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 K
unskap är en  allt viktigare fak-
tor för att säkerställa konkurrens-
kraft och hållbar tillväxt i dagens 
globala ekonomi. Därför är den 
kommande forsknings- och inno-

vationspropositionen viktig, och förväntning-
arna på den stora.

Att universiteten och högskolorna spelar 
en viktig roll för att skapa den kunskap som, 
genom kommersialisering, ska bli framtidens 
innovationer är självklart. Lika självklar är 
deras roll i att skapa en ökad kunskap om hur 
detta går till, och hur det bidrar till samhällets 
utveckling. Att kunskapen om hur innovations-
system fungerar når utanför forskarnas värld är 
också viktigt.

Sedan några år tillbaka samarbetar esbri 
och vinnova  för att sprida kunskap från de 
forskningscentrum som ingår i vinnova-pro-
grammet Innovationssystemforskning om fou 
och tillväxt.

Under seminariedagen 23  april tog vi 
ytterligare ett steg i arbetet för att öka dialo-
gen mellan forskarna vid dessa centrum och 
policyvärlden. Vi är övertygade om att en mer 
omfattande diskussion är oerhört viktig för att 
öka förståelsen för innovationssystemen och 
hur de bidrar till ökad konkurrenskraft och 
hållbar tillväxt.

Det stora intresset för seminariedagen, som 
var ett joint venture mellan esbri och vinno-
va, var mycket glädjande. Deltog gjorde bland 
annat regeringsrepresentanter som högskole- 
och forskningsminister Lars Leijonborg från 
Utbildningsdepartementet och statssekretera-
re Jöran Hägglund från Näringsdepartementet. 
Riksdagen representerades av Karin Pilsäter, 
ordförande i riksdagens näringsutskott, och 
Björn von Sydow, som även är ordförande för 
Vetenskapsrådet, samt av ytterligare ett tiotal 
riksdagsledamöter. Totalt samlade dagen när-
mare 80 deltagare.

Som ett led i kunskapsspridningen ger vi ut 
denna skrift, som vi tror ger en bra bild av vad 
som diskuterades under dagen. Vi vill samti-
digt tacka våra talare, panelister och deltagare 
för att de bidrog till en mycket givande dag!

Magnus Aronsson           Per Eriksson

vd, esbri               gd, vinnova
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Seminariets inledningstalare var högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg. 
Hans uttalande om att regeringen nu anser det bevisat att det finns ett samband 
mellan forskning och tillväxt kom som en glädjande nyhet för många i församlingen.

nomiska nyttan av forskningen. Att damm-
suga landets institutioner på innovationer är 
en sådan sak. Att se till att det finns riskkapital 
och kunskap för att kommersialisera forskning 
är en annan. 

– Summan av insatserna i det svenska inno-
vationssystemet är inte tillräckligt bra. Vi ska 
vässa systemet ytterligare, och vi lägger ribban 
högt. Vi ska ha ett bra forskningssystem och ett 
bra system för att få fram kommersiella pro-
dukter från forskningen.

– Innovation är viktigt för ett lands kon-
kurrenskraft, och därför är det bra att vi har 
den här konferensen i dag. Jag tror att dagen 
kommer att präglas av två ord: ”både och”. 
Vi måste satsa på både grundforskning och 
tillämpad forskning. En internationell trend är 
att man pratar om strategisk forskning – man 
formulerar problem, exempelvis klimatproble-
men, som måste lösas. Det innebär alltså en 
mer instrumentell syn på forskningen, sa Lars 
Leijonborg.

om han är för mer forskning så borde det gå att 
sälja in till Borg också.

Leijonborg påpekade att det är viktigt att 
komma ihåg att det faktiskt går bra för Sve-
rige nu. Orsakerna är många, bland annat att 
inställningen till entreprenörskap har förbätt-
rats, och att vi tillhör de absolut ledande forsk-
ningsnationerna i världen.

– Regeringen är inställd på att fortsätta 
göra stora insatser för forskningen. Forskning 
är ett av ämnena som måste ner i provröret. 
Men för att det verkligen ska bubbla och sjuda 
behöver man en katalysator. Den katalysatorn 
är entreprenörskap, och det är först när den 
tillförs som sambandet till ekonomisk tillväxt 
blir tydligt.

– Det är viktigt att komma ihåg att frågan om 
entreprenörskapsklimatet sträcker sig mycket 
längre än det som går att behandla i den här 
proppen. Det handlar till exempel om skatte-
regler, konstaterade Leijonborg.

Han poängterade också att det är många 
parametrar som måste till för att öka den eko-

leijonborg menade att temat för dagen, den 
så kallade Forsknings- och innovationspropo-
sitionen, låg helt rätt i tiden.

– Tidpunkten för det här seminariet är väl 
vald. Vi har kommit en bit på väg med prop-
pen, men vi har fortfarande en del pusselbitar 
kvar – och vi behöver goda råd.

En viktig pusselbit som har fallit på plats 
är i alla fall att regeringen nu har fastställt att 
det finns ett samband mellan forskning och 
tillväxt. Utbildningsdepartementet har, enligt 
Leijonborg, gjort en omfattande undersökning 
på området.

– Det finns vetenskapligt stöd för att det 
finns ett samband.

Leijonborg berättade om ett möte han haft 
med oecd:s generalsekreterare Angel Gurría. 
Gurría framhöll att sambandet mellan forsk-
ning och tillväxt är starkt, och blir allt star-
kare.

– Anders Borg håller oecd högt, så om man 
kan hänvisa till dem ligger man bra till. Angel 
Gurría är dessutom gammal finansminister, så 

Sambandet fastställt 
på regeringsnivå

Lars Leijonborg
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Behov, nyfikenhet, Behov, nyfikenhet, 
eller både och?eller både och?
– Vilken akademisk forskning ger effekt?– Vilken akademisk forskning ger effekt?

En återkommande forskningspolitisk frågeställning är hur offentliga medel ska för-
delas mellan nyfikenhetsforskning och tillämpad forskning. Deltagarna i dagens första 
panel var överens om att båda behövs, och ville gärna tona ner striden mellan de två.

och ride (se sidorna 6–7). För ett par år sedan 
genomförde han, tillsammans med andra 
forskare vid ride, en studie över akademikers 
kompetens i kommersialisering.

– De flesta forskare är positivt inställda till att 
kommersialisera sin forskning, men de anser 
inte att de har rätt kompetens. 70 procent sva-
rade att de inte har kompetensen att starta ett 
företag baserat på sin forskning.

– I Sverige har vi lagt stort ansvar på univer-
siteten när det gäller kommersialisering. Det 
finns visserligen stödfunktioner i form av inku-
batorer, kapital och annat, men om individerna 
saknar kunskapen har vi en svag kedja som vi 
måste göra något åt, sa Magnusson.

Han menade att ett sätt är att diskutera vilka 
kriterier som en akademisk karriär bedöms uti-
från.

– Det kanske inte bara är publicering som 
ska räknas.

Diversifierat forskningsklimat

Sist ut i den första sessionen var Maureen 
McKelvey, professor vid Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet. Enligt hennes syn-
sätt måste forskningsdebatten utgå från vad vi 
vill ha i framtiden.

– Vi vill ha folk som kan hitta nya sätt att 
förklara saker för oss, som vågar ta risker och 
som kan förändra världen. Och sedan vill vi 
använda detta till att konkurrera bättre i fram-
tiden, sa hon.

Hon menade också att det är viktigt att ha ett 
diversifierat forskningsklimat. I Sverige står det 
i stället ofta en strid mellan nyfikenhetsforsk-
ning och tillämpad forskning.

Hon poängterade att en stor del av forsk-
ningspengarna i Sverige kommer från företag.

– Men forskning och innovation går ofta över 
gränserna, och här ligger en del av problemet. 
Vad ska företagen stå för och vad ska staten 
betala? Ska universitet och forskningsinstitut 
lösa företagens problem?

– Företagen har inte resurser själva att klara 
det här. Hur ska vi utveckla samarbeten mel-
lan företagen och andra aktörer? vinnova:s 
program vinnväxt  är ett sätt, sa Maureen 
McKelvey.

– Vi tänker ofta att om man stoppar in peng-
ar till forskning i ena änden, så ska det komma 
ut mer pengar i form av innovationer i andra 
änden. Men forskningen är inte bara en leve-
rantör av idéer, den är också ett sätt att bygga 
upp kompetens på lång sikt. Processen i sig kan 
leda till kunskap som man får nytta av senare, 
även om inga direkta produkter kommer ut.

– Frågan om vi bör satsa på nyfikenhets-
forskning eller tillämpad forskning är därför 
svår att svara på.

Norge har bara ett stort forskningsråd, med 
tre huvudsakliga underavdelningar. Alltså ett 
system som är ganska likt den svenska utred-
ningens förslag. Eller?

– Vid en första anblick är det likt, men när 
man finläser hittar man stora skillnader. Den 
svenska utredningen föreslår fyra underavdel-
ningar, enligt de fyra traditionella vetenskaps-
områdena. I Norge är uppdelningen i stället 
gjord efter typ av satsning: vetenskap, större 
satsningar, respektive innovation.

Kommersialiseringskunskap saknas

Mats Magnusson är docent vid Chalmers. Han 
är även knuten till forskningscentrumen cbi 

anders flodström, universitetskansler och 
generaldirektör för Högskoleverket, inledde 
den första sessionen. Han slog bland annat 
fast att Sverige inte ligger speciellt bra till inom 
nyfikenhetsforskningen.

– Vi är som vilket medelmåttigt land som 
helst, långt ifrån länder som Holland, Storbri-
tannien och Schweiz. 

Flodström passade också på att kommentera 
Lars Leijonborgs ”både och-uttalande” från 
tidigare på morgonen (se sidan 3).

– Att säga att vi behöver ”både och” är väl 
ett bra politiskt uttalande. Men vi måste koppla 
”både och-resonemanget” till resurser. Annars 
får vi den här polariseringen mellan nyfiken-
hetsforskning och tillämpad forskning, som 
redan är ovanligt stor i Sverige, och som kom-
mer att bli ännu större.

Han menade också att synen på innova-
tion bör förändras. Bland annat vill han föra 
in innovationsbegreppet på ett tydligare 
sätt i den högre utbildningen, och även få in 
utbildningen i innovationsekvationen i större 
utsträckning.

– Jag tror att vi skulle kunna göra något väl-
digt bra här. För även om vi inte är bäst på nyfi-
kenhetsforskning, så ligger vi förbaskat långt 
fram när det gäller innovation.

Men någon drastisk omorganisering av sys-
temet för forskningsfinansiering tror han inte 
på. Han avfärdade därmed den utredning som 
föreslår att en ensam statlig myndighet ska ta 
över allt ansvar för finansiering av forskning.

– Jag tycker att det finns tillräckligt inom 
dagens system för att få till en bra finansiering. 
Jag är rädd att det här är en reform för refor-
mens skull. Det borde gå att säkra ”både och” 
genom befintliga finansiärer som Vetenskaps-
rådet och vinnova.

Bredda nyttobegreppet

Per Koch, direktör för analys och strategiut-
veckling vid Norges forskningsråd, var på plats 
för att ge ett annat perspektiv än det svenska. 
Han har arbetat med forsknings- och innova-
tionspolitik i 17 år, och menade att det är svårt 
att mäta effekter av forskning. Han argumente-
rade för en bredare syn på forskningsnytta.



5

Anders Flodström

Mats Magnusson

Per Koch

Maureen McKelvey



 6

VINNOVA finansierar fem 

forskningscentrum inom 

ramen för programmet 

Innovationssystemforskning 

om FoU och tillväxt.

CBI

Center for Business Innovation

Placering: Chalmers & IMIT

Föreståndare: Sofia Börjesson, 

sofia.borjesson@chalmers.se

Webbplats: cbi.imit.se

CESIS

Centre of Excellence for 

Science and Innovation Studies

Placering: KTH, Internationella Handels-

högskolan i Jönköping och SISTER

Föreståndare: Börje Johansson, 

borje@infra.kth.se

Webbplats: cesis.abe.kth.se
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CIND

Centre for Research on 

Innovation and Industrial Dynamics

Placering: Uppsala universitet

Föreståndare: Anders Malmberg, 

anders.malmberg@kultgeog.uu.se

Webbplats: www.cind.uu.se

CIRCLE

Centre for Innovation, Research and 

Competence in the Learning Economy

Placering: Lunds universitet och 

Blekinge tekniska högskola

Föreståndare: Charles Edquist, 

charles.edquist@circle.lu.se

Webbplats: www.circle.lu.se

RIDE

R&D, Innovations and 

Dynamics of Economies

Placering: Chalmers, Göteborgs 

universitet och Halmstad högskola

Föreståndare: Åsa Lindholm-Dahlstrand, 

lindholm.dahlstrand@set.hh.se

Webbplats: www.chalmers.se/

tme/EN/centers/ride
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Under dagens andra session låg fokus på samverkan, och hur samverkan bidrar 
till att göra forskningen nyttig. Jöran Hägglund, statssekreterare på Närings-
departementet, hade engagerats som inledningstalare.

– alltså att vi med lite pengar försöker ställa om 
ett stort system, sa Anders Malmberg.

En annan lärdom som Malmberg tog upp 
var att regionala satsningar som den här ofta 
ger bra utdelning. Men det är samtidigt viktigt 
att komma ihåg att akademin är global, och det 
bidrar till att hårdare krav ställs på de lokala 
initiativen.

Vilka miljöer ska då offentliga satsningar 
som vinnväxt välja att lägga sina pengar på?

– Det är ingen lätt fråga. Men jag tror att 
tävlingsformen som vinnväxt  bygger på är 
stärkande i sig. Det kanske inte är så viktigt att 
rätt låt vann. Däremot är det viktigt att ta hand 
om förlorarna.

Satsa mer på instituten

Sverker Sörlin, professor vid kth, var nästa 
talare. Han pekade på att debatten om forsk-
ningens roll i samhället har utvecklats mycket 
sedan 1940- och 50-talen. Men han tycker ändå 
att diskussionen emellanåt blir lite lättviktig.

– Jag tror absolut att det finns ett samband 
mellan forskning och tillväxt, och jag tror att 
det kommer att bli starkare framöver. Men vi 
är så överens! Egentligen borde vi gå utanför 
de här rummen och prata med dem som inte 
är övertygade, sa han.

Sörlin var noga med att värna universitetens 
roll som utbildare. Han menade att det finns 
en risk att den uppgiften eroderas om alltför 
starka externa intressen får inflytande över 
universiteten.

– Det är skillnad mellan grundforskning och 
företagens fou. Vi behöver starka intermedi-
ära funktioner här emellan, och därför borde 
vi stärka instituten. I dag får universiteten 25 
miljarder i forskningsanslag. Instituten får 200 
miljoner…

Han poängterade att finansiärerna av svensk 
forskning behöver ha en tydligare roll. Han 
argumenterade också för att regeringen behö-
ver omge sig med rådgivare på det här områ-
det.

– Om det inte finns en strategisk tänkare 
bakom de här besluten, är risken att regeringen 
frestas att börja förhandla direkt med utförarna 
av forskningen. Det vore mycket olyckligt!

en övergripande nivå. Vi måste även räkna 
in individer, och vad vi förväntar oss av dem. 
Forskare förutsätts ofta vara supermänniskor. 
De ska vara bra forskare, entreprenörer och 
lärare. Dessutom ska de kunna kommunicera 
med omvärlden.

Hon menade till exempel att man kan öppna 
för andra meriteringsgrunder inom universi-
tetsvärlden, för entreprenörer och andra roller 
utöver forskarens.

– Innovation måste integreras i de vanliga 
miljöerna och bli en del av vardagen, även på 
de traditionella universiteten.

– Vi som forskningsfinansiärer har ett stort 
ansvar, och stora möjligheter. Jag tror att vi 
måste öppna dialogen med olika aktörer ytter-
ligare.

Samverkan i praktiken

Anders Malmberg är professor vid Uppsala 
universitet och engagerad i forskningscentru-
met cind (se sidorna 6–7). På cind bedriver 
man bland annat följeforskning om Uppsala 
Bio, en innovationsmiljö som får stöd genom 
vinnova:s vinnväxt-program. I Uppsala Bio 
ingår företag inom bioteknikbranschen och 
Uppsalas två universitet.

Bland annat driver Uppsala Bio två stora 
forskningsprojekt där både akademi och 
näringsliv bidrar. Vad kan man lära av ett 
sådant initiativ?

– Den kanske viktigaste lärdomen är att man 
kan skapa ganska mycket aktivitet med ganska 
små pengar. Jag brukar säga att det är ungefär 
som att försöka få en svans att vifta på en hund 

hägglund menade  att vi inte enbart bör 
stirra oss blinda på vilka summor som satsas 
på forskning.

– Det är inte bara en fråga om att nå enpro-
centsmålet, vi måste också använda pengarna 
på ett smartare sätt. Hur hittar vi bättre sätt 
att fokusera insatserna på strategiskt viktiga 
områden?

– Politikernas jobb är att fundera över vilka 
samhällsproblem vi tycker att vi ska lösa, sna-
rare än att bestämma över vad det ska forskas 
om, konstaterade Hägglund.

Ett ämne som han vill se mer diskussion om, 
är vilka instrument och incitament för samver-
kan som behövs framöver.

– Jag är övertygad om att den samverkan 
som sker i dag är bra, men det behövs mer! 
Regional samverkan kommer att bli ännu vik-
tigare framöver, och här finns ju möjligheten 
att använda eu:s strukturfonder. 

En annan fråga han menade att vi bör fun-
dera på är hur vi kan få fler små och medelstora 
företag att bli mer innovativa.

– Vår ambition är att förtydliga rollfördel-
ningen mellan staten och andra aktörer. Kan 
vi till exempel jobba mer med licensiering från 
universitet, och låta den privata sfären göra 
affärerna? Vi bör också ge universiteten en fri-
are roll till olika typer av ägande. Om vi menar 
allvar med den tredje uppgiften, måste vi se till 
att universiteten får resurser till det.

– Vi vill använda de offentliga medlen så bra 
som möjligt, oaktat hur många myndigheter vi 
ska ha på området. 

Större helix

Lena Gustafsson, vice generaldirektör för vin-
nova, föreslog att begreppet trippelhelix kan-
ske skulle utökas till en kvadrupelhelix.

– Eftersom vi har en så liten institutsektor 
i Sverige, har universiteten och högskolorna 
ett stort ansvar. Instituten skulle kunna få en 
större roll, givetvis i samspel med universiteten 
och den övriga omgivningen.

Hon vill också se ett ökat fokus på individen, 
som hon tycker ofta glöms bort i diskussioner 
om nyttiggörande av forskning.

– Problemen och lösningarna ses ofta från 

Hur kommer 
forskning till nytta?
– Och hur blir forskning nyttig?
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Den tredje och sista sessionen för dagen handlade om sambanden mellan 
FoU och tillväxt. Hur ser de ut, mer konkret? Karin Pilsäter, riksdagsledamot 
och ordförande i riksdagens näringsutskott, inledde sessionen.

den svenska paradoxen kanske inte är så farlig, 
sa Astrid Kander.

– Men, å andra sidan, om vi inte hade haft de 
här snabbväxande sektorerna hade ekonomin 
gått väldigt kass.

Kander gick också till viss del i polemik med 
Pontus Braunerhjelm. Hon menade att det 
finns klara belägg för att forskning är väldigt 
viktigt för tillväxten.

– Sambandet kanske är lite av en hagelskur 
ibland, men man kan också hitta räta linjer. 
Exempelvis att rika länder satsar mycket på 
forskning och får utdelning, medan utveck-
lingsländer satsar förhållandevis mer än de 
får ut.

Viktigt veta varför

Dagens sista talare var Göran Marklund, chef 
för Avdelningen för strategiutveckling på vin-
nova. Han är därmed också huvudansvarig för 
Innovationssystemforskning om fou och till-
växt, det forskningsprogram som forsknings-
centrumen cbi, cesis, cind, circle och ride 
tillhör (se sidorna 6–7 för mer information om 
centrumen). 

– Det låter ju självklart att det finns ett posi-
tivt samband mellan forskning och tillväxt. 
Men varför det finns ett samband är också en 
viktig fråga. Den måste vi försöka förstå för att 
kunna göra politik av det. Det är bland annat 
det som de fem forskningscentrumen inom 
programmet ska bidra med, sa Marklund.

vinnova förväntar sig lite olika resultat av 
respektive forskningscentrum, men alla ska 
syssla med policyrelevant forskning. Vad kan 
göras i Sverige för att vi ska förstå det här 
bättre? 

– Från circle  och cesis  får vi hjälp med 
ekonometriska samband. Var uppstår samban-
den, och var ska vi sätta in insatserna i samhäl-
let? ride har bland annat forskning om entre-
prenörer och nyföretagande. Vad i allmänhet, 
och inom akademin, ger nya företag?

– cind har viktig forskning om starka miljöer 
och kluster runt om i världen. De studerar hur 
vi kan få till sådana här miljöer, som i sin tur 
drar till sig olika typer av resurser.

det är inte riktigt så enkelt. Om man visar en 
bild på sambandet, ser det ut som en hagel-
svärm. Ni skulle inte se något klart mönster, 
sa han.

Enligt Braunerhjelm är det alltså inget direkt 
samband det handlar om. Forskningen gene-
rerar inte tillväxt automatiskt, utan måste först 
sprida sig i ekonomin.

– Nu när vi är inne i ett teknikparadigmskifte 
blir entreprenörer och småföretag extra viktiga. 
De står för det radikala tänkandet. Men det är 
även viktigt att de stora företagen finns där och 
kan plocka upp det de små kommer fram till.

Många olika saker påverkar om forskningen 
sprids och ger tillväxt, eller inte. Det handlar 
bland annat om regelverk och näringspolitik. 
Men det handlar också om attityder på till 
exempel universitet och högskolor.

– Man kan satsa hur mycket pengar som 
helst, men om inte attityden finns att man ska 
bli ett entreprenöriellt universitet, så händer 
inget. Att man kan länka till bra aktörer på 
marknaden är också viktigt. Hela systemet 
måste finnas på plats, man löser inte proble-
men genom att till exempel ta bort lärarun-
dantaget.

– Till sist vill jag också säga att jag tror att 
sambandet mellan forskning och tillväxt blir 
allt viktigare i samhället, sa Pontus Brauner-
hjelm.

Paradoxen överdriven?

Astrid Kander är docent vid Lunds univer-
sitet och även knuten till forskningscentru-
met circle (se sidorna 6–7). Hon har nyligen 
gjort en stor empirisk studie där ekonomin 
har delats upp i fem grupper: snabbväxande 
industri, långsamt växande industri, utfasande 
industri, snabbväxande tjänstesektor, samt 
långsamt växande tjänstesektor.

Vilken roll spelar fou  i de här olika grup-
perna? Var uppkommer gapet mellan forskning 
och tillväxt?

– Man skulle kunna tro att det största gapet 
finns i de grupper som går dåligt. Men det är 
faktiskt tvärtom. I de riktigt snabbväxande 
branscherna finns det största gapet. Och ändå 
växer de väldigt mycket. Det leder en att tro att 

för att uttrycka vikten av kunskap citerade 
Pilsäter nationalekonomen William Baumol, 
som sagt att 90 procent av tillväxten består av 
kunskap. Men det behövs, som redan nämnts 
tidigare under dagen, ytterligare ingredienser 
för att något ska hända. Pilsäter hade en egen 
formel: entreprenörskap+kunskap=görande.

– Entreprenören är den som ser till att det 
händer nåt. Visserligen har entreprenören gått 
från dissad till hissad på senare år, men hur ska 
vi se till att det inte bara blir ord? De allra bästa 
idéerna ligger nog i storföretagens skrivbords-
lådor. Hur ser vi till att få ut dem så att det blir 
något av dem?

– Det sägs ju också de små företagen är mer 
innovativa än de stora. Hur får vi in ännu mer 
forskning i småföretagen? Vi har vinnova:s 
program Forska&Väx, men vad mer kan vi 
göra? 

Hon vände sig emot att vi ofta säger ”innova-
tionssystemet” i bestämd form. På samma sätt 
ställer vi oss frågan i bestämd form: ”Hur kan vi 
bygga in entreprenören i det här systemet?”

– Jag tror att den frågan är fel ställd. Det finns 
många entreprenörer som inte accepterar rol-
len att ingå i ett system. Och innovation hand-
lar inte bara om produkter, det handlar även 
till stor del om det som i matlagning kallas för 
crossover. Jag tror att det är mångvetenskap 
som behövs i den globala ekonomin. Hur ska 
vi få de dataspelande, toppluvebärande, jolt-
coladrickande datanördarna att samarbeta 
med forskare? Det är en crossoverutmaning 
att prata om.

Pilsäter ville i alla fall inte se en lösning där 
politiker har för mycket att säga till om när det 
gäller forskningsfinansieringen.

– Det blir nog inte rätt om politiker ska prio-
ritera vilka områden vi ska forska inom. Det 
tror jag faktiskt är direkt osunt, sa hon.

Inget enkelt samband

Nästa person i talarstolen var Pontus Brauner-
hjelm som innehar Leif Lundblads professur i 
internationell affärsverksamhet vid kth. Han är 
även huvudsekreterare i Globaliseringsrådet.

– Visst finns det ett samband mellan forsk-
ning och tillväxt, det måste det ju göra!? Ja, fast 

Forskning, utveckling 
och tillväxt
– Vilka är sambanden?
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Pontus Braunerhjelm

Göran Marklund



23 april 2008 arrangerade ESBRI och VINNOVA en  

seminariedag om den kommande forsknings- och 

innovationspropositionen. Det här är en rapport från 

den dagen.

ESBRI är ett fristående forskningsinstitut i Stockholm. Vår över-
gripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. 
Det uppnås framförallt genom kunskapsspridning inom forsknings-
områdena entreprenörskap, innovation och småföretagande. Vi ger 
bland annat ut tidningen Entré, nyhetsbrevet e-Entré och arrangerar 
den öppna föreläsnings-serien Estrad. Vi fungerar som en hubb 
för att sprida kunskap från samtliga universitet och högskolor. Vi är 
även svensk partner i det globala forskarnätverket som genomför 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

VINNOVA är en statlig myndighet som ska bidra till att höja till-
växten och välståndet i hela landet. Målen delar vi med många, 
men sättet att gå till väga är i högsta grad vårt eget. Vårt speciella 
ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveck-
ling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster 
eller processer med vetenskaplig bas. Våra uppgifter är att finan-
siera den behovsmotiverade forskningen som ett konkurrenskraftigt 
näringsliv och ett välmående samhälle behöver, samt att stärka de 
nätverk som är nödvändiga kring det arbetet.

VINNOVA

101 58 Stockholm
www.VINNOVA.se
VINNOVA@VINNOVA.se
08-473 30 00

ESBRI

Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm 
www.esbri.se
info@esbri.se
08-458 78 00


