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arbetar främst med att sprida 
forskningsbaserad kunskap om 
entreprenörskap, innovation och små-
företagande 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.
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Uppvärdera  
utbildningen
det pratas mycket och gärna om vilken vik-
tig samhällsfunktion utbildningen har. Tyvärr 
verkar diskussionen inte alltid nå hela vägen 
in i utbildningsväsendets högborg, våra uni-
versitet och högskolor.

Hur kommer det sig att utbildning inte 
anses vara lärosätenas viktigaste uppgift? I 
dag kommer forskningen i första rummet, 
bland annat på grund av snedvridna incita-
ment. Tänk bara på hur det ofta diskuteras 
kring utbildning på våra lärosäten. Ord som 

”undervisningsbörda” och ”undervisningsplikt” 
är vardagsmat. Forskarna fokuserar på att fixa 
sin egen finansiering för att ”köpa sig fria” från 
undervisning.

Varför har det blivit så här? Det finns säker-
ligen flera orsaker, men oavsett gäller det att få 
till stånd en förändring. Borde det inte vara en 
av forskningens främsta uppgifter att se till att 
kunskapen som förmedlas till studenterna är 
den senaste, och den vassaste? Så att de resur-
ser som satsas på utbildning ger bästa möjliga 
resultat, och kommer till direkt nytta för våra 
studenter och doktorander?

Esbri har ett par satsningar inom utbild-
ningsområdet. En är uppsatstävlingen 
Nytt&Nyttigt. Vi prisade tre värdiga uppsats-
vinnare med 65 000 i resestipendier under 
Vinnovas årskonferens i slutet av november. 
En annan är utbildningsprogrammet ”From 
Research to Business” som riktar sig till doktor- 
ander och nyblivna doktorer. Ämnet är kom-
mersialisering och nyttiggörande av forskning.

Efter en intensiv höst, med arrangemang 
som Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum, Glo-
bal Entrepreneurship Week, flera Estradföre-
läsningar och andra seminarier, är det snart 
dags för lite välförtjänt helglugn. Men det finns 
all anledning att återkomma till utbildnings-
frågorna med ny energi efter årsskiftet. Utan 
att avslöja för mycket kan jag säga att vi har 
flera nya projekt på gång inom ämnet, som vi 
kommer att jobba vidare med framöver.

God jul och gott nytt år,

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

Det etablerade avgör värdet på det nya  
Alexandra Waluszewski på Estrad 20 november

ledaren Robothjälp till småföretagare
I Sverige är vi duktiga på att automatisera med hjälp av robotar. 
Men för småföretag, som inte själva har råd att anställa en 
robotexpert som kan rycka in när något går sönder, är detta 
oftast inget alternativ. För att små och medelstora företag ska 
kunna ta hjälp av automatisering i sin produktion behöver robo-
tarna bli mindre, snabbare och mer flexibla. Det håller redan 
på att hända, menar Marie Jonsson i sin avhandling On Manu-
facturing Technology as an Enabler of Flexibility – Affordable 
Reconfigurable Tooling and Force-Controlled Robotics, framlagd 
vid Linköpings universitet. Robotarna är gjorda för en upprepad 
rörelse och är därför inte speciellt flexibla. Jonsson visar att när 
robotarna kombineras med sensorer ökar flexibiliteten på flera 
nivåer i tillverkningssystemet. [ha]

kontakta marie.jonsson@compraser.se

Kreativa företag klarar teknikskiften
Technological discontinuities and the challenge for incumbent firms: Destruction, 
disruption or creative accumulation? har publicerats i Research Policy (nr 6-7,  
vol 42, 2013). Anna Bergek, Christian Berggren, Thomas Magnusson och Michael 
Hobday diskuterar vad teknikskiften innebär för befintliga företag. Enligt 
teorier om disruptiv innovation och kreativ förstörelse slås äldre företag ut av 
nykomlingar när deras teknik blir föråldrad. Men författarna menar att många 
befintliga företag också står pall när nya teknikvindar blåser. De lanserar därför 
begreppet ”kreativ ackumulering”. Företag som lyckas är duktiga på att snabbt 
finjustera den teknik de har, förvärva och utveckla ny teknologi, samt integrera 
den nya kunskapen så att de kan erbjuda överlägsna produkter. [åk]

kontakta anna.bergek@liu.se

35% av företagarna tycker att det 
svenska skattesystemet är bra.

Källa: Riksdag och Departement

Punktinsatser räcker inte
Årets Swedish Economic Forum Report fokuserar på hur  
institutioner, lagar och regelverk påverkar entreprenör-
skapet. Författarna jämför Sverige och USA inom ämnen 
som riskkapital, avknoppningar, akademiskt företagande, 
”miljardärentreprenörer” och arbetskraftens rörlighet. 
Forskningen har gjorts av yngre svenska forskare tillsam-
mans med ”internationella superstjärnor” inom sina res-
pektive områden. Det viktigaste resultatet handlar om att 
entreprenörskapspolitiken måste ha ett helhetsperspektiv, 
punktinsatser ger sällan önskat resultat. Rapporten Institu-
tioner och incitament för innovation. Entreprenöriella vägval 
för svensk tillväxt ges ut av Entreprenörskapsforum (2013) 
med Pontus Braunerhjelm som redaktör. [jg]

kontakta pontus.braunerhjelm@entreprenorskapsforum.se
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att visa saker i bild har gått som en röd 
tråd genom Anders Wikströms liv. Från barn-
domens ”beritningar” vid köksbordet i Eskils-
tuna, till doktorandprojektet vid Mälardalens 
högskola. Däremellan har han hunnit utbilda 
sig till byggnadsingenjör, arbeta som arkitekt, 
utbilda sig på nytt till informationsdesigner, 
starta eget inom 3d-visualisering och arbeta 
som affärsutvecklare.

– Jag har alltid tecknat, illustrerat och desig-
nat. Nu är jag tjänstledig på 50 procent från 
högskolan för att designa en mötesplats i  
Västerås som ska inspirera gymnasieung-
domar i teknik och naturvetenskap, säger 
Anders Wikström.

I september 2013 la han fram sin avhandling. 
Han har undersökt hur visuella hjälpmedel kan 
underlätta tidiga faser i innovationsarbetet.

– Jag hade en tanke om att visualisering kan 
stimulera nya tankar och driva på innovations-
processen.

Genom filmbranschen fick Wikström upp 
ögonen för så kallade storyboards, eller bild-
manus. Han gjorde en av sina första intervjuer 
på ett specialeffektföretag i filmbranschen i Los 
Angeles. Inom filmen är syftet med storyboards 
att översätta ett textmanus till serietidnings-
liknande bildrutor, uppdelade i tidsfönster. 
Det används framförallt för att kommunicera 
inom organisationen, så att alla får samma idé 
om hur en filmscen ska se ut. En bild i en story-
board säger till personen som håller i kameran 
från vilken vinkel hen ska filma. Till ljussätta-
ren varifrån ljuset ska komma. Och till sceno-
grafen hur bakgrunden ska se ut.

– Den här, ofta enkla, skissen säger många 

bild: N
iklas W

ikström

Att skapa den perfekta innovationen som löser ett viktigt mänskligt behov är såklart 
svårt. Många innovationer grundar sig inte ens i ett behov. Det blir lätt mycket fokus 
på teknik, medan känslan och den mänskliga interaktionen glöms bort. Att rita ett 
bildmanus kan hjälpa den tidiga fasen i innovationsprocessen. Och hålla behovet i 
fokus. Det kommer Anders Wikström fram till i sin doktorsavhandling.

Tanken stimuleras     av bildmanus    

Anders Wikström har lagt fram doktorsavhandlingen Story-
boarding. Framing and reframing opportunities in the front-front 
end of innovation vid Mälardalens högskola.

text jonas gustafsson  illustration johan brunzell
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saker till många olika personer. De får ut  
jättemycket av en enda bildruta. Jag gick igång 
på det här och tänkte att det borde man kunna 
använda i innovationsarbetet. Varje film är ju 
lite som en innovation. Om inte annat är den 
innovativ.

han gjorde en  övergripande studie över 
hur det Silicon Valley-baserade företaget Ideo 
arbetar. Ideo konsultar inom design och inno-
vation och har uttalat i sina arbetsprocesser 
att de ska arbeta mycket visuellt. De försöker 
översätta allt de gör till ett visuellt format. Ett 
av verktygen de använder är storyboards, med 
inspiration just från filmens värld.

– Det innebär helt enkelt att man ritar upp 
ett bildmanus över sin idé och hur den ska 
utvecklas. Jag blev intresserad av hur man kan 
använda den här tekniken på ett strukturerat 
sätt i tidiga faser av innovationsprocessen.

En innovationsprocess tar ofta avstamp i 
ett behov. På ett företag kan det innebära att 
marknadsavdelningen plockar upp ett pro-
blem eller en möjlighet i sina kontakter med 
kunderna. Nästa steg är att formulera proble-
met i en ”brief”, en kort projektbeskrivning till 
utvecklingsavdelningen. Vanligen formuleras 
en sådan brief i text. Det Anders Wikström har 
studerat är alltså vad företag kan vinna på att 
i stället formulera briefen i bilder.

– Vad händer när man implementerar ett 
annat sätt att jobba i den här tidiga fasen? Vad 

blir skillnaden? I hur man förstår problemet? I 
hur det formuleras? Och i hur man löser det? 
Olika sätt att jobba stimulerar olika sätt att 
tänka, konstaterar Wikström.

För att ta reda på vad som faktiskt skiljer 
sig har han gjort experiment där grupper har 
fått ta sig an ett innovationsprojekt med olika 
metoder. De fick ett fokusområde att arbeta 
med. Till exempel att en fordonstillverkare 
hade börjat intressera sig för att arbeta med 
smarta enheter. Grupperna skulle sedan ta 
fram idéer kring området, alltså en ganska 
öppen uppgift. Hälften av grupperna använde 
sig av traditionella skriftliga briefs när de skulle 
få ner sina idéer på papper, den andra hälften 
använde storyboards.

resultaten visar att storyboards stimu-
lerar en annan typ av tänkande i tidiga faser 
i innovationsarbetet. De som jobbar med  
storyboards får med sådant som ofta förbises i 
en skriftlig brief.

– De kommer åt de saker som har betydelse 
för människor i olika situationer. Det är något 
som är mycket viktigt i innovationsproces-
sen. När grupperna använder storyboards in- 
kluderar de i princip alltid hur människor 
interagerar med innovationen. Vad är det för 
beteenden och situationer som innovationen 
kommer möta? Det ser man sällan i en skriftlig 
brief.

– Många produkter och tjänster utvecklas 

Tanken stimuleras     av bildmanus    
bara för att tekniken finns tillgänglig. Man 
glömmer att titta på hur behovet egentligen ser 
ut. Eller så finns det kanske inte ens ett behov 
i grunden.

– Med storyboarding kommer man åt både 
funktionen och det känslomässiga i innovatio-
nen.

Det verkar bero bland annat på att det blir 
mer tid för reflektion när storyboards används. 
Ofta är det en person som tar upp pennan och 
börjar teckna. Det ger tid för reflektion, både 
för den som ritar och för dem som tyst tittar på.

– Reflektion är undanskuffat i det vardag-
liga arbetet. Det ligger också någonting i själva 
ritandet. En hel del forskning visar hur desig-
ners lär sig om föremålet de ska designa genom 
att just skissa på det.

En annan del ligger i det narrativa, alltså i 
den berättande delen i ett bildmanus. Den gör 
att gruppen hela tiden söker efter en slutkläm, 
något som berättelsen ska mynna ut i. På eng-
elska används ofta begreppet closure.

Gruppen tvingas också välja vilka situationer 
som ska beskrivas. Det ger ett smalare fokus 
när innovationen ska beskrivas.

– Det viktiga är att lösa rätt problem, inte 
bara ett problem. Det har man en bättre möj-
lighet att göra om man använder sig av story-
boarding, säger Anders Wikström.

kontakta anders.wikstrom@mdh.se



6  |  e n t r é  4  •  2013 www.esbri.se

En förbättrad arbetsrelation påverkar inte 
bara innovationsprocessen, utan ger många 
fler positiva effekter enligt Denti.

– Dels blir folk mer engagerade på jobbet, 
dels känner de sig mer som medborgare i 
organisationen. Det gör dem lojalare och leder 
till mindre personalomsättning.

Den här sortens högutbildade männis-
kor vill själva komma på hur de ska lösa sina 
uppgifter. Utan möjlighet att ta egna initiativ 
i organisationen tröttnar de ganska fort och 

tänker: ”Här är det inte lönt att försöka föränd-
ra något, så jag gör bara det jag blir tillsagd.”

– Det är förödande för en organisation när 
folk börjar tänka så, speciellt i innovations-
hänsyn. En chef som vill öka kvaliteten i 
arbetsrelationen måste ta första steget.

Bra chefer är de som faktiskt anstränger sig 
för att skapa den här höga kvaliteten i sina 
arbetsrelationer.

da och ger dem ökat ansvar. Då svarar perso-
nalen mer engagerat och lägger in extra tid och 
energi. Innovationer skapas av riktiga männis-
kor, som vill driva idéer och starta projekt.

– Då är det viktigt att man får backning av 
chefen, att chefen litar på att man kan genom-
föra sina idéer. Tilliten visar sig vara speciellt 
viktig i högkvalitetsrelationer, säger Denti.

Han menar alltså att arbetsrelationen  
chef/anställd måste fördjupas för att arbets-
platsen ska kunna bli mer innovativ.

– Chefen behöver säga att det är okej att 
göra fel och att ta vissa risker: ”Jag litar på att 
du får det här gjort!” Det som händer då är att 
medarbetaren svarar upp med att anstränga 
sig hårdare. Det är själva kärnan i relatio-
nen. När chefen har den här högre graden 
av arbetsrelation med sin medarbetare ökar 
chansen att den anställde tar initiativ. Fler 
idéer blir implementerade.

– jag har varit på olika organisationer inom 
Volvo personvagnar och lastvagnar, och andra 
företag som till exempel Stora Enso och abb. 
Jag har tittat på hur ledarna påverkar perso-
nalens innovationsförmåga. Vilket inflytande 
har chefens eller projektledarens inställning?

Leif Denti menar att det är på den här sor-
tens tunga industriföretag som den svenska 
innovationsförmågan finns. Därför är det vik-
tigt att definiera vilka faktorer som påverkar 
den. Arbetsrelationen mellan chefen och den 
anställda är viktig. Den får gärna vara något 
utöver att chefen ser till att det finns pengar 
i lönekuvertet. Dentis forskning visar att om 
arbetsrelationen har en högre kvalitet blir 
resultatet bättre.

– En högre kvalitet på relationen visar sig 
gynna speciellt dem som är redan är initiativ-
rika. Anställda som är initiativtagare produce-
rade fler innovationer. De tog fram fler produk-
ter, patent, forskningspublikationer och ”white 
papers”. Det visade sig också vara positivt för 
initiativförmågan att ha en ledare som var stöt-
tande.

En kvalitativ arbetsrelation är baserad på 
respekt och ömsesidigt engagemang för det 
man ska åstadkomma tillsammans.

– Det innebär att chefen litar på sina anställ-

Kommentera 
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Fria medarbetare 
får fler idéer

text hanna andersson  bild jeffrey johns

En bra chef uppmuntrar risktagande och egna initiativ, vilket leder till 
innovativ personal och fler spännande idéer. Finns det dessutom en 

stödjande organisation att luta sig mot blir det ännu bättre. Det menar 
Leif Denti, som forskar om innovationsförmågan i utvecklings- och 

forskningsmiljöer där man specifikt arbetar för att ta fram nya patent.

Dåliga ledare är jättebra på att 
begränsa sina medarbetares frihet
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Modeföretagare
samlar socialt kapital
Att ”bootstrappa” sitt företag handlar om att 
på olika smarta sätt hålla nere kostnaderna, och 
slippa ta in externt kapital. Men sådana strategier 
håller oftast bara till en viss gräns. När företaget 
blivit mer etablerat behövs tillskott som hjälper 
det att expandera, och kliva upp ett trappsteg. 
Sara Jonsson och Jessica Lindbergh har skrivit 
artikeln The Development of Social Capital and 
Financing of Entrepreneurial Firms: From Financial 
Bootstrapping to Bank Funding. De har undersökt 
hur sex entreprenörer i modebranschen bygger 
relationer i syfte att utöka sitt sociala kapital, och 
få tillgång till finansiellt kapital. Bankrelationen 
är särskilt viktig. Den signalerar legitimitet och 
kan därmed locka även andra typer av finansiärer. 
Artikeln har publicerats i Entrepreneurship Theory 
& Practice (nr 4, vol 37, 2013). [åk]

kontakta  sara.jonsson@abe.kth.se

Jämställdhet 
ger mer innovation
Malin Rönnblom och Britt-Inger Keisu, Umeå 
universitet, har forskat kring hur innovations- 
konceptet skapas på svenska universitet, hur det 
är bekönat och hur det kan förstås ur jämställd-
hetssynpunkt. De visar bland annat att när inno-
vation diskuteras på ett abstrakt plan framställs 
begreppet brett, men när diskussionen konkreti-
seras, och relaterar till genusfrågor, smalnar den 
snabbt av. Deras analys, Constructions of innova-
tion and gender (equality) in Swedish universities, 
publicerades i det senaste numret av International 
Journal of Gender and Entrepreneurship (nr 3, vol 
5, 2013). Det är ett specialnummer med tema 
”Gender and Innovation”. Gästredaktörer är Gry 
Agnete Alsos, Elisabet Ljunggren och Ulla Hytti. 
I den inledande artikeln, Gender and innovation: 
state of the art and a research agenda, diskuterar 
de varför policymakare måste veta vad genus 
egentligen handlar om. Att identifiera genus-
fördomar är viktigt för företagens innovations-
processer, som gynnas av ett mer jämställt socialt 
sammanhang. [ha]

kontakta gry.alsos@uin.no 

Leif Denti har lagt fram avhandlingen Leadership and inno-
vation in research and development teams vid psykologiska 
institutionen, Göteborgs universitet.

– Det handlar inte om att bli kompis med 
sina anställda, utan om att bygga upp tillit. 
Att ge de anställda ansvar, respektera dem och 
ge dem tillåtelse att misslyckas. Att stå bakom 
dem och ge dem uppmuntran utan att styra 
alltför hårt. En bra chef stöttar när det behövs 
och ser till att målet uppnås, utan att bestäm-
ma hur arbetet ska utföras.

För att chefan ska kunna göra detta behövs 
även en stödjande organisation att luta sig 
emot.

– Om organisationen stöttar innovation blir 
sambandet mellan ledarskap och initiativ star-
kare.

det gör organisationen bäst genom upp-
muntran, resurser och frihet. När utvecklings-
gruppen ges en hög grad av frihet ökar inno-
vationskraften.

– Min forskning visar att både enskilda indi-
vider och projektgrupper som uppmuntrades 
att själva lösa sina problem och uppgifter, uti-
från vad de själva tyckte var rimligt, blev mer 
innovativa, säger Leif Denti.

Lättillgänglig information är en viktig resurs 
för innovationsprocessen. Information kan 
handla om tekniska specifikationer, white 
papers och dokumentation som är åtkomliga 
i till exempel ett intranät.

– Resurser handlar inte bara om tid och 
pengar, utan också om information. Om man 
inte vet hur man ska patentera en viss teknik, 
är en patentexpert som man kan ringa upp en 
väldigt bra resurs.

– Det tredje sättet handlar om att uppmunt-
ra till innovation, både i ord och i handling. Är 
det uttalat att man vill ha innovation skickar 
man en tydlig signal till personalen. Men man 
måste också uppmuntra i handling, till exem-
pel genom att införa en innovationspolicy eller 
rekrytera människor som är erkänt innovativa.

Det finns självklart en hel del fallgropar 
också.

– Dåliga ledare är jättebra på att begränsa 
sina medarbetares frihet. De detaljstyr till 
exempel. Det gör de inte för att vara elaka, de 
kanske bara är väldigt intresserade av projek-
tet och inte kan hålla fingrarna borta. Men det 
blockerar medarbetarnas kreativitet.

vissa chefer  ”ger upp” sitt projektledar-
ansvar och gör sig otillgängliga. När projekt-
ledaren inte är närvarande blir de anställda 
ofta frustrerade – och motivationen sjunker.

– Projektledare som negligerar sitt projekt-
ledaransvar har ofta en envägskommunikation 
med projektgruppen. De vill gärna få in infor-
mation, men utan att själva tala om hur läget 
i projektet är.

En bra chef i en stödjande organisation 
är alltså viktiga ingredienser för att skapa en 
innovativ arbetsmiljö. Policydokument som 
uppmuntrar till egna initiativ kan också vara 
till hjälp.

– En bra chef förstår att man behöver ha, 
och följa, policydokument. De är också viktiga 
för att organisationen ska kunna vara tydlig 
om vad det är som gäller när det kommer till 

risktagande och öppenhet. Att man har en 
policy som låter alla komma till tals. Sedan är 
det givetvis upp till chefen att se till att man 
följer den.

Leif Denti ser att det finns mycket initiativ-
kraft på våra svenska företag, men han tror att 
vi kan bli duktigare på att ta vara på den.

– Vi måste få bort barriärer och byråkrati. 
Svenska företag har mycket att vinna på att 
se över sina rutiner. Jag tror vi är sprängfyllda 
med bra idéer. Det gäller bara att se till att de 
som vågar ta risker blir belönande.

kontakta leif.denti@gu.se

Fria medarbetare 
får fler idéer

text hanna andersson  bild jeffrey johns

så skapar chefen 
innovationsutrymme

Uppmuntra. I en miljö där rimliga risker och nya för-
slag uppmuntras är chansen större att innovationer 
uppstår.

Synliggör resurser. Där det är lätt att få fram doku-
mentation, experthjälp och tekniska specifikationer 
under utvecklingsarbetet rullar arbetet på utan hinder. 
Det underlättare också innovationsprocessen.

Ge frihet. När människor ges en hög grad av frihet till 
egna beslut ökar innovationskraften. Att få möjlighet 
att hitta egna lösningar på ett problem ökar kreativi-
teten.
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 D
et har nu gått tio år sedan Chesbrough 
formulerade sin första definition av vad 
öppen innovation är. Han har filat på den 
sedan dess, och en mängd andra forskare 

har också gett sig in i det växande forskningsområ-
det. Begreppet öppen innovation har hyllats, kritise-
rats och problematiserats.

Färska, svenska forskningsrön om ledning av 
öppen innovation kommer från Anna Yström, Chal-
mers, och David Rönnberg Sjödin, Luleå tekniska 
universitet. De har båda disputerat under 2013, på 
varsin avhandling som på olika sätt ökar kunskapen 
om öppen innovation. Vi sammanförde dem för att 
höra vad de kommit fram till.

Berätta om era avhandlingar!
anna: Min avhandling handlar om ledning av öppna 

innovationssamarbeten: stora, komplexa samman-
hang där många organisationer och individer ska 
komma överens. Det har blivit allt mer populärt, 
men är inte alltid så lätt att lyckas med. Jag har 
under fyra års tid studerat Safer, ett centrum för  
trafik- och fordonssäkerhetsforskning i Göteborg 
med 25 partnerorganisationer. Fokus ligger på 
ledarens roll och de verktyg som står till buds när 
spelreglerna inte längre är desamma som i en tradi-
tionell, byråkratisk organisation. Min avhandling 
visar att ledaren inte kunde förlita sig på sin formella 
position för att leda samarbetet och utkräva ansvar, 
utan måste använda andra ledarskapspraktiker.

david: Mitt avhandlingsarbete handlar om öppen 
innovation i processindustrier, till exempel gruv- 
och oljeindustri. Vad finns det för utmaningar när 
man vill utbyta kunskap och information i utveck-
lingsprojekt mellan organisationer? Hur förändras 
de över ett projekts olika faser? Och hur bör utveck-
lingsprocesserna designas? Jag menar att företag 

Öppen 
innovation 
kräver 
kommunikation

måste se över sina utvecklingsprocesser, för att bli 
bättre på att identifiera och hantera de möjligheter 
och problem som följer med interorganisatorisk 
samverkan. De flesta företag är internt fokuserade. 
När externa projekt introduceras skapas spän-
ningar och osäkerhet. Under projektets olika faser, 
från utveckling till implementering, uppkommer 
en mängd olika problem och samarbetsaktiviteter. 
Det är kanske inte samma deltagare som ska vara 
aktiva i alla faser, och det kan behövas olika former 
av kommunikation och samordning mellan delta-
garna.

Anna, vilka krav ställs på ledarskapet 
i stora, öppna innovationssamarbeten?

anna: Att arbeta i öppna innovationsprojekt är 
komplext och tidskrävande, både för deltagare och 
ledare på olika nivåer. För att skapa ny kunskap och 
innovation tillsammans krävs att man vågar accep-
tera osäkerhet och snabba förändringar. Det kan 
vara svårt att frigöra sig från logiken i en traditionell 
organisation – hierarkier, tydliga beslutsvägar och 
möjlighet att utkräva ansvar. För att få individer och 
partnerorganisationer att känna sig motiverade att 
bidra, behöver man jobba med relationerna. Det 
blir en kontrast till det teknokratiska ledarskap som 
vi ser inom många företag i dag. Jag tror att det finns 
två stora fallgropar för öppna innovationsledare. 
Den ena är att man försöker leda öppna innova-
tionsprojekt med samma typ av verktyg, processer 
och tidsplaner som ett internt innovationsprojekt. 
Det kan bli ödesdigert när man ska få ihop viljor och 
arbetskraft från en mängd olika partners. Den andra 
fallgropen är att ha en överdriven tilltro till immate-
rialrättsliga avtal, att de ska stödja och reglera inno-
vationsprocessen. Avtal har naturligtvis en funktion, 
men i praktiken handlar det mycket om parternas 

text åse karlén

Det har alltid funnits företag som dragit nytta av att samverka 
med sina kunder och andra externa aktörer. Fenomenet är alltså 
inte nytt. Men 2003 myntade professor Henry Chesbrough begrep-
pet ”öppen innovation”, och det har fått genomslag både i prakti-
ken och i forskningen. David Rönnberg Sjödin och Anna Yström är 
nydisputerade inom ämnet.
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vationsprocessen. Jag gillar att den öppnar upp för 
interaktion mellan människor.

david: Fördelarna med öppen innovation är många. 
Det kan leda till minskad tidsåtgång och lägre kost-
nader för utveckling. Det finns också större potential 
för kommersialisering av kunskap. Det är spän-
nande! Bättre kunskapsflöden minskar behovet av 
att uppfinna hjulet på nytt, och frigör resurser till att 
fokusera på våra viktigaste framtidsutmaningar.

anna: Som forskningsområde är öppen innovation 
spännande eftersom det är ett relativt nytt fält. Prak-
tik och teori växer fram i nära samspel. Det finns ett 
genuint behov hos praktiker att förstå mer om vad 
detta paradigmskifte innebär, men vi akademiker 
måste också utveckla och uppdatera teorier och 
modeller. De gör att vi bättre kan förstå vad som hål-
ler på att ske.

Hur ser ni på Henry Chesbroughs bidrag, och på 
kunskapsutvecklingen kring öppen innovation?

david: Chesbroughs bidrag är förstås viktigt. Han 
lyckades binda samman ett flertal olika trender och 
forskningsområden inom akademi och praktik. Där-
med skapade han ett bredare ramverk i en säljande 
förpackning.

anna: Chesbrough studerade ett antal olika organi-
sationer och deras innovationsprocesser innan han 
lanserade begreppet 2003. Det är alltså ett koncept 
som är grundat i empiriska studier, vilket stärker 
dess trovärdighet. Jag tror att Chesbrough var både 
smart och hade lite tur när han blev först med att 
mynta begreppet. När man tittar tillbaka på all 
forskning som publicerats ser man att öppen inno-
vation används väldigt brett, för att beskriva många 
olika saker. Antalet publikationer fortsätter att öka, 
så begreppet har ännu inte blivit passé. Men jag har 
svårt att se att det kommer finnas kvar som ett stort 
forskningsområde i sin egen rätt. Det kommer nog 
införlivas i andra, större områden, eller utvecklas 
till ett empiriskt fenomen som studeras utifrån en 
mängd olika perspektiv. Det har implikationer för 
hur vi ser på organisationsgränser, ledarskap, im-
materialrätt, organisationskultur, identitet, projekt, 
innovationsprocesser och mycket mer.

Vilka aspekter av öppen 
innovation behöver belysas mer?

david: Litteraturen kring öppen innovation har fort-
farande en del luckor. Det gäller särskilt när man 
försöker överföra öppen innovationslogik från en 
övergripande, strategisk nivå till en mer konkret, 
operationell nivå – och de utmaningar som pro-
jektledare och fou-chefer dagligen ställs inför. Hur 
vet man när man ska insourca eller outsourca kun-
skap och teknologi? Vem ska ta dessa beslut? Vilka 
beslutsstöd och utvärderingkriterier kan använ-
das? Det är frågor som jag kommer att fokusera på 
framöver.

anna: Jag tycker att ledarskapsfrågor inom öppen 
innovation behöver belysas mer, även efter min 
avhandling. Eftersom det finns många olika sätt att 
tillämpa öppen innovation, behöver vi förstå deras 
specifika egenskaper. Först då kan vi förstå hur de 
kan ledas för att nå bästa möjliga resultat.

kontakta 
anna.ystrom@chalmers.se
david.ronnberg.sjodin@ltu.se 

förtroende för varandra. Ledningen måste skapa sta-
bilitet genom struktur och normer, och samtidigt gå 
med på att öppen innovation kan medföra osäkerhet 
och kaos. Det går inte alltid att bestämma resultatet 
på förhand.

David, vad finns det för utmaningar kring 
öppen innovation för processföretag?

david: Möjligheterna att differentiera sig via produkt-
innovation är små för processföretag som lkab, 
ssab eller Höganäs. För att bli konkurrenskraftiga 
på den globala marknaden är de beroende av att 
ständigt förbättra effektiviteten i sina processer. 
lkab beskriver ofta målet med sin processutveckling 
som: ”Mera ton, billigare ton”. Många processföretag 
saknar intern kompetens för att designa produk-
tionsutrustning, de behöver samarbeta med externa 
leverantörer. Samtidigt är utvecklingsprojekt över 
organisationsgränserna ofta mycket svåra att leda 
och organisera. Projekten är komplexa, och beroen-
deförhållanden mellan aktörer, aktiviteter och den 
övergripande processdesignen skapar problem och 
”informationsgap” för både köpare och leverantörer. 
Det kan leda till budgetöverskridanden, tidsfördröj-
ningar och kvalitetsproblem.

Vad har ni för tips till organisationer 
som vill jobba med öppen innovation?

anna: Underskatta inte de resurser, både tid och 
pengar, som krävs för att nå framgång. Om det finns 
andra sätt att uppnå samma mål – testa det först! 
Man måste vara väldigt övertygad om fördelarna 
med att ingå samarbete, eftersom det kommer 
krävas mycket för att lyckas. Mitt andra tips är att 
löpande diskutera mål och intentioner. Ett vanligt 
förekommande misstag är att man antar att alla 
parter har samma mål, och samma tankar om hur 
man ska nå dit. Med löpande diskussioner kan man 
hantera problem och konflikter tidigt, och hålla 
samarbetet på rätt bana. De kan också hjälpa till att 
utvärdera det egna deltagandet.

david: Jag vill råda företag att först se över sina utveck-
lingsprocesser och identifiera möjligheter till exter-
na samarbeten. Det är viktigt att komma ihåg att 
öppen innovation inte är allt eller inget. Olika grader 
av öppenhet kan vara lämpliga beroende på förut-
sättningarna. Att bygga upp en organisation som är 
duktig på att hantera import och export av kunskap 
och teknologi är inte lätt, och det tar tid. Börja smått 
och lär längs vägen. Sedan vill jag, liksom Anna, 
understryka vikten av kommunikation. Missförstånd 
uppstår lätt om man inte är medveten om ut- 
maningarna. Framgångsrika samarbeten kräver för-
troende, och möjliggör gemensam problemlösning.

Hur definierar ni öppen innovation, 
och vad ser ni för fördelar med fenomenet?

david: Jag brukar använda Chesbroughs definition 
från 2006: ”Öppen innovation är ett medvetet in- 
och utflöde av kunskap för att accelerera intern 
innovation, och utöka marknaden för externt 
användande av interna innovationer.” Det handlar 
alltså om ett medvetet förhållningsätt till externt 
samarbete.

anna: Jag har i avhandlingen valt att luta mig mot 
Chesbroughs definition från 2011. Den handlar om 
att se öppen innovation som ett sätt att dela kun-
skap med andra, och bjuda in dem att delta i inno-

Anna Yströms avhandling har 
titeln Managerial Practices for Open 
Innovation Collaboration: Authoring 
the spaces ”in-between”. Hon vill i 
sin fortsatta forskning både bredda 
och fördjupa insikterna från avhand-
lingen.

– Jag är även intresserad av 
att titta på andra former av inter-
organisatoriska samarbeten. Öppen 
innovation är trots allt bara en  
pusselbit i de stora förändringar som 
vi ser kring innovationsprocesser och 
organisering.

David Rönnberg Sjödins avhandling 
har titeln Managing Joint Develop-
ment of Process Technologies. Empi-
rical Studies of Interorganizational 
Collaboration within the Process 
Industries. Han forskar vidare om 
öppen innovation med ett flertal 
större svenska bolag, för att utröna 
hur framtidens produktutvecklings-
processer påverkas.

– Jag undersöker möjligheter och 
risker som uppkommer när öppen 
innovation integreras i utvecklings-
processen, och hur de kan hanteras 
på ett systematiskt sätt.

bild: A
teljé G

rodan
bild: Caroline Ö

rm
gård



10  |  e n t r é  4  •  2013 www.esbri.se

Det har blivit vanligt att göra generaliseringar 
om darwinism på processer långt bortom vad 
Darwin kunde förutse. Johan Kask menar att 
man inte kan applicera Darwin på vad som 
helst utan att ta hänsyn till hela hans teori. 
Själv har han granskat musikindustrin.

johan kask har lagt fram sin avhandling 
On Business Relationships as Darwinian Sys-
tems vid Örebro universitet. Han föreslår en 
modell för hur darwinism kan bidra till studier 
av entreprenörskap, och anlägger ett darwin-
istiskt perspektiv på skivindustrins kollaps 
efter år 2000.

– Det händer ju mycket där, det har blivit ett 
helt annat ekosystem, säger Johan Kask.

Han föreslår ett schema i fyra delar. En peri-
od av stabilitet och ordning med en domine-
rande design, följs av ett tillstånd av avbrott. 
Det leder till en osäker period av fermentation, 
som följs av ett tillstånd där en dominerande 
design väljs och blir till mönster för nästa peri-
od av stabilitet.

Hela efterkrigstiden dominerades ekono-
min för inspelad musik av sex stora skivbolag. 
Skalekonomi var den viktigaste fördelen. Nya 
små bolag förblev små, gick under, eller blev 
uppköpta. Det naturliga urvalet i den miljön 
främjade inte nya variationer.

– Stabilitet föder ett behov av anpassning 
och imitation snarare än förändring och inno-
vation, säger Kask.

År 2000 var den svenska skivindustrin, med 
en försäljning på 1 654 miljoner kronor, större 
än den någonsin varit. Åtta år senare hade för-
säljningen kollapsat till mindre än hälften, 782 
miljoner kronor. Vad var det som hände?

Runt sekelskiftet hade Sverige en bred-
bandshastighet och datortillgång som var 
bland de bästa i världen, tack vare ambitiösa 
satsningar. Det möjliggjorde nedladdning, och 
sedan streaming, av musik i stor skala. Det för-
ändrade på ett katastrofalt sätt skivindustrins 
habitat, och tog död på den grundläggande 
förutsättningen som varit en dominerande 
design under hela 1900-talet: Att musik var 
något man köpte på fysiska fonogram.

– Det är tydligt att de etablerade skivbola-
gen har varit väldigt misstänksamma mot den 
nya tekniken, och mest fokuserat på att sätta 
krokben för den.

Identitet, vanor, olika branschstandarder 
och i vissa fall hundra år av tradition har stått i 
vägen. I stället för att möta förändringen käm-
pade skivbolagen emot den. De misslyckades 
med att anpassa sig till den nya miljön.

– Nedgången skyllde skivbolagen på illegal 
nedladdning.

Och det gjorde de trots att heminspelade 
kassetter och hembrända cd-skivor under hela 
1980- och 1990-talet inte hade lyckats bromsa 
industrins ökande intäkter.

när en miljö förändras  uppstår varia-
tion och nya varianter kan frodas. Johan 
Kask menar att den traditionella bilden av en 
entreprenör som någon som har en radikalt 
originell idé och är beredd att ta stora ris-
ker, egentligen bara verkar fungera under en 
period av oro och instabilitet, utan en stark 
dominerande design. Under eran av fermen-
tation på 2000-talet valdes sedan en variant 
ut som ny dominerande design, och det var 
inte nedladdningen. Streaming står i dag för 
huvuddelen av musikförsäljningen i Sverige.

– Spotify är dominerande nu, säger Johan 
Kask.

Skivbutikerna har kanske betalat det hög-
sta priset för förändringen – mindre än en  
fjärdedel finns kvar. Musiklyssnandet har 

enligt branschen inte minskat, men vi är inte 
längre beredda att betala lika mycket. Och 
kanalerna vi skaffar musik igenom har skif-
tat dramatiskt. Det är ett helt nytt habitat, 
som om savannen plötsligt blivit djungel – en  
internetdjungel.

– Det sätter en väldig press på redan existe-
rande företag att anpassa sig, säger Kask.

kontakta johan.kask@oru.se

Skivbutiken dog i 
internetdjungeln

text paul steen  bild anders liljenbring

Johan Kask är verksam vid Örebro universitet och forskar nu om 
strukturella förändringar i sporthandeln.

liten darwinistisk ordlista

Habitat – miljön som en art måste anpassa sig till

Retention – en arts förmåga att behålla de egenskaper 
som är framgångsrika i ett visst habitat över genera-
tioner

Variation – uppstår naturligt i arter

Naturligt urval – om ett habitat inte har tillräckliga 
resurser till sin population sållas sämre anpassade arter 
bort, och framgångsrika arvsanlag sparas för framtiden 
(”Survival of the fittest”)

Evolution – Hur levande organismers egenskaper för-
ändras under loppet av flera generationer

Fermentation – När ett habitat befinner sig i ett till-
stånd av turbulens där inget system för överlevnad 
dominerar kan en stor variation av arter samexistera
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Hultsfredsandan 
byggs av musik

text åse karlén  bild christine lundh

terade Hultsfredsfestivalen, med Erasure som 
ett av dragplåstren.

Men föreningens engagemang sträckte sig 
över hela året. Spelningar arrangerades konti-
nuerligt och man strävade efter att skaffa egna 
spelställen. Till att börja med tog man över 
källaren till Folkets hus. 1992 byggdes Metro-
pol, ett jättehus med konsertlokaler, kontor, 
restaurang och pub. Drivna ungdomar var 
gnistan – men det hade inte gått utan arbets-
villiga föräldrar.

– Hur bygger man föreningssamverkan? Jo, 
man plockar med föräldrarna. Det gäller om 
man behöver någon som skjutsar till idrotten, 
och det gällde också för att bygga upp Hults-
fredsfestivalen. Den äldre generationen fann 
arbetsgemenskap och nya vänner. Och de ville 
också sätta Hultsfred på kartan. Som någon sa: 
”Det är fantastiskt med festival, om det inte 
vore för den jävla musiken”.

– På mindre orter finns ett socialt tryck i och 
med att alla känner alla. Rockparty var duk-
tiga på att använda lokalsamhället. Det kunde 
handla om att åka och paniklåna ett diesel-
aggregat. Ägaren kunde knappast protestera, 
konstaterar Jonas Bjälesjö.

rockpartys motto var: ”Går det inte så går 
det ändå”. Envisa eldsjälar lyckades uppbåda 
ett brett engagemang. Det födde ett spritt 
entreprenörskap, och en kreativ och lärande 
miljö. Men varför just i Hultsfred?

– Det är så lätt att peka på orsakerna i 
efterhand. Om man hade letat efter tecken  

Säg ”Hultsfred” och de flesta tänker nog på 
musikfestivalen. 24 år i rad arrangerades den, 
först i liten skala och senare med över 30 000 
i publiken. Hur var denna framgångssaga möj-
lig? Jonas Bjälesjö hittar förklaringar i platsen 
och människorna, och i symbiosen mellan det 
rockigt rebelliska och det trygga föreningslivet.

jonas bjälesjö är musikälskare och etno-
log. Han är uppvuxen i Hultsfred och tidig 
medlem i den ideella musikföreningen Rock-
party, som bland annat arrangerade Hults-
fredsfestivalen. Förförståelsen fanns alltså 
redan när han bestämde sig för att börja forska 
om festivalens utveckling.

Bjälesjös doktorsavhandling har titeln 
Rock’n’roll i Hultsfred – Ungdomar, festival och 
lokal gemenskap och har lagts fram vid Lunds 
universitet. Studien bygger på deltagande 
observation, samtal och intervjuer – till stor del 
i fält, under pågående festival. Åren 1997–2009 
deltog han i festivalen med fokus på avhand-
lingen. 2010 gick Rockparty – och Hultsfreds-
festivalen – i konkurs.

– Jag har varit med under hela resan. Hults-
fredsfestivalen har sin grund i ett samhälls-
entreprenörskap, några ungdomar ville få 
saker att hända. Det fanns en vilja att göra 
något för bygden. Så småningom utvecklade 
det sig till företagande, säger Jonas Bjälesjö.

Rockparty handlade först om att arrangera 
mindre spelningar med lokala band. De följdes 
av mer långlivade akter som Ebba Grön, Eld-
kvarn, och även utländska artister. 1986 debu-

1979–1980 hade man nog inte hittat några. Det 
fanns inget musikliv i Hultsfred då, men det 
fanns musikintresserade personer. Tillfällig-
heter gjorde att de möttes vid rätt tid.

– Hultsfreds kommun var tyvärr oförstående 
till en början. De såg bara ett gäng oansvariga 
ungdomar och kunde inte tro att det fanns 
någon bärkraft i det hela. Det var egentligen 
inte förrän vi fick eu-medel och en universi-
tetsutbildning som de blev intresserade. Det är 
sådant som kommunfolk förstår.

Hultsfredsfestivalen arrangerades varje år 
fram till 2010, då föreningen gick i graven. Sorg-
ligt, javisst, men ur festivaldammet reser sig en 
rad nya initiativ.

– På landsbygden är vi vana vid krigsrubriker 
av typen ”Nu dör orten!” men det är synd att se 
det så. Mycket av det som byggdes upp under 
åren med festivalen finns fortfarande kvar. Vi 
har till exempel Campus Hultsfred och en unik 
högskoleutbildning.

– Hultsfred är som en transformator dit folk 
har kommit och sedan slungats ut till andra 
jobb i musikbranschen. Nätverken består, och 
vi använder dem i utbildningen.

som direkta och indirekta avknoppningar 
från festivalen finns till exempel boknings-
bolag, managers, webbyråer, eventföretag, 
Popkollo, Svenskt Rockarkiv och rockabilly-
festivalen Hultsfreed Hayride. Sommaren 2013 
var det också premiär för This is Hultsfred, en 
ny musikfestival på den legendariska platsen 
vid sjön Hulingen.

– This is Hultsfred är en nytändning som 
balanseras med nostalgi. Bakom initiativet 
står några av mina studenter tillsammans med 
ungdomar från Hultsfred. Ett par av festivalens 
gamlingar agerar mentorer och hjälper till med 
det praktiska. Det här tror jag mycket på! Det 
kan bli en återstart för ortens kreativa entrepre-
nörskap, säger Jonas Bjälesjö.

kontakta jonas.bjalesjo@lnu.se

Jonas Bjälesjö är ansvarig för 
utbildningen Music & Event 
Management i Hultsfred, och 
verksam vid Linnéuniversitetet. 
Han forskar om hur festivaler 
påverkar små orters identitet, 
kunskap och ekonomi. Vilka 
lokala värden finns kvar när festi-
valen försvinner?
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Svenska FoU-satsningar ger dålig utdelning. 
Svensk innovationskraft är i topp. Lärar-
undantaget är en bromskloss för akademiskt 
entreprenörskap. Sverige är bäst i världen på 
innovation! I debatten om Sveriges prestatio-
ner när det gäller innovation och entreprenör-
skap blandas lovord med domedagsprofetior. 
Inte minst i politiska sammanhang. En ny rap-
port från Esbri och Vinnova reder ut begreppen.

de påståenden som förs fram när det pratas 
om innovation är motstridiga, och kopplingen 
till aktuell forskning och statistik är ofta svag. 
Det vill författarna bakom Det innovativa Sve-
rige råda bot på.

I rapporten ger nio svenska forskare, från 
de tre ledande innovationsforskningscentru-
men Cesis, Ciir och Circle, en nyanserad bild 
av Sverige som innovations- och kunskaps-
nation. Hur står sig ”det nya Sverige” i en 
internationell jämförelse? Existerar den svens-
ka paradoxen? I vilket land får en investerad 
fou-krona störst effekt? Och är sambandet 
mellan nyföretagande och innovation alltid 
positivt? Det är några av de frågor som fors-
karna söker svar på.

Sverige toppar regelmässigt olika rank-
ningar som mäter innovations- och konkur-
renskraft. Samtidigt varnar många för att våra 
satsningar på forskning ger dålig utväxling. 
Tanken att vi pytsar in stora slantar till fou 
men får ut lite i form av nya innovationer, bru-
kar kallas för ”den svenska paradoxen”. Men 
forskningen kring den här påstådda paradox-

en är långt ifrån enig, och egentligen finns det 
kanske flera paradoxer. 

Olof Ejermo och Martin Andersson från 
Circle tar fasta på det i sitt kapitel Tre versioner 
av den svenska paradoxen. De tre paradoxer de 
siktar in sig på är 1) Det är fel på vår högtekno-
logisektor – ”den egentliga svenska paradoxen”. 
2) Akademin presterar otillräckligt – ”den aka-
demiska paradoxen”. 3) Vi är inte tillräckligt 
entreprenöriella – ”den entreprenöriella para-
doxen”.

– Paradoxerna bygger på att utfallet inte 
når upp till förväntningarna, givet de resurser 
som avsatts inom respektive område. Är det så, 
eller kan förväntningarna vara för högt ställda?, 
säger Martin Andersson.

– Vi har spetsat till påståendena något för att 
tydliggöra resonemanget. På ett generellt plan 
präglas diskussionerna om paradoxer av ett 
ifrågasättande av Sveriges innovationssystem, 
samt av näringslivets villkor och prestation. 
Samtidigt har Sverige som land haft en bättre 
ekonomisk tillväxt än de flesta andra oecd-
länder sedan mitten av 1990-talet. Även om 
kopplingen mellan innovation och tillväxt är 
svårgreppbar tyder mycket på att innovation 
har tillväxteffekter. Det verkar osannolikt att 
Sverige numera systematiskt skulle prestera 
dåligt inom alla de här tre områdena.

En slutsats i Ejermos och Anderssons kapi-
tel är just att Sverige faktiskt presterar mycket 
bra på flera områden. Vår teknologiutväxling 
(patent per fou-krona) fortsätter att öka. 
Svenska akademiker presterar bra både inom 

framtagning av ny teknik och inom inter-
aktion med näringslivet. Universitetsanställda 
står bakom 5–7 procent av det totala antalet 
svenska patent vid European Patent Office. 
Siffror som ligger i nivå med – och till och med 
lite över – usa:s, som ofta används som mått-
stock i de här sammanhangen.

– Det finns inga belägg för att Sveriges aka-
demiska sektor presterar dåligt inom kommer-
sialisering. 

när det gäller entreprenörskap ser det inte 
riktigt lika bra ut. Sverige hamnar regelmäs-
sigt en bit ner på listorna när egenföretagan-
de, nyföretagande och vilja att starta företag 
undersöks – i exempelvis den årliga Global 
Entrepreneurship Monitor (gem). 

– Frågan är hur entreprenörskapet påverkar 
andra utfallsvariabler, som tillväxt, sysselsätt-
ning och innovation? Här är forskningen inte 
entydig. Att ha en större andel snabbväxande 
företag verkar gynna tillväxten. Sysselsättning-
en kan gå åt båda hållen totalt sett, bland annat 
beroende på om ett nytt företag gör så att ett 
eller flera andra företag går i konkurs.

– Kvaliteten på entreprenörskapet verkar 
vara avgörande. Det är därför av stort intresse 
för policy att veta mer om vilken typ av entre-
prenörskap som kan vara aktuellt att stödja, 
konstaterar Martin Andersson.

Cesisforskarna Hans Lööf och Maxim Savin 
har grävt djupare i frågan om vilken utdelning 
satsningar på forskning ger. I kapitlet Vem är 
mest innovativ? har de studerat 355 000 patent 

text jonas gustafsson & åse karlén  collage johan brunzell

Hur bäst är Sverige?



e n t r é  4  •  2013  |  13www.esbri.se

som beviljats av den amerikanska patentmyn-
digheten uspto. 11 europeiska länder och 18 
branscher har studerats under en 15-års- 
period. I vilket land får en krona som inves-
teras i forskning och utveckling störst effekt? 

– Ett lands förmåga att skapa nya innovatio-
ner handlar inte bara om hur många miljarder 
kronor man satsar på forskning och utveck-
ling, utan också om hur effektivt pengarna 
används, säger Hans Lööf.

resultaten visar att både fou-utgifter 
och antal patent varierar kraftigt mellan oli-
ka branscher och länder. fou-utgifterna per 
anställd är exempelvis 100 gånger större i läke-
medelsbranschen jämfört med textil-, bekläd-
nads- och läderbranschen. Antalet patent per 
sysselsatt är omkring 100 gånger så stort inom 
branschgruppen datorer och kontorsmaskiner 
som inom textil- och träindustrin. 

– Genom att ta hänsyn till de bransch-
specifika skillnaderna i fou och patent, stäl-
ler vi frågan: Allt annat lika, i vilket av de elva 
länderna har en investerad fou-krona störst 
sannolikhet att resultera i ett uspto-patent? Vi 
visar på stora skillnader i fou-produktiviteten 
inom samma branscher tvärs över Europa. 
Några länder är alltid, eller nästan alltid, i en 
ledande position inom de 18 branscherna och 
några länder är alltid, eller nästan alltid, i en 
bottenposition. 

– Det tyder på att de mest framgångsrika 
länderna är de som bäst lyckats utveckla och 
anpassa sina institutioner till innovations-
verksamhetens behov. Dessa institutioner kan 
definieras som ”spelreglerna i ett samhälle” 
och här ingår exempelvis lagar, förordningar, 
moraliska normer och kvaliteten på utbild-
ningssystemet, säger Lööf.

framgångsrikast av alla på detta är Sve-
rige. Lööf och Savin kommer fram till att Sve-
rige har det effektivaste innovationssystemet 
bland de undersökta länderna. Det gäller för 
både hög- och lågteknologiska branscher. I 12 
av de 18 undersökta branscherna är sannolik-
heten att en fou-krona resulterar i ett nytt 
beviljat uspto-patent störst, eller näst störst, 
i Sverige. Även Nederländerna, Finland och 
Tyskland har hög fou-produktivitet. I andra 
änden av spektrumet hittar vi Italien, Spanien 
och England som skapar få patent per forsk-
ningskrona, relativt sett.

Det finns också skillnader i vilka länder som 
”tjänar” mest på att ett nytt företag startas, 

åtminstone när det kommer till innovation. 
Joakim Wincent, Sergey Anokhin, Erkko Autio 
och Håkan Ylinenpää undersöker sambandet i 
sitt kapitel Nyföretagande och innovation. 

– Det har länge antagits att det finns ett 
generellt positivt samband mellan nyföre-
tagande och innovation, och många länder 
anpassar sin politik efter detta. Men vår stu-
die visar att den politiken inte nödvändigtvis 
är välgrundad i forskningen, säger Håkan Yli-
nenpää.

– Vi visar i stället att sambandet i hög grad 
är beroende av vilken typ av företagande det 
handlar om, och av ett lands utvecklingsnivå. 
Sambandet är positivt i utvecklade länder som 
Sverige, men negativt i länder i tidiga utveck-
lingsskeden.

förklaringen ligger i  de olika typer av 
möjligheter som exploateras. Entreprenörer 
som är verksamma i mindre utvecklade län-
der riktar vanligen in sig på affärsidéer med 
en låg innovativ nivå, det vill säga de imite-
rar redan befintliga koncept. Drivkraften för 
att engagera sig i sådana affärsmöjligheter är 
ofta nödvändighetsbaserad, det är ett så kallat 
levebrödsföretagande. Inte sällan är det enda 
alternativet till arbetslöshet. Entreprenörer i 
utvecklade länder exploaterar i större utsträck-
ning högkvalitativa, innovativa möjligheter 
som stimulerar teknisk utveckling och sporrar 
den globala innovationen.

– Vi ifrågasätter överdrivet enkelspåriga och 
ogenomtänkta policyinitiativ där ett ökat ny-
företagande förutsätts ha positiva effekter på 
ett lands innovativa förmåga. Att främja entre-
prenörskap i hopp om att stimulera innovation 
är ett tveksamt val för länder i ett tidigt skede 
av utvecklingen. I senare stadier av utveckling 
är det tvärtom rätt väg att gå. Detta bör inte 
tolkas som att vi föreslår att mindre utvecklade 
länder ska sluta stödja sina nyföretagare – bara 
att det är fel att insatserna motiveras av inno-
vationsfrämjande argument.

– Vi vill även peka på behovet av en särskild 
policy i utvecklade länder som stöttar höginno-
vativa gaseller och den innovativa utvecklings-
kraft som finns i den typen av företag, säger 
Håkan Ylinenpää.

kontakta
martin.andersson@circle.lu.se
hans.loof@indek.kth.se
hakan.ylinenpaa@ltu.se

mer om rapporten

Det innovativa Sverige. Sverige som kunskapsnation i 
en internationell kontext har producerats i samarbete 
mellan Vinnova och Esbri under 2013.

Nio forskare har bidragit till rapporten: Martin Anders-
son, Circle, Sergey Anokhin, Ciir, Erkko Autio, Ciir, Olof 
Ejermo, Circle, Niclas Lavesson, Circle, Hans Lööf, Cesis, 
Maxim Savin, Cesis, Joakim Wincent, Ciir, och Håkan 
Ylinenpää, Ciir.

Det innovativa Sverige finns att beställa i tryckt format 
från www.vinnova.se 

Den finns även att ladda ner på www.esbri.se

mer om centrumen

Cesis står för Centre of Excellence for Science and 
Innovation Studies och har sin bas på KTH och Inter-
nationella Handelshögskolan i Jönköping. Läs mer på 
www.cesis.se

Ciir står för Centre for Interorganisational Innovation 
Research och finns vid Luleå tekniska universitet och 
Umeå universitet. Läs mer på www.ciir.se

Circle står för Centre for Innovation, Research and 
Competence in the Learning Economy och är knutet 
till Lunds universitet. Läs mer på www.circle.lu.se

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

Martin Andersson Håkan YlinenpääHans Lööf
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inom varje familjeföretags identitet finns 
flera egenskaper som kan uppfattas som mot-
satser. Börje Boers har studerat familjeföretag 
ur ett dualitetsperspektiv för att ta reda på 
hur egenskaperna kan komplettera varandra, 
i stället för att ses som motsatser.

– Familjeföretagande har betraktats som ett 
gammalt, oprofessionellt och mindre bra sätt 
att driva företag. Men det är viktigt att tänka 
nytt när man studerar familjeföretag. Det gäl-
ler att fråga sig varför dessa företag ofta är så 
framgångsrika, säger Boers.

Han har studerat familjeägda medieföretag 

med fokus på fyra dualiteter: formalitet/infor-
malitet, beroende/oberoende, gamla vägar/
nya vägar och kommersialism/journalistik.

– Det är inte jag som har hittat på de här 
dualiteterna, de finns redan i litteraturen. Men 
jag upptäckte ganska snart i mina intervjuer 
att de var bra att utgå ifrån. Ett dualitetsper-
spektiv gör att du kan framhäva båda egenska-
perna. Dualiteterna kompletterar snarare än 
motarbetar varandra, vilket skapar fördelar för 
familjeföretag.

Familjeföretag kan vara både formella och 
informella, och växla mellan de båda egenska-

Familjer skapar 
starka företag

text emilie eliasson hovmöller

Uppfattningen att familjeföretag är gamla och oprofessionella 
stämmer inte. Tvärtom: de har möjlighet att växla mellan olika 
egenskaper som är unika för familjeföretag. Om de blir med-
vetna om denna position är det en konkurrensfördel att räkna 
med, menar Börje Boers.

bild: Patrik Svedberg

Börje Boers har lagt fram avhandlingen Organizational identity 
construction in family businesses – a dualities perspective vid 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping. I dag är han  
verksam vid Högskolan i Skövde.
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Boers har man i många svenska familjeföretag 
insett fördelarna med att vara en aktiv ägare 
utan att samtidigt ha rollen som vd.

– Som ägare kan det vara bra att inte ta del 
av dagliga problem, utan att snarare tänka i 
mer visionära banor. Ägaren behöver därför 
inte ha en operativ funktion. Ofta kan det vara 
bättre att sitta i styrelsen för att få en överblick.

Självklart finns det alltid undantag. Boers 
lyfter fram klädföretaget h&m som ett lysande 
exempel på att det inte behöver vara en nack-
del att vd har familjebakgrund.

– Det finns en bild av att en vd från ägar-
familjen inte skulle ha kvalifikationer för job-
bet. Det stämmer inte. När man är uppvuxen i 
ett företag har man insyn och del i traditioner 
och familjekultur som är viktiga för att kunna 
leda företaget framgångsrikt. Toppbetyg väger 
då mindre tungt.

kontakta borje.boers@his.se

perna, beroende på situationen. Det innebär 
fördelar.

– I familjeföretag fattar ägaren beslutet och 
medarbetarna accepterar det eftersom det är 
ägaren som fattat det. Med andra ord är det 
kortare beslutsvägar än i andra företag. Att 
man sedan måste formalisera vissa processer 
betyder inte att man ska bortse från det infor-
mella och flexibla arbetssätt som karaktärise-
rar familjeföretag.

Börje Boers menar att familjeföretag bör 
bli medvetna om hur viktigt det är att få en 
balans mellan dualiteterna. Det är också en 
av avhandlingens huvudsakliga slutsatser.

– Ägarfamiljer måste förstå att de har en 
fördel framför sina konkurrenter. De har möj-
lighet att växla mellan egenskaper som kan 
tyckas motsatta, men som båda är en del av 
företagets identitet.

Har svenska familjeföretag någon fördel 
framför utländska familjeföretag? Enligt Börje 

tagarna verkligen får det stöd med sin affärs-
utveckling som de behöver.

I Kristina Henricson Briggs licentiatupp-
sats Entrepreneurship as a Tool for Economic 
Development: Experiences from Eastern Africa 
kommer hon bland annat fram till att det skul-
le vara mer givande att mobilisera den entre-
prenörskapsanda som redan finns på plats, än 
att försöka skapa den.

Hon varnar också för risken att de som star-
tar projekt i utvecklingsländer lätt hamnar i ett 
etnocentriskt perspektiv som det är svårt att 
bortse ifrån. Bristande kunskaper i språk och 
om den kultur man försöker hjälpa, bidrar 
till missförstånd. Det skulle kunna undvikas 
med bättre utbildning innan projektet startar, 
menar Henricson Briggs, som är verksam vid 
Chalmers. [ha]

kontakta kristina.henricson.briggs@chalmers.se

Kristina Henricson Briggs har studerat hur, och 
på vilka villkor, man kan direktöverföra ett 
koncept som företagsinkubatorer från industri- 
länder till utvecklingsländer. På plats i Uganda 
har hon observerat och intervjuat lokalbefolk-
ningen inför att några svenska studenter tänkte 
starta upp en inkubator där.

för utvecklingsländer kan affärsinkuba-
torer vara ett verktyg för tillväxt. Genom att 
bidra med tjänster och kunskap underlättar 
de i uppstartsprocessen av nya, mindre företag. 
De förbereder helt enkelt företagen på framti-
dens hinder. Men hur väl fungerar affärsinku-
batorer som hjälpinsats? Hur mycket stöd kan 
de egentligen bidra med? Det är något som det 
har forskats mycket om.

En hel del av forskningen visar att inkuba-
torerna används som ett medel för ekonomisk 
tillväxt. Däremot är det inte säkert att småföre-

Inkubatorer som hjälpinsats

Kristina Henricson Briggs

bild: A
nnika R
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      tips till 
          familjeföretag

1. Kommunicera mycket, internt inom ägarfamiljen 
och ”externt” till företaget. Det är viktigt att hitta en 
gemensam identitet och involvera alla medarbetare 
så långt det är möjligt.

2. Ta ansvar som ägare och stå för fattade beslut. 
     Skyll inte på medarbetarna om något går fel.

3. Var öppen. Det är viktigt att vara öppen inom ägar-
familjen, och att även kommunicera mellan gene-
rationer. Ett problem är att ägaren ofta antar att 
sonen eller dottern ska ta över. Det gäller att tidigt ha 
en dialog om detta. ”Barnet” kanske inte vill ta över 
som vd, men ändå vara aktiv ägare. Här skulle en 
utbildning om aktivt ägande vara på sin plats.

3

Ägarfamiljer måste förstå att de har en 
fördel framför sina konkurrenter. 
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lats både epokgörande och nydanande, och är 
en slags krönika över samspelet mellan ekono-
misk utveckling och västerländska värderingar, 
från 1490-talet fram till i dag.

Den nu 80-årige nobelpristagaren slår sig 
ner i en grönskimrande soffa med förgyllda 
träarbeten i ett chambre separée på Grand 
Hotel i Stockholm. Entré har beviljats en fem-
ton minuter lång intervju.

– Jag började arbeta med boken för att jag 
vill rädda Europa från undergången, säger han 
ödesmättat.

– Då, 2008, hade det inte gått upp för mig att 
också usa hade problem. Jag syftar inte bara på 
finanskrisen, utan snarare på den blygsamma 
tillväxten – som är ett resultat av att inno- 
vationstakten saktar in.

Phelps talar långsamt och resonerade, rör sig 

mellan århundraden, världsdelar, realpolitik 
och filosofiska inriktningar i samma mening. 
Namn som Hegel, Cervantes och Kirkegaard, 
svischar förbi. Årtiondena verkar kortare i hans 
värld.

men låt oss backa bandet. År 2006 var 
Edmund Phelps i Stockholm för att ta emot 
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk veten-
skap till Alfred Nobels minne för sin ”analys 
av intertemporala avvägningar i makroeko-
nomisk politik”. I dagligt tal är den benämnd 
”The Golden Rule savings rate” och bygger 
på forskning som Phelps bedrev under sin 
tid på Cowles Foundation vid Yale University 
i början av 1960-talet. Den visar vilken nivå av 
statligt sparande som är mest gynnsam för en 
nations tillväxt. Bland ekonomer är han dock 

Ett samhälles innovationskraft vilar inte på ett 
fåtal briljanta individer. Viktigare är hur gräsröt-
terna ser på sina möjligheter att utvecklas och 
möta utmaningar. Detta enligt Edmund Phelps, 
nobelpristagare i ekonomi 2006. I sin nya bok 
undersöker han samspelet mellan väster- 
ländska värderingar och ekonomisk utveckling, 
från renässansen till i dag.

– en förskjutning av västvärldens vär-
deringar har haft förödande inverkan på de 
breda lagrens innovationskraft. 

Det säger Edmund Phelps som är på en 
ambitiös pr-turné i Europa. Ett dygn i Lon-
don, ett dygn i Stockholm, sedan vidare till 
Warszawa… Boken Mass Flourishing: How 
Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge 
and Change ska marknadsföras. Den har kall-

porträttet | Edmund Phelps

edmund phelps, nobelpristagare på sverigebesök:

»Innovationskraften 
finns hos gräsrötterna«
text anna-karin florén  bild new huadu business school

Edmund Phelps
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ringar hade sin grund i renässansen, men fick 
sin höjdpunkt från och med 1840-talet. De låg 
till grund för den industriella revolutionen, 
först i England för att inom kort även sprida 
sig till Nordamerika, Frankrike och vidare i 
västvärlden.

Moderna värderingar, menar Phelps, ska-
pade ett samhällsklimat som uppmuntrade 
människor att tänka nytt. Det präglades av 
fri konkurrens, utan omfattande patentregler. 
Den enda revolutionerande landvinningen 
vi uppnått sedan 1960-talet, är informations- 
teknologin. I övrigt har innovativiteten stagne-
rat, tycker Phelps. 

– Det är när människor självmant söker sig 
till utvecklande och stimulerande arbeten, 
som innovationskraften uppstår. Förutsätt-
ningarna för ett sådant sökande måste finnas 
i samhället, ytterst i våra värderingar.

vad skulle då detta betyda i praktiken? 
Hur kan vi återuppväcka gräsrötternas inno-
vationskraft?

– Alla frågar mig det, säger Phelps med ett 
leende.

– Likt en läkare har jag nu ställt en diagnos. 
Och jag är för att samhället genomför all den 
kirurgi som leder till att det fungerar bättre.

Lite motvilligt lämnar han i alla fall ifrån 
sig ett recept. Några mediciner är beska. ”Fler 
låglönejobb” är en sådan, ”Höjd skatt för pri-
vatpersoner” en annan.

– I dag är skattesatserna så låga att män-
niskor får fel uppfattning om vilka tillgångar 
de i realiteten besitter. Det måste finnas något 
sätt att begränsa de stora företagens kort- 
siktiga agerande, en möjlighet är att kanalisera 
om värden i finanssektorn och återföra dem 
till startup-företag och medelstora företag.

– Jag tror inte att vi kommer hitta tillbaka 
till den ekonomiska dynamik som fanns i vår 
storslagna historia, om vi inte uppmuntrar 
unga att ge sig ut på upptäcktsfärd. De måste 
ta sig ut ur sin miljö, se världen och skapa nya 
världar för sin egen skull.

läs mer på www.edmundphelps.com

mest känd för sitt arbete med jämviktsarbets-
löshet, alltså relationen mellan arbetslöshet 
och inflation, för vilket Milton Friedman fick 
nobelpriset 2009.

Steget från makroekonomi till gräsrötter 
och innovation kan tyckas långt. Varför valde 
Edmund Phelps att ta sig an ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av arbetstill-
fredsställelse. Jag kände ett inre behov av att 
arbeta med den sociala delen av innovation, 
förklarar han.

phelps menar att det har skett en föränd-
ring i hur vi betraktar arbete. Förändringen 
inleddes på 1930-talet, då arbete främst kom 
att bli ett sätt att tjäna pengar. Men arbete ska 
vara meningsskapande i sig – och är det också 
så länge vi tillåts skapa och vara kreativa i våra 
arbeten. Effekterna har blivit tydliga under 
efterkrigstiden.

Övergången mot ett mer materialistiskt 
samhälle kom med underutvecklade insti-
tutioner, inklusive brister i regelverken som 
omger företag och finansiella institutioner.

– I stället för att vara engagerade i utveck-
lingsprocesser, drivas av upptäckarglädje och 
nybyggaranda, har konsumtion och girighet 
blivit vår främsta drivkraft, säger han under 
seminariet på Näringslivets hus innan inter-
vjun.

det kväver lusten och drivkrafterna för 
innovation på gräsrotsnivå. Phelps tycker 
att allmänheten har missförstått källorna till 
innovationskraften.

– Jag sällar mig till den lilla grupp ekono-
mer som anser att innovation kommer ur 
personliga drivkrafter, att den är ett resultat 
av entreprenörernas iakttagelser och upp- 
levelser. Innovation går inte att beskriva på ett 
mekaniskt deterministiskt sätt.

Han anser att efterkrigstiden har präglats 
av en återgång till konservativa värderingar, 
socialistiska och korporativistiska, som har 
lett till att samhället stagnerat. Detta sätts i 
kontrast till den ”moderna erans värderingar” 
präglade av individualism. Moderna värde-

mer om edmund

Namn Edmund Strother Phelps Jr

Bakgrund Examen i nationalekonomi vid Yale Uni-
versity. Professor i nationalekonomi vid Columbia 
University sedan 1982 och leder Columbia’s Center on 
Capitalism and Society. Mottog Sveriges Riksbanks 
pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 
2006, och Global Economy Prize of Kiel Institute for 
the World Economy 2008.

Aktuell Med boken Mass Flourishing: How Grassroots 
Innovation Created Jobs, Challenge and Change  
(Princeton, 2013). Höll ett seminarium på Institutet för 
Näringslivsforskning (IFN) i oktober 2013.

mer av edmund

Golden Rules of Economic Growth: Studies of 
Efficient and Optimal Investment. Norton, 1966

Microeconomic Foundations of Employment and 
Inflation Theory. Norton, 1970

Rewarding Work: How to Restore Participation 
and Self-Support to Free Enterprise. Harvard 
University Press, 1997

Det måste finnas något sätt att 
begränsa de stora företagens 

kortsiktiga agerande
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de enmansföretag, som anställer en person 
extra vid högsäsong.

– En anledning till att studera den långsik-
tiga utvecklingen, är att vi kan se hur många 
företag som lyckas. I dag vill många som stu-
derar turism vid Mittuniversitetet starta eget. 
Min uppfattning är att branschen är ung och 
har förutsättning att växa. Därför är det viktigt 
att ta reda på hur vi kan underlätta för dem.

– Min forskning visar att företag som startas 
av personer som har erfarenhet av branschen 
sedan tidigare, har större chans att överleva. 
Av det kan man dra slutsatsen att det är viktigt 
att arbeta med mentorer och nära samarbeten 
för kunskapsuppbyggnad.

– Infödda gjorde också bra ifrån sig, efter-
som de kan området och känner folk lokalt. 
Ofta säger man att det är bra att det kommer 
folk utifrån, men man pratar inte om hur bra 
det är med människor som känner sin trakt. 
Det är en möjlighet för människor att stanna 
kvar i sin hembygd.

i jokkmokk finns ett samiskt museum som 
arbetar för att bevara och aktivt utbilda män-
niskor om samisk kultur. Det riktar sig inte 
bara till turister, utan också till lokalbefolk-
ningen. Att grupperna som man tar emot är 
blandade gör det extra intressant.

– Om man arbetar på det här sättet kan 
turism bli en hörnsten i arbetet med lokal 
utveckling. Nuförtiden står landsbygden under 
hård press för att överleva. Turismindustrin 
handlar inte bara om vacker natur. Den är en 
del i att utveckla produkter och tjänster för 
människor från andra orter och länder, säger 
Patrick Brouder.

kontakta patrick.brouder@miun.se

Patrick Brouder har disputerat vid Mittuniversitetet. Avhand-
lingen har titeln Tourism Development in Peripheral Areas  
– Processes of Local Innovation and Change in Northern Sweden.

www.esbri.se

näringen är känslig för den ekonomiska utveck-
lingen i resten av världen, medan turism- 
näringen ger möjlighet till utkomst från olika 
näringar, och ökar motståndskraften mot för-
ändringar i konjunkturen.

– I de perifera områden som jag studerat har 
det funnits turism i hundra år nu, men många 
småföretag som försöker leva på det är rela-
tivt nystartade. Om man följer utvecklingen 
under de senaste tio åren, ser man att det har 
startat ett betydande antal nya företag under 
senare år.

20–25 procent av företagen överlever lång-
siktigt, konstaterar Brouder. Det är jämför-
bart med andra branscher. De som överlever 
lyckas ofta öka omsättningen något över tid. 
Däremot bidrar företagen bara måttligt till att 
minska arbetslösheten. Efter ett fåtal år har de 
i genomsnitt 1,5 anställda per företag. Ofta är 

Turismens entreprenörer på landsbygden bidrar 
till ett rikare kulturliv, ökad samhällsservice 
och mildrar effekten av konjunkturcykler. I dag 
utgör turismföretagen 2–3 procent av BNP, men 
sektorn har stor tillväxtpotential. Det menar 
Patrick Brouder.

– när jag kom till Umeå från Irland för sex år 
sedan, för att ta en magisterexamen i geografi, 
slog det mig hur få turister som fanns i om- 
rådet. Det gjorde mig nyfiken. I Irland är 
turism vanligare och det finns större erfaren-
het av turismnäring på landsbygden, säger 
Patrick Brouder, som forskar kring utveck-
lingen av turismnäring i perifera regioner.

I sin avhandling har han studerat småföre-
tag inom turismindustrin, och deras bidrag till 
den lokala och regionala ekonomin.

– Det blev tydligt för mig hur mycket posi-
tivt turismen för med sig. Företagens verksam-
heter ger ringar på vattnet i samhällen där en 
åldrande befolkning och låga skatteintäkter 
begränsar alternativen för unga människor.

med turismen blir samhället mer livaktigt.  
I Jokkmokk, som är en av de orter Brouder stu-
derat, har festivaler och andra arrangemang 
stor betydelse utöver det ekonomiska värdet.

– I Jokkmokk finns två stora mataffärer, samt 
några caféer och restauranger, som sannolikt 
inte skulle finnas där om det inte vore för 
turisterna. Aktiviteterna som ska locka turis-
ter handlar ofta om kultur och konst, som de 
bofasta invånarna också har nytta och glädje 
av.

Ett problem, menar Brouder, är att turism 
ofta jämförs med gruv- och tränäringarna i 
samma områden. I ekonomiska termer är de 
senare betydligt mer lönsamma. Men gruv- 

Turism ger 
levande landsbygd
text anna-karin florén  bild agneta nyberg
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stor utsträckning av sådant som de själva inte 
har någon kontroll över. 

Allt det här har Anna Åslund sammanfattat 
i en processkarta. Tanken är att den ska kun-
na användas för att analysera hur ett socialt 
entreprenörskapsprojekt fungerar, och om det 
kan förbättras på något sätt.

En slutsats hon drar är att det finns åtskil-
ligt som samhället kan bidra med för att ge fler 
sociala entreprenörer ännu bättre möjligheter 
att i sin tur bidra med mer värde tillbaka till 
samhället. Till exempel inom områden som 
klimat, segregation och globalisering, där den 
här typen av entreprenörer gärna är verksam-
ma. [jg]

kontakta anna.aslund@miun.se

Åslund belyser ett 
antal byggstenar som 
är förutsättningar 
för värdeskapandet: 
oidentifierade behov, 
kunskap om sam-
manhanget, identifie-
rat behov, en idé eller 
en vision, samt någon 
form av organisation. 

Aktiviteter som skapar värde är att befinna sig 
i sammanhanget, att göra en kunskapsanalys, 
att söka efter en lösning, att organisera och 
mobilisera, samt att förverkliga. 

Värdeskapandet är även beroende av pro-
cesser som ligger utanför själva organisatio-
nen. Sociala entreprenörer påverkas alltså i 

Anna Åslund

Sociala entreprenörer, eller samhällsentrepre-
nörer, har som mål att skapa värde i samhäl-
let. Men det är inte alltid uppenbart vad värdet 
består i. Anna Åslund har undersökt hur mana-
gementmodellen TQM kan öka förståelsen för 
vilka samhällsvärden en social entreprenör 
bidrar med.

anna åslund har lagt fram  licentiat-
uppsatsen Value Creation within Societal 
Entrepreneurship – A Process Perspective vid 
Mittuniversitetet. I den har hon gjort en litte-
raturstudie och tre fallstudier – alla med pro-
cessfokus. Resultaten visar att samhällsvärden 
i socialt entreprenörskap skapas med hjälp av 
en huvudprocess, som kompletteras av flera 
del- och stödprocesser.

Underlätta för samhällsförbättrarna

Chefens attityd avgör tillväxten
Ledningens inställning till tillväxt är avgörande för om företaget fak-
tiskt växer eller inte. Det visar Anders Isaksson, Vladimir Vanyushyn 
och Peter Hultén i The impact of managers’ attitudes on SMEs’ growth 
in northern Sweden. Artikeln har publicerats i International Journal of 
Entrepreneurship and Small Business (nr 3, vol 18, 2013). I studien som 
ligger till grund har 1 416 småföretag i norra Sverige undersökts. Fors-
karna konstaterar att i företag som inte växer har chefen heller ingen 
ambition att skapa tillväxt. Hen ser företaget främst som en källa till 
inkomst och anställning, och nöjer sig med det. [åk]

kontakta anders.isaksson@chalmers.se

Med känsla för affärer
Affärsbeslut tas inte alltid på rationella grunder. Beslutet 
kan påverkas av undermedvetna känslor. Det är därför en 
del entreprenörer fortsätter att investera ekonomiskt i 
projekt som verkar vara dömda att misslyckas. Det gäller 
speciellt om det är en återinvestering i ett tidigare projekt. 
När entreprenören känner självförtroende och hopp är det 
mindre chans att hen drar sig ur investeringen, medan frus-
tration, genans och press gör det mer troligt. Det menar 
Ethel Brundin och Veronika Gustafsson i Entrepreneurs’ 
decision making under different levels of uncertainty: the role 
of emotions. Artikeln har publicerats i International Journal 
of Entrepreneurial Behaviour & Research (nr 6, vol 19, 2013). 
Beslutsprocessen ser olika ut beroende på om den sker under 
hög nivå av osäkerhet, eller i en säkrare situation. Något att 
tänka på när man ger allmänna råd till entreprenörer, menar 
författarna. [ha]

kontakta ethel.brundin@jibs.hj.se

Globala utmaningar 
för svensk industri
Kommer svensk industri att kunna konkurrera på 
världsmarknaden i framtiden? Stora företag som 
Atlas Copco och Alfa Laval har redan många av 
sina anställda i Kina, och flera andra företag är på 
väg åt samma håll. Samtidigt ser vi tecken på att 
industriell produktion går framåt i högkostnads-
länder som Sverige. Vart den paradoxen kommer leda 
oss vet vi ännu inte, men det är en av kärnfrågorna i 
boken Innovation eller kvartalskapitalism? Utmaningar 
för global svensk produktion (Liber, 2013). Redaktörer är Lars Bengtsson och 
Johnny Lind, som menar att kapitalmarknadslogiken har krupit allt längre in 
i företagens styrning och verksamhet. Den forskning de presenterar visar att 
svenska företag behöver globala produktionssystem, där de hanterar behovet 
av en fungerande kapitalmarknad samtidigt som de satsar på innovation. [ha]

kontakta lars.bengtsson@hig.se

miljarder euro. Det är budgeten för EU:s nya 
kulturprogram ”Kreativa Europa” 2014–2020.

Källa: EU-kommissionen
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esbrinytt

Amerikanska ambassaden och Esbri arrangerade ett gemen-
samt seminarium. Talare var Rajiv Shah, chef för USAID.

Regionfinalerna i EY:s tävling Entrepreneur Of The Year låg 
under GEW-veckan. Karin Bodin och Anna Borgeryd, Polarbröd 
AB, utnämndes till de främsta entreprenörerna i region Norr.

På Internet Discovery Day i Stockholm möttes startups, inves-
terare, branschfolk och medier. Entreprenörerna fick visa prov på 
sin kreativitet genom att beskriva sin idé på en väggposter.

Uppfinnaren och entreprenören Christer Fåhraeus var en av 
talarna på Industrifondens årsstämma i Stockholm.

Örebroregionen satsade stort på GEW och avslutade firandet  
– som sig bör – med tårtkalas.

Näringsminister Annie Lööf deltog i en paneldiskussion om 
innovation, genus och hållbarhet.

På Gotland hölls den sista Generatorkonferensen. Deltagarna 
diskuterade bland annat besöksnäring och samhällsbyggande.

Möten som leder till nya idéer är en viktig del av GEW. Företag-
arnas nationella höstträff för unga genomfördes i Göteborg. 

Internationella Handelshögskolan i Jönköping arrangerade flera aktiviteter under GEW. Bland annat 
hade de Israels ambassadör Isaac Bachman på besök, och delade ut priser till Årets entreprenörer.

GEW 2013
18–24 november genomfördes årets Global Entrepreneurship Week (GEW), 
en jättemanifestation för entreprenörskap. 10 miljoner människor deltog i 
evenemang som pågick i 140 olika länder. Bara i Sverige genomfördes över 
200 aktiviteter, av 100 olika organisationer på närmare 50 orter. Från och 
med i år är Esbri svensk värd för GEW. 

Vill du veta mer? Bli en partner till GEW 2014, eller få information om alla evenemang som du kan delta i nästa år?  
Besök www.gew.se, gå med i Facebookgruppen Global Entrepreneurship Week Sweden och följ @GEW_Sweden på Twitter.
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För tredje året i rad är det en uppsats från 
Lunds universitet som kammar hem första-
priset i Esbris och Vinnovas uppsatstävling 
Nytt&Nyttigt. Kajsa Brange och Elin Lindqvist 
vann med sin utmärkta uppsats om hur idé-
generering triggar innovation.

hela 76 uppsatser  på temat innovation, 
nyttiggörande och kommersialisering skicka-
des in till Nytt&Nyttigt i år.

– Vi på Esbri och Vinnova vill uppmuntra 
studenter att skriva uppsatser om inno- 
vation, och därför startade vi tävlingen för fyra 
år sedan. Juryn har haft ett tufft jobb med att 
läsa alla bidrag, sa Magnus Aronsson, vd Esbri, 
i samband med prisutdelningen på Vinnovas 
årskonferens.

Bland alla uppsatser var det tre som stod ut 
lite extra. Hasse Johansson, styrelseordförande 
Vinnova, var prisutdelare. Han välkomnade 
uppsatsförfattarna upp på scenen.

– Finalisterna vet ännu inte hur de har pla-
cerat sig, men det ska jag snart berätta, sa han.

Priserna består av resestipendier om sam-
manlagt 65 000 kronor. Stipendiaterna kan 

använda dem för att ytterligare öka sin kompe-
tens inom området. Årets vinnare hade redan 
funderat över vad de ville göra.

– Vi är jätteglada över vinsten! Vi vill använda 
resestipendiet till att åka på en konferens som 
handlar om innovation, gärna med koppling 
till förnybar energi, sa Elin Lindqvist när det 
stod klart att hennes och Kajsa Branges upp-
sats hamnat överst på prispallen.

Den har titeln How Can Idea Campaigns 
Generate Ideas to Trigger Innovation? och 
handlar om hur stora företag i allmänhet, och 
företaget Eon i synnerhet, kan genomföra 
kampanjer som stimulerar idégenerering hos 
medarbetarna. I sin motivering skrev juryn 
bland annat: ”Författarna har inriktat sig på 
ett angeläget ämne, det vill säga intraprenör-
skap, och resultatet kan direkt användas som 
underlag för beslutsfattare i stora företag och 
organisationer.”

Andrapristagaren Jonathan Moy de Vitrys 
uppsats, Innovating out of the Fishmeal Trap, 
är skriven vid Göteborgs universitet. Den 
beskriver hur man i Norges fiskodlingar brutit 
etablerade strukturer och prövat en ny tekno-

Vinnarna korade i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt:

Lund tog priset igen
text åse karlén  bild anette andersson

logi som både är miljövänlig och ekonomiskt 
fördelaktig.

Tredjepriset gick till uppsatsen Firm-level 
entrepreneurship in the Second Great Depres-
sion, skriven av Marc Hoogendoorn, Umeå 
universitet. Han har intresserat sig för hur 
företags entreprenöriella orientering kan ha 
en positiv inverkan på deras överlevnad och 
tillväxt under en ekonomisk kris i omvärlden.

På Nytt&Nyttigts webbplats finns samman-
fattningar av uppsatserna, juryns motiveringar 
och hedersomnämnanden.

Prisutdelning i årets upplaga av Nytt&Nyttigt, på Vinnovas årskonferens 27 november. Från vänster till höger: Hasse Johansson, styrelseordförande Vinnova,  Jonathan Moy de Vitry, andrapristagare, 
Marc Hoogendoorn, tredjepristagare, Kajsa Brange och Elin Lindqvist, förstapristagare, Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, samt Magnus Aronsson, vd Esbri.

tävla du också!
Skriver du uppsats nu i höst, eller ska du göra 
det i vår? Och handlar den om innovation 
och nyttiggörande? Var då med och tävla i 
Nytt&Nyttigt 2013–2014. Senast 27 juni 2014 
ska din uppsats och anmälan vara inskickade. 
Läs mer på www.innovationsuppsats.se
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  yvonne von frie-
drichs är sedan 1 juli 
2013 professor i företags-
ekonomi med inriktning 
mot entreprenörskap. 
Hon arbetar på Mittuni-

versitetet och är kopplad till Högskolan i 
Nord-Trøndelag, Norge.

  anna jonsson, björn remneland 
wikhamn och roger schweizer har alla 
antagits som docenter i företagsekonomi 
på Handelshögskolan vid Göteborgs uni-
versitet.

  Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons 
forskningsstipendium om 50 000 kronor 
har tilldelats maria björklund,  
Linköpings universitet. Stipendiet ska 
användas för att sprida hennes forsknings-
resultat kring  innovativ logistik.

  Efter sju år på eth Zürich i Schweiz 
återvänder martin wallin till Chalmers 
och cbi. Han forskar bland annat om 
öppen innovation.

  mats lundqvist har blivit biträdande 
professor i entreprenörskap – Chalmers 
första.

  The Academy of Management Entrepre-
neurship Division hyllar seniora forskare 
som stöttat yngre. Till årets främsta mentor 
utsågs per davidsson, Australian Centre 
for Entrepreneurship Research.

  henrik hultman är en ”forskarlivets 
entreprenör” anser Videum och tilldelar 
honom 2013 års entreprenörspris. Pris-
summan är 15 000 kronor.

  Projektet ”Strategies and Structures. 
A multi-disciplinary study of the pre-
conditions for entrepreneurship among 
immigrants in Sweden” har fått 5,4 miljo-
ner för tre år från Marianne och Marcus 
Wallenbergs Stiftelse, samt 2,4 miljoner 
från Handelsbanken. Forskare är martin 
klinthäll, susanne urban och zoran 
slavnic  (Linköpings universitet), samt  
hans landström, tobias schölin och 
craig mitchell (Lunds universitet).

  Senaste nytt från Circle är att anders 
billström fick Journal of Small Business 
Management Best Paper Award vid rent 
xxvii i Vilnius. jonas gabrielsson fick 
Corporate Governance sig Best Reviewer 
Award vid euram i Istanbul. Och åsa 
lindholm dahlstrand får 8 miljoner 
från Vetenskapsrådet till projektet ”Entre-
prenöriella system”. 

Tipsa oss på entre@esbri.se 

titel Entrepreneurship as 
Experience. How Events Create 
Ventures and Ventures Create 
Entrepreneurs
författare Michael H Morris, 
Christopher G Pryor & Minet 
Schindehutte
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-84844-048-7

Skapar entreprenörer företag? Eller är det i 
själva verket erfarenheterna i en företags-
start som formar entreprenören? Både och, 
menar Michael Morris, Christopher Pryor 
och Minet Schindehutte i Entrepreneurship 
as Experience. Att få avslag på ett banklån, 
skaffa den första kunden, lansera en helt ny 
produkt, anställa eller mista en medarbetare. 
Alla dessa händelser bidrar till entreprenör-
ens erfarenhetsbas. De väcker känslor och 
reaktioner, som påverkar företagets fortsatta 
utveckling. I boken diskuteras erfarenheter 
ur antropologisk, sociologisk och psykologisk 
synvinkel. Med erfarenheterna som lins får 
man ökad förståelse för hur den entreprenö-
riella identiteten tar form, konstaterar förfat-
tarna. Varje individ processar vardagliga hän-
delser på sitt sätt, ökar sin kompetens och 
skapar sin unika entreprenörsstil. [åk]

personnytt boktips

titel Entrepreneurial Processes 
in a Changing Economy:  
Frontiers in European  
Entrepreneurship Research
författare Friederike Welter, 
David Smallbone &  
Anita Van Gils
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78100-472-2

I Entrepreneurial Processes in a Changing 
Economy har tre forskare sammanställt en del 
av de bidrag som presenterades vid den årliga 
konferensen rent 2010. Boken innehåller ett 
smakprov på de teman som är mest fram-
trädande i samtida entreprenörskaps- och 
småföretagsforskning i Europa. Som utgångs-
punkt tar man den föränderliga ekonomin 
samt hur företag utvecklas och hanterar sina 
resurser i kristider. Colm O’Gorman, Dublin 
City University, har till exempel undersökt 
entreprenörens personliga roll i tillväxten av 
ett irländskt whiskeydestilleri. Han menar att 
entreprenörens mål att satsa på stark tillväxt 
fanns där redan från början, och var en av 
anledningarna till beslutet att starta företag. 
Tidigare litteratur har snarare pekat på att 
tillväxt är en konsekvens av att starta företag, 
inte ett mål i sig. [ha]

Utmanande  
företagsform
Entreprenörskap utmanar per definition före-
liggande ordning. Det handlar om att med 
öppet sinne utforska nya idéer och hitta nya 
sätt att kombinera resurser. Inte minst inom 
den sociala sfären.

den ständiga strömmen av initiativ, spe-
ciellt inom socialt entreprenörskap, utmanar 
och är ibland svår att kategorisera. Det menar 
Malin Gawell, en av 23 forskare från nio olika 
länder, som delar med sig av sin kunskap om 
socialt entreprenörskap i boken Social Entre-
preneurship – Leveraging Economic, Political, 
and Cultural Dimensions.

Gawell menar att socialt entreprenörskap 
är svårdefinierat, inte bara som forskningsfält, 
utan även för praktiker och politiker. Därför är 
det viktigt med fördjupad kunskap och diskus-
sion, vilket boken vill främja.

Första delen uppmuntrar läsaren att om-
pröva sina föreställningar om socialt företag-
ande genom att titta på hur det utvecklats 
genom åren. Författarna vill bredda defini-
tionen samt titta på socialt entreprenörskap i 
teori och praktik.

Del två handlar om att implementera socialt 
entreprenörskap, på olika platser och i olika 
sammanhang. Del tre tar upp hur det sociala 
entreprenörskapet institutionaliserats och del 
fyra hur det följer med oss in i framtiden.

Bokens redaktion består av Anders Lund-
ström, Chunyan Zhou, Yvonne von Friedrichs 
och Elisabeth Sundin. 

Boken ges ut av förlaget Springer efter års-
skiftet och har isbn 978-3-319-01395-4. [ha]
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titel Minnet, fram och tillbaka
författare Pontus Wasling
förlag Volante
isbn 978-91-87419-15-7

Den mänskliga hjärnan skapar och omskapar 
minnen hela tiden. När vi väl förstår hjärn-
ans kreativa kapacitet kan vi utnyttja den 
positiva kraften till vår fördel. Det menar 
hjärnforskaren Pontus Wasling i sin populär-
vetenskapliga bok Minnet, fram och tillbaka. 
I den beskriver han hjärnans betydelse både 
för att minnas det förgångna, och för att 
skapa det som han kallar ”framtidsminnen”, 
det vill säga fantasier om framtiden baserade 
på tidigare upplevelser. Författaren beskriver 
bland annat hur, och varför, vi glömmer det 
mesta vi upplever, hur vi konstruerar vår 
livsberättelse, var minnena lagras och hur vi 
styrs av vanans makt. Med teknologins hjälp 
kommer vi i framtiden kunna outsourca 
hjärnans minnesfunktioner och, liksom fors-
karen Gordon Bell på Microsoft, ägna oss åt 
livsloggning och spara allt vi ser, hör, säger 
och upplever – digitalt. [ha]

titel Prissättning.  
Affärsekologier, affärsmodeller, 
prismodeller
författare Nils-Göran Olve, 
Mathias Cöster, Einar Iveroth, 
Carl-Johan Petri & Alf Westelius
förlag Studentlitteratur
isbn 978-91-44-09349-9

Förmågan att ta betalt är central för varje 
företagare. Men prissättning är inte så lätt 
som man kanske tror. Visst går det relativt 
enkelt att räkna ut vad en okomplicerad 
produkt som säljs direkt till en konsument 
ska kosta. Men om produkten kombineras 
med en eller flera tjänster? Om en viss bind-
ningstid ingår? Om det finns en basnivå med 
rörliga tillägg? Då blir beräkningarna mer 
komplicerade. Nils-Göran Olve, Mathias 
Cöster, Einar Iveroth, Carl-Johan Petri och 
Alf Westelius har skrivit boken Prissättning 
med undertiteln Affärsekologier, affärs-
modeller, prismodeller. De menar att exem-
pelvis avregleringar, globalisering och it har 
lett till nya typer av prismodeller. Exempel 
hämtas från företag i olika åldrar, och inom 
skilda branscher: Ryanair, Spotify, Folktand-
vården, Minecraft, Taxi Kurir, Skype och 
Stockholms Konserthus. [åk]

titel Invandrare  
– vi behöver dem
författare Philippe Legrain
förlag Fores/Ivrig
isbn 978-91-87379-07-9

Med kapitelnamn som Snyltare vid mat- 
skålen, Våra hjältar och Stjäl de våra jobb? 
står det klart att Invandrare inte ger en ensi-
dig bild av invandringsfrågan. I det special-
skrivna förordet till den svenska utgåvan 
står: ”Uppenbarligen kan mångfald, om den 
inte hanteras på rätt sätt, skapa mer problem 
än den tillför möjligheter”. Men också: ”Ett 
mångfaldigt samhälle [kan] potentiellt ha en 
enorm inverkan på dynamiken i ekonomin, 
genom att främja kreativiteten och hjälpa till 
att stimulera nya idéer och företag.” Och slut-
satsen i boken är entydig: ”vi” behöver ”dem” 
lika mycket som tvärtom. Philippe Legrain 
menar att värdet av mångfald gäller i alla 
företag och organisationer som behöver lösa 
problem och vara innovativa. Nästan hälften 
av alla nystartade företag i Silicon Valley de 
senaste åren har haft en invandare som med-
grundare, påpekar han. [jg]
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Så innovativt är plugget
EU-kommissionen har tagit fram HEInnovate. Det är ett verktyg för universitet och hög-
skolor som vill ta tempen på sitt eget innovationsklimat. HEInnovate handlar inte om att 
jämföra sig med andra lärosäten, och leder inte till någon certifiering. Däremot ger det 
skolan en fingervisning om hur den ligger till inom ledarskap, motivation, samverkan och 
andra områden som påverkar entreprenörskap och innovation.  [åk]

besök heinnovate.eu Jamma fram idéerna 
Anne Elerud-Tryde, Chalmers och CBI, forskar 
om hur stora företag utvecklar nya idéer för 
innovation. Ett arbetssätt som många använ-
der är så kallade idea jams. Under en 2–3 dagar 
lång jamsession, fysiskt eller via chatt, disku-
terar och utvecklar de anställda en rad idéer. 

– Den här typen av arbete öppnar även upp 
nya kontaktytor inom organisationen, vilket är 
minst lika viktigt för innovationsarbetet som 
själva idéerna, säger Elerud-Tryde.  [åk]

kontakta anne.tryde@chalmers.se



 

»Innovationspolitiken
  gör en omsvängning«
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också mer kunskap om det sociala, tekniska 
och organisatoriska innehållet i alla typer av 
innovationer.

Andra länder, bland annat Tyskland, Öster-
rike, Nederländerna, Storbritannien och 
Kanada, har kommit en bit på väg med detta. 
Det manifesterades under den forskningskon-
ferens som hölls i London nu i höst, och som 
renodlat fokuserade på social innovation. Det 
var den allra första i sitt slag.

i sverige saknas det dock i stort sett forsk- 
ning som specifikt rör social innovation 
(däremot finns en hel del forskning om soci-
alt entreprenörskap, vilket är ett näraliggande 
men inte identiskt forskningsområde). Även 
bland de forskningsfinansiärer som fördelar 
medel till innovationsutvecklande forskning 
bör motsvarande omsvängning rimligen ske. 
Hittills är det främst teknisk och naturveten-
skaplig forskning som finansierats i innova-
tionsfrämjande syfte.

I linje med de nya innovationsstrategi-
erna bör finansieringen i ökad grad omfatta 
även humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning. Detta har prövats i mindre skala, 
bland annat genom Vinnovas finansiering till 
behovsmotiverad genusforskning och inno-
vativ organisering. Men satsningarna behöver 
utökas till fler akademiska discipliner, utlys-
ningar och finansiärer.

Malin Lindberg
BITRÄDANDE LEKTOR

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

de senaste åren har en omsvängning skett i 
Sveriges och eu:s innovationspolitik, vilket jag 
menar borde få konsekvenser även för inno-
vationsforskningen. Tidigare har innovationer 
i sig ansetts vara viktiga att främja, i tron att 
de förnyar ekonomin på ett sätt som säkrar 
fortsatt ekonomisk tillväxt. Detta har lett till 
att stora summor offentlig finansiering har 
delats ut till utveckling av, och forskning om, 
innovationer via europeiska, nationella och 
regionala myndigheter. Det har då oftast rört 
sig om utveckling av tekniska produktinno-
vationer i tillverkningsindustri, basindustri 
och ny teknik (till exempel it, bioteknik och 
fiberoptik).

denna ordning har ställts på ända i eu:s 
och Sveriges senaste innovationspolitiska stra-
tegier. De tar avstamp i samhällsutmaningar 
vilket medför att innovation, i en betydligt 
vidare bemärkelse än tidigare, framtonar som 
en lösning. Det handlar då inte längre bara 
om teknisk produktinnovation utan även 
om social innovation, organisatorisk inno- 
vation och tjänsteinnovation. På så sätt vidgas 
även det spektrum av sektorer, branscher och 
aktörer som anses kunna bidra till innovation. 
Målet med innovation blir inte heller enbart 
ekonomisk tillväxt, utan samhällsutveckling i 
vidare bemärkelse.

Omsvängningen i innovationspolitiken bör 
enligt min uppfattning ge upphov till motsva-
rande omsvängning i innovationsforskningen. 
Det är nu dags att bygga upp en gedigen kun-
skapsgrund om utvecklingen av andra typer av 
innovationer än enbart tekniska. Vi behöver 
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Malin Lindberg är biträdande lektor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet. Hon leder det Vinnovafinansierade 
projektet ”Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation” och är 
medredaktör till antologin Är det nå’n innovation?! Att nyttiggöra hum/sam-forskning. Malin nås på malin.lindberg@ltu.se


