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Kvinnor i fokus
för fem år sedan hade jag förmånen att få 
delta i ett ”u.s.  State Department’s Interna-
tional Visitor Leadership Program” om kvin-
nors företagande. Bakgrunden till att jag blev 
nominerad av amerikanska ambassaden i 
Stockholm, och sedermera godkänd av State 
Department, var mitt och Esbris arbete till-
sammans med forskarna i Dianaprojektet för 
att lyfta fram frågor om tillväxtstrategier för 
kvinnor som företagare.

Jag var enda mannen i den europeiska grup-
pen på sex personer. I samband med flera av 
de möten vi hade, höjdes det på ett och annat 
ögonbryn för att en man medverkade i pro-
grammet. Något som gjorde mig aningen för-
vånad. Varför skulle inte en man kunna intres-
sera sig för kvinnors företagande? Tillsammans 
med de fem grundarna av Dianaprojektet hade 
jag ju byggt upp ett internationellt nätverk av 
främst forskare med intresse för dessa frågor 

– Diana International.
Så, området kvinnors företagande har varit 

och är viktigt för oss på Esbri. Och under 2011 
ser vi till att dessa frågor får större utrymme än 
vanligt i våra aktiviteter. Passande när interna-
tionella kvinnodagen fyller 100 år, tycker vi.

8 mars arrangerade vi en Estradföreläsning 
om kvinnors företagande. Den ligger nu på vår 
webb-tv. Temaartikeln i detta nummer hand-
lar om det Vinnovaforskningsprogram som 
är en del av regeringens satsning på kvinnors 
företagande.

Efter sommaren arrangerar Vinnova och 
Esbri, i samarbete med Tillväxtverket och 
andra aktörer, en endagskonferens om ämnet. 
Där lyfter vi fram fler resultat från Vinnovas 
program. Dessa presenteras och diskuteras 
tillsammans med företagare och policyföre-
trädare. Mer om det på vår webbplats och i 
nyhetsbrevet e-Entré framöver.

På Esbriwebben finns sedan tidigare ett 
stort antal artiklar om kvinnors företagande. 
Besök gärna www.esbri.se/kvinnors

Magnus Aronsson
VD ESBRI

Övning ger färdighet
I rapporten Övning ger färdighet? En långtids-
uppföljning av UF-företagares entreprenöriella 
karriärer i Sverige 1990–2007 (Ung företag-
samhet, 2011) har forskaren Karl Wennberg 
studerat de långsiktiga effekterna av utbild-
ningskonceptet Ung företagsamhet. Resulta-
ten visar att före detta UF-företagare bidrar 
stort till samhället. Deras ”riktiga” företag 
skapar tusentals arbetstillfällen och omsätt-
ningen räknas i miljarder. Dessutom går 
företag startade av UF:are bättre än andra, 
liknande företag. [jg]

kontakta karl.wennberg@hhs.se

Det är något med ordet entre-
prenör som är lite duktigt. 
Det är som ”boy scout”.
Spanaren Göran Everdahl på Småföretagsdagarna 2011

ledaren

8%
av småföretagen med 1–49 
anställda har regelbunden 

kontakt med högskolor 
och universitet.

Källa: Företagarna

Svenska dagis 
odlar innovation
Förmågan att själv vara innovativ, och tillgo-
dogöra sig andras innovationer, grundläggs i 
barndomen. Det hävdar Charlotte Glassér, som 
lagt fram sin doktorsavhandling The Fountain-
head of Innovation Health – A Conceptualiza-
tion and Investigation vid Handelshögskolan 
i Stockholm. Hon lanserar begreppet ”inno-
vationshälsa” och menar att hälsoaspekten 
måste beaktas när man studerar innovations-
system. Glassér konstaterar att svenskar och 
skandinaver har ett försprång i och med att de 
flesta av oss får goda möjligheter att utveck-
las kognitivt, socialt och motoriskt under upp-
växtåren, inte minst i förskolan. ”Den svenska 
modellen borde gå på export”, säger Charlotte 
Glassér. Välstånd och innovationshälsa går 
hand i hand, och förstärker varandra. [åk]

kontakta charlotte.glasser@hhs.se

bild: "M
ina bästa vänner på dagis" av M

oa 5 år.

Kriser kräver företagande
Krishantering är temat för boken Entreprenörer som går mot ström-
men (Fores, 2010). Nima Sanandaji konstaterar att Sverige klarade 

den stora depressionen på 1930-talet ovanligt bra. Entreprenör- 
skapet, och företag som Saab, Volvo Aero och Securitas, kunde 

blomstra trots de dåliga tiderna. Det entreprenöriella klimatet vid  
krisen på 1990-talet var inte lika gynnsamt. Därför dröjde det till år 
2008 innan sysselsättningen nått samma nivå som innan krisen. 

Och då slog en ny kris till. För att få fart på företagandet i dag föreslår  
författaren ökade incitament till egenföretagande, lägre skatt på 

arbete och minskat regelkrångel. [åk]

                               Boken kan laddas ner på www.fores.se



arbete och lärande i bredare mening, säger 
Jenny Sjöholm.

Antropologen Tim Ingold skriver om skill-
naden mellan en nybörjare och en skicklig 
hantverkare, och om hur det finns en outtalad 
kunskap som gör handens rörelser lätta och 
komplexa hos den skicklige hantverkaren, 
utan att han eller hon i ord kan förklara vad 
de gör.

Thomas Florén har studerat den sortens 
svårförmedlade kunskap. I sin avhandling 
Talangfabriken, om organisering av kunskap 
och kreativitet i skivindustrin, framlagd vid 
sociologiska institutionen på Stockholms uni-
versitet, har han intervjuat ett flertal erfarna 
representanter från skivbranschen. 

som musiker blev Florén intresserad av a&r-
personerna, talangscouterna som identifierar 
vilka låtar och artister som kan slå – och vad 
övriga artister saknar. 

– Jag har alltid fascinerats av att vissa män-
niskor förefaller ha en nästan magisk förmåga 
att se värdet hos nya artister och ny musik 
långt innan den etablerade industrin gör det, 
säger Thomas Florén.

– Det intressanta är att i en bemärkelse 
så försvårar yrkeserfarenhet denna typ av 
bedömning. Det beror på att en duktig a&r 

Sjöholm har intervjuat tolv konstnärer i oli-
ka åldrar i London. De delar rutiner med de 
flesta andra samtidskonstnärer i Europa: Man 
gör fältstudier för att samla intryck, informa-
tion, eller konkret material. Man har en skiss-
bok, om så bara för att skriva ner idéer. Man 
har en ateljé som är arbetsrum, arkiv och ofta 
även ett slags tredimensionell anslagstavla. 
Allt från skisser och prototyper hängande i 
taket, till upphittade saker i travar på golvet 
och tidningsurklipp på väggarna blir element 
som kan föra arbetet vidare.

– Genom att studera hur konstnärer gene-
rerar, applicerar och kommunicerar kunskap 
genom individuellt drivna arbetsprojekt hop-
pas jag bidra till förståelsen av konstnärligt 

Småföretagare i kultursektorn har en kreativ 
kraft andra kan lära av. Jenny Sjöholm beskriver 
den konstnärliga processens platser och Tho-
mas Florén undersöker musikbranschens svår-
förmedlade kunskap i varsin ny avhandling.

”det som görs av det som kallas jag, görs 
troligen av någonting i mig som är större än 
jag”, sa skotske fysikern James Clerk Maxwell 
(1831–1879). Under sin livstid lyckades han sam-
manfatta allt samtiden visste om magnetism 
och elektricitet i fyra ekvationer. Han var själv 
förvånad. Vetenskapsjournalisten Tor Nørre-
tranders tar hjälp av Maxwell i boken Märk 
världen för att illustrera att vi kan mycket mer 
än vi är medvetna om. När vi tillåter hjärnans 
omedvetna delar att flöda under organiserade 
former kan vår kreativitet ge stora vetenskap-
liga genombrott, eller utveckla stor konst.

För konstnärer och musiker, och många 
andra inom kulturindustrin, är detta vardag. 
Men hur hanterar man något som inte låter 
sig medvetet resoneras fram?

Jenny Sjöholm beskriver i sin avhandling 
The geographies of knowledge in (making) 
artwork, framlagd vid kulturgeografiska insti-
tutionen på Uppsala universitet, hur konst-
närer rent praktiskt organiserar den kreativa 
processen.

Konstnärer är 
pionjärer i hur 

de arbetar

Konst och kommers 
i kreativ förening

text paul steen  bild istockphoto
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– Osäkerheten kan man inte ta kontroll över. 
Kreativiteten, och den med kreativiteten intimt 
förbundna osäkerheten, måste tillåtas och 
accepteras inom vissa ramar i det kreativitets-
intensiva företaget, säger Thomas Florén.

För att komma över osäkerheten i konstvärl-
den använder konstnärer olika strategier. Det 
är exempelvis vanligt att de knyter sig till olika 
sociala noder och grupperar sig med likasin-
nade.

– Konstnärer är otroligt medvetna. De är 
drillade i entreprenörskap och hur de måste 
nätverka, säger Jenny Sjöholm.

Hon menar att man kan lära mycket om 
självstyrt lärande genom att studera konst-
närer.

– Konstnärer är pionjärer i hur de arbetar. 
De organiserar och problematiserar sin egen 
arbetsgång. 

Både Jenny Sjöholm och Thomas Florén 
konstaterar att det finns utrymme att forska 
vidare om små, kreativa företags villkor.

– De små bolagen har en kreativ kraft och 
potential som de stora bolagen saknar, säger 
Thomas Florén. 

– Det behövs mer kunskap om lärande i 
praktiken hos småföretagare, inte bara inom 
kulturell verksamhet, säger Jenny Sjöholm. 

kontakta thomas.floren@sociology.su.se
                       jensjoholm@googlemail.com

måste kunna göra samma bedömning som 
konsumenten gör i ett senare skede, säger 
Thomas Florén.

Han menar att de stora bolagens krav på  
förutsägbara massframgångar har givit ett 
smalare utbud överlag, och samtidigt gjort 
företagen själva mindre flexibla. Samtidigt 
finns det över femhundra små skivbolag i 
Sverige som fyller ut behovet av variation 
och nyskapande alternativ musik. Men skiv-
bolagskrisen har inte bara drabbat de stora 
bolagen. Som många kulturutövare förtjänar 
de engagerade musikentreprenörerna ofta sitt 
levebröd på något helt annat. Den alternativa 
musikscenen skulle inte finnas utan under-
betalt och ideellt arbete.

– Det här är ett problem, säger Florén.
– Det innebär dels en form av demontering 

av kunskap och förmåga, dels att allt färre kan 
ägna sig på heltid åt det de brinner för: sin 
musik.

Jenny Sjöholm är inte lika pessimistisk. 
– Även de som tjänar pengar på något annat 

använder strategiskt sin andra karriär till att 
utveckla sin konst eller hämta inspiration. 

men det är inte bara liten omsättning som 
gör det svårt att verka i kultursektorn – det 
sociala sammanhanget förändras hela tiden. 
Att följa konventioner gör dig accepterad, men 
i värsta fall osynlig. Att i stället vara för kreativ 
och göra för stora innovationer gör att du inte 
erkänns av någon social gruppering. Stor krea-
tivitet medför stor osäkerhet.

exemplet laurence

Den mycket unga konstnären Laurence i Jenny Sjö-
holms studie producerar oljemålningar på löpande 
band. Han har redan samlare och soloutställningar på 
prestigefulla platser. Efter konsthögskolan fick han 
jobb som assistent åt megastjärnan Damien Hirst. 
Laurence tog med ett par egna verk till Hirsts verk-
stad och ställde dem i en korridor. Han blev upptäckt 
av en förbipasserande samlare, som sedan introdu-
cerade honom för andra. 

exemplet beatles

Thomas Florén använder Beatles, världens mest 
framgångsrika band, för att visa betydelsen av bra 
A&R. Bandet fick i början nobben av en mängd skiv-
bolag som inte trodde på dem. Det kan man natur-
ligtvis le åt med facit i hand, men Beatles var inte en 
klockren hitmaskin i originaluppsättning. De hade 
inte haft någon framgångsrik singel, och Pete Best 
var inte kapabel att trumma i takt mer än en gång 
per låt. Men managern Brian Epstein trodde på dem, 
och producenten George Martin gillade deras humor. 
Martin bytte ut Best mot Ringo Starr och guidade 
sedan bandet mot en mer slagkraftig repertoar.

Musiken tystnar aldrig
Daniel Ericsson har författat två skrifter om 
musik och kreativitet: Den odöda musiken res-
pektive Scripting Creativity. Båda publicerades 
av EFI under 2010. Den senare handlar till stor 
del om mansdominansen inom musikvärlden. 
Ericsson tar också upp en rad olika typer av krea-
tiviteter som exempelvis bygger på romantise-
rade, rationella, demokratiska och revolutionära 
idéer. I Den odöda musiken konstaterar han 
att musikens fält inte är vad det en gång var. 
Digitalisering, fildelning och nya initiativ har för-
ändrat spelreglerna, och den traditionella musik-
industrin vacklar. Vissa menar att vi bevittnar 
de sista dödsryckningarna, men Ericsson är av 
en annan åsikt. I nio essäer diskuterar han hur 
kreativitet, teknologi och ledarskap förändrar 
branschen. [åk]

kontakta daniel.ericsson@lnu.se

För Sverige i framtiden
Tobias Nielsén och Sven Nilsson är redaktörer till 
boken Framtiden är nu (Volante, 2010). De tar 
avstamp i ett uttalande som författaren Wil-
liam Gibson gjorde 2003: ”Framtiden är redan 
här – den är bara ojämnt spridd”. Nielsén och 
Nilsson menar att det därför är svårt att se vad 
som kommer dominera framöver, såväl inom 
kulturen som inom samhället i stort. De har bett 
ett 30-tal forskare och experter damma av spå-
kulorna och blicka mot år 2040. Finns biblioteken 
kvar? Vilken roll spelar gammelmedier? Och 
är platsen viktig i en digital värld? Författarna 
diskuterar bland annat jämställdhet, språk, 
konsumtion, censur, urbanitet och Lady Gaga. 
Många av prognoserna är försiktiga. Kanske för 
att vi upplever en stor osäkerhet i dag – kanske 
för att 30 år går ganska fort, trots allt. [åk]

läs mer www.volante.se/framtiden

Jenny Sjöholm Thomas Florén
bild: Per Larsson
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att det krävs entreprenörskap för att omsätta 
idéer i praktik. Däremot är han kritisk till hur 
entreprenörskap beskrivs.

– Jag tycker att det har skapats en hajp 
där man är okritiskt positiv i sin syn på både 
kreativitet och entreprenörskap. Jag kallar det  
elixirsynsättet – några droppar entreprenör-
skap får individer, organisationer och regioner 
att blomma upp och bli framgångsrika.

lundmark menar i stället att entreprenör-
skap går att se som en mutagen. Något som 
skapar mutationer, förändringar, i organisatio-
ner och samhället i stort.

– Zoomar man ut och tittar på entreprenör-
skap på långt håll finns egentligen ingenting 
som är inneboende gott, skulle jag vilja säga. 
Entreprenörskap kan användas både för bra 
och dåliga syften. Och det måste inte nödvän-
digtvis vara lagligt.

– Ta till exempel The Pirate Bay som ut-
pekats som både kriminellt och ett typexempel 
på schumpeteriansk kreativ förstörelse. Utan 
entreprenörskap, ingen förändring i samhället. 
Men entreprenörskap i sig skapar både dåliga 
och bra saker. Förhoppningsvis har vi ett sam-
hällsklimat som låter det positiva leva kvar, 
men inte det negativa, säger Erik Lundmark.

kontakta erik.lundmark@liu.se

som jag ser det, entreprenöriell potential hos 
nyanställda chefer, säger Erik Lundmark.

I en annan undersökning studerades upp-
levelsen av det kreativa klimatet på arbetsplat-
sen, det vill säga i vilken utsträckning anställda 
upplever att de kan föreslå och genomföra 
idéer i verksamheten.

– Nyanställda upplever ett mer kreativt kli-
mat. Den här upplevelsen verkar avta under 
de två, tre första åren, för att sedan plana ut. 
De nyanställdas upplevelse av det kreativa kli-
matet pekar alltså också på en entreprenöriell 
potential bland nyanställda.

men idéer rör  sig mellan organisationer 
även utan att människor byter arbete. Lund-
mark studerade två stora, innovativa, forsk-
ningsnära utvecklingsprojekt för att se hur nya 
idéer kom in i verksamheten. Projektmedlem-
marna fick nämna vilka de tyckte kom med 
kreativa bidrag i projektarbetet. Lundmark 
undersökte sedan hur de som utmärktes som 
mer kreativa skilde sig från de övriga.

– Utmärkande för dem som anses vara krea- 
tiva är att de i sin kunskapsinhämtning har 
större fokus på kunder, leverantörer och andra 
partnerorganisationer. 

Lundmark finner alltså visst stöd för att rör-
lighet kan vara positivt för idéspridning mel-
lan organisationer. Han håller också med om 

Entreprenörskap framställs ibland som ett 
undergörande elixir. Men det kan också ses som 
en mutagen, som skapar både godartade och 
elakartade förändringar i samhället. Det menar 
Erik Lundmark.

erik lundmark har lagt fram sin doktors- 
avhandling vid Linköpings universitet. 
Utgångspunkten är vad han kallar det entre-
prenöriella samhället – ett teoretiskt ramverk 
och en världsåskådning som vuxit fram de 
senaste decennierna. Det entreprenöriella 
samhället bygger på tesen att ny kunskap och 
nya idéer genereras genom till exempel forsk-
ning vid universitet och företag, men att det 
krävs entreprenörskap för att omsätta idéerna 
och kunskapen i praktiken.

I avhandlingen studerar Lundmark bland 
annat spridningen av idéer och kunskap mel-
lan organisationer, och vilken roll nyanställda 
spelar.

– Vi undersökte hur iso 9000 implemente-
rades i små och medelstora företag och upp-
täckte en skillnad mellan hur gamla och nya 
kvalitetschefer jobbade med frågan. De som 
var mer nyanställda genomförde ofta större 
förändringar i bemärkelsen att de involverade 
fler människor. De var också mer benägna att 
processorientera organisationen. Det där tyck-
te jag var väldigt intressant för det indikerar, 

Samhället muteras 
av entreprenörskap
text maria marathon sjöberg

Erik Lundmark har ett kritiskt förhåll-
ningssätt till fenomenet entreprenör-
skap i sin avhandling The mobility of 
people, ideas and knowledge in the 
entrepreneurial society.
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För 56:e året i rad arrangerar International 
Council for Small Business (ICSB) den inter-
nationella ICSB World Conference. Efter 15 år 
är den tillbaka i Sverige och Stockholm. Entré 
har talat med konferensens ordförande Anders 
Lundström och vice ordförande Lena Stenberg. 
De ser fram emot minst 1 000 deltagare från 
över 70 länder.

icsb grundades 1955 som den första interna-
tionella medlemsorganisationen med uppgift 
att främja tillväxt och utveckling för små före-
tag över hela världen. Sedan dess har organisa-
tionen årligen arrangerat en världsomfattande 
konferens. 
Temat för årets konferens, ”Back to the Future”, 
syftar på vikten av att alltid blicka framåt sam-
tidigt som man utnyttjar alla de erfarenheter 
som finns sedan tidigare.

– Hit kommer forskare, entreprenörer samt 
policymakare för att under fyra dagar diskutera 
viktiga frågor inom området och ta till sig ny 
kunskap, säger Anders Lundström.

Vad handlar konferensen om?
– Att lyfta fram viktiga frågor om entrepre-

nörskap, innovation och småföretagande när 
det gäller forskning, politik och praktik. 15 
juni arrangeras ”Policy Forum Day” där man 
ska diskutera policyinsatsers betydelse och 
möjligheter. Bland annat ska en internationell 
forskarrapport presenteras. Den handlar om 
hur stora resurser som satsas inom området 
entreprenörskaps- och småföretagspolitik. 

– Den senaste gem-rapporten och Världs-
bankens årliga rapport om hur lätt eller krång-
ligt det är att starta och driva företag runt om 
i världen, kommer också presenteras, berättar 
Anders Lundström.

Vad mer kommer att ske under konferensen?
– En viktig del är aktiviteter där personer 

kan träffas och utbyta erfarenheter av olika 
insatser. Det kan handla om workshops eller 
speciella temaseminarier. Här finns bland 
annat ett samarbete med dg Enterprise vid 
eu-kommissionen om finansiering av små-
företag, innovationer och entreprenörer, och 
ett annat om kvinnors företagande, säger Lena 
Stenberg.

– En särskild aktivitet för företagare, ett så 
kallat matchmaking event – Baltic Business 
Arena, kommer att genomföras för att få före-
tagare mer intresserade av att delta i konferen-
sen. Här ska entreprenörer med konkreta idéer 
om samarbete med andra företagare delta och 
kunna förboka affärsmöten i ett uppbyggt 
datasystem. Speciella sektorer har valts ut för 
affärsmötena: cleantech, förnybar energi, håll-
bart byggande, hälsovård, informations- och 
kommunikationsteknik, samt trä och design, 
fortsätter hon.

– Konferensen ska också spegla det kreativa 
Sverige. Detta sker genom att fyra regioner 
visar upp ett flertal innovativa produkter och 
arrangerar spännande föredrag, säger Anders 
Lundström.

Vem är konferensen till för?
– icsb är ett nätverk av forskare, utbildare, 

konsulter, företagare och policymakare. Kon-
ferensen är ett tillfälle för alla inom dessa 
grupper att mötas och utbyta kunskaper och 
erfarenheter, säger Lena Stenberg.

Vad står på programmet?
– Ett par keynotes är spikade. Bland annat är 

vi jätteglada över att Hans Rosling, professor 
på ki, kommer att tala. Han är en av världens 

främsta globala tänkare. Dessutom kommer 
exempelvis Elizabeth Garnsey, University of 
Cambridge, och professor David Storey, Uni-
versity of Sussex, säger Lena Stenberg.

– Årets mottagare av Global Entrepreneur-
ship Research Award, Steven Klepper, kom-
mer att finnas på plats. Andra klara forskare är 
bland andra Zoltan Acs, William Gartner, Paul 
Reynolds, Bengt Johannisson och Alan Gibb. 
icsb har också beslutat att dela ut ett special-
pris till Sir Richard Branson, berättar Anders 
Lundström.

17 februari var deadline för ansökningar om att 
presentera forskningsartiklar eller hålla i work-
shops. Hur utföll det?

– Det har varit ett extremt stort intresse. 
Vi har fått in uppåt 800 så kallade extended 
abstracts och förslag på workshops från fors-
kare och praktiker över hela världen. Förslagen 
handlar bland annat om kreativa miljöer och 
globaliseringens påverkan på entreprenörskap, 
socialt entreprenörskap, hållbar tillväxt samt 
kvinnors företagande, säger Anders Lund-
ström.

ICSB till Sverige i juni
text christina eriksson

mer om icsb

ICSB World Conference arrangeras av Entrepre-
nörskapsforum och Tillväxtverket på Stockholm 
Waterfront 15–18 juni 2011. Det finns en styrgrupp 
med representanter från Almi Företagspartner, 
Esbri, Företagarna, Tillväxtanalys och Vinnova. Andra 
intressenter är KK-stiftelsen, Sida, EU-kommissionen 
och Näringsdepartementet.

För mer info och anmälan: www.icsb2011.org

Lena Stenberg

Anders LundströmHans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, är en av talarna på ICSB-konferensen i Stockholm.
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De egenskaper som gör en entreprenör är för-
värvade. Det menar Karen Williams-Middleton 
i sin avhandling. Hon visar hur rätt miljö kan ge 
unga entreprenörer de personliga verktyg som 
behövs för att bygga framgångsrika företag.

går det att lära sig bli entreprenör? Frågan 
är utgångspunkt för avhandlingen Developing 
Entrepreneurial Behavior, Facilitating Nascent 
Entrepreneurship at the University.

Författaren, Karen Williams-Middleton, som 
doktorerat vid Institutionen för teknikens eko-
nomi och organisation på Chalmers tekniska 
universitet, har studerat hur miljöfaktorer 
påverkar framväxten av unga entreprenörer.

Venture Creation Subunit (vcs) är avhand-
lingens viktigaste fallstudie. Det är en master-
utbildning som bedrivs i samarbete mellan 
Chalmers School of Entrepreneurship (cse) 
och Gothenburg International Bioscience 
Business School (gibbs). Hittills har 250 stu-

denter genomgått programmet, som startade 
1997. Utbildningen kombinerar teoretisk kun-
skap med en inkubator för potentiellt snabb-
växande företag. Studenterna får tillgång till 
inkubatorn efter ett år av teoretiska studier. 
Lärare, coacher och personer från näringslivet 
stöttar studenterna under utbildningen.

Till inkubatorn kommer både företag och 
personer från universitetet med innovationer 
som de vill föra ut på marknaden. Studenter-
nas uppgift är att kommersialisera idéerna.

karen williams-middleton  bygger sin 
avhandling runt en teori om socialt lärande, 
där beteende anses vara en konsekvens av per-
sonlighet och miljö. Det skulle alltså betyda att 
en entreprenör inte främst är en person med 
särskilda talanger eller egenskaper som ofta 
hävdats. I stället, menar Williams-Middleton, 
är egenskaperna som gör en entreprenör för-
värvade.

I avhandlingen fäster hon stor vikt vid för-
hållandet mellan osäkerhet, tvekan och risk.

– Universiteten ger de unga entreprenörerna 
en plats där de kan ta ansvar. Det ger legitimi-
tet. Osäkerhet inför beslutsfattande har annars 
en hämmande inverkan på entreprenörskap, 
säger Karen Williams-Middleton.

Strukturell kunskap, om lagar, regler, forma-
lia och skattesystem är nödvändig för att man 
som entreprenör ska kunna fatta bra beslut. 
Men sedan finns olika sätt att tolka vilken 
information man behöver, och vilka beslut 
man kan ta utifrån den informationen. 

Universitetet tillhandahåller också ett socialt 
nätverk, av Karen Williams-Middleton kallad 
”rolluppsättning” (role set). På rollistan finns 
lärare, alumner, innovatörer och coacher.

– I utbytet med personerna i rolluppsätt-
ningen, och i diskussioner, lär sig deltagarna 
att fatta självständiga beslut. Det ger personlig 
legitimitet, eller självförtroende.

– Om både den strukturella och den sociala 
komponenten finns i miljön, ger det en posi-
tiv beteendeutveckling. Det uppstår ett utbyte 
mellan personerna i närmiljön som ger möjlig-
het att testa hypoteser och få feedback. 

– Jag fäster stor vikt vid värdmiljön, där 
entreprenören har möjlighet att skapa sitt före-
tag. Näst viktigast är att personerna utvecklas 
under processen. Det är mycket learning by 
doing. 

lärandet på vcs är experimentellt, utan att 
eleverna behöver ta samma risker som om 
de agerat på egen hand. Samtidigt arbetar 
de mot ett verkligt mål, och inte med fiktiva 
exempel.

– Den teoretiska undervisningen är bety-
delsefull eftersom den ger utrymme för reflek-
tion.

– Samhället vinner på det här, rent ekono-
miskt i form av nya företag, men också för att 
det skapar nätverk och genererar utvärdering-
ar och kreativitet.

kontakta karen.williams@chalmers.se

Karen Williams-Middleton fortsät-
ter sin forskning på Chalmers som 
postdoktor. Hon är också fortsatt 
engagerad i Chalmers entreprenörs-
skolor, CSE och GIBBS.

entreprenöriellt 
beteende skapas av

Personliga egenskaper
Kognitiv förmåga, hängivenhet, 
motivation, värderingar.

Miljörelaterade aspekter
Strukturella faktorer: Kunskaper om 
institutioner, lagar, regler. Fysiska 
förutsättningar som tillgång till 
internet, kontor, utrustning. Tillgång 
till kapital och arbetsmarknad.

Sociala faktorer: Socialt nätverk, 
(humankapital, socialt kapital, 
intellektuellt kapital), stödjade nätverk
(familj och vänner), förebilder, kulturella
värderingar.

Miljön gör 
entreprenören

text anna-karin florén  bild the studio
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Ofta ses ett företags innovationer som ett 
resultat av de egna FoU-satsningarna. Det är 
inte hela sanningen. Etablerade företag har 
hela tiden ett inflöde av externa entreprenö-
rer och uppfinnare som vill sälja in sina idéer. 
Klickar det, kan det bli ett fruktbart förhållande 
för båda parter.

claes bohman har lagt fram sin avhand-
ling Attraction – A New Driver of Learning and 
Innovation vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Han har studerat inflödet av innovativa idéer 
i storföretag.

– I stora, etablerade företag sker detta spon-
tant, hela tiden. Företagen kan också påverka 
inflödet, men i dag är det bara ett fåtal som gör 
det systematiskt, säger Claes Bohman.

Procter & Gamble är pionjärer på området. 
De har en transparent innovationsstrategi och 
kommunicerar tydligt att de vill få in idéer uti-
från.

ericsson har traditionellt gjort det mesta 
internt, och det gäller fortfarande för kärn-
verksamheten. Men inom nyare områden, till 
exempel multimedia eller ip-tv, försöker före-
taget attrahera extern innovation.

– Inom sina teknologiska kärnområden 
har storföretagen inte särskilt stor nytta av 
externa idéer. Att till exempel pitcha en idé 
om bilbälten hos Autoliv är svårt. De har flera 

tusen ingenjörer som redan hunnit testa – och 
förkasta – det mesta inom det området.

– Mitt råd till externa entreprenörer och 
uppfinnare är att i stället rikta in sig på tek-
nikområden som är nya för storföretagen. Eller 
på tilläggsprodukter och tjänster som är mer 
perifera. Där finns en större öppenhet för idéer 
utifrån.

Vilka är då de individer som söker sig till 
storföretagen med sina idéer? Här finns ett 
brett spektrum av entreprenörer och uppfin-
nare. Vissa presenterar vaga koncept, andra 
kommer med nästan färdiga produkter. 
Gemensamt för dem är att de saknar resurser 
för att själva kommersialisera idén.

de flesta möten leder förstås inte till någon 
affär, men ibland säger det klick. Det kan 
resultera i en kort romans där entreprenören 
säljer ett patent till storföretaget, eller en mer 
varaktig relation.

Apple är ett företag som hyllas för sina inno-
vativa produkter. Vissa kommer från externa 
entreprenörer, som till exempel Tony Fadell. 
Han gick till Apple och presenterade sin idé 
om en mobil musikspelare som kunde kopplas 
till en nedladdningstjänst. Fadell fick en chefs-
tjänst på Apple och möjlighet att utveckla sina 
idéer. I dag går de under namnen Ipod och  
Itunes Store.

– Att systematiskt attrahera innovation uti-

från har inte riktigt slagit igenom i de etable-
rade storföretagen än. Men det finns ett stort 
intresse för nya sätt att bedriva innovation, 
säger Claes Bohman.

kontakta claes.bohman@hhs.se

En längre version av denna 
artikel finns på www.esbri.se

– Man tänker sig ofta innovationsarbetet som en sökprocess, där företaget aktivt letar efter nya idéer och teknologier. Min avhandling bidrar med ett kontrasterande synsätt. Jag visar hur företag 
också attraherar innovationer som finns utanför företaget. Det här är en aspekt av det bredare fenomenet ”öppen innovation”, säger Claes Bohman.

Öppenhet triggar innovation

         
          faktorer som 
attraherar idéer

Synlighet – gör företagets innovationsstrategi syn-
lig och uppmuntra externa entreprenörer att bidra 
med idéer, till exempel på webbplatsen.

Öppenhet – berätta om produkter under utveckling. 
Då är det lättare för utomstående innovatörer att 
se vad de kan bidra med.

Pålitlighet – ha en bra struktur för pitchprocessen, 
snabba beslutsvägar och schyssta villkor. Ryktet 
sprider sig!

Coolhet – odla en hajp. I dag vill alla jobba med 
Google eller göra appar till Iphone.

4
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Bra data 
ger bra forskning

forskningscentrumet Cesis har varit igång 
sedan hösten 2003 och fick förnyat förtroende 
2010 när Vinnova gjorde en ny utlysning inom 
programmet ”Effekter av innovationspolitik 
för hållbar tillväxt”. Cesisforskarna är 13 till 
antalet, jämnt fördelade på kth i Stockholm 
och Internationella Handelshögskolan i Jönkö-
ping. Nationalekonomi är den gemensamma 
basen, och empiriska analyser specialiteten. 
Ett centralt forskningsintresse är nätverk i 
innovationssystem.

– I vår ansökan till Vinnova preciserade vi 
sådant som vi egentligen har gjort ända sedan 
starten. Det handlar till exempel om att for-
mulera innovationssystemsansatsen så att den 
blir empiriskt mätbar. Innovationssystem är 
ett luddigt begrepp, det innefattar alla möjliga 
komponenter, säger Martin Andersson som är 
forskningskoordinator på Cesis.

– Vi utgår i huvudsak från en nätverks-
ansats, och nätverk är också ett mångfacet-
terat begrepp. Det kan exempelvis handla om 
nätverk för varuflöden – export och import – 
eller nätverk för kunskap och innovation, där 
företag har utbyten med lokala universitet och 
konsultbyråer, fortsätter han.

Stockholmsregionen är Sveriges mest 
importintensiva region. Det betyder att det i 
stockholmsmiljön finns en mängd företag och 
individer som har kontakt med utlandet, och 
det handlar inte enbart om varuflöden. Rela-
tionerna kan ge upphov till nya idéer, och de 
får effekter både för det enskilda företaget och 
för samhället.

Anders Broström arbetar också med att 
koordinera och administrera Cesis, vid sidan 
av sin egen forskning.

– På Cesis har vi alltid varit intresserade av 
företagsnivån. Framöver ska vi studera de nät-
verk som finns inom och mellan företag, sek-
torer och regioner, över tid. Vi vill veta vad de 
fyller för funktion för innovation och tillväxt, 
säger Broström.

Som icke-forskare är det lätt att tro att data 
är kunskap, färdig att redovisa. Det stämmer 
inte riktigt. För att kunna dra slutsatser måste 
man förstå hur datamaterialet har samlats in, 
veta vad det representerar, se vilka problem 
och brister som finns, och eventuellt korri-
gera dem. Under årens lopp har Cesis inves-

terat rejält i databaser med material från en 
rad olika källor.

– Våra databaser är moderna forsknings-
infrastrukturer. De är för oss vad den senaste, 
häftiga lasern är för fysikforskare.

– Vi har en person anställd som bara hål-
ler på med datahantering. Det ses som lyx 
av många av våra utländska kollegor, och är 
något vi verkligen prioriterar. Vi har bara bör-
jat skörda frukterna av det vi byggt upp, och vi 
fortsätter bygga, säger Anders Broström.

– En viktig del av Cesis strategi är att ha till-
gång till bra data. Det är ett sätt att etablera 
sig i den internationella forskargemenskapen, 
säger Martin Andersson.

han menar att det exempelvis är lätt att 
påstå att ”Företag i stora regioner är mer pro-
duktiva”, men desto svårare att utreda meka-
nismerna bakom. Det kräver en mer noggrann 
analys av datamaterialet, och kanske även en 
kombination av olika källor.

– En förklaring till varför stora regioner är 
mer produktiva är att rörligheten är större där. 
I de databaser vi har tillgång till kan vi följa hur 
individer byter arbetsställen. Och i och med 
att vi har heltäckande data kan vi säga mer om 

rörligheten mellan akademi och näringsliv, till 
exempel i vilken utsträckning professorer har 
egna bolag, säger Andersson.

Cesis har köpt in data från bland annat 
scb och prv, och materialet innehåller både 
svenska och utländska individer och företag. 
Här finns till exempel statistik om alla aktuella 
företag i Sverige, och om alla sysselsatta indivi-
der i landet. Databaserna rymmer också upp-
gifter om att företag har introducerat nya pro-
dukter, samarbetat med universitet eller andra 

Tricket är att göra intressanta 
kombinationer av datakällor

Hur interagerar företag med lokala universitet? Vad kan man lära sig av att exportera? 
Vilka är effekterna av offentlig FoU? Och hur påverkar allt detta samhällets inno-
vationskraft? Innovationssystemsansatsen är spridd, men innehåller en hel del 

frågetecken. Cesis bygger databaser för att finna svaren.
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företag, tagit ut patent, exporterat, importerat 
eller investerat i fou. Det går också att utläsa 
vilka företag som är helt nya, och vilka som är 
nya på grund av sammanslagning, uppköp 
eller avknoppning.

– Att vi i Sverige och Norden har register 
med heltäckande data är unikt. scb-registren 
har också blivit mer tillgängliga på senare tid, 
berättar Broström.

– Tricket är att göra intressanta kombina-
tioner av datakällor, till exempel om individer 
och företag.

Det har Cesisforskarna Börje Johansson 
och Hans Lööf gjort i sitt pågående projekt 
om effekten av fou-insatser. De utgår från det 
grundläggande problemet att fou är en invest-
ering som företag måste göra, trots att avkast-
ningen är osäker och långsam. I dåliga tider 
väljer många att dra ner på fou-verksamheten, 
vilket kan göra att de får ännu svårare att kom-
ma igen. Men vilka är företagen som fortsätter 
att investera även under finanskriser?

Med hjälp av Cesis databas har Johansson 
och Lööf kunnat jämföra företag som invest-
erar i fou kontinuerligt, sådana som gör det 
temporärt, och sådana som inte alls satsar på 
fou. De finner att de kontinuerligt investeran-
de företagen blir mer konkurrenskraftiga, och 
växer bättre. I sina nätverk bildar de kunskaps-
hubbar som mindre företag kan formera sig 
kring.

– Vi behöver företag som Ericsson och Astra, 
konstaterar Broström.

– Tidigare forskning i ämnet har gett blanda-

de resultat: vissa studier visar att fou-investe-
ringar har positiva effekter medan andra visar 
på negativa effekter. Ytterligare studier har inte 
kunnat visa någon effekt alls. De här konstiga 
resultaten kan delvis förklaras av att man har 
blandat ihop äpplen och päron, det vill säga 
kontinuerliga och temporära investeringar, 
förklarar Andersson.

– Detta har Börje och Hans kunnat undvika 
genom att studera företagens fou-ansträng-
ningar över flera år. Policyimplikationen blir 
att man bör stimulera företag att kontinuerligt 
satsa på fou.

Ett annat av Cesis forskningsspår handlar 
om att förena resultat på mikro- och makro-
nivå. Det är inte alldeles självklart att något 
som gäller på företagsnivå kan översättas till 
nationell nivå.

– Är innovativa företag mer framgångsrika? 
Ja, det tror vi att de är. Men ofta är det ett noll-
summespel. Om Ericsson tar fram en ny pro-
dukt som säljer massor, betyder det att Nokia 
säljer mindre av sin motsvarande produkt.

– På nationell nivå är tankesättet annor-
lunda. Då handlar det snarare om att länder 
specialiserar sig inom särskilda sektorer, och 
etablerar utbyten med andra länder, säger 
Martin Andersson.

den kommande boken Innovation and Growth 
– From r&d  strategies of innovating firms to 
economy-wide technological change (Oxford 
University Press) handlar om hur och när 
man kan dra slutsatser från mikro till makro. 
Cesisforskare står som redaktörer, och de är 
just i färd med att samla in manuskript från 
innovationsforskare som Zoltan Acs, Christia-
no Antonelli, John Cantwell och Ivo Zander.

– Cesis ska inte utforma policy. Däre-
mot vill vi bidra med kunskapsunderlag om  
innovationssystem och nätverk, säger Martin 
Andersson.

– Vi producerar bra och policyrelevant forsk-
ning, och vi ser till att delta i diskussionerna i 
olika regionala och nationella sammanhang. 
Genom att medverka i paneler och tankesmed-
jor hamnar vi på Cesis i direkt dialog med folk 
som jobbar med entreprenörskap och tillväxt. 
Vi bidrar med forskningsbaserad kunskap, 
och mötena innebär också ett lärande för oss, 
säger Anders Broström.

mer om cesis

Cesis står för Centre of Excellence for 
Science and Innovation Studies.

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

Utöver detta finansieras Cesis av KTH 
och Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping.

Läs mer på www.cesis.se

Forskare rekryteras  
till centrum i norr
Ciir invigdes 19 januari i år och har redan knutit 
till sig ett 20-tal aktiva forskare. Centrumet 
har sin hemvist vid Luleå tekniska universitet 
och Umeå universitet. Ciir arbetar med mång-
vetenskaplig samverkan där expertkunskaper 
från olika discipliner tas tillvara för att bygga 
helt nya, policyrelevanta kunskaper och insikter. 
Bland centrumets nyrekryterade medarbetare 
finns doktoranderna Nerine George och Ade-
suwa Omorede samt seniora forskarna Sergey 
Anokhin och Kalle Lyytinen. Ciir vill också 
anställa en postdoc inom området interna-
tionalisering av innovationssystem samt en 
doktorand inom området digitala innovationer. 
Ciirs verksamhet leds av en styrelse med repre-
sentanter från de båda universiteten, företag, 
policy och samhälle. I den ingår Per-Erik Sand-
lund (gd Invest Sweden), Sara Öhrvall (FoU-chef 
Bonnier), Johan Carlstedt (huvudprojekt- 
ledare Innovation för tillväxt), Johan Sterte  
(rektor LTU) samt Agneta Marell (vicerektor 
UmU). Som stöd för styrelsen finns en särskild 
referensgrupp med internationella och natio-
nella experter inom forskning och policy. [åk]

kontakta hakan.ylinenpaa@ltu.se

Doktorandkurs med 
utländska gäster
I mitten av mars startar doktorandkursen 
”Innovation, entrepreneurship and economic 
growth” som Circle organiserar under våren 
2011. Detta sker i samarbete med Lucent, det 
vill säga entreprenörskapsgruppen vid Eko-
nomihögskolan i Lund. Under kursens gång 
gästas Circle av både lokal, nationell och inter-
nationell expertis inom aktuella teman såsom 
entreprenörskap och regional dynamik, öppen 
innovation, innovationspolicy, regionala inno-
vationssystem, tjänsteinnovation och hållbar 
tillväxt. Vad gäller utländska gäster så kommer 
professor Robert Blackburn från Kingston Uni-
versity under april och föreläser om små före-
tags tillväxt. Under maj månad kommer även 
professor Sophie Manigart från Gent University 
och professor Colin Mason från University 
of Strathclyde och föreläser om riskkapital-
marknadens aktörer och ekonomisk tillväxt. 
Kursen är multidisciplinär och utformad för att 
stimulera till kunskapsutbyte och nätverkande. 
Den omfattar fem veckors heltidsstudier. Del-
tagarna kommer dels att vara ”vanliga” forskar-
studerande, dels personer från till exempel 
Vinnova. [åk]

kontakta jonas.gabrielsson@circle.lu.se

Martin Andersson

Anders Broström
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Allt fler kvinnor driver företag. Men fortfarande dominerar männen i 
den här världen. Siffran varierar beroende på undersökning, men i runda 
slängar 22–28 procent av Sveriges företag drivs av kvinnor. Fler företa-
gande kvinnor skulle innebära ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. 
Här finns en outnyttjad potential, och satsningar görs på många håll för 
att öka kvinnors företagande. Det är också en fråga om jämställdhet och 
demokrati – även om det inte alltid kommer fram i debatten.

text jonas gustafsson  illustration johan brunzell

tema | Kvinnors företagande

företag inom nya branscher har svårt att passa in i det 
nuvarande systemet. Det är till exempel ganska nytt 
att vi ser tjänsteföretag som något värt att satsa på, 
säger Carin Holmquist.

Därför, menar hon, är det bra att det finns olika 
typer av korrigerande policyåtgärder – som till exem-
pel Tillväxtverkets ambassadörer för kvinnors företa-
gande. Insatserna behövs, tills kvinnors företagande 
ses som lika normalt som mäns.

– Men på längre sikt tror jag inte på att bygga köns-
segregerade system. I längden handlar det i stället om 
att få med ett genusperspektiv i all företagspolitik. 
Detsamma gäller för forskning om företagande. Alla 
studier behöver givetvis inte ha ett extremt genus-
fokus, men det bör i alla fall finnas med.

Tidigare forskning, som till exempel det Esbri-
anknutna Dianaprojektet, har visat att kvinnor har 
svårare än män att få lån och annan finansiering till 
sitt företagande. Projektet som Carin Holmquist leder, 
där även Erik Wetter ingår, handlar om detta och har 
fått namnet ”Hur påverkas bedömningar av risk och 
förmåga i nya företag av entreprenörens kön.”

 Regeringen satsar 100 miljoner per år på 
kvinnors företagande. En del i satsningen 
är forskningsprogrammet ”Forskning om 
kvinnors företagande” som finansieras via 

Vinnova. Programmet har en budget på 30 miljoner 
kronor och sträcker sig mellan hösten 2008 och våren 
2011. Huvudmålet är att bidra till tillväxt genom att röja 
undan eventuella diskriminerande hinder. I program-
met finns även ett jämställdhetsmål och ett kunskaps-
mål.

Tio forskningsprojekt var med och delade på Vinno-
vas miljoner. Ett av dem leds av Carin Holmquist, pro-
fessor vid Handelshögskolan i Stockholm och en auk-
toritet inom området kvinnors företagande i Sverige. 
För henne är det inte minst en fråga om demokrati.

– Kvinnor utgör halva befolkningen. Men hela 
näringspolitiken och strukturen kring företagande är 
omedvetet uppbyggd för män och för branscher där 
framförallt män verkar. Kvinnor ligger utanför normen 
och möter därför större utmaningar än män.

– Snedfördelningen drabbar inte bara kvinnodrivna 
företag, utan alla som avviker från normen. Många nya 

Strukturen 
kring före-
tagande är 
omedvetet 
uppbyggd 
för män

JÄMSTÄLLDHET
FÖR TILLVÄXT
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– Det finns flera förklaringar till att kvinnor inte får 
lån i samma utsträckning som män. En kan vara att de 
inte söker lån i samma utsträckning. En annan att de 
hindras av attityder hos till exempel bankpersonal.

Holmquist och Wetter har gjort en studie där 357 
studenter och professionella kreditgivare har fått 
bedöma fiktiva låneansökningar.

– Vi ser inga belägg för att kvinnor skulle bedömas 
annorlunda än män när de söker finansiering. Könet 
hos dem som bedömer ansökningarna betyder faktiskt 
mer än könet hos dem som blir bedömda. Kvinnor är 
mer positiva till både män och kvinnor i sina kredit-
bedömningar.

även om de inte finner något stöd för att kvinnor och 
män behandlas olika, har Holmquist en del råd till dem 
som fattar besluten.

– Banker är ofta väldigt konservativa. Jag önskar att 
de kunde utbilda sin personal mer i hur man tänker 
affärsmässigt och utmanar omedvetna fördomar, och 
inte bara i hur man räknar på säkerheten för ett lån.

– En viktig policyåtgärd är det här med förebilder. På 
sikt kan det förändra attityder, bekämpa fördomar och 
ge stärkt självkänsla till kvinnor som driver företag. Det 
skulle man kunna jobba mer med.

Samtidigt menar hon att attityder och fördomar är 
svåra att upptäcka, och tar tid att bli av med.

– Som kvinna gäller det att ha en bra affärsidé och en 
bra produkt som folk vill ha. Då kommer det gå bra för 
företaget, och man tjänar mycket pengar. Då får man 
också respekt. Och får man inte respekt, så har man 
åtminstone sitt företag och sina pengar, säger Carin 
Holmquist.

Många har haft stora förhoppningar på att avregle-
ringen av traditionellt kvinnodominerade branscher 
som vård, skola och omsorg ska leda till fler företagande 
kvinnor. Professor Elisabeth Sundin vid Linköpings 
universitet, även hon en auktoritet på området kvin-
nors företagande i Sverige, har intresserat sig för ämnet. 
Tillsammans med docent Malin Tillmar leder hon pro-
jektet ”Kvinnors företagande i spåren av offentlig sektors 
omvandling” inom Vinnovas forskningsprogram. 

I projektet ingår flera delstudier. Ett av dem handlar 
om lagen om valfrihetssystem, lov, som reglerar det 
som i dagligt tal brukar kallas för kundvalsmodellen. I 
den kommun där forskarna inledde sina studier fanns 
förväntningar på att lagen skulle gynna de små företa-
gen, i synnerhet de som drivs av kvinnor. Men så har 
det inte blivit.

– Om målet var att privatisera delar av den offentliga 
sektorn har man lyckats. Men om målet var att öka 
kvinnors företagande har man inte lyckats. Resultatet 
är ganska deprimerande: få kvinnor, få småföretag. 

Det är de stora jättarna, som Carema och Attendo, som 
kniper kontrakten, säger Elisabeth Sundin.

– Vi har sett det tidigare, och ser det nu igen. När en 
kvinnodominerad bransch avregleras ökar andelen 
män i den. Företagandet i sig verkar dra till sig män. 
Så en avreglering kanske inte blir som man tänkt sig 
ur genussynvinkel. Politikerna har säkert fortfarande 
som mål att få in småföretag och kvinnor. Men det här 
verkar inte vara sättet att nå de målen. 

– När man bokstavligen lägger ut en hel marknad på 
en och samma gång, är det inte så konstigt att det är de 
etablerade företagen som dominerar den marknaden. 
Att tro något annat är orealistiskt. 

Så, vad kan man då göra om viljan trots allt är att fler 
kvinnor ska starta företag inom de här branscherna? 
Elisabeth Sundin menar att det beror på hur cynisk 
man vill vara. Om man massavskedar kvinnor inom 
offentlig sektor, kommer troligen nyföretagandet öka. 
Men är det verkligen det vi vill?

– Vi har aldrig haft så högt egenföretagande som 
under 1930-talskrisen. Men jag tror inte det är så 
många som ser det som en positiv ökning, säger Sun-
din.

Och det finns inga enkla, konkreta policyåtgärder för 
att komma till rätta med problemen, menar hon.

– Det finns så många olika mål inbakade i  
främjandeinsatser för kvinnors företagande. Genom 
att öka kvinnors företagande vill politikerna förbättra 
jämställdheten, minska arbetslösheten, öka integra-
tionen och bidra till den regionala dynamiken. Det går 
inte att uppfylla alla de målen samtidigt. 

ett annat ämne det pratas mycket om för tillfäl-
let är generationsskiften i företag. Hur ser det ut för 
kvinnor på den fronten? Det har professor Leif Melin 
och ekonomie doktor Cecilia Bjursell från Cefeo, ett 
forskningscentrum om familjeföretagande och ägande 
vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 
undersökt i projektet ”Föreställningar om kvinnor som 
familjeföretagare – hinder för kvinnors övertagande vid 
ägarskiften.”

I ett av delprojekten har de kartlagt mediebilden 
kring kvinnor i familjeföretag.

– Två huvudtyper syns i medierna. Dels de kända 
kvinnorna som tagit över ett familjeföretag, som 
Antonia Ax:son Johnson och Cristina Stenbeck. Här 
ligger fokus tyvärr nästan lika mycket på deras kändis-
skap som på deras företagande. Sedan finns bilden av 
den kraftfulla företagaren, som exempelvis Inga-Lisa 
Johansson, vd för säkerhetsdörrföretaget Daloc. Hon 
har blivit känd för sitt framgångsrika entreprenörskap, 
vunnit priser och hyllats för tillväxttakten i företaget 
sedan hon tog över, säger Leif Melin.

Många har en 
gammaldags 
syn på före-
tagandet

Carin Holmquist Leif MelinElisabeth Sundin Åsa Lindholm Dahlstrand

bild: Patrik Leonardsson

bild: Jonas G
ustafsson

bild: V
iktoria D

avidsson



14  |  e n t r é  1  •  2011 www.esbri.se

tema | Kvinnors företagande

Inom akademin finns ju stora möjligheter till lärande 
som borde kunna förbättra förutsättningarna för kvin-
nor att driva företag, säger Åsa Lindholm Dahlstrand.

Det första forskargruppen gjorde var att kartlägga 
Sveriges universitetskopplade inkubatorer. De hittade 
44 stycken och undersökte bland annat hur dessa pre-
senterade sig själva på internet. I skrivande stund ana-
lyseras materialet ur ett genusperspektiv. 

– Det ser väl inte så bra ut, kan man säga.

när det gäller entreprenörskapsutbildningar är 
det svårare att få fram ett bra underlag. Forskarna har 
bland annat gått igenom de ansökningar som skickades 
in till Högskoleverket om att driva så kallad spets-

utbildning i innovation och 
entreprenörskap.

– De här utbildningarna 
lyckas inte attrahera kvinnor. 
Det kan bero på att de har 
en tydlig koppling till äldre 
inkubatorer vid stora forsk-
ningstunga universitet. De 
yngre högskolorna är bättre 
på att locka kvinnor.

En annan delstudie har 
fokuserat på de 21 inkubatorer 
som ingår i Innovationsbrons 
nationella inkubatorprogram. 
De har alla fokus på tillväxt-
företag, teknik eller life sci-
ence.

– Totalt i hela populationen 
är 14,7 procent kvinnor, en klart sämre siffra än andelen 
företag som drivs av kvinnor i samhället i stort. Det 
kanske inte är så konstigt när alla inkubatorer som får 
finansiering i programmet tillhör de gamla mansdomi-
nerade näringarna. Ingen inkubator som har fokus på 
exempelvis design eller kreativa näringar finns med i 
satsningen.

– Vi har en nationell policy som ska främja inkuba-
torer. Samtidigt finns en annan policy som ska främja 
kvinnors företagande. De här två tankarna verkar inte 
prata med varandra, det skulle behövas lite mer sam-
ordning.

Som tidigare nämnts brukar forskning ofta visa att 
det är svårare för kvinnor än män att få lån. Det gäller 
inte i inkubatorerna, här är kvinnorna betydligt mer 
framgångsrika än männen i att få statliga stöd och lån.

– Inkubatorföretagen som startas av kvinnor över-
lever också i högre utsträckning än de som startas av 
män. Ett annat intressant resultat är att ju större andel 
kvinnor en inkubator har, desto bättre tillväxt får alla 
företag som sitter där.

– Det som retar mig är att det uppenbart är en jätte-
resurs som inte tas tillvara här. Det är en samhälls- 
ekonomisk dumhet att inte satsa mer på kvinnorna 
inom det akademiska entreprenörskapet, säger Åsa 
Lindholm Dahlstrand.

En längre version av denna artikel, och mycket 
annat material, finns på www.esbri.se/kvinnors

Läs mer om Vinnovas program på www.vinnova.se 

– En tredje dimension som tas upp i medierna är 
samspelet mellan familj och företag. Det är ju aktu-
ellt för alla som driver företag, men nämns oftast när 
det handlar om mindre, kvinnodrivna företag. Flera 
artiklar speglar hur det egna företagandet är ett sätt för 
kvinnor att hantera familjelivet.

Melin och Bjursell har också gjort en intervjustudie 
med kvinnor som tagit över, eller är på väg att ta över, 
ett familjeföretag, samt fallstudier i några av dessa 
företag. I många fall när kvinnor tar över är de det enda 
barnet. Eller det finns i alla fall ingen son i familjen.

– En del i den äldre generationen är såklart medvetna 
och har inga problem med att en kvinna tar över. Men 
förvånansvärt många har en gammaldags syn på före-
tagandet. En företagare är en 
man, helt enkelt. Det synsättet 
lever kvar i större utsträckning 
än vi trodde.

Hur går det till när kvinnor 
ändå blir en del av familje-
företaget? Leif Melin beskriver 
två olika modeller. Den ena 
kallar han Pippi Långstrump- 
modellen. Den beskriver en 
kvinna som ända sedan barns-
ben har haft ambitionen att ta 
över familjeföretaget.

Den andra modellen har fått 
namnet Alice i Underlandet: 
Kvinnorna har inte sett det 
som en möjlighet att bli en del 
av familjeföretaget, men ändå 
hamnat där, mer eller mindre ofrivilligt och oplanerat.

– Det finns många historier som visar att Alice i 
Underlandet-modellen är ganska vanlig. Det innebär 
att det inte alls är givet att kvinnor uppmuntras att gå 
in i familjeföretaget. Då är det inte heller så konstigt att 
många avstår.

leif melin menar att genusfrågan bör få större 
utrymme i diskussioner om ägarskiften. Att skifta ett 
företag är oftast en komplex process och det behövs 
en näringspolitik som underlättar denna process, och 
som även beaktar genusfrågan.

– Visst, nyföretagandet bland kvinnor ökar. Och det 
är ju jättebra. Men det ger inte en rättvis bild av hur det 
ser ut för övrigt i svenskt näringsliv. På ägandesidan 
står det mycket sämre till med jämställdheten.

– Det finns en stor potential här. Många svenska 
företag står inför ett ägarskifte, konstaterar Leif Melin.

Det finns också stor potential i det akademiska 
entreprenörskapet. Åsa Lindholm Dahlstrand, profes-
sor vid Högskolan i Halmstad, har undersökt detta 
närmare i projektet ”Akademiskt nyföretagande: inku-
batorer och entreprenörsutbildning för kvinnors före-
tagande”. Till sin hjälp har hon haft Marita Blomkvist, 
Agneta Hansson, Pia Ulvenblad, Diamanto Politis och 
Joakim Winborg.

En grundtanke i projektet är att universitetsvärlden 
är segregerad. Bland studenter dominerar kvinnorna, 
medan de är klart underrepresenterade på höga befatt-
ningar.

– Är det likadant inom det akademiska entreprenör-
skapet eller lyckas man fånga in kvinnors företagande? 

Ju större andel 
kvinnor en inkubator 

har, desto bättre 
tillväxt för alla 

företag
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Jämställdhet ökar innovation
Att inkludera ett genusperspektiv i innovationsarbetet ökar företags konkurrenskraft. 
Och motsatt: branscher som är dåliga på jämställdhet kommer att möta stora  
utmaningar framöver när den globala konkurrensen skärps ytterligare. Det är slut-
satserna i Innovation & Gender, med Inger Danilda och Jennie Granat Thorslund som 
redaktörer. En jämställd innovationsmiljö blir mer kreativ, fattar bättre beslut och 
drar till sig bättre anställda. Författarna tar upp tio olika metoder som kan användas 
för att införa ett genusperspektiv på innovation. De presenterar också en modell för 
utvärdering av sådana metoder. Boken är en samproduktion mellan två länder och tre 
myndigheter: Innovasjon Norge, Tillväxtverket och Vinnova. [jg]

Beställ eller ladda ned på www.vinnova.se 

Mer tillväxt än 
jämställdhet
När näringslivet pratar jämställdhet handlar 
det ofta om tillväxt. Det behövs fler kvinnor i 
företagen, och fler kvinnodrivna företag, främst 
för att öka tillväxten i samhället – inte för att 
samhället ska bli mer jämställt. I avhandlingen 
Den paradoxalt nödvändiga kvinnan (Karlstads 
universitet, 2010) har Ulrika Jansson studerat hur 
Svenskt Näringsliv resonerar kring jämställdhet 
och kön. Hon menar att det inte är diskussionen 
om tillväxt i sig som är problemet, utan att den 
får tolkningsföreträde före alla andra perspektiv 
på jämställdhet, som demokratiska rättigheter 
till exempel. [jg]

kontakta ulrika.jansson@kau.se

Tidskrift om kvinnors 
entreprenörskap
Ämnet kvinnors företagande fick en egen veten-
skaplig tidskrift för ett par år sedan: International 
Journal of Gender and Entrepreneurship. Professor 
Helene Ahl, som vi porträtterar på sidan 16, var 
gästredaktör för ett nummer om institutionellt 
entreprenörskap. Elisabeth Sundin och Malin 
Tillmar, samt flera av forskarna i Dianaprojektet, 
är några av dem som har medverkat i tidskriften. 
Redaktör är professor Colette Henry. [jg]

kontakta chenry@rvc.ac.uk 

238.000 
företag i Sverige 
drivs av kvinnor

Källa: Svenskt Näringsliv

Läs mer om 
kvinnors företagande: 
Helene Ahl: The making of the female entrepreneur  
– A discourse analysis of research texts on women’s 
entrepreneurship. Avhandling, Internationella  
Handelshögskolan i Jönköping, 2002

Candida Brush, Nancy Carter, Elizabeth Gatewood, 
Patricia Greene och Myra Hart: Clearing the Hurdles 
– Women Building High-Growth Businesses. Prentice 
Hall, 2004

Mona Hedfeldt: Företagande kvinnor i bruksort – 
Arbetsliv och vardagsliv i samspel. Avhandling, Örebro 
universitet, 2009

Carin Holmquist: Kvinnors företagande – kan och bör 
det öka? Handelshögskolan i Stockholm, 2011

Eva-Britt Hult, Karin Aspegren och Marianne Sten-
borg: Konsten att öka lönsamheten – Handbok i affärs-
utveckling för kvinnor som driver företag. Tillväxtverket, 
2011

Jaana Kurvinen: Imitation och omtolkning – entrepre-
nörers identifieringsprocesser ur ett genusperspektiv. 
Avhandling, Umeå universitet, 2009

Malin Lindberg: Samverkansnätverk för innovation –  
en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av inno-
vationspolitik. Avhandling, Luleå tekniska universitet, 
2010

Gabriella Mast Weggeman: Verkställande kvinnor: att 
köpa och driva företag. Jure förlag, 2010

Elisabeth Sundin, Malin Tillmar och Monica Renstig: 
Varför ska kvinnor starta företag inom vård och omsorg? 
Tillväxtverket, 2010

Läs även boktipset på sidan 22. Ännu fler lästips finns 
på www.esbri.se/kvinnors

På kvinnodagen 8 mars arrangerade Esbri en föreläs-
ning om kvinnors företagande med bland andra Helene 
Ahl, Cecilia Bjursell och Carin Holmquist. Föreläsningen 
finns som webb-tv på www.esbri.se/kvinnors
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Hon har tidigare jobbat som gymnasielärare, på 
reklambyrå i Los Angeles, som produktutveck-
lingschef och som marknadsanalytiker på ett 
tidningsförlag. Och gått på konstskola. Innan 
hon bestämde sig för att uppfylla sin gamla 
dröm att doktorera. I dag är Helene Ahl profes-
sor i Jönköping.

– jag har alltid varit förtjust i att lära mig 
saker och tyckt om undervisningsmiljöer. Jag 
ville helst inte sluta läsa överhuvudtaget. Jag 
upptäckte också att jag fungerade bra i lärar-
rollen. Så jag bestämde mig för att bli lärare. 
Det blev företagsekonomi, dels för att jag 
tyckte det var kul, dels för att det erbjöd alter-

nativa karriärvägar ifall jag skulle ändra mig, 
säger Helene Ahl.

Sin lärarexamen från Lund kompletterade 
hon med en mba från ucla i usa. Tanken på 
att doktorera fanns redan då, men samtidigt 
ville hon prova på näringslivet. Och hon ville 
stanna i Los Angeles ett tag till. Så det blev 
ytterligare två år i usa, som projektledare på 
en stor reklambyrå med bland annat Microsoft 
och Suzuki som kunder.

Tillbaka i Sverige arbetade hon först som 
marknadschef på en keramikfabrik och sedan 
en tid som marknadsanalytiker på Aller förlag.

– Fast jag tog time-out ett år också, och gick 
Folkuniversitetets konstskola.

Efter föräldraledighet och flytt till Göteborg 
blev det dags att söka jobb. Hon upplevde tyd-
ligt att en småbarnsmamma, oavsett meriter, 
inte var välkommen på arbetsmarknaden.

– Ungefär samtidigt såg jag en annons i gp 
att de sökte doktorander i Jönköping. Så jag 
plockade fram drömmen om att doktorera.

Sedan 1 januari 2010 är hon professor i före-
tagsekonomi med inriktning mot lärande och 
genus vid Högskolan för lärande och kommu-
nikation i Jönköping. Hon leder en forskar- 
grupp inom Encell som forskar om olika 
aspekter av vuxnas lärande. En stor del av 
hennes forskning har handlat om genus i olika 
sammanhang, framförallt i kombination med 
företagande.

– Mitt ursprungliga forskningsintresse 
handlade om genus. Att det blev just entre-
prenörskap beror på att de fokuserade på det 
i Jönköping där jag disputerade. Så jag slog två 
flugor i en smäll, konstaterar Ahl.

i avhandlingen The making of the female 
entrepreneur undersökte hon hur kön kon-
strueras i forskningsartiklar om entreprenör-
skap. Den visar bland annat att artiklarna ser 
kvinnor som en betydelsefull resurs, men på 
ett sätt som befäster kvinnors underordning 
i samhället. Artikelförfattarna utgår ofta från 
givna antaganden om att det finns skillnader 
mellan män och kvinnor. Avhandlingen kom 
2002, men Ahl menar att resultaten fortfaran-
de är aktuella.

– Definitivt. Karin Berglund på Mälardalens 
högskola gjorde en uppdatering för några år 
sedan som bekräftade mina resultat. Och 2009 
kom en artikel av Kristina Bourne, Marta Calás 
och Linda Smircich i Academy of Management 
Review som påpekar samma sak.

Helene Ahl leder för tillfället ett Vinnova-
finansierat projekt där hon jämför politik för 
kvinnors företagande i Sverige och usa. Pro-
jektet ligger i skärningspunkten mellan före-
tagsekonomi, genusteori och statsvetenskap.

– Jag försöker sätta begrepp på politik för 
kvinnors företagande i ljuset av välfärdssta-
ten och genusteori. Är det liberal politik eller 
jämställdhetspolitik? Är det både och? Gör de 
globala förändringarna att politiken i Sverige 
medför en förändring av välfärdsstaten? Är 
kvinnors företagande en del av detta? Kan 
politiken utmana genussystemet, eller tar 
genussystemet över?

Hon menar att skillnader i institutioner, 
politik och kultur påverkar ett område som 

porträttet | Helene Ahl

helene ahl, genusforskare med drömjobb:

»Jag ville helst inte sluta läsa«
text jonas gustafsson  bild viktoria davidsson

Helene Ahl vill inte ge några direkta råd till Maud Olofsson och andra politiker. ”Som forskare tar jag fram kunskap och underlag 
för reflektion, men politiken överlåter jag till de folkvalda politikerna”, säger hon.
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mer om helene

Namn Helene Ahl
Bakgrund Ekonomexamen och lärarexamen från 
Lunds universitet, 1982 respektive 1984. MBA 
från Anderson Graduate School of Management, 
University of California Los Angeles (UCLA), 1985. 
Disputerade vid Internationella Handelshögskolan 
i Jönköping 2002. Sedan 2003 är hon knuten till 
forskningscentrumet Encell vid Högskolan för läran-
de och kommunikation, Högskolan i Jönköping. I 
januari 2010 blev hon professor vid samma lärosäte.
Aktuell Som projektledare för det Vinnovafinansie-
rade forskningsprojektet Förståelse och användning 
av genus/kön i stödpraktik: En internationell jäm-
förelse. Under 2010 var hon också redaktör för ett 
specialnummer av den nya tidskriften International 
Journal of Gender and Entrepreneurship.

mer av helene

Moving forward: Institutional perspectives on gender 
and entrepreneurship (tillsammans med Teresa 
Nelson), i International Journal of Gender and Entre-
preneurship, 2010

Sex business in the toy store: A narrative analysis of 
a teaching case, i Journal of Business Venturing 
(nr 5, vol 22, 2007)

Why research on women entrepreneurs needs new 
directions, i Entrepreneurship Theory and Practice 
(nr 5, vol 30, 2006)

The scientific reproduction of gender inequality:  
A discourse analysis of research texts on women’s 
entrepreneurship, Liber, 2004

Motivation och vuxnas lärande: en kunskapsöversikt 
och problematisering, Myndigheten för skolutveck-
ling, 2004

kvinnors företagande i stor utsträckning. Dels 
har vi genussystemen som medför föreställ-
ningar om vad kvinnor och män ska och inte 
ska göra – hos alla inblandade. Dels har vi den 
faktiska politiken, exempelvis i form av tillgång 
till offentligt finansierad barnomsorg, äldre-
omsorg och föräldraledighet.

i en bloggintervju (se esbribloggen.blog-
spot.com) för ungefär ett år sedan bad Helene 
Ahl om att få återkomma kring frågan om det 
behövs särskilt stöd till kvinnors företagande, 
och i så fall vilket. Vad svarar hon i dag?

– Det är en jättestor fråga. Man kanske ska 
börja med principfrågan om staten ska ge 
offentligt stöd till privat företagande. Eller om 
man ska låta företagandet klara sig på egna 
meriter och begränsa statens ansvar till att 
skapa ett så enkelt, tydligt och rättvist regel-
verk som möjligt.

Men Ahl tycker ändå att det är positivt att det 
finns olika program för att hjälpa nyföretagare 
på traven. De behöver utbildning och stöd och 
man kan se det som en del av statens utbild-
ningsansvar, menar hon. Men hon tror inte att 
stödbehovet i grunden skiljer sig mellan män 
och kvinnor.

– Är man ny, så är man ny. Har man inget 
nätverk, så har man inget. Det är den sociala 
positionen som avgör, inte könet.

Man kan jämföra med usa  där det har 
visat sig att en dryg tiondel av kunderna hos 
Women’s Business Centers, som inriktar sig på 
ett omhändertagande och coachande under-
visningssätt, är män. De uppskattar stödet av 
precis samma anledning som kvinnorna. Kvin-
nor som efterfrågar en annan typ av stöd hän-
visas till de ordinarie stödsystemen.

– Nästa fråga är om det finns föreställningar, 
hos både kunderna och hos dem som arbetar 
med stöden, att kvinnor och män behöver olika 
typ av stöd. Sådana föreställningar kan lätt bli 
självuppfyllande profetior. Förväntningarna 
styr i mångt och mycket.

I dag får kvinnors företagande ganska myck-
et uppmärksamhet på flera håll i samhället. Till 
exempel från delar av policy och andra stöd-
funktioner. Entré ägnar fyra sidor åt ämnet i 
det här numret (sidan 12–15). Även i ”vanliga” 
medier har det på senare tid skrivits en del om 
hur kvinnors företagande ökar, och om vikten 
av att satsa på kvinnors företagande. 

Är den här uppmärksamheten bara positiv, eller 
kan det finnas något negativt med den?

– Det beror helt och hållet på hur man skri-
ver om kvinnors företagande. Berättar man 
om företagets framgångar, eller berättar man 
om att ”Fru X mötte oss i dörren med ett mjukt 
leende, klädd i en välsittande dräkt... och hon 
löser barnomsorgen genom att...”

När tror du vi kan sluta prata om mäns respek-
tive kvinnors entreprenörskap, och bara prata 
om entreprenörskap?

– Så fort vi bestämmer oss för det. Men vi 
får inte återgå till att skriva ”företagaren han”, 
utan i stället ”företagaren han/hon”. Att bryta 
invanda mönster kräver lite ansträngning och 
kunskap.

Hur ser du på utvecklingen inom entreprenör-
skapsforskningen?

– Det positiva är alla entreprenöriella kraf-
ter som verkar för att bredda och utvidga fäl-
tet. Ta till exempel Bill Gartners senast projekt 
”Enter”, där han bad ett antal forskare kom-
mentera en och samma litterära text om ett 
företags tillblivelse. Det blev en jättespännande 
publikation som verkligen visar bredden på fäl-
tet. Breddningen mot socialt entreprenörskap 
och entreprenörskap i skolan är också mycket 
spännande.

Som en fara nämner Ahl ”publish-or-perish-
systemet”. Alltså att man som forskare måste 
publicera sig i de rätta tidskrifterna för att 
avancera på karriärstegen. Hon menar att det 
strömlinjeformar forskningen. Hon vänder sig 
också mot tendensen att okritiskt göra entre-
prenörskapsforskning till tillväxtforskning.

– Det blir så oerhört begränsande. Särskilt 
när man pratar om nyare områden som socialt 
entreprenörskap och entreprenörskap i skolan. 
Det senare kan då lätt bli en ny variant av ”är 
du lönsam lille vän”.

Hur ser din vision ut för fältet framöver?
– Ännu mer bredd, och ännu mer kritik! 

Eftersom entreprenörskapsdiskursen breder ut 
sig till fler och fler områden hoppas jag också 
att fler discipliner engagerar sig i forskningen, 
säger Helene Ahl.

kontakta helene.ahl@hlk.hj.se

Det är den sociala positionen som avgör, inte könet

Att bryta invanda 
mönster kräver lite 

ansträngning 
och kunskap
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Peter Svensson har lagt fram avhand-
lingen The Dynamics of Innovation and 
Knowledge-Based Regional Develop-
ment vid forskningscentrumet Helix, 
Linköpings universitet. Numera arbetar 
han som handläggare på Vinnova.

Hur skakar man liv i en avsomnad region? Det är 
tyvärr en relevant fråga på många håll i Sverige. 
Ett sätt kan vara att locka till sig ett universitet. 
Det leder till en stark kunskapsbas som i sin tur 
kan skapa innovationer, ekonomisk tillväxt och 
nya jobb. Norrköping har tagit ett första steg 
mot pånyttfödelse.

norrköping hade sin storhetstid i början av 
1900-talet. Pappersindustrin blomstrade och 
textilindustrin var den främsta i Sverige. På 
1960-talet hårdnade konkurrensen från utlan-
det och staden gick in i en tuff period, med 
nedläggningar och befolkningsminskning som 
följd. I dag är Norrköping på uppgång igen. De 
gamla industrilokalerna vid Motala ström tas 
över av unga företag från nya, högteknologiska 
branscher och befolkningen ökar på nytt. Hur 
har Norrköping gjort för att komma på fötter 
igen? Det har Peter Svensson tagit reda på i sin 
doktorsavhandling.

– Det är svårt för en region att reinkarneras. 
Ofta minskar livskraften när en specifik indu-
stri ändrar karaktär, som till exempel bilindu-
strin i Detroit, usa, säger han.

avhandlingen vilar på nationalekonomen 
Schumpeters idé om kreativ förstörelse, och på 
teorier om regional utveckling. Svensson har 
också inspirerats av von Hippels tankar om 
olika källor till innovation.

– Förenklat består en innovation av ny kun-
skap och ett nytt problem. Den nya kunskapen 
skapas av vissa människor, i vissa miljöer, och 
leder till nya möjligheter att lösa problem. Vad 
är det som gör vissa regioner speciellt fram-
gångsrika på kunskap och innovation?

I inledningskapitlet jämför Peter Svensson 
Linköping med Silicon Valley. Lite provoce-
rande kanske, men han menar att det inte spe-

lar någon större roll om vi pratar om Google 
i Silicon Valley eller om ett forskningsbaserat 
företag i Mjärdevi Science Park utanför Lin- 
köping. Processen att skapa en innovation uti-
från kunskap är densamma.

– Sedan kan man fråga sig om Silicon Valley 
är en anomali, en region som är ensam i sitt 
slag i världen. Och så är det nog. Men samma 
drivkrafter och mekanismer finns även på 
andra ställen. Vi har sett dem i Linköping tidi-
gare, och nu i Norrköping.

För Norrköping vände utvecklingen när Lin-
köpings universitet grundade Campus Norr-
köping 1997.

– Campusets resurser blev som en extern 
chock för Norrköping. Plötsligt mer än för-
dubblades stadens kunskapsbas, konstaterar 
Svensson.

att få dit universitetet var en typisk så 
kallad triple helix-ansträngning. Det offentliga 
samverkade med universitetet och närings-
livet. Vem av de tre aktörerna som tar initiativet 
till en sådan satsning spelar egentligen inte så 
stor roll. I Norrköpings fall var nu bortgångna 
kommunalrådet Kjell Norberg en avgörande 
drivkraft.

– För att få till förändring krävs problem-
insikt, en idé till lösning och att någon tar 
initiativ. Norrköping hade problem med fal-
lande befolkningstal och stora svårigheter att 
skapa sysselsättning. Lösningen blev att få dit 
Campus Norrköping. Och att arbeta för att 
kunskapen från universitetet skulle kommer-
sialiseras på plats. Ett bra regionalt ledarskap 
är nödvändigt för att skapa den här typen av 
förändringar.

– Att få till en fungerande samverkansarena 
där de tre aktörerna kan mötas är bland det 
viktigaste. En sådan arena skapar katalytiska 

effekter och snabbar på förändringsproces-
serna.

– I Norrköping initierades förändrings- 
processen av en ”toppspelare”, men i slut-
ändan är det gräsrötterna som driver själva för-
ändringen. Att få campuset till Norrköping var 
nödvändigt, men ändå en engångshändelse. 
Sedan är det upp till befintliga och framtida 
företag att skapa innovationer av den nya 
kunskap som kommer till regionen, säger Peter 
Svensson.

kontakta peter.svensson@vinnova.se

En region föds på nytt

         lärdomar  
från norrköping

• För att attrahera nya regionala resurser skapade 
kommunens ledning en allians med det regionala 
universitetet och lokala industriledare.

• Olika aktörer på olika nivåer tog ledarskapet bero-
ende på vilket stadium den regionala utvecklingen 
var i, och vilken kunskap som behövdes. 

• Genom en arena för samförstånd kunde individer 
och deras organisationer, utifrån sina unika kun-
skaper, ta egna initiativ för fortsatt utveckling.

• Genom att placera ett forskningsinstitut vägg i 
vägg med universitetet ökade möjligheterna att få  
in forskningsmedel.

• Toppspelarna initierade förändringen, men indivi-
der och företag måste skapa en hållbar utveckling 
genom entreprenörskap och innovation.

text & bild jonas gustafsson

5
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Johannisson föremål 
för flera festskrifter
Nyfikenhet, provokation och aktion är tre ord som 
återkommer i beskrivningar av Bengt Johannis-
sons forskargärning. Senaste specialutgåvan av 
Entrepreneurship & Regional Development (nr 
1&2, vol 23, 2011) är en ”festschrift” till Johannis-
son. Daniel Hjorth, Chris Steyaert, William Gartner 
och Olav Spilling är några av författarna. Gartner 
bidrar med ett litet lexikon över mash-ups som 
kännetecknar Johannissons forskning. Ett exem-
pel är otherpreneur (”annanprenör”) – en person 
som inte står som grundare, men som ändå 
spelat en viktig roll i företagets start. Ett annat 
exempel är narraction (”narraktion”), en kombina-
tion av historier och handling. Tidskriften Small 
Business Economics nr 2, vol 36, 2011 har också 
Bengt-tema. Chris Steyaert och Hans Landström 
sammanfattar i en artikel Bengt Johannissons 
40-åriga forskarkarriär. [åk]

Priser till amerikansk och svensk forskning
Steven Klepper, Sara Melén och Emilia Rovira 
Nordman har fått pris för sin framstående 
forskning. Det avslöjades under Småföretags-
dagarna som genomfördes i januari i år.

varje år delar  Entreprenörskapsforum 
och Tillväxtverket ut priser till särskilt lysande 
entreprenörskapsforskare. Det ena, ”Unga 
Forskarpriset”, går till yngre, svenska för-
mågor. Prissumman är 50 000 kronor. 2011 års 
pristagare heter Sara Melén och Emilia Rovira 
Nordman, Handelshögskolan i Stockholm. 
Båda intresserar sig för internationalisering 
och born globals.

Det andra priset, ”Global Award for Entre-
preneurship Research”, delas ut i samarbete 
med Institutet för Näringslivsforskning och 
sponsras sedan ett par år tillbaka även av 

entreprenören Rune Andersson. I år är Steven 
Klepper den lyckliga vinnaren.

Han är professor i nationalekonomi vid 
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, usa. 
Kleppers forskning handlar bland annat om 
branschers uppgång och fall, och om hur inno- 
vationstakten förändras under en industris 
livscykel. Han intresserar sig för hur företagen 
satsar på innovation, vad satsningarna inne-
håller och hur framgångsrika de blir.

Priset består av en statyett och 100 000 euro 
och delas ut i juni, i samband med icsb-kon-
ferensen (läs mer om den på sidan 7). Steven 
Klepper kommer då till Sverige för att ta emot 
sitt pris. [åk]

Läs mer på www.esbri.se

Storstäder i topp
Stockholm står för närmare en tredjedel av Sveriges BNP. Även de andra storstads-
regionerna går bra, medan resten av landet minskar sin andel av BNP. Varför? Ja, en 
anledning är att storstäder fungerar som kuvöser för nya idéer och entreprenörskap. 
De drar till sig arbetskraft, kapital, kunder, företag och en hög ekonomisk aktivitet. 
Tätheten av folk och företag leder till att kunskap frodas och sprids på ett annat 
sätt än i glesbygden. Det blir en självförstärkande process: entreprenörerna vill vara 
där kunskapen och kapitalet finns, vilket gör städerna ännu mer attraktiva. Mikael 
Stenkula och Yves Zenou skriver om detta i artikeln Städer och entreprenörskap 
(Ekonomisk debatt nr 1, 2011). [jg]

kontakta mikael.stenkula@ifn.se 

Sara Melén och Emilia Rovira Nordman fick pris 
för sin forskning om företags internationalisering.

»Bloggen innebär ett friare sätt 
än det akademiska att föra fram 
åsikter, men ger också en möjlig-
het att interagera med läsarna«

Sara Kjellberg om bloggande forskare i GU Journalen. Kjellberg disputerade 
vid Lunds universitet 2010 på avhandlingen Forskarbloggar – 

Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären.

bild
: Jonas G

ustafsson

bild: Sofia Ernerot
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kan utveckla sina komponenter internt, säger 
Pohl.

Dessutom har personbilstillverkarna i Sve-
rige länge fokuserat på trafiksäkerhet, och på 
att tillverka premiumbilar. Elbilar är något 
helt annat: de är små, smidiga stadsbilar. Och 
konkurrensen är mycket hård inom detta seg-
ment. För tillverkarna av lastbilar och bussar 
ser situationen annorlunda ut, och ab Volvo 
är också tidigt ute med försäljning av hybrid-
drivna stadsbussar.

i sin avhandling visar Hans Pohl hur bil-
tillverkare med sina hybridmodeller tar en 
genväg mellan de två paradigmen. De väljer 
lösningar som är möjliggörande, temporära 
och som kombinerar den gamla och nya tek-
niken. Att successivt öka elektrifieringen är en  
”(tekno)logisk process”, enligt Pohl. Hybrid-
fordon kan underlätta introduktionen av ren-
odlade elbilar. De ökar förståelsen hos kunder-
na, och minskar kostnaden för komponenter.

– En gång i tiden var man stolt över att 
ha ordet ”Turbo” på bakluckan. I dag är det 
”Hybrid” som är inne, men det kommer för-
svinna i takt med att det blir allt vanligare. Jag 
tror inte en sekund på att vi över en natt kan 
skifta till helt batteridrivna bilar, säger Hans 
Pohl.

kontakta hans.pohl@vinnova.se

– I Sverige har man från nationellt håll för-
sökt skynda på utvecklingen. Till exempel har 
regeringen och Globaliseringsrådet sagt att 
Sverige ska vara först med batteridrivna per-
sonbilar. Industrin har varit mer ambivalent. 
Periodvis har man jobbat med utvecklingen, 
och periodvis nästan motarbetat den.

Toyota hade ett tidigt miljötänk och satsade 
på att snabbt få fram en bra hybrid. Ingenjö-
rerna fick frihet att tänka nytt under stark tids-
press. Resultatet blev Prius, som kombinerar 
eldrift med bensindrift. Bilen fick ett varmt 
mottagande. Försäljningen kom igång snabbt 
och den vann flera priser. Parallellt med 
utvecklingen av hybriddrift har Toyota också 
jobbat med rena elbilar, både batteridrivna 
och bränslecellsdrivna.

vad är det då som gör att inte Volvo Cars 
har gått i bräschen? Först och främst handlar 
det förstås om att det är en liten aktör i sam-
manhanget.

– Personbilstillverkarna i Sverige har mycket 
svårt att gå före på det här området. Det är så 
enormt resurskrävande, och vi kan inte nå de 
stordriftsfördelar som krävs för lönsamhet.

– Sverige har förvisso en tradition av att byg-
ga stridsplan och andra avancerade produkter, 
men det är nog historia. Vi har ingen industri 
för batterier eller andra komponenter. Och ett 
företag som Volvo Cars är beroende av leveran-
törer i framkant, till skillnad från Toyota som 

Övergången från förbränningsmotorer till 
eldrift innebär en enorm utmaning för den glo-
bala bilindustrin. Våra politiker vill se svenska 
elbilar på vägarna – helst i går. Men företagen 
skyndar långsamt, via olika hybrider. Det gör de 
klokt i, menar Hans Pohl.

stora teknikskiften i mogna branscher 
innebär hot för etablerade företag, och möj-
ligheter för uppstickare. Ett exempel på ett tek-
nologiskt paradigmskifte är att gå från bensin-
drivna till eldrivna motorer, något som fordrar 
radikal innovation. Hur tacklar fordonstillver-
karna det? Och hur jobbar man med frågorna 
på nationell nivå?

Detta intresserar Hans Pohl som har dispu-
terat på Chalmers. Han menar att det är svårt 
att identifiera en startpunkt för skiftet, och 
ännu svårare att sia om en slutpunkt.

– I början av 1900-talet fanns det fler bilar 
med elmotor än med förbränningsmotor. 
Man kan alltså hävda att de två paradigmen 
alltid har samexisterat, även om förbrännings-
motorn har haft ett extremt övertag. Men en 
tänkbar startpunkt för skiftet är annars 1997. 
Då började Toyota sälja sin hybridbil Prius, 
säger Hans Pohl.

Han har intervjuat olika aktörer i innova-
tionssystemet: på företag, myndigheter och 
inom akademin. Främst har han studerat hur 
Volvo Cars och Toyota har arbetat med frågan 
från 1970-talet fram till 2010.

text & bild åse karlén

Startsträcka krävs 
för svensk elbil

Hans Pohl arbetar på Vinnova, avdelningen 
Transport och miljö. Han var industridokto-
rand på Chalmers där han la fram avhand-
lingen Radical Innovation – Management and 
policy for electric and hybrid electric vehicle 
development hösten 2010.



e n t r é  1  •  2011  |  21www.esbri.se

esbrinytt

»I Sverige är 
det i princip 

heldött«
Lena Ramfelt diskuterar den finansiella 

dödsdalen på www.nyaaffarer.se

text christina eriksson  bild viktoria davidsson

lagstiftningen i Europa och hur den påverkar 
innovationer inom nanoteknologi.

– Jag är jätteglad och lite förvånad över att 
vinna. Det känns roligt att mitt ämne är viktigt. 
Resestipendiet kommer väl till pass eftersom 
jag doktorerar nu och ska åka på flera konfe-
renser och andra resor i samband med detta, 
sa Ana Nordberg under utdelningen. 

Och patent är ett område som ligger han-
delsminister Ewa Björling varmt om hjärtat. 
Hon är en av dem som driver på för att införa 
ett gemensamt eu-patent.

– Det är alldeles för dyrt för små företag i 
dag att söka patent. Speciellt för nystartade, 
innovativa företag, sa Ewa Björling.

Andrapriset gick till Xiangxuan Xu från 

På internationella kvinnodagen belönade han-
delsminister Ewa Björling de tre studenter 
som skrivit Sveriges bästa uppsatser om inno-
vation. Alla tre vinnare i första omgången av 
uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt var passande 
nog kvinnor.

i samband med  Esbris Estradföreläsning 
8 mars delade handelsminister Ewa Björ-
ling ut pris till vinnarna i uppsatstävlingen 
Nytt&Nyttigt läsåret 2009/2010. Av 78 inkomna 
bidrag tog tre kvinnor hem prispengarna om 
totalt 65 000 kronor i resestipendier.

Förstapriset gick till Ana Nordberg från juri-
diska institutionen på Stockholms universitet. 
Hennes masteruppsats handlar om patent-

Studenter prisades av handelsministern

Prisutdelning i Nytt&Nyttigt. På bilden: Maria Dahl Torgerson, kommunikationsdirektör Vinnova, förstapristagaren Ana Nordberg, handelsminister Ewa Björling, andrapristagaren 
Xiangxuan Xu och Magnus Aronsson, vd Esbri. Tredjepristagaren Sofia Nilsson kunde tyvärr inte närvara.

Lunds universitet för hennes uppsats om 
öppen innovation i en klustermiljö i Lund. 
Tredjepriset gick till Sofia Nilsson som skrivit 
om interaktionen mellan fou och tillväxt. Även 
detta tävlingsbidrag kom från Lunds universi-
tet. Vill du läsa mer om uppsatserna finns sam-
manfattningar på tävlingens webbplats.

Nytt&Nyttigt arrangeras av Esbri och Vin-
nova. En ny tävling är i full gång, för uppsatser 
framlagda under läsåret 2010/2011. Var med och 
tävla om resestipendier, eller tipsa andra om 
tävlingen! 

läs mer på www.innovationsuppsats.se

Följ Esbri på 
Facebook 
och Twitter!

text & bild åse karlén
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 sofia avdeitchikova är från och med  
1 februari ny studierektor vid forsknings-
centrumet Circle, Lunds universitet. 
Avdeitchikova disputerade 2008 på en 
avhandling om affärsänglar. 

 Från och med 21 februari är nils nils-
son vicerektor vid Linnéuniversitetet. 
Nilsson har kvar en tjänst på 50 procent 
vid Ekonomihögskolan på samma lärosäte, 
där han forskar och utbildar inom entre-
prenörskap.

 peter dobers har för perioden 2011–
2013 valts till dekan för fakultetsnämnden 
vid Mälardalens högskola.

 annika rickne är ny 
professor i innovation 
och entreprenörskap 
på Handelshögskolan i 
Göteborg. Hon intres-
serar sig bland annat för 
teknikbaserat entrepre-

nörskap och kluster. Rickne kommer att 
vara ansvarig för Handelshögskolans nya 
masterprogram ”Knowledge Based Entre-
preneurship” som startar hösten 2011.

 Tidningen Veckans Affärer utnämner 
varje år Sveriges 101 Supertalanger.  
dominic power, professor i ekonomisk 
geografi vid Uppsala universitet, hamnade 
på 17:e plats på 2010 års lista. 

 Även nättidningen csr i Praktiken har 
en lista, nämligen över vilka personer de 
anser kommer påverka företagen mest 
under 2011. karl palmås som forskar om 
samhällsentreprenörskap på Chalmers 
är med på listan, tillsammans med bland 
andra mark zuckerberg och maud 
olofsson.

 Torsten Söderbergs stiftelse anslår drygt 
12 miljoner kronor till Handelshögskolan 
i Göteborg. Professor ulla johansson 
får 3 600 000 för ett forskningsprojekt om 
design management. 550 000 ur samma 
pott tilldelas professor rolf wolff, Insti-
tutet för innovation och entreprenörskap.

 Handelshögskolan i Stockholm inrät-
tar en professur i finansiell ekonomi med 
särskild inriktning mot riskkapitalområdet. 
Innehavare är professor per strömberg.

 Nationalekonomen johanna palm-
berg är sedan årsskiftet ny forskare hos 
Ratio. Hon disputerade i höstas på en 
avhandling om familjeföretagande.

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

titel Female Immigrant 
Entrepreneurs – The Economic 
and Social Impact of a Global 
Phenomenon
redaktörer Daphne Halkias, 
Paul W Thurman, Nicholas Har-
kiolakis & Sylva M Caracatsanis
förlag Gower
isbn 978-0-566-08913-8

Kvinnor står för en tredjedel av världens 
entreprenöriella aktivitet. I takt med ökad 
globalisering och migration, har företag som 
drivs av invandrarkvinnor fått en viktigare 
roll i världsekonomin. Det är huvudtesen 
i Female Immigrant Entrepreneurs. Förfat-
tarna gör nedslag i alla världsdelar och 
beskriver invandrade kvinnors företagande i 
bland annat Indien, Japan, Libanon, Nigeria, 
England, Frankrike, usa och Kanada. Boken 
är en del av ett forskningsprojekt som söker 
svar på frågor som: Varför uppstår ofta den 
här typen av företag, till synes spontant, i 
ogynnsamma förhållanden? Och hur väl 
interagerar de med ekonomin och affärs-
världen i övrigt i landet där de verkar? En 
av redaktörerna, Paul Thurman, skriver om 
invandrarkvinnor som driver småföretag i 
New York. Ett resultat som förvånade honom 
var att många av dem startade företag efter 
bara några få år i landet. [jg]

personnytt boktips

Ett fåtal företag står för merparten av jobbska-
pandet och den ekonomiska tillväxten. Frédéric 
Delmar och Karl Wennberg stärker bevisen för 
detta i sin nya bok Knowledge Intensive Entre-
preneurship – The Birth, Growth and Demise of 
Entrepreneurial Firms.

författarna vill ta reda på varför före-
tag skapas, växer och avslutas. Hur påverkas 
det entreprenöriella beteendet av omgivande 
sociala och ekonomiska faktorer?

Ett kapitel, skrivet tillsammans med Karin 
Hellerstedt, handlar om geografins inverkan. 
Resultaten visar att skillnaden mellan storstad 
och landsbygd är stor, och att kunskapssprid-
ning från forskning har en positiv inverkan på 
antal företagsstarter. Även färgen på det poli-
tiska styret i en kommun verkar ha betydelse.

Författarna har valt att fokusera på den kun-
skapsintensiva delen av ekonomin, framförallt 
för att en stor del av det högpresterande entre-
prenörskapet finns här. De är också intresse-
rade av hur ny teknologisk kunskap blir till 
ekonomisk tillväxt.

Även om de flesta nya företag slås ut eller 
förblir små, räcker det med att några går rik-
tigt bra. De fyra största företagen i Delmars 

Gasellerna 
skapar jobben

och Wennbergs undersökning står åtta år efter 
starten för 35 procent av samtliga nya jobbtill-
fällen, och för 30 procent av omsättningen.

Resultaten leder till ett antal policyimplika-
tioner. Delmar och Wennberg menar exem-
pelvis att policy måste vara mer finmaskig, 
bland annat beroende på geografi och före-
tagens tillväxttakt. Är det maximal ekonomisk 
nytta politikerna är ute efter, bör fokus ligga 
på gasellerna. Det är de som skapar jobb och 
ekonomisk tillväxt.

Empirin bygger på en databas med fler än 
tre miljoner individer och över 200 000 före-
tag.

Boken gavs ut hösten 2010 av Edward Elgar. 
isbn-numret är 978-1-84844-990-9. [jg]

titel Innovation, Intellectual 
Property, and Economic Growth
författare Christine 
Greenhalgh & Mark Rogers
förlag Princeton 
University Press
isbn 978-0-691-13799-5

Vad driver innovation och hur hänger det 
ihop med tillväxt? Är hårdare lagar kring 
intellektuella rättigheter ett sätt att främja 
innovation? Eller är sådan lagstiftning sna-
rare ett hinder? Det är några av de frågor som 
ligger till grund för läroboken Innovation, 
Intellectual Property, and Economic Growth. 
Christine Greenhalgh och Mark Rogers tar 
ett stort grepp på ämnet och kombinerar 
makroteoretiska teorier om tillväxt och 
ekonomisk politik, med mikroteoretiska 
beskrivningar av hur ett nationellt innova-
tionssystem är uppbyggt av entreprenörer 
och företag som bidrar till innovationsflödet 
i en ekonomi. Författarna menar att den här 
kunskapen är viktig, bland annat på grund 
av marknadens inbyggda imperfektioner 
som det är upp till policy att korrigera. Då 
gäller det att veta vad som ska korrigeras. 
Boken riktar sig till avancerade studenter 
och doktorander. [jg]
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ICSB World Conference
15–18 juni
Stockholm

14th Uddevalla Symposium 2011
16–18 juni
Bergamo, Italien

The R&D Management 
Conference 2011
28–30 juni
Norrköping

3rd EMES International Research 
Conference on Social Enterprise
4–7 juli
Roskilde, Danmark

Evenemangstips

Fler evenemang finns på 
www.esbri.se/konferenser

titel Handbook of Research 
on Social Entrepreneurship
redaktörer Alain Fayolle  
& Harry Matlay
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-84844-427-0

Alain Fayolle och Harry Matlay är redaktörer 
för Handbook of Research on Social Entre-
preneurship. Enligt dem har den finansiella 
krisen gjort att sociala frågor hamnat i fokus. 
Entreprenörskap kan generera ekonomiskt 
värde, men också minska sociala orättvisor, 
menar de. I boken har de samlat bidrag från 
en rad amerikanska och europeiska fors-
kare. Tre av författarna är svenskar: Daniel 
Hjorth, Elisabeth Sundin och Malin Tillmar. 
Hjorths kapitel kan sägas sammanfatta hela 
boken. Han argumenterar att socialt entre-
prenörskap innefattar så mycket mer än bara 
ekonomi, strategi och management – till 
exempel politik och etik. Sundin och Tillmar 
diskuterar i sitt kapitel publikt/privat och 
vinstdrivande/ideellt. Socialt entreprenör-
skap tar sig över gränser, och existerar både 
inom och mellan organisationer. [åk]

titel Innovation and Entrepre-
neurial Networks in Europe
redaktörer Paloma Fernán-
dez Pérez & Mary Rose
förlag Routledge
isbn 978-0-415-45451-3

En stor del av innovationslitteraturen utgår 
från ett amerikanskt perspektiv. Det innebär 
att vi har mindre kunskap om hur innova-
tionsprocesserna ser ut i det heterogena 
Europa, konstaterar Paloma Fernández Pérez 
och Mary Rose. De är redaktörer för Innova-
tion and Entrepreneurial Networks in Europe 
och vill råda bot på denna kunskapsbrist. 
Boken innehåller ett par teoretiska kapitel 
om nätverk, entreprenörskap och innova-
tion. Övriga kapitel bygger på fallstudier i 
små och stora organisationer, inom olika 
typer av sektorer, och i olika europeiska 
länder. Det handlar om metalltillverkning, 
skogsbruk, konsultfirmor och läkemedel. 
Exemplen är hämtade från Spanien, Ita-
lien, Finland, Tyskland, Nederländerna och 
Storbritannien. Jani Saarinen bidrar med ett 
kapitel om finländska karteller. [åk]

titel The Economics of  
Clusters – Lessons from  
the French Experience
författare Gilles Duranton, 
Philippe Martin, Thierry Mayer  
& Florian Mayneris
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-959220-3

Att företag i närliggande branscher samlas på 
en geografisk plats har många fördelar. Prakt-
klustret som alla refererar till är förstås Sili-
con Valley, men det finns också många goda 
exempel i Europa. Gilles Duranton, Philippe 
Martin, Thierry Mayer och Florian Mayne-
ris utgår i boken The Economics of Clusters 
från den franska kontexten. De har studerat 
mekanismer bakom klusterdynamik, fördelar 
med kluster och utveckling av klustervänlig 
policy. I Frankrike är statens inblandning 
i ekonomiska aktiviteter stark, och det har 
funnits en vilja att fördela klustermedel 
jämnt över hela landet. Kanske har entusias-
men över att sprida satsningarna varit lite för 
stor, på bekostnad av effektiviteten. Förfat-
tarna konstaterar att felriktad policy kan få 
fördelarna med närhet att övergå i negativa 
trängseleffekter. [åk]

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

Nytt sätt att mäta entreprenörskap
Forskarna Zoltan Acs och Erkko Autio står bakom ett nytt index för att mäta entreprenörskap: 
Gedi. Genom att kombinera data från flera olika undersökningar, bland annat GEM, är ambitionen 
att få till ett så komplett mått som möjligt på hur entreprenöriella olika länder är. De skandina-
viska länderna tillsammans med USA och Kanada toppar Gedi, medan länder som Uganda, Filip-
pinerna och Guatemala hamnar i botten. Målet är att Gedi ska vara bättre än andra index på att 
mäta entreprenörskap i utvecklingsländer. [jg]

Läs mer på www.thegedi.org
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»Klarar kreativiteten kritik?«

för ett par dagar sedan var jag på en kon-
ferens anordnad av ett svenskt storföretag, 
och medan jag väntande på min tur att äntra 
scenen lyssnade jag på en talare som återigen 
intygade för oss att vi lever i kreativitetens tids-
ålder. Det var inte första gången, och det blir 
säkerligen inte den sista, men något i denna 
utsaga gjorde mig mest trött. Visst, det är lätt 
att säga. Och kanske än lättare att hålla med 
om. Men samtidigt finns det något besvärande 
i just detta, hur oproblematiskt vi håller med 
när folk för tusende gången presenterar glät-
tigt positiva utsagor om kreativitetens kraft. 
Något… okreativt.

att kreativitet har blivit en metadiskus-
sion är ovedersägligt sant. Där fenomenet 
under många år var ett rätt marginellt intresse 
för främst vissa psykologer, är det i dag svårt 
att hitta någon som inte är beredd att uttala 
sig om detsamma. Politiker, professorer och 
producenter sjunger alla i samma hallelujakör. 
Och vi faller in, gång på gång. Vad detta gör 
för kreativiteten i samhället är inte helt lätt 
att säga. Vissa argumenterar att det – även 
om det talas mycket om kreativitet – inte talas 
tillräckligt, och att vi behöver än mera ”pepp” 
av denna typ.

Själv är jag mera osäker, och det tycks mig 
att den rådande fascinationen för att nästan 
neurotiskt hänvisa till kreativitetens och inno-
vationens betydelse kan vara kontraproduktiv. 
Vad som händer i en dylik diskussion är nämli-
gen att termer som ska stå för förändring och 
det annorlunda blir hunsade, vardagliga och 
abstrakt allmängiltiga. Vem vill vara kreativ 
när det är påbud från Vinnova på att man ska 
vara det? Vem bryr sig om innovation när både 
Göran Persson och Fredrik Reinfeldt står som 
dess hejaklack?

Vad som har hänt är alltså att kreativitet 
och innovation, som termer, förlorat väldigt 
mycket av sin kraft genom ett slags koncep-
tuellt rovfiske. I dag kan allt vara kreativt eller 

racka ner på, medan det tidigare hänvisar till 
en skarp diskussion om ett specifikt fälts funk-
tion, möjligheter och begränsningar.

En kritik av kreativiteten skulle ställa ett 
antal vassa frågor, såsom: Vems kreativitet? 
Vem definierar den? Vem bestämmer hur den 
ska stödas? och Hur stöder man det som per 
definition ska sträva till att ruska om och 
omstörta det rådande? Genom att på detta sätt 
ställa kritiska frågor till kreativiteten kunde vi 
kanske förflytta oss från ”kreativitetens tids-
ålder” till ”tidsåldern när kreativitet började 
behandlas på allvar”.

Alf Rehn
PROFESSOR ÅBO AKADEMI

innovativt, och därmed blir båda termerna rätt  
ointressanta. Min ilska inför detta – att något 
jag faktiskt brinner för har gjorts till mellan-
mjölk och allmängods – gjorde först att jag 
skrev en arg liten bok, men även att jag bör-
jade tänka än mera på behovet av en kreati-
vitetskritik.

det kan verka udda att påstå att vi behöver 
en kritik av kreativitet, eftersom vi blivit vana 
vid att höra det motsatta. Men precis denna 
orsak, att vår diskussion om kreativitet blivit 
okritisk och därmed också utan udd, visar för 
mig vikten av att nu se kritiskt på hur denna 
diskussion fungerar och vad den gör med oss. 
Här är det givetvis viktigt att vi skiljer på kritik 
och att kritisera. Det senare hänvisar till att 

Alf Rehn är professor i management och organisation vid Åbo Akademi och har utsetts till 
Årets talare 2010 i Finland. Han är bland annat författare till boken Farliga idéer som finns i 
svensk, finsk, engelsk och snart även tysk utgåva. Läs mer på www.alfrehn.com
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