på ett annat sätt än tidigare kan 
ta del av andras idéer – och satsa pengar i 
dem om vi vill. Det menade Daniel Daboczy, 
medgrundare och vd för den svenska crowd-
fundingplattformen Funded By Me. 

”Vanlig” crowdfunding går ut på att man 
donerar en summa pengar i ett blivande före-
tag, och blir lovad ett omnämnande på deras 
webbplats eller ett exemplar av produkten när 
den är färdig. Det är, enligt Daboczy, ”så 2012”. 
Det som gäller nu är crowdfunding där man 
faktiskt får en del i företaget – så kallad equity 
crowdfunding. 

– Vi har gått från att bara vara konsumen-
ter till att vara delaktiga på ett helt annat sätt. 
Många vill vara en del av nästa stora grej, och 
kan tänka sig att satsa pengar för att få vara det. 

En utmaning med crowdfunding är osä-
kerheten, speciellt när det börjar handla om 
lite större pengar. Det amerikanska företaget 
Crowdcheck försöker lösa detta genom att 
erbjuda grundliga kontroller av entreprenörer 
som söker privata investerare. Sara Hanks är 
medgrundare och vd för Crowdcheck:

– Det finns många fördelar med crowdfun-
ding. Det är tålmodigt kapital, mer förlåtande 
än andra finansieringsformer. Man behö-
ver inte ha ”rätt” kontakter eller befinna sig i 
någon av de heta branscherna för att få tillgång 
till pengarna.

Forumdagen följdes upp av en seminariedag 
i Stockholm 2 oktober. Efter det fortsatte den 

amerikanska delegationen norröver till Umeå 
för ett forum 3 oktober. Sista stoppet på turnén 
var Göteborg 5 oktober. I Umeå och Göteborg 
anslöt regionala medarrangörer och aktörer i 
innovationssystemen. Totalt hade vi över 750 
deltagare i de aktiviteter som genomfördes 
under veckan.

text jonas gustafsson   bild ellinor collin (där	inget	annat	anges)

Sweden-U.S.	Entrepreneurial	Forum	arrang-
eras	av	Esbri,	Näringsdepartementet	och	U.S.	
Department	of	Commerce.	Årets	huvudpart-
ners	var	Tillväxtverket	och	Vinnova,	partner	
var	Innovationsbron.	Nätverkspartners	var	
SACC–USA	och	Venture	Cup.	Regionala	med-
arrangörer	var	Chalmers,	Connect	väst,	Göte-
borgs	universitet,	Umeå	kommun	och	Umeå	
universitet.	Mediepartner	var	Entreprenör.	Mer	
om	årets	forum,	inklusive	webb-tv	från	den	
första	dagen,	finns	på	www.esbri.se/sweden-
us-2012		På	esbribloggen.blogspot.com	finns	
flera	inlägg	från	alla	tre	orterna.	Under	veckan	
använde	vi	hashtaggen	#sweus	på	Twitter.
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Entreprenörer måste vara villiga att ”sätta sitt eget skinn på spel”, alltså gå in med egna pengar i 
sitt projekt. Det är en förutsättning för att riskkapitalisten och före detta entreprenören Andrew 
Farquharson ska investera.

En viktig del i alla Esbris aktiviteter är möjligheten till 
möten, både med gamla bekanta och med helt nya 
kontakter. 

– Om du är rädd för att din idé 
ska stjälas, om den kanske 
behöver patenteras, så är nog 
crowdfunding inget för dig. 
Daniel Daboczy, medgrundare 
och vd för svenska crowdfun-
dingpionjären Funded By Me, 
varnar för att crowdfunding 
kanske inte är för alla. I övrigt 
talade han sig varm för feno-
menet.

Randy Mitchell, U.S. Department of 
Commerce, är en av initiativtagarna 
till Sweden-U.S. Entrepreneurial 
Forum. Mitchell var en av månda-
gens inledningstalare och under 
tisdagen höll han i ett seminarium 
om policy för innovation och entre-
prenörskap.

Forskaren Per Frankelius deltog i 
en panel under måndagens forum 
i Stockholm. Han menade att vi i 
Sverige gärna fokuserar på entrepre-
nörskap med en hög kunskapsnivå, 
men inte så hög risk. Det är också ett 
av skälen till att vi inte omfamnar 
misslyckande på samma sätt som i 
exempelvis Silicon Valley. 

Marita Ljung, statssekreterare 
på näringsdepartementet, inled-
ningstalade under måndagen. Hon 
menade att vi lever i utmanande 
tider när det gäller klimat, energi och 
demografi, men att just utmaning-
arna blir drivkrafter för förändring.

Julie Snyder är senior commercial officer på ame-
rikanska ambassaden. Där arbetar hon med att 
främja export från USA till Sverige och svenska 
investeringar i USA.

Lena Rooth, avdelningschef för företagsinsatser på Tillväxt-
verket, och Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren  
intervjuades av Esbris vd Magnus Aronsson. 

Kimberlie Cerrone är en återkommande gäst under Sweden-
U.S. Entrepreneurial Forum. Hon verkade länge som affärsängel 
i Silicon Valley. Nu är hon tillbaka på ”andra sidan” och driver 
sin egen startup, Tiatros. Under ett seminarium på tisdagen 
pitchade hon för ett namnkunnigt ”draknäste” bestående av 
advokaten Peter Cohn, samt riskkapitalisterna Clare Fairfield 
och Andrew Farquharson.

Anders Flodström är en man med många roller, eller ”många 
före detta jobb”, som han säger själv. Just nu är han bland annat 
ordförande för Esbri och professor på KTH. Han deltog på alla 
tre orter under Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum.

Det fanns gott om tid för publiken att komma till tals, här en 
fråga till panelen i Umeå.

Måndagens forumdag avslutades med ”coffee with the speakers” där deltagarna fick chan-
sen att prata med talarna i mindre grupper. Här riskkapitalisten Clare Fairfield med ett gäng 
besökare.
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 Copenhagen Business School (cbs) har 
fått en ny professor i socialt entreprenör-
skap: kai hockerts. Samtidigt tar peter 
karnøe tjänstledigt från cbs under ett år 
för att verka som professor i hållbar inno-
vation vid Aalborg University.

 Forskningsinstitutet Ratio har anställt 
flera nya medarbetare, däribland mikolaj 
norek. Han ska ingå som forskningsassis-
tent i ett nytt projekt om entreprenörskap 
och mänsklig blomstring.

 Även Institutet för Näringslivsforskning 
(ifn) nyanställer. åsa hansson, ledamot 
i Företagsskattekommittén och medlem i 
Skatteakademin, är ett av nytillskotten.

 Ciirforskaren sara 
thorgren har tilldelats 
Kungliga Skytteanska 
Samfundets pris till 
yngre välförtjänt fors-
kare vid Luleå tekniska 
universitet.

 Cesisforskarna navid bazazzian och 
anders broström har skrivit artikeln 
The Effect of Employer Prominence on 
Employee Entrepreneurship. Den utsågs till 
ett av de bästa bidragen vid Academy of 
Management Meeting i Boston 3–7 augusti.

 Det regnar medel och utmärkelser 
över Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping. Till exempel har magdalena 
markowska och marcus plate fått Wal-
landerstipendium från Handelsbankens 
forskningsstiftelse som räcker för hel-
tidsforskning i tre år vardera. leif melin 
har belönats med ett internationellt pris 
från Family Firm Institute (ffi). Tillsam-
mans med ethel brundin prisades han 
också av Family Owned Business Institute 
(fobi) för ett projekt om familjeföretagens 
kapital. jenny helins avhandling om 
familjeföretagande har, av organisationen 
edamba, utsetts till en av Europas tio 
främsta inom företagsekonomi.

 Artikeln The Knowledge Filter, Entre-
preneurship, and Economic Growth av 
pontus braunerhjelm är en av de tio 
mest nedladdade inom ämnet kunskaps-
spridning enligt Social Science Research 
Network.

 kåre moberg, doktorand på The 
Danish Foundation for Entrepreneurship 
och cbs, har tilldelats pris för bästa artikel 
på esu-konferensen i Kolding i augusti 
2012. 

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

titel Creating 
Collaborative Advantage
redaktörer Hans Christian 
Garmann Johnsen & Richard 
Ennals
förlag Gower
isbn 978-1-4094-0333-3

Företagsekonomisk litteratur handlar ofta 
om att skapa konkurrensfördelar. Men hur 
vore det att i stället lägga lite krut på sam-
arbetsfördelarna? Creating Collaborative 
Advantage handlar om de mjuka delarna av 
ekonomin: tillit, nätverkande, relationer och 
socialt kapital. Redaktörerna Hans Christian 
Garmann Johnsen och Richard Ennals har 
samlat bidrag från sammanlagt 24 forskare, 
verksamma i åtta länder och inom en rad 
olika discipliner. Författarna ser innovation 
som en kollaborativ process mellan policy, 
näringsliv och samhälle. Många viktiga sam-
arbeten pågår på regional nivå. I boken kan 
man läsa om tekniköverföring från universi-
tet, regionalt klister och innovation genom 
kommunikation. Många exempel är norska 
men här finns också beskrivningar av samar-
beten i Finland och Mauritius. [åk]

personnytt boktips

Tre nya, tunga samlingsvolymer har svenskar 
bland redaktörerna. De handlar om företagare 
i vardande, entreprenörskapets rötter, samt de 
institutioner som berör företagandet.

förlaget edward elgar ger ut stora mäng-
der entreprenörskapslitteratur varje år. Både 
fristående böcker som bygger på ny forskning 
och bokserier där tidigare publicerade artiklar 
samlas och återtrycks.

En av långkörarna är serien The Interna-
tional Library of Entrepreneurship. I de tre 
senaste volymerna hittar vi svenskar bland 
redaktörerna: Nummer 22, Nascent Entrepre-
neurship, har Per Davidsson, Scott Gordon och 
Heiko Bergmann som redaktörer. Redaktörer 
till nummer 23, Intellectual Roots of Entrepre-
neurship Research, är Hans Landström och 
Franz Lorke. Och nummer 24, Institutional 
Entrepreneurship, har Magnus Henrekson 
(läs mer om honom på sidorna 16–17) och Tino 
Sanandaji som redaktörer.

1992 dök termen nascent entrepreneur – 
”företagare i vardande” – upp för första gång-
en, och det är också från detta år som de första 
alstren i volym 22 hämtas. I boken finns bidrag 
om hur individers erfarenheter, mål och bete-
enden leder fram till företagsstarter.

Svenska samlingar

Volym 23 går tillbaka till rötterna. Här finns 
klassiska och banbrytande verk av bland andra 
William Baumol, Giacomo Becattini och Edith 
Penrose. Bokens äldsta bidrag handlar om att 
hantera risk och osäkerhet. Det skrevs av Frank 
Knight och publicerades för första gången 1921.

I volym 24 avhandlas spelreglerna för entre-
prenörskap. Det handlar om hur entreprenö-
rer följer de regler som finns, bryter mot dem, 
och/eller agerar för att ändra dem. Detta 
kan resultera i produktivt, oproduktivt eller 
destruktivt företagande.

Volym 23 har isbn 978-1-84980-137-9, volym 
23 har isbn 978-1-84844-000-5 och volym 24 
har isbn 978-1-84844-028-9. Alla tre har getts 
ut av Edward Elgar 2011–2012. [åk]

titel Entrepreneurship 
and Technological Change
redaktörer Lucio Cassia, 
Tommaso Minola & Stefano 
Paleari
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-84980-747-0

Teknisk utveckling och entreprenörskap är 
intimt sammanlänkade. Nya tekniska land-
vinningar leder till nya affärsmöjligheter, 
som entreprenörer kan exploatera. Samtidigt 
är det entreprenöriella beteendet en förut-
sättning för teknikutvecklingen. I Entrepre-
neurship and Technological Change granskas 
det här ömsesidiga beroendeförhållandet ur 
flera synvinklar. Redaktörerna Lucio Cassia, 
Tommaso Minola och Stefano Paleari poäng-
terar i inledningskapitlet att skapandet och 
användandet av kunskap har en viktig roll i 
detta. Peter Svensson knyter an till den tan-
ken i sitt kapitel om hur regioners satsningar 
på fou hänger ihop med den ekonomiska 
utvecklingen. Han menar bland annat att 
lokala aktörer kan samarbeta för att öka kun-
skapsbasen i en region, och se till att barriä-
rerna för kunskapsspridning minskar. [jg]
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titel How Economics 
Shapes Science
författare Paula Stephan
förlag Harvard 
University Press
isbn 978-0-674-04971-0

Det pratas mycket om hur satsningar på 
forskning är länkade till den ekonomiska 
tillväxten. Det pratas mindre om hur forsk-
ningen påverkas av ekonomin. Universiteten 
får allt tajtare budgetar, drar ner på antalet 
fast anställda och ställer höga finansierings-
krav på forskarna själva. Risken, varnar Paula 
Stephan i How Economics Shapes Science, är 
att det leder till likriktning, och till att bara de 
”säkra” projekten blir genomförda. Alltså de 
som lättast får finansiering och leder till det 
bästa jobbet längre fram. Forskare är ju, trots 
allt, inte mer än människor. Boken avslutas 
med en vision av hur ett mer produktivt, 
kreativt och mångfacetterat forskarsamhälle 
skulle kunna se ut. En av sju punkter på Ste-
phans önskelista handlar om att förändra 
belöningssystemen, så att de i högre grad 
premierar forskningssamarbeten. [jg]

titel Valuing an 
Entrepreneurial Enterprise
författare David B Audretsch 
& Albert N Link
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-973037-7

Traditionell företagsvärdering utgår från his-
toriska och förväntade kassaflöden. Men hur 
bär man sig åt för att värdera ett entrepre-
nörsföretag som ännu inte fått några intäkter 
från sin första produkt? Frågan ligger till 
grund för David Audretschs och Albert Links 
Valuing an Entrepreneurial Enterprise. I 
boken går de igenom varför de gamla model-
lerna inte funkar på startups. De presenterar 
en egen värderingsmodell, anpassad till nya 
teknikbaserade företag. Författarnas slut-
sats är att den som värderar också måste ha 
kunskap om kompletterande teknologier. De 
exemplifierar med ett företag som vill ta fram 
en lättare bilkaross, mer bränslesnål men 
samtidigt osäkrare. För att bedöma poten-
tialen måste man även se till den parallella 
utvecklingen av sensorteknik som kan varna 
för fara och undvika krockar. [åk]

titel Intrapreneurship: 
managing ideas within 
your organization
författare Kevin C Desouza
förlag University of 
Toronto Press
isbn 978-1-4426-4143-3

Kevin Desouza frågar sig varför anställda 
på alla nivåer är så dåliga på att presentera 
nya idéer. Både de anställda och företags-
ledningen har oftast en grundläggande 
förståelse för att idéer som förvaltas på rätt 
sätt kan leda till nya innovationer, ekonomisk 
tillväxt och ett framgångsrikare företag. Men 
för att uppmuntra, fånga upp och använda 
nya idéer behövs tydliga strategier. Det måste 
finnas ett förtroende mellan de anställda och 
ledningen. Desouzas bok Intrapreneurship: 
managing ideas within your organization 
är baserad på hans forskningsstudier av ett 
trettiotal globala organisationer och riktar sig 
till både ledning och anställda intraprenörer. 
Här presenteras flera användbara strate-
gier för hur man mobiliserar idéer som har 
potential att utvecklas till radikalt nya pro-
dukter och tjänster. [ha]

  Fler	boktips	hittar	du	på	www.esbri.se/boktips
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kommer	innan	jul

Läs	bland	annat	om	
familjeföretag,	socialt	
kapital	och	design

Stylat hår en svensk favorit
Avloppssystem,	hårstyling	och	läsk.	Det	är	några	av	
svenska	folkets	favoritinnovationer.	Åtminstone	om	man	
ska	tro	den	undersökning	som	Tekniska	museet	låtit	göra	
bland	1	000	vuxna	och	lika	många	barn.	Det	hela	resul-
terade	i	en	populär	utställning	på	museet,	och	nu	också	
i	100 innovationer	(Bilda	Förlag	&	Idé,	2012)	som	ges	ut	i	
två	volymer.	Boken	innehåller	beskrivningar	i	bild	och	ord	
av	alla	de	100	vinnarna.	[jg]

På gränsen till olagligt
Friederike	Welter	och	David	Smallbone	är	redaktörer	för	specialutgåvan	
Cross-border entrepreneurship	av	Entrepreneurship	&	Regional	Deve-
lopment	(nr	3–4,	vol	24,	2012).	Cross-border	entrepreneurship	är	entre-
prenöriell	aktivitet	som	sträcker	sig	över	landsgränser.	Ofta	innefattar	
den	någon	typ	av	partnerskap	mellan	organisationer	i	de	angränsande	
länderna.	Här	ryms	allt	från	informell	–	och	halvt	olaglig	–	småhandel,	
till	avancerade	samarbeten	mellan	större	företag.	[jg]

Stylat hår en svensk favorit
Avloppssystem,	hårstyling	och	läsk.	Det	är	några	av	
svenska	folkets	favoritinnovationer.	Åtminstone	om	man	
ska	tro	den	undersökning	som	Tekniska	museet	låtit	göra	
bland	1	000	vuxna	och	lika	många	barn.	Det	hela	resul-
terade	i	en	populär	utställning	på	museet,	och	nu	också	
i	100 innovationer
två	volymer.	Boken	innehåller	beskrivningar	i	bild	och	ord	
av	alla	de	100	vinnarna.	[
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»Samverkan gör 
forskningen nyttig«

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

först och främst – jag anser att det är bra 
med nyttiggörande. Det är bra att ställa krav 
på relevans. Och det är bra att forskare inom 
mer tillämpade vetenskaper – som innovation 
och entreprenörskap – i allt högre grad deltar 
i nyttiggörandeprocesserna. Men det är inte 
helt okomplicerat. Det går heller inte direkt 
hand i hand med de allt tuffare kraven på 
excellent forskning, publicering i A-journaler 
och omfattande citering.

Chalmers, där jag är verksam, ska lik-
som alla Sveriges universitet verka för att 
forskningsresultat kommer till nytta. Nyttig-
görande är till och med framlyft som en av fyra 
delar i Chalmers strategi, vid sidan av excel-
lent forskning, undervisning i världsklass och 
bra arbetsmiljö. Det är utmärkt. Vi har ett väl 
utvecklat innovationssystem som utgör stöd 
för nyttiggörande av forskningsresultat, vi har 
innovationskontor och inkubatorsverksamhet.

Nyttiggörande är också aktuellt hos många 
forskningsfinansiärer, i synnerhet de som är 
inriktade på innovation. Men vad innebär det 
för oss som forskar om innovationsprocesser i 
företag, eller om entreprenörskap? Vad menas 
egentligen med att nyttiggöra forskning inom 
dessa fält? Är det vi forskare som ska åstad-
komma innovationerna?

jag vill igen understryka att jag är en varm 
anhängare av nyttiggörande. Självklart ska det 
vi forskar om nå ut till dem som berörs, själv-
klart ska vi fokusera på relevanta frågor. Jag 
menar ändå att det finns en svårighet här. Vi 
som forskar om innovationsprocesser, innova-
tionsarbete, styrning och ledningsaspekter av 
innovation kommer emellanåt i kläm. Å ena 
sidan ska vi söka ny kunskap, å andra sidan 

sammat dilemmat med att det inom universi-
teten finns viktig kunskap som ännu inte nått 
ut, samtidigt som forskningens raison d’être 
är att söka ny kunskap. Vinnova har därför 
lanserat en pilotsatsning på renodlade nyttig-
görandeprojekt, där befintlig kunskap ska ut 
bland företag. Och kanske är det en god idé 
att separera intentionerna, i synnerhet för att 
skala upp!

samtidigt vill jag lyfta fram ytterligare en 
modell: Samverkansforskning. Det är ett annat 
svar på nyttiggörandet, det pågår i liten skala 
och förenar önskan att söka ny kunskap (forsk-
ning) med möjligheten att direkt nyttiggöra 
den kunskap som växer fram. Detta är projekt 
där forskare och företag gemensamt söker ny 
kunskap, och inom kunskapsområdet innova-
tion är vi långt ifrån att ha alla svar. Det kan till 
exempel handla om organisatoriska förutsätt-
ningar och principer för innovationsarbete i 
mogna företag, eller om helt nya ledningsrol-
ler för innovation.

Projekt av denna karaktär innebär ofta 
experimenterande och prövande – en slags 
knowledge search – och att man lär av varan-
dra. Det akademiska perspektivet på innova-
tion möter synen på innovation i företaget. 
Jag menar att det är i den här typen av projekt 
som forskning och nyttiggörande kan bli två 
sidor av samma mynt. I dag ligger det alltför 
ofta en motsättning i att vara en excellent fors-
kare, respektive en god nyttiggörare.

Sofia	Börjesson	
PROFESSOR I TECHNOLOGY MANAGEMENT

CBI, CHALMERS

ska vi – i nyttiggörandets tjänst – tillämpa 
befintlig kunskap och alltså hjälpa företag 
med innovation.

Att lösa företags direkta innovationspro-
blem är knappast forskning, om än angeläget 
nyttiggörande av sådant vi redan vet. Och 
företagen söker ofta stöd och letar lösningar, 
området är faktiskt framväxande just nu.

Vinnova, som ju är en stor finansiär av 
forskning inom området, vill se resultat av 
den forskning de satsar på. De har uppmärk-

Ska	forskarna	stå	för	innovationerna?	Borde	nyttiggörande	vara	meriterande?

Dela	din	åsikt	på	www.esbri.se/debatt

åsikten | Sofi a Börjesson

Sofia Börjesson

Sofia	Börjesson är	professor	vid	Chalmers	tekniska	högskola	och	föreståndare	för	CBI	–	Center	for	Business	Innovation.	CBI	arbetar	nära	
sina	partnerföretag	och	genomför	bland	annat	”innovation	audits”	för	att	ta	tempen	på	deras	innovationsförmåga.	Sofia	forskar	om	stora	
etablerade	företags	förutsättningar	för	innovation.	Hon	nås	på sofia.borjesson@chalmers.se
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