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Molekyler
och marknad
sedan astra zeneca annonserade att de ska 
lägga ner forskningen i Södertälje har debat-
ten gått het. Hur kommer detta påverka Sve-
rige som forskningsnation? Jag har inte den 
expertis som krävs för att besvara frågan, utan 
nöjer mig med några reflektioner.

Sidorna 12–15 i denna tidning ägnas åt för-
ändringen inom läkemedelsindustrin. En vik-
tig insikt är att mycket fou i dag genomförs 
i mindre bolag, i olika former av samarbeten 
med akademin och de stora bjässarna. Samma 
trend ser vi i andra branscher.

Är tiden ute för storbolagen? Inte alls. De 
behövs för de skalfördelar som finns inom 
tillverkning, marknadsföring och global dist-
ribution. Och däri ligger den största faran på 
kort sikt med Astra Zenecas nedskärningar: De 
små forskningsbolagen tappar närheten till en 
stor kund.

I en debattartikel i Dagens Industri (5 mars 
2012) diskuterar Per Frankelius vikten av affärs-
kompetens, samhällsanalys och marknads- 
föring. Det räcker inte med bara forsknings-
framgångar! Han pekar också på att Astra 
Zenecas kostnader för försäljning och admi-
nistration var 11 miljarder dollar förra året, 
medan kostnaderna för forskning ”bara” upp-
gick till drygt 5 miljarder.

Jag tror att nyckelorden här är ”både och”. 
Vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet på 
samma gång: vi behöver både molekylforsk-
ning och marknadskunskap, och vi behöver 
både små och stora företag. Alla politikområ-
den måste sträva efter att ge goda förutsätt-
ningar för det som var en svensk paradgren 
under vår snabba industrialisering, nämligen 
dynamik och förnyelse. Då skapar vi konkur-
renskraft för framtiden.

I det korta perspektivet håller jag därför 
tummarna för att vi i den kommande forsk-
nings- och innovationspropositionen får se 
lite mer både och. Det vill säga att ”i:et” blir 
aningen större än det var i 2008 års foi-pro-
position.

Magnus Aronsson
VD ESBRI

Det är inte antingen företagsnära forsk-
ning eller Nobelpris, utan alltid både och
Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen

ledaren

Från grundare 
till globalt kapital
Entreprenörernas svenska historia (Liber, 2011) är 
precis vad den utger sig för att vara: En historieskriv-
ning över det svenska entreprenörskapet. Boken 
är indelad i sex avdelningar efter historisk epok. 
Det hela tar sin början i ”Den stora grundarepoken”, 
1848–1907, och avslutas i nutid med ”Den globala 
kapitalismen”. Förutom den kronologiska exposén, 
finns särskilda kapitel vikta åt exempelvis uppfin-
nare, invandrarföretagare och artistentreprenörer. En 
annan sådan specialavdelning ägnar sig åt svenska 
entreprenöriella misslyckanden, med bland annat 
Göta kanal och IT-företaget Boo.com som exempel. 
Författare är journalisten Ronald Fagerfjäll. [jg]

Individen säger 
mer än etniciteten
Se till individen, snarare än till bak-
grunden! Det är en slutsats man 
kan dra av artikeln Egenföretagande 
bland invandrare och svenskfödda i 
Sverige – en flernivåanalys som har 
publicerats i Ekonomisk debatt, nr 8 
2011. Författarna Henrik Ohlsson, Per 
Broomé och Pieter Bevelander kon-
staterar att forskning om företagare 
med utländsk bakgrund ofta utgår 
från den etniska bakgrundens bety-
delse. Politiska insatser riktas också 
mot specifika grupper. Men skillnader 
i företagsamhet kan snarare förklaras 
av individuella faktorer än av etnici-
tet, hävdar de. Familjens roll verkar 
till exempel vara en viktig faktor. Där-
för skulle breda insatser förmodligen 
få större effekt. [åk]

kontakta per.broome@mah.se
900
Så mycket beräknas den 

globala läkemedelsmarknaden 
omsätta 2011. 

Källa: IMS

miljarder dollar

Växla upp för framgång
Varför är vissa företag framgångsrika och andra inte? 
Vad bör du fokusera på för att ditt företag ska växa? 
Gear Up – Your best business idea ever är en guidebok 
med nio konkreta verktyg som hjälper dig göra verklig-
het av nya affärsmöjligheter. Den är skriven av Stanfordprofes-
sorerna Tom Kosnik och Lena Ramfelt, tillsammans med serieentreprenören Jonas 
Kjellberg, och bygger på både akademisk kunskap och praktiska erfarenheter. Inga färdiga 
lösningar ges i boken. Författarna menar att den snarare kan ses som en personlig tränare: 
Baserat på målen tas ett träningsprogram fram, men du får själv slita i gymmet. [ce]

besök gearupventures.com
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Gourmetkrögare väljer    förebilder med omsorg

– Jag ångrar verkligen inte att jag valde att 
arbeta ett tag innan doktorandutbildningen. 
Det är så mycket enklare att relatera till både 
forskning och utbildning när man har person-
lig erfarenhet. Detsamma gäller företagandet. 
Det hjälper verkligen att ha gjort det själv när 
man ska studera entreprenörer, eller lära ut 
entreprenörskap till studenter, säger Magda-
lena Markowska som började sina doktorand-
studier vid Internationella Handelshögskolan 
i Jönköping 2006.

Några år tidigare hade hon hälsat på sin 
bästa vän som då deltog i ett Erasmusprogram 
i Jönköping. Hon trivdes och bestämde redan 
då att hon ville återvända.

att ämnet blev just entreprenöriellt läran-
de bland gourmetkrögare var mer slumpartat.

– Teoretiskt var jag intresserad av lärande, 
kompetens och sociala nätverk. När högskolan 
fick pengar för ett projekt kring landsbygds-

entreprenörskap och mat undrade de om jag 
ville göra något inom detta. Jag fick i princip 
välja fritt inom området.

– Att jag själv är matälskare och matintres-
serad gjorde ju inte saken sämre.

Markowska har dels intervjuat gourmet-
krögare på den svenska och isländska lands-
bygden, dels studerat andrahandsmaterial 
i form av bland annat biografier över kända 
gourmetkrögare.

hur entreprenöriell kompetens utveck-
las är en het fråga. Inte minst när hela utbild-
ningssystemet nu ska genomsyras av entre-
prenörskap. I avhandlingen Entrepreneurial 
Competence Development: Triggers, Processes 
& Consequences har Magdalena Markowska 
studerat fenomenet. Hon har särskilt intres-
serat sig för vilken roll förebilder, entrepre-
nöriell identitet och sociala nätverk spelar för 
lärandet.

Magdalena Markowska inledde sitt eget 
lärande på Warsaw School of Economics, 
Polen. Sedan arbetade hon några år med per-
sonalfrågor på den tyska mobiltelfonoperatö-
ren t-Mobile i Polen, Tyskland och England. 
Markowska har även engagerat sig i flera egna 
verksamheter: Under gymnasietiden, som hon 
tillbringade på en tyskspråkig skola i Polen, 
sålde hon Oriflameprodukter och gjorde över-
sättningsjobb. Hon drev också ett importföre-
tag tillsammans med sin pappa i flera år.

Magdalena Markowska har lagt fram sin avhandling om gour-
metkockars entreprenöriella lärande vid Internationella Han-
delshögskolan i Jönköping. Numera är hon verksam vid Esade 
Business School i Barcelona.

bild: Patrik Svedberg
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Gordon Ramsay, Ferran Adria och Marcus Samuelsson. Alla 
världsberömda gourmetkrögare. Då är de väl också förebilder 
för många andra kockar? Nja, inte nödvändigtvis. Magdalena 
Markowska har studerat hur entreprenörer utvecklar sin kom-
petens, med fokus på just gourmetkockar. Visst är förebilder 
viktiga för lärandet, men de återfinns snarare i företagarnas 
närhet än på löpsedlarna.

text jonas gustafsson
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tens. Här kan entreprenörskapsutbildningar 
göra skillnad, menar Markowska.

– Låt studenterna testa olika saker, och inse 
att de kan. Att det går att lära sig saker och 
utvecklas om man bara vill och vågar.

– Samtidigt är det såklart viktigt att vi inte 
pushar alla att bli entreprenörer, slår Magda-
lena Markowska fast.

kontakta magdalena.markowska@esade.edu

Gourmetkrögare väljer    förebilder med omsorg
Resultaten visar att förebilder är mycket vik-

tiga för entreprenöriell kompetens. Människor 
motiveras av att se andra lyckas. Förebilder 
bidrar dessutom med praktiskt lärande, efter-
som de ofta även är mentorer eller rådgivare. 
Det var alltså inte i första hand internationella 
stjärnkockar som hennes intervjuobjekt vände 
sig till för inspiration och utveckling.

– En förebild behöver inte figurera på löp-
sedlarna. Närheten är viktigare, att personen är 
tillgänglig och kan diskutera saker. Det måste 
kännas realistiskt att själv nå upp till samma 
nivå. Med en kändiskock blir nog gapet för 
stort, säger Markowska.

En av hennes intervjupersoner, Fredrik, 
nämnde en tidigare arbetsgivare som sin vik-
tigaste förebild. Fredrik hade inte förstått det 
när de arbetade ihop, men när han senare 
själv blev egen kunde han göra kopplingar till 
mycket som den tidigare arbetsgivaren hade 
lärt honom genom åren.

magdalena markowska har också kom-
mit fram till att en entreprenöriell identitet 
är avgörande för entreprenörers kompetens-
utveckling.

– Jag trodde inte att identitet skulle vara så 
viktigt för lärandet, men det visade sig spela 
en avgörande roll. De använde inte begreppet 
identitet, men alla krögare jag intervjuade pra-
tade mycket om hur de ser sig själva, vilka de är 
som personer och om hur kockyrket är ett kall.

– Att brinna för sitt yrke gör att man aktivt 

engagerar sig i sin entreprenöriella kompetens 
och hela tiden strävar efter att lära sig mer.

Andra saker som underlättar lärandet är bra 
sociala nätverk och att sätta upp lärandet som 
mål vid sidan av andra, mer kvantitativa mål. 
”Self efficacy”, alltså hur en individ upplever 
sin egen förmåga att lära sig nya saker, spelar 
också stor roll.

Markowska har gjort sina intervjuer mellan 
2007 och 2009, med ytterligare en vända hos ett 
par intervjupersoner 2011. En av de intervjuade 
beskrev sig själv enbart som kock. Att vara före-
tagsägare var inte en del av hans identitet.

– Han blev tvungen att lägga ner sin restau-
rang, kanske delvis på grund av sitt ointresse 
för affärsbiten.

Två av hennes studieobjekt var tvärtom 
inte så intresserade av att vara kockar. Huvud-
saken för dem var snarare att driva eget. De 
har också klarat sig bra i rent ekonomiska ter-
mer. Däremot har de inte varit så innovativa 
när det kommer till att utveckla nya produkter 
och tjänster.

Fredrik öppnade sin restaurang två år innan 
Magdalena Markowska inledde sina studier. 
Han identifierade sig då framförallt som kock, 
den entreprenöriella rollen var ny för honom.

– När vi träffades igen 2011 hade han föränd-
rats. Han pratade om sig själv som företagare, 
inte bara som kock. Han hade fått en ny före-
bild och restaurangen var mycket lönsammare.

I slutändan måste entreprenörerna ta ett 
stort eget ansvar för att utveckla sin kompe-

så ökar du din  
entreprenörskompetens

• Leta upp en förebild i din närhet.

• Skaffa ett bra socialt nätverk, och engagera dig 
ordentligt i detta.

• Använd dig av ditt nätverk för lärande och för att 
få nya idéer.

• Placera dig rätt geografiskt – kunskap sprider sig.

• Sätt inte bara finansiella mål. Att ha lärande som 
mål utvecklar ditt entreprenörskap.

• Våga ta risker och testa nya saker.

• Var inte rädd för att misslyckas.

• Våga fråga.
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Fadderskap 
för företagande

text maria marathon sjöberg                illustration anders flood
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Sven Olofsson har studerat de sociala relationernas betydelse 
för att skapa framgång i affärer under 1800-talets första 
hälft i Jämtland. Han har lagt fram sin avhandling vid Uppsala 
universitet.

Dansk modell hotar 
kvinnors företagande
De nordiska länderna anses vara föredömen 
när det gäller jämställdhet, men våra välfärds-
modeller kan hindra kvinnors entreprenörskap. 
Det skriver Helle Neergard och Claus Thrane i 
The Nordic Welfare Model: barrier or facilitator of 
women’s entrepreneurship in Denmark? Artikeln 
har publicerats i International Journal of Gender 
and Entrepreneurship (nr 2, vol 3, 2011). Forskar-
na menar att välfärdsmodellen är generös mot 
föräldrar när det gäller ledighet och barnomsorg. 
Men modellen bygger på att man är anställd. 
En dansk mamma som vill jobba upp till 18 tim-
mar per vecka, för att hålla igång sitt företag 
samtidigt som hon är hemma med sitt barn, 
får reducerad föräldrapenning. Jobbar hon mer 
än så får hon ingen föräldrapenning alls. Som 
soloföretagare är det därför svårt att balansera 
föräldraskap och företagande. [åk]

kontakta hen@asb.dk

Konstnärer 
kombinerar kreativt
Vilken betydelse har kreativitet för platser, och 
hur ser platsers förutsättning för kreativitet ut? 
Det är huvudfrågeställningarna i Kreativitet på 
plats (Karlstad University Press, 2011) med Lars 
Aronsson och Lotta Braunerhielm som redak-
törer. I boken medverkar ett femtontal forskare 
från olika lärosäten, de flesta kultur- eller  
ekonomgeografer. Fokus ligger på den kreativa 
kraften hos entreprenörer, eldsjälar och  
innovatörer, framförallt på den svenska lands-
bygden. Aronsson och Braunerhielm skriver i 
inledningskapitlet om hur kreativitet, kultur och 
ekonomi hänger ihop: ”Kulturens betydelse i 
samhället har ökat markant under de senaste 
åren och det finns en stor tilltro till kulturens 
drivkraft för tillväxt”. Ett annat kapitel är förfat-
tat av Evelina Wahlqvist och Jonathan Borggren 
(se även artikel på sidan 20). De ifrågasätter  
storstaden som den självklara arenan för kultu-
rella och kreativa yttringar. Konstnärer, menar de, 
kombinerar gärna boende i stad och på lands-
bygd för att främja kreativiteten. [jg]

kontakta lars.aronsson@kau.se

i avhandlingen Till ömsesidig nytta – Entre-
prenörer, framgång och sociala relationer i 
centrala Jämtland ca 1810-1850 följer filosofie 
doktor Sven Olofsson fyra framgångsrika bön-
der. Fokus ligger på deras familjer, släktförbin-
delser, fadderskap och näringsutövning. Syftet 
är att koppla betydelsen av sociala relationer 
och entreprenörskap till hur framgångsrik man 
kunde bli som näringsutövare i det jämtländ-
ska bondesamhället under 1800-talet.

Utmaningen var naturligtvis att studera en 
svunnen tid då det inte går att göra intervjuer. 
I stället har Olofsson analyserat uppgifter från 
många olika typer av arkiv. Han har kunnat 
fördjupa förståelsen av ett dynamiskt skede i 
Jämtlands och Sveriges historia, innan indu-
strialiseringen tog fart på allvar.

– Jag har försökt fånga människor i en histo-
risk kontext och hitta källor som blir mer per-
sonliga, inte bara siffror i ett register. Att det 
är deras egna ord som man kan sätta in i ett 
sammanhang. Det kan handla om barnafödan-
de, fadderskap, näringsutövning och politiskt 
engagemang, säger Sven Olofsson.

– När man länkar ihop 20–30 källor blir det 
en ganska tät väv av information, och männis-
kan framträder. Då är det som roligast att vara 
forskare tycker jag.

handelsmannen per wikström  (1782–
1859) i Östersund, har fått en slags huvudroll 
i avhandlingen. Han var regionens mest fram-
gångsrika entreprenör.

– Per Wikström är den stora stjärnan. När 
man tittar i alla typer av källmaterial finns han 
med och framstår som relativt framgångsrik. 
Man kan se vilka människor han omger sig 
med vid olika tidpunkter, då han fattar vissa 
beslut och ändrar kurs i sin näringsutövning.

– När han sedan blivit den mest framgångs-
rika, betalar mest skatt, har gift sig bra och 
umgås med de förnämsta politikerna och 
tjänstemännen i regionen – då ser man att 
människor närmar sig honom på samma sätt 
som han närmade sig andra några decennier 
tidigare.

de övriga tre bönderna  i avhandlingen 
kommer in i Per Wikströms liv vid olika tid-
punkter. Deras relationer till honom hjälpte 
dem till mer framgång.

– Jag har hittat mycket information som 
understryker att de sociala relationerna var 
viktiga. De utvecklade entreprenörskapet 
som man kan se i de här böndernas närings- 
utövning. 

En social relation som visar sig kunna främja 
företagandet är hur bönderna väljer faddrar till 

sina barn. Det är inte bara nära släkt och gran-
nar som får förtroendet.

– Fadderskapet är en av få sociala relationer 
under den här tiden som man verkligen kan 
studera. När man analyserar barnkullarna som 
de här fyra bönderna får, kan man se att man 
skaffar sig finare och finare faddrar till barnen.

– Plötsligt kommer Per Wikström in som 
dopvittne till två av böndernas barn. Då visar 
det sig att de, vid den här tidpunkten, star-
tade företag tillsammans. Det här är en typ av 
undersökning som ingen annan har gjort, att 
analysera fadderskapet och kunna koppla den 
förändringen till en näringsutövning, säger 
Olofsson.

även politiskt engagemang  bidrar till 
framgången. Två av bönderna gör politisk kar-
riär och blir riksdagsmän.

Trots att tid och rum skiljer Sven Olofsson 
och de fyra bönderna i Jämtland åt, har de bli-
vit individer han ”känner”.

– Det är ett privilegium att i någon bemär-
kelse få lära känna individer i det förflutna. Att 
hitta information och förstå lite mer om vad de 
tänker och upplever. Flera av bönderna i stu-
dien lämnar efter sig en del brev som är väldigt 
konverserande – det är underbar läsning.

– En extra bonus är när man får kontakt med 
anhöriga som blir ödmjuka och glada över att 
en vilt främmande människa har ägnat sig åt 
deras släktingar. Att jag kan förklara och ge en 
bild av någon som de inte har en aning om, 
säger Sven Olofsson.

kontakta sven.olofsson@miun.se

Sociala relationer var viktiga för utvecklingen av ett fram-
gångsrikt entreprenörskap redan på 1800-talet. Att välja 
inflytelserika faddrar till barnen var en faktor som kunde 
förbättra den sociala positionen, liksom att engagera sig 
politiskt. Det visar historikern Sven Olofsson.

bild: Cecilia O
lofsson
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up – men egentligen tycker jag inte att det gör 
det. Det blir ett slags ovanifrånperspektiv, fast 
i regionen i stället för nationellt. Man låter inte 
alla vara med, konstaterar Selegård.

Han tycker att man borde ha ett verkligt 
underifrånperspektiv, något han kallar low 
bottom-up. Där man verkligen anstränger sig 
för att få fram småföretagarnas perspektiv och 
gräver från grunden i näringslivet. 

peter selegård föreslår att man från 
regional eller kommunal nivå närmar sig 
entreprenörerna genom att ta del av deras 
berättelser och upplevelser kring tillväxt. Det 
kan göras på olika sätt, bara man låter besluts-
fattare på olika offentliga nivåer tolka materia-
let. Det bör inte göras av företagsfrämjare med 
eventuella särintressen.

– För att kunna använda sig av perspekti-
vet low bottom-up måste man för det första 
intressera sig för företagarnas vardag. De har 
försökt engagera entreprenörerna i processen, 
men inte lyckats.

Selegård har, i intervjuer med småföretagare 
i Södermanlands län, låtit entreprenörerna ge 
sin bild av tillväxt och utveckling. Han har 
koncentrerat sig på solo- och mikroföretagare. 

– Hos småföretagarna finns det förklaringar 
som helt beror på interna orsaker, det som 
jag kallar ”personrelaterade faktorer”. Den 
biten saknas i programmet, trots att den är 
väsentlig på soloföretagarnivå. Det som kan 
spela in i deras vardag är disciplin, erfarenhet, 
handlingskraft, familj, sjukdom, motivation,  
självinsikt, mångsidighet, vad man har för 
självförtroende och så vidare. 

tillväxtprogrammet fokuserar på hela 
regionen, men för småföretagare är det inte 
alltid intressant. Samverkan med näringslivet 
från offentlig nivå kan till exempel underlätta 
för kommunala partnerskap snarare än för 
regionala, som är det man arbetat för.

– Entreprenörerna har större chans att hitta 
samarbeten på lokal nivå. De är oftast mer 
intresserade av närområdet. Inom partner-
skap träffar man oftare på större företag, som 
Volvo. De mindre som jag vid ett fåtal tillfällen 
sprungit på har ibland känt sig malplacerade. 

– Att få olika typer av företag att känna 
sig värdefulla för regionens utveckling är en 
utmaning. Lyckas man finns det enorma möj-
ligheter till god regional utveckling, säger Peter 
Selegård.

kontakta peter.selegard@mdh.se

skapa tillväxt genom sysselsättningsökning, 
säger Peter Selegård.

Hans avhandling är en slags utvärderings-
forskning enligt honom själv. Han jobbar tvär-
vetenskapligt och beskriver sin forskning som 
”psykologen möter ekonomen”.

– Hade målen sett annorlunda ut om man 
verkligen tagit hänsyn till entreprenörernas 
världsbild? Går tillväxtstrategierna att koppla 
till entreprenörernas orsaksförklaringar av till-
växt? Ja, det kan de till stora delar, men också 
inte. I min avhandling lyfter jag fram små-
sakerna som saknas.

Selegård anser att tillväxtprogrammet, som 
implementerades mellan 2004 och 2007, hål-
ler sig på en alltför abstrakt nivå. Det fungerar 
bara som en resurs om man kan tolka inne-
hållet ur ett företagsperspektiv, men då måste 
läsaren ha någon slags teoretiska glasögon på 
sig. Det är det inte alla som har.

– Det regionala tillväxtprogrammet utstrålar 
att det tar ett underifrånperspektiv – bottom-

Sveriges regioner har fått större möjlighet 
till självstyre i tillväxtfrågor. ”Det regionala 
tillväxtprogrammet” ska bidra till samarbete 
mellan statliga organisationer, näringslivet och 
andra aktörer. Men småföretagarna kommer 
inte till tals i programmet, och deras inställning 
till tillväxt skiljer sig från offentlighetens. Peter 
Selegård har fördjupat sig i ämnet.

– alla verkar vara överens om att det inte 
är kommunala tjänstemän, utan företagarna, 
som skapar tillväxt. Då måste man ju utgå 
ifrån dem. Om man skapar ett dokument som 
ska vara ett handlingsprogram för företagen, 
så ska det framgå att det är till för dem. Jag 
menar att det dokument man skapat inte är 
tydligt riktat till företag. Det tar inte hänsyn till 
mindre företags förutsättningar.

– Småföretagarna har helt andra förutsätt-
ningar än större företag. Det är solklart att 
tillväxt är ambitionen från offentlig nivå, men 
det är inte alldeles självklart för företagaren att 

Tillväxtprogram 
missar småföretag

Peter Selegård vid Mälardalens högskola 
har skrivit avhandlingen Tillväxtbilder, 
regionala intentioner samt entreprenörers 
orsaksförklaringar av tillväxt – En penrose-
isk syn på regional tillväxt.

text & bild hanna andersson 
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Sverige ledande forskare inom sina respektive 
discipliner, säger Bo Carlsson, ordförande i 
priskommittén.

Priset till unga forskare delas sedan 2003 ut 
till en eller flera forskare inom entreprenör-
skaps- och småföretagsområdet. Prissum-
man är på 50 000 kronor. Vinnarna ska forska 
på ett svenskt universitet eller högskola, vara 
yngre än 35 år vid nomineringstillfället och ha 
utmärkt sig genom sitt akademiska arbete. Pri-
set går växelvis till män och kvinnor. [jg]

I Esbris Kunskapsbank finns artiklar om både Mar-
tin Anderssons och Karl Wennbergs avhandlingar. 
Wennberg skrev också Åsikten i Entré nr 3-2011. 

läs mer på www.esbri.se/kunskapsbank

i att stärka entreprenörskapsforskningens aka-
demiska ställning mer generellt.

I vår kommer Eisenhardt till Sverige för att 
motta priset. Men redan under tillkännagivan-
det på Småföretagsdagarna fick vi se en glimt 
av henne i en bandad intervju.

– Tack så jättemycket. Det är en stor ära att 
få det här priset. Jag känner mig också väldigt 
ödmjuk inför att vara i sällskapet av dem som 
tidigare fått priset. Jag ser fram emot att träffa 
er alla i maj, sa hon från en storbildsskärm.

Då kommer hon möjligen att prata om 
beslutsfattande på dynamiska marknader, det 
har nämligen länge varit ett av hennes special-
intressen. Entré publicerade en porträttartikel 
med Kathleen Eisenhardt i nr 4-1998. I den 
poängterade hon bland annat skillnaden mel-
lan företag som klarar av att fatta snabba och 
bra beslut, och dem som inte gör det.

”De mest effektiva företagen ser till att hela 
tiden ha mer information om såväl sitt företag 

Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets 
pris till unga entreprenörskapsforskare delas 
i år av Martin Andersson och Karl Wennberg. 
De tog emot priset under Småföretagsdagarna 
i Örebro 1–2 februari 2012.

martin andersson är nybliven professor 
i nationalekonomi vid forskningscentrumet 
Circle, Lunds universitet. Hans forskning lig-
ger i brytpunkten mellan ekonomisk geografi, 
innovation och entreprenörskap. 

Karl Wennberg är verksam vid Handels-
högskolan i Stockholm, där han i höstas blev 
docent. Hans forskning handlar bland annat 
om företags födelse och död, om hur sociala 
normer påverkar företagande och om kun-
skapsintensivt entreprenörskap.

– Båda har på kort tid etablerat sig som i 

2012 års ”Global Award for Entrepreneurship 
Research” går till Kathleen Eisenhardt. Det 
offentliggjordes 2 februari på Småföretags-
dagarna i Örebro.

kathleen eisenhardt är professor i Mana-
gement Science and Engineering vid Stanford 
University, usa. Hon får priset för sina infly-
telserika bidrag inom entreprenörskapsforsk-
ningen, med fokus på innovation och entre-
prenörskap i befintliga organisationer.

– Kathleen Eisenhardt har gjort betydan-
de bidrag till entreprenörskapsforskningen 
genom att knyta ihop forskning om entrepre-
nörskap med existerande fält inom manage-
mentforskningen, säger Bo Carlsson, profes-
sor vid Case Western Reserve University och 
ordförande i priskommittén.

Enligt kommitténs motivering har Kathleen 
Eisenhardt genom sina nydanande och origi-
nella bidrag inom området även varit delaktig 

Martin Andersson och Karl Wennberg delar på årets pris till 
unga entreprenörskapsforskare.

Andersson och Wennberg får ”Unga priset”

Guldet till Eisenhardt

Kathleen Eisenhardt tilldelas årets 
”Global Award for Entrepreneurship 
Research” På grund av tidsskillnaden 
till Kalifornien visades en filmad 
intervju när priset tillkännagavs.

text  jonas gustafsson   bild åse karlén

som om utvecklingen på marknaden. Genom 
att hela tiden, ibland på daglig basis, veta hur 
företagets nyckelvärden ser ut utvecklas en 
intuition om företaget och dess utveckling”, 
sa hon till Magnus Aronsson som intervjuade.

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

Priset består av Carl Milles staty Guds hand 
och 100 000 euro. Det delas ut av Entreprenör-
skapsforum, Institutet för Näringslivsforskning 
och Tillväxtverket, och sponsras även av entre-
prenören Rune Andersson.

Mer information om pristagaren och hela pris-
motiveringen finns på www.e-award.org

Läs porträttartikeln som pdf på 
www.esbri.se/eisenhardt
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Spaceport Sweden vill göra rymden tillgäng-
lig för alla. Rymdresor för privatpersoner är  
kronan på verket, men mer jordnära rymdupp-
levelser ingår också i verksamheten. Ett nytt 
innovationssystem håller på att ta form i Norr-
land, med rymden och Spaceport Sweden som 
nav. Innovationsforskarna från Ciir har hittat 
ett objekt att studera i realtid.

rymdturism. smaka på ordet,  och låt 
sedan fantasin flöda. Precis det gjorde ett 
70-tal forskare, företagare, offentliga aktörer 
och studenter under en interaktiv workshop 
i höstas. Det var företaget Spaceport Sweden 
AB och forskningscentrumet Ciir vid Luleå tek-
niska universitet som bjöd in till träffen.

Deltagarna pratade bland annat om rymd-
bröllop, tyngdlösa skor, tidsresor, rymdpolo, 
och om hur rymden kan upplevas med olika 
funktionsnedsättningar.

– Folk blir väldigt inspirerade av rymden. 
Runt 200 idéer kom fram under bara 20 
minuters tankesmedjor. Det är kul att se att så 
mycket kan åstadkommas när man gör saker 
tillsammans. Sedan måste ju någon ta tag i 
det och göra något också, det räcker inte med 
bara idéer, säger Åsa Ericson som är ansvarig 
för projektet från Ciirs sida.

Hon har ingenjörsbakgrund och forskar 
bland annat om kreativa processer i tidig pro-
duktutveckling. Det hon tar med sig in i rymd-
projektet är framförallt metoder för att få folk 
att tänka mer innovativt och kreativt.

– Det här med innovationssystem är helt 

nytt för mig. Jag tänker mer på det som sam-
verkan och nätverkande.

Workshopen som hölls i november 2011 
ingår i arbetet med att skapa en lärplattform 
för att så många som möjligt ska få del av den 
kunskap som kommer fram inom projektet. 

–  Vi har också haft en speciell workshop för 
policymakare. Att nå ut till dem är en viktig del 
i projektet. Nu framöver kommer vi att bjuda 
in företag som redan jobbar inom området, 
och få till stånd en samverkan med dem.

I lärplattformen ingår även att samverka 
med grupper och personer som inte har före-
tag, och ligger längre ifrån själva kärnan i inno-
vationssystemet. Ett sätt att nå ut är att fånga 
upp studenter. Man jobbar även med begrepp 
som social hållbarhet, och vill involvera exem-
pelvis samesamhället i arbetet.

för tillfället är  innovationssystemet 
kring Spaceport Sweden verkligen i sin linda, 
”det finns inte”, som professor Håkan Ylinen-
pää uttrycker det. Men vd Karin Nilsdotters 
vision är en svensk motsvarighet till Spaceport 
America i New Mexico eller Mojave Air and 
Space Port i Kalifornien. Den förstnämnda har 
skapat runt 1 000 nya arbetstillfällen i ökensta-
den Las Cruces, och den sistnämnda har blivit 
”ett Silicon Valley” för företag i rymdindustrin 
med omnejd. I dagsläget finns här runt 60 
företag i branscher som flyg, vindkraft och tåg.

Från Spaceport Swedens sida är samarbetet 
med Ciir en pusselbit i att förverkliga den här 
visionen.

–  Vi ska bli ett rymdens upplevelsecentrum, 
en hubb för utveckling inom det här området. 
Då måste vi ha bra samarbeten med skolor, 
universitet, inkubatorer, företag och andra. 
Vi måste identifiera vad som behövs i utbild-
ningsväg och se till att bygga kompetens, men 
också dragningskraft för unga att flytta hit. 
Och för politiker och företag att vilja investera 
här, säger Karin Nilsdotter.

hittills har rymdindustrin främst hand-
lat om just tung industri och teknikutveckling. 
Framöver menar Nilsdotter att fler områden 
kommer att intressera sig för rymden. Som 
exempelvis mode, mat, reklam, konst, spel, 
hälsa och miljö.

– För att ta vara på det intresse och poten-
tial som denna framtidsindustri innebär, krävs 
många nya idéer. Vi måste utveckla nya inno-
vativa produkter, tjänster och processer för att 
skapa långsiktighet och ekonomisk tillväxt.

Redan i dag är Spaceport Sweden igång med 
en testomgång norrskensflygningar, något 
som har fått stor uppmärksamhet utomlands. 

– Vi kommer att skapa många fler upp-
levelser – på jorden, i luften och i rymden – där 
man kan lära sig mer om rymden på olika sätt.

Det kan tyckas lite märkligt att ett forsk-
ningscentrum som Ciir väljer att engagera sig 
i en fallstudie över ett ännu icke-existerande 
innovationssystem med rymden som cen-
trum.

– Rymdprojektet är ett viktigt komplement 
till vår övriga forskning. Spaceport Sweden är 

Innovation 
från rymden

text jonas gustafsson 
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mer om spaceport sweden

Spaceport Sweden AB invigdes 2007 och 
ska etablera en världsledande rymdhamn i 
Kiruna.

Målet är att göra rymden tillgänglig för  
alla och skapa ett innovationssystem  
med rymden som plattform.

2013 räknar man med att den första 
turistrymdresan ska kunna genomföras.  
Troligen blir det från någon av Spaceport 
Swedens samarbetspartners i USA:  
Spaceport America eller Mojave Air and  
Space Port. 

Läs mer på www.spaceportsweden.com

mer om ciir

Ciir står för Centre for Interorganizational 
Innovation Research

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

Utöver detta finansieras Ciir av Luleå 
tekniska universitet, Umeå universitet, 
Landstinget respektive Länsstyrelsen i 
Norrbotten, samt Regionförbundet Väs-
terbotten.

Läs mer på www.ciir.se

Bred erfarenhet 
ger nya idéer
Inom sitt Linnéstödsfinansierade forsknings-
program har Circle flera projekt som studerar 
hur individer, organisationer och regioner kan 
bygga kompetens som stödjer innovation och 
ekonomisk tillväxt. Ett av dessa projekt är 
inriktat mot hur individer bygger entreprenöriell 
kompetens under sin yrkeskarriär. Empiriska 
resultat har nyligen publicerats i tidskriften 
International Journal of Entrepreneurial Beha-
viour & Research (nr 1, vol 18, 2012), i en artikel 
av Jonas Gabrielsson och Diamanto Politis. Här 
kombineras humankapitalteori med aktuell 
forskning om entreprenöriellt lärande. Tanken 
är att utveckla ett ramverk för hur entre-
prenörers yrkeserfarenheter är kopplade till 
deras förmåga att generera nya affärsidéer. 
Resultaten visar att ett explorativt lärande, där 
individen har ett undersökande och utforskande 
förhållningssätt till nya karriärerfarenheter, är 
starkast kopplat till entreprenöriell förmåga. 
Vidare är bred erfarenhet från många olika 
arbetsfunktioner positivt, medan djup bransch-
erfarenhet å andra sidan verkar hämmande. 
När det gäller förmågan att generera nya 
affärsidéer finns indikationer på att det behövs 
ett mer explorativt lärande för att få större 
utväxling från investeringar i erfarenhetsbase-
rat humankapital. [jg]

kontakta jonas.gabrielsson@circle.lu.se

Räds inte forskarna
18 januari anordnade Jordbruksverket ett semi-
narium om innovation i livsmedelsbranschen. 
På talarlistan fanns Cesisforskaren Sara Johans-
son, som pratade om innovationer och konkur-
renskraft. Livsmedelssektorn kännetecknas av 
ökande internationalisering och priskonkurrens. 
För företag som inte kan dra nytta av låga 
lönekostnader eller låga priser på insatsvaror 
är produktutveckling enda sättet att värja 
sig mot en allt hårdare priskonkurrens. Det är 
svårt för många företag att göra de investe-
ringar som krävs för att ta fram nya produkter, 
men ofta helt nödvändigt för lönsamhet på 
sikt. Nydanande produkter som ligger tidigt i 
produktlivscykeln är vanligen lönsammare än 
standardiserade produkter. Livsmedelsindustrin 
kännetecknas av småskalighet och låg utbild-
ningsnivå. Det kan vara ett hinder för företag 
att engagera sig i, och dra nytta av, den akade-
miska forskningen. Men livsmedelsföretagen 
ska inte vara rädda för att ta kontakt med 
forskarvärlden för att hitta samarbetspartners, 
menar Sara Johansson. Forskarna drar i sin 
tur ofta nytta av att få applicera sin forskning 
på praktiska användningsområden. Det finns 
dessutom ett antal olika forskningsanslag som 
riktar sig specifikt till samarbeten mellan aka-
demi och näringsliv. [jg]

kontakta sara.johansson@jibs.hj.se

spännande för att det är ett öppet innovations-
system som byggs just nu. Det innebär att vi 
kan följa utvecklingen i realtid, säger Ciirs före-
ståndare Håkan Ylinenpää.

– Resultaten går att kommunicera på ett 
helt annat sätt än att bara skriva ännu en 
vetenskaplig rapport. Vinnova och våra andra 
finansiärer vill att vi ska göra policyrelevant 
forskning, gärna kvantitativ sådan. Men vi har 
också sett ett behov av mer verklighetsnära 
studier över hur innovationsprocesser går till. 
Som den här.

men även om forskarna följer Spaceport Swe-
den på nära håll, och har bra insyn i fallet, är 
rollfördelningen klar.

– Vi är forskare och inte entreprenörer, det 
är vi noga med. Vi har kunskap om vad som 
behövs när ett innovationssystem är på väg att 
etableras, och kommer att fungera som boll-
plank till Karin Nilsdotter och hennes styrelse. 
Man kan väl säga att vi är Spaceports hov- 
leverantör av kunskap. Sedan kommer vi 
såklart även att lära oss en hel del genom följe-
forskningen.

Att det blev just rymden verkar vara en 
blandning mellan geografi, slump och tajming. 
Forskarna på Ciir letade efter ett spännande 
fall att följa och plötsligt fanns Spaceport Swe-
den i blickfånget. 

– Vi sprang på varandra någonstans, jag 
minns inte exakt hur det gick till. Och det slog 
oss att allt inom innovation behöver ju inte 
handla om hårda saker som gruvindustrin. 
Innovationssystem kan lika gärna ha med 
tjänster att göra.

Mycket kopplat till Spaceport kommer att 
handla om tjänstebaserad innovation, fram-
förallt inom besöksnäringen, spår Håkan Yli-
nenpää. Men en del nya produkter tror han 
också kan komma ur innovationssystemet. 
Som exempel nämner han kombinationen 
med materialforskning.

– Om man kopplar ihop material och rymd, 
kanske vi kan få fram kläder som man inte fry-
ser i fast det är -32 grader, säger Ylinenpää från 
ett vinterbistert Luleå.

Sedan är det ju lite coolt med rymden också…
– Ja, det är inte alla 290 kommuner som hål-

ler på med rymden. Alla sysslar med besöks-
näringen i någon form, men vi har en unik 

förutsättning att nischa oss här i regionen.
– Rymdprojektet känns roligt. Det finns 

inga garantier för att det ska bli lyckat, men 
det gör det bara extra spännande, säger 
Håkan Ylinenpää.

kontakta asa.ericson@ltu.se
karin@spaceportsweden.com
hakan.ylinenpaa@ltu.se

Håkan YlinenpääÅsa Ericson Karin Nilsdotter
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tema | Läkemedel
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text jonas gustafsson & åse karlén

här typen av mindre verksamheter som Hedner menar 
kommer bli allt viktigare i branschen.

300 000 jobb har försvunnit från den globala läke-
medelsindustrin de senaste tio åren. Det motsvarar 
ungefär det sammanlagda antalet anställda i de tre 
största läkemedelsföretagen Pfizer, Merck och Glaxo 
Smith Kline.

– Det är verkligen en jättestor omställning. Samma 
sak har redan skett på andra håll, till exempel inom 
telekom- och skivindustrin.

Men Hedner anser ändå inte att vi behöver vara 
speciellt pessimistiska på grund av Astra Zenecas ned-
läggning i Södertälje. Det handlar snarare om en större 
omstrukturering i branschen globalt, än om ett have-
rerat svenskt forskningsklimat. 

– Big pharmas affärsmodeller håller helt enkelt inte 
längre. Det handlar om så dyra, långa och riskfyllda 
processer. Att ta fram ett helt nytt läkemedel kan kosta 
uppåt fyra miljarder dollar. Då kan man bara satsa på 
de allra största projekten, med så låg risk som möjligt.

Samtidigt som industrin går mot allt säkrare projekt, 
vill vi som patienter ha de bästa och mest nyskapande 
läkemedlen. Och för att få fram dem behövs de risk-
fyllda satsningarna. Här krävs alltså ett nytt sätt att 
arbeta. Thomas Hedner menar att utvecklingen kom-

 N      ågon vecka innan Astra Zeneca offentlig-
gjorde nedläggningen i Södertälje kom Tho-
mas Hedner ut med doktorsavhandlingen 
Change in the Pharmaceutical Industry. 

Den handlar om en läkemedelsbransch i förändring 
och tajmingen var såklart fenomenal.

Det var Hedners andra avhandling, han är redan 
professor i klinisk farmakologi vid Sahlgrenska akade-
min i Göteborg. Numera har han även en ekonomie 
doktorsgrad från Linköpings universitet, med just läke-
medelsbranschen som specialområde. Sedan han la 
fram avhandlingen är han en eftertraktad person och 
har medverkat i ett antal debattartiklar, intervjuer och 
evenemang. 20 februari arrangerade Vinnova semina-
riet ”Öppnare innovationsprocesser inom läkemedels-
industrin”, där Thomas Hedner var en av talarna.

– En anledning till att jag ville skriva en andra 
avhandling var att få en starkare röst inom medicinsk 
innovation och produktutveckling. Därmed kan jag nu 
säga vad jag vill, konstaterar han med glimten i ögat.

Han är också själv entreprenör i läkemedelsbransch-
en och sålde nyligen företaget Duocort för drygt en 
miljard kronor, pengar som han delar med ett tjugotal 
partners och delägare. Samma konstellation männis-
kor är redan i gång med flera nya projekt. Det är den 

Läkemedelsbranschen är i förändring. Ett tydligt exempel är nedlägg-
ningen av Astra Zenecas forskningsavdelning i Södertälje nyligen. De 
globala jättarna, ”big pharma”, har fått ökad konkurrens från mindre, 
snabbfotade företag som arbetar i öppnare innovationsprocesser.  
Behöver vi oroa oss för den här utvecklingen? Det beror lite på vem  
man frågar. De flesta verkar i alla fall överens om att både stora och  
små aktörer behövs – samverkan är honnörsordet.

Det är en 
storbolags-
kris vi ser i 
dag, inte en 
branschkris

Samarbete 
är botemedlet

Svensk läkemedelsindustri i gungning

N
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Stanford konsultar vid sidan av sin forskning och 
undervisning. Det bidrar till en samverkan och kun-
skapsutveckling i området som inte kan överskattas. 

– Här fostrar man verkligen bildandet av nya företag. 
Drivkraften är att alla vill vara med och skapa något 
nytt. Det är samverkan som är hemligheten. 

Israel är ett annat ekosystem som han framhåller 
som ett gott exempel. Här finns både en kraftfull it- 
och bioteknikindustri.

– Entreprenörskapet är så starkt att man får mitt-
bena redan på flygplatsen, säger Björn O Nilsson.

Kerstin Falck är chef för samhällskontakter på läke-
medelsjätten Pfizer:

– Vi har sedan länge arbetat i öppna innovations-
processer, men det har accelererat nu på senare tid. 
Med mindre egen forskning ökar behovet av samarbe-
te med akademin, och av olika samarbetsplattformar. 
Vi behöver inte göra all forskning själva, utan har alltid 
licensierat in en del av den. De interna projekten tävlar 
med de externa och våra affärsområden får själva välja 
vilka projekt de går vidare med, säger hon.

ett stort samarbetsprojekt i Europa är Innova-
tive Medicine Initiative, imi (se faktarutan på sidan 
15), där flera stora och små bolag samverkar med den 
akademiska forskningen. 

– Vi arbetar nära varandra i ett tidigt skede, men 
sedan måste man ha konkurrens när man utvecklar 
själva läkemedlet. Det handlar om enorma investe-
ringar och stor risk. Och ett långsiktigt juridiskt ansvar.

– Anpassning är det som gäller för oss. Vi har skapat 
en organisation som ska ha hand om kontakten med 
småbolag och forskning från akademin. Vi håller också 
på att etablera labb i samarbete med akademiska 
forskare, där vi delar på utrustning och data. Vi kom-
mer att bli bättre på att möta de små företagen och 
akademin.

– Jag ser de här förändringarna i branschen som en 
öppning, både för Pfizer och för Sverige. De kan inne-
bära enorma möjligheter om man är på hugget och 
tillräckligt konkurrenskraftig, säger Kerstin Falck. 

Thomas Hedner tycker att vi i Sverige borde bli bätt-
re på att se möjligheter, och komma på vilka olika nya 
innovationer forskningen kan leda till. Det är också 
en anledning till att satsa på öppna, ”crowdsourcade” 
plattformar: Ju fler personer som studerar ett problem, 
desto fler möjligheter, lösningar och användnings-
områden kommer att hittas.

– Sådana plattformar är ett bra sätt för akademin 
och näringslivet att mötas. Det är viktigt att många 
olika kompetenser hittar varandra. Jag tror också 

mer att gå mer och mer mot öppna plattformar, där 
företag och människor samverkar på olika sätt för att 
ta fram nya läkemedel.

En stor del av innovationen framöver tror han kom-
mer uppstå i små, entreprenöriella bioteknikföretag. 
Big pharma kommer givetvis att finnas kvar, några 
kommer att vara mer specialiserade mot marknads-
föring och distribution. Andra kommer att ha kvar en 
del innovationsverksamhet. Men tiden när jättarna 
hade all verksamhet innanför sina egna väggar, och 
verkade på tre stora marknader samtidigt, är förbi, 
spår Hedner.

De forskare som nu får gå från Astra Zeneca i Söder-
tälje är han inte orolig för. Han menar att de kommer 
att slussas ut i mindre företag, som ofta verkar i läke-
medelsklustren. Så blev det när Pharmacia Upjohn 
köptes av Pfizer. I dag arbetar fler människor inom 
läkemedelsbranschen i Uppsala än innan Pharmacia 
försvann. 

– Jag ser den här förändringen som en möjlighet att 
göra något, och komma ut starkare på andra sidan, 
säger Thomas Hedner.

Björn O Nilsson, i dag vd för Iva, deltog också i Vin-
novas paneldebatt. Han är doktor i biokemi och har 
tidigare arbetat på flera håll inom läkemedels- 
branschen, bland annat på Pharmacia i Uppsala. 
2003–2006 var han ordförande i branschföreningen 
Sweden Bio. Han tycker inte heller att vi behöver vara 
alltför oroliga för själva läkemedelsbranschen.

– Det är en storbolagskris vi ser i dag, inte en 
branschkris. Läkemedelsförsäljningen ökar, och företa-
gen har behållit sin lönsamhet, säger Björn O Nilsson.

Det är inte heller så att Astra Zeneca är ett företag i 
kris, det är deras forskning som görs om för att passa 
dagens verklighet. Samtidigt som de stänger avdel-
ningar och dotterbolag, har de köpt andra företag och 
gjort återköp av aktier. Så agerar inte ett företag i kris, 
konstaterar Nilsson.

att ökad öppenhet är framtiden håller han med om, 
men poängterar också vikten av konkurrens och fung-
erande immaterialrätt. Därför använder han hellre 
begreppet ”det pre-kompetitiva rummet”, än öppen 
innovation. Att dela på data och molekyler i ett tidigt 
skede är en sak. Det har blivit vanligare, och kommer 
att bli ännu vanligare tror Björn O Nilsson. Men i ett 
senare skede i innovationsprocessen måste någon äga 
utvecklingen.

En sak han återkommer till är attityder. Silicon  
Valley och miljön kring Stanford är det uppenbara 
föredömet. Mer än 50 procent av professorerna på 

Thomas Hedner Kerstin FalckBjörn O Nilsson Thomas Biedenbach

Jag vill inte bli 
opererad av 
en kirurg som 
bara har läst 
teorin
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dukter kan företaget söka nya patent. Därigenom kan 
man skydda och förlänga det ursprungliga patentet, 
säger Biedenbach.

De inkrementella innovationerna är viktiga också för 
att de ger företaget löpande intäkter.

– Som liten aktör på den här marknaden gäller det 
att inte bli överambitiös. Det kan räcka med att ha ett 
större, utmanande fou-projekt. Det kan man sedan 
komplettera med några mindre projekt som ger licens-
intäkter.

Liksom Thomas Hedner och Kerstin Falck ser Tho-
mas Biedenbach tydliga roller för både små och stora 
aktörer inom läkemedelsindustrin.

– Allt är sammanflätat redan i dag. De små biotek-
nikföretagen är viktiga för big pharma, och vice versa. 
Småföretagen har så många idéer men saknar resurser 
för att exploatera dem. De behöver hitta större partners 
att samarbeta med.

– Därför är det viktigt att uppmuntra alla sina med-
arbetare att nätverka. Många kontakter knyts av forska-
re på konferenser, och kunskapsöverföringen kan vara 
ganska informell. Kunniga och erfarna styrelsemed-
lemmar kan också trigga innovation, säger Biedenbach.

Han menar att öppen innovation, eller åtminstone 
öppnare innovationsprocesser, är en möjlighet. Men 
han betonar att det är viktigt att vara tydlig med vem 
som äger rättigheterna till den nya upptäckten.

– Inom läkemedelsindustrin kan det ju ta upp till 15 
år att gå från idé till verklighet.

– För småföretag som verkar i kluster är olika former 
av samarbeten naturliga. Storföretagen är nog mer 
benägna att ingå formella avtal.

vad ska vi då tro om framtiden för svensk läke- 
medelsindustri? Biedenbach tycker att det är svårt att 
sia, men låter ändå optimistisk.

– Nedläggningen av Astra Zenecas forskningsavdel-
ning har frigjort en massa kompetenta människor. 
Självklart är det tufft för dem, men jag tror ändå att 
många kommer motiveras att dra igång något eget. 
Alltså precis det som hände i Uppsala efter Pharmacias 
nedskärning.

– Småföretagen är viktiga, och Sverige har starka 
industrikluster i exempelvis Stockholm och Uppsala. 
Jag ser en stor potential i dem, säger Thomas Bieden-
bach.

Även Thomas Hedner tycker att framtiden ser ljus ut.
– När förändringar som den här sätter igång, gäller 

det att vara entreprenöriell och optimistisk. Det ger helt 
andra möjligheter. Erfarenheten från Pharmacia säger 
att det finns intressanta möjligheter. Men de måste ska-
las upp för att leda till något. Det är stor skillnad mellan 
den gamla generationen, som jag tillhör, och den nya. 
De unga har en global plattform från början. Vi kom-
mer att få se stora satsningar framöver, säger Hedner.

kontakta 
thomas.biedenbach@usbe.umu.se
cowlrick@aol.com
kerstin.falck@pfizer.com
thomas.hedner@pharm.gu.se
bjorn.nilsson@iva.se

mycket på affärsplanstävlingar som Venture Cup, och 
på entreprenörskapsutbildningar där teori och praktik 
får mötas.

Han menar att akademin har stått – och står – inför 
den största förändringen. Här har det länge funnits en 
skepsis mot innovation och entreprenörskap. 

– Det teoretiska perspektivet har varit förhärskande 
inom akademin. Men att ta fram ett nytt läkemedel är 
en process, och här behövs en kombination av teore-
tisk kunskap och praktisk erfarenhet. Jag vill inte bli 
opererad av en kirurg som bara har läst teorin.

– Incitamentsstrukturerna håller på att förändras. 
Jag upplever att akademin är mindre skeptisk till det 
här i dag, jämfört med för tio år sedan, säger Hedner. 

ivor cowlrick har varit en nära samarbetspartner 
till Hedner under avhandlingsarbetet. Cowlrick la även 
han nyligen fram en doktorsavhandling: Drug research 
and development. Några av artiklarna, som ingår i 
båda avhandlingarna, är samförfattade. Cowlrick kom-
mer bland annat fram till att en öppnare läkemedels-
forskning leder till ökad innovationskapacitet och 
effektivare utvecklingsprocesser. Han visar också att 
en entreprenöriell attityd är viktig när nya läkemedel 
utvecklas.

En av Hedners och Cowlricks gemensamma artiklar, 
där även Roland Wolf, Michael Olausson och Magnus 
Klofsten står som medförfattare, handlar om besluts-
fattande i läkemedelsindustrin. Författarna föresprå-
kar beslutsfattande enligt ”de mångas visdom”, alltså 
en typ av crowdsourcing. De menar att de bästa och 
mest relevanta besluten fattas av många personer till-
sammans – ytterligare ett argument för att öppna upp 
processerna.

En tredje ny avhandling med fokus på läkemedels-
industrin är Capabilities for Frequent Innovation. 
Thomas Biedenbach har studerat både storbolag och 
små bioteknikföretag, och kombinerar kvalitativa med 
kvantitativa metoder.

– Jag är intresserad av tidiga projektfaser, i vissa fall 
innan man ens har kommit igång med fou. Mycket av 
innovationen grundläggs i dessa tidiga processer.

– Syftet med min avhandling är att se hur man kan 
stödja kontinuerlig innovation i organisationer som 
verkar på en extremt konkurrensutsatt marknad, säger 
Thomas Biedenbach, Umeå universitet.

Han menar att nyckeln till framgång ligger i att 
balansera kontroll och flexibilitet. I en föränderlig 
bransch med stark konkurrens måste företagen vara 
kreativa och anpassa sig. Men samtidigt måste de 
bygga en struktur för långsiktig hållbarhet. Enligt Bie-
denbach är det företagens dynamiska förmåga som 
avgör om de lyckas.

– I företag med strikt styrning, där man vill att alla 
nya projekt ska drivas som de föregående, riskerar 
man att hindra innovation.

I stället rekommenderar han företag att se över sin 
omvärldsbevakning. Genom att ta in vad som händer 
på marknaden, hos kunder och konkurrenter, kan man 
få nya idéer. Det är viktigt att företagskulturen bejakar 
innovation, exempelvis genom att stödja kommunika-
tion, kreativitet och de anställdas initiativ. Förmåga till 
anpassning är förstås också avgörande.

– Genom att göra små förändringar i befintliga pro-

tema | Läkemedel

Företag med 
strikt styrning 
riskerar att 
hindra inno-
vation
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  Nu krävs det samlade insatser från många håll, inte minst 
regeringen, som hittills tycks ha ansett att industrin får klara sig 
själv. Nu behövs nya riktlinjer för exempelvis ap-fonderna så att 
de kan investera långsiktigt. Den offentliga upphandlingen mås-
te också stöpas om i grunden. Idag handlar allt om kostnader.

CHRISTIAN BERGGREN, professor vid Linköpings universitet,  
i intervju på liu.se

  Det kommer säkert vara så att några av de bästa får erbju-
danden från utlandet som de accepterar. Det vore synd, och en 
stor förlust för Sverige om toppforskarna skingrades helt och 
hållet.

LARS LEIJONBORG i intervju på dagensopinion.se. Leijonborg har fått 
uppdraget att samordna insatserna kring Astra Zenecas nedläggning

Läs mer om läkemedel  
och öppen innovation

Thomas Biedenbach: Capabilities for Frequent 
Innovation: Managing the Early Project Phases 
in the Pharmaceutical R&D Process. Avhandling, 
Umeå universitet, 2011

Ivor Cowlrick: Drug research and development 
– case scenarios, development process, risks and 
benefits. Avhandling, Göteborgs universitet, 
2012

Thomas Hedner: Change in the Pharmaceutical 
Industry – Aspects on Innovation, Entrepreneur-
ship, Openness and Decision Making. Avhand-
ling, Linköpings universitet, 2012

Anna Karin Källén (red): Den oförlösta forsk-
ningen. Samhällsförlaget, 2011

Maureen McKelvey, Annika Rickne & Jens 
Laage-Hellman (red): The Economic Dynamics 
of Modern Biotechnology. Edward Elgar, 2006

Anna Nilsson: The role of personal networks 
in the migration of research projects. Artikel i 
International Journal of Technology Transfer and 
Commercialisation, nr 3, vol 9, 2010

Björn Remneland: Öppen innovation. 
Liber, 2010

Alexander Styhre: Science-Based Innovation – 
From Modest Witnessing to Pipeline Thinking. 
Palgrave Macmillan, 2008

Fler lästips och länkar finns på 
www.esbri.se/lakemedel

         öppna plattformar
         
innovative medicines initiative (IMI)
Europeiskt samarbetsprojekt där stora läkemedels-
bolag samverkar med små bioteknikföretag och aka-
demi kring framtagandet av nya läkemedel. Målet är 
att främja medicinsk innovation. www.imi.europa.eu

innocentive
Webbplats där företag lägger upp problem som vem 
som helst får lösa. Antingen köper företaget lösning-
en, eller så får problemlösaren behålla den. 
www.innocentive.com

patients like me
Plattform där patienter kan dela med sig av sina erfa-
renheter från en sjukdom. Berättelserna anonymise-
ras och därefter kan läkemedelsföretag använda dem 
i sin forskning. www.patientslikeme.com

3

  Kunskap är färskvara och ska Sverige klara att vara ledande 
inom miljötoxikologi krävs ett [sic] fungerande samverkan mel-
lan företag, universitet och myndigheter. Nu plockas en viktig 
pusselbit bort och det återstår att se om vi kan ta vara på kom-
petensen. Jag hoppas att det är fler forskare än jag som nu fun-
derar på strategiska rekryteringar och att de pengar som behövs 
för att klara denna typ av investeringar kommer att finnas till 
hands. Det är ett unikt tillfälle, men tiden är knapp.

MATTIAS ÖBERG, docent i toxikologi vid Karolinska universitetet,  
i blogg på forskning.se

  Det är viktigt att komma ihåg att Sveriges starka nyckeltal 
som kunskaps- och forskningsnation till stor del beror på att 
den absoluta majoriteten av landets privata fou-investeringar 
sker i ett fåtal multinationella koncerner. Vad händer om ytterli-
gare fyra eller fem stora, forskningsintensiva och högförädlande 
företag väljer att omlokalisera viktiga verksamheter till andra 
länder?

PONTUS BRAUNERHJELM, vd Entreprenörskapsforum och professor 
vid KTH, samt MARTIN ANDERSSON, professor vid Circle, Lunds uni-
versitet, på DN Debatt 4 februari 2012

Fler röster om förändringarna inom läkemedelsbranschen

  Det som händer i läkemedelsbranschen är inte unikt för 
Sverige. Man trodde att bioteknologin skulle öppna för en massa 
nya produkter, men det blev inte riktigt så. Mer pengar går in, 
men färre läkemedel kommer ut på global basis.

MAUREEN MCKELVEY, professor vid Göteborgs universitet, 
under Esbris Estradföreläsning 21 februari 2012
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– I början av 1990-talet tillbringade jag ett 
halvår i Silicon Valley där jag var ute i fält. Jag 
intervjuade högteknologiska entreprenörer, 
mest ingenjörer, och riskkapitalister. Jag ville 
veta hur de använde nätverk för att få tillgång 
till kapital, ta tillvara kompetens, skapa sina 
verksamheter och karriärer.

– Efter min vistelse i Silicon Valley fortsatte 
jag intervjua högteknologiska entreprenörer 

om nätverk i danska forskningsparker, men 
också i Sophia Antipolis i Frankrike. Jag använ-
de casestudier för att illustrera olika perspektiv, 
berättar Mette Mönsted.

Under årens lopp har hon lett flera forsk-
ningsprojekt och ett institut som växte till 90 
medarbetare. Hon har också ansvarat för en 
rad större projekt som fört in henne på frågor 
om forsknings- och innovationsledning. I dag 

Nätverk är ett begrepp som återkommer många 
gånger i Mette Mönsteds forskarkarriär. Hon 
har bland annat studerat nätverk på den keny-
anska landsbygden, i Silicon Valley, och i kom-
plexa jätteprojekt med en mängd intressenter. 
De senaste åren har Mönsted också byggt orga-
nisationer för att matcha studenter. Genom 
att sammanföra naturvetare och tekniker med 
ekonomer skapas tillväxt, menar hon.

mette mönsted påbörjade  sin forskar-
utbildning 1972 på University of Copenhagen. 
Därifrån tog hon en avstickare på ett par år till 
Nairobi University för att undervisa i demo-
grafi och sociologi. På plats i Kenya skapade 
hon kurslitteratur som byggde på östafrikansk 
– i stället för amerikansk – data. Hon började 
också forska om olika kvinnogrupper och 
deras entreprenöriella initiativ.

– Detta forskningsintresse följde med till-
baka till Danmark, där jag bland annat stude-
rade fruar till företagande män, berättar Mette 
Mönsted.

Mönsted disputerade i företagsekonomi 
1986, på avhandlingen Små virksomheder i 
rådgivningssystemet. Året därpå var hon med 
och startade Centre for Innovation and Entre-
preneurship vid Copenhagen Business School. 
Samma år etablerade centrumet en utbild-
ning i innovation och entreprenörskap, och 
blev därmed först i Danmark med att erbjuda 
detta. Mette Mönsted är fortfarande kvar vid 
Copenhagen Business School men numera 
som professor vid Department of Manage-
ment, Politics and Philosophy.

– Jag har arbetat med småföretagsforskning 
i olika former sedan 1980. Under åren har jag 
bland annat intresserat mig för nätverk, grun-
dare, entreprenörskap och innovation.

– I dag handlar entreprenörskap om mer 
än att bara starta företag. Vi intresserar oss 
för entreprenöriellt beteende, förmågan att 
utveckla idéer och skapa något nytt, säger 
Mönsted.

I slutet av 1980-talet hade Centre for Inno-
vation and Entrepreneurship sina lokaler i en 
forskningspark. Det innebar närhet till de hög-
teknologiska företagen, och Mette Mönsted 
ville veta mer om hur de fungerade.

porträttet | Mette Mönsted

professor mette mönsted vill koppla ihop ekonomer med ingenjörer:

»En uppfinning  
  måste ha en marknad«
text & bild åse karlén

- Det finns massor av teknologi som har stor potential men som ändå bara ligger outnyttjad. Uppfinnarna saknar den marknads-
kompetens som krävs, och därför måste vi matcha dem med ekonomer. Innovation bygger på mångfald, säger Mette Mönsted.
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Mette Mönsted konstaterar att vi till exem-
pel måste hitta modeller för samarbeten kring 
hållbar energi. Men det är inte alltid så lätt att 
leda projekt med många viljor. Hur kan man 
enas? Och hur håller man personerna i nät-
verket motiverade?

– Det slog mig en dag hur många eu-projekt 
som går dåligt. Det är egentligen inte så kon-
stigt, de har ledningsutmaningar som är full-
komligt absurda. Inom eu pågår projekt i stor-
leksklassen 100 miljoner euro per år, med en 
mängd olika medfinansiärer. Det innebär att 
universitet, regioner och företag ska vara med 
och bestämma, och det är en verklig utmaning 
att leda sådana projekt. Detta behöver vi mer 
forskning om.

Ett annat av Mönsteds aktuella forsknings-
projekt handlar om akademiskt entreprenör-
skap. I januari var hon i Stockholm för att 
presentera nya resultat från en stor dansk-
svensk-norsk studie.

– i de företag vi studerat fanns de klassiska 
tillväxtvariablerna på plats. De var aktiebolag, 
hade flera ägare, exportverksamhet och hög 
utbildningsnivå. Därför blev vi förvånande 
över att inte fler växte mer.

– I Sverige och Norge dominerade tekniker 
och naturvetare som företagare. Men i Dan-
mark var det faktiskt flest samhällsvetare som 
drev företag. Det kom också som en överrask-
ning.

I november 2012 går Mette Mönsted i pen-
sion. Men inte helt och hållet.

– Det ska bli skönt, för den senaste tiden 
har jag jobbat sjukt mycket. Bortåt 60 timmar 
i veckan, mestadels med organisation och led-
ning. Alldeles för lite med forskning.

– Efter pensionen kommer jag jobba 20 
procent, för att samla upp mina doktorander. 
Jag tror också att jag ska ägna mig åt socialt 
entreprenörskap. Och så mina små barnbarn 
förstås, säger Mette Mönsted.

kontakta mm.lpf@cbs.dk

är hon vice dekanus vid Copenhagen School of 
Entrepreneurship som startade 2009.

– Vi drog igång en studentinkubator som 
fort blev populär. I dag har vi 120 studenter 
som är engagerade i 53 företag, och det är kö 
för att komma in. Det här är något som jag 
tycker är riktigt roligt.

de senaste åren har Mette Mönsted också 
koordinerat starten av Ciel, Copenhagen Inno-
vation and Entrepreneurship Lab. Det är ett 
samarbete mellan University of Copenhagen, 
Technical University of Denmark och Copen-
hagen Business School. Ciel invigdes hösten 
2011 med 36 miljoner danska kronor som start-
kapital. Syftet är att stödja entreprenöriella 
aktiviteter vid de tre lärosätena.

– Vi jobbar efter idén att tillväxt skapas 
genom att kombinera naturvetenskap, tek-
nik och ekonomi. Vi har till exempel startat 
ett projekt kring bioteknik där studenter från 

alla tre lärosäten ingår. Ciel erbjuder univer-
sitetskurser med konkret tekniskt innehåll – 
och innovationsperspektiv. Teknologi skapar 
uppfinningar, men de säljer inte sig själva. Det 
är först när uppfinningen har en marknad som 
den blir en innovation.

– Ciel utbildar också lärare som inte under-
visar i entreprenörskap, men som vill integrera 
det i sina kurser. Vi diskuterar hur man kan 
göra och vad som krävs.

i sin nuvarande forskning ser hon teore-
tiska utmaningar i innovation och entrepre-
nörskap som en ledningsdisciplin. Mönsted 
konstaterar att ledning är en social konstruk-
tion. I entreprenöriella organisationer finns 
inte samma typ av auktoritet som i etablerade 
företag. Därför, menar hon, är det spännande 
att forska om hur man leder och skapar i pro-
jekt och nätverk.

– Vi har sett en del forskning om nya former 
för management, men fortfarande vet vi för 
lite. Däremot har vi ett överflöd av national-
ekonomiska, kvantitativa studier. Tyvärr kan 
inte registerdata fånga komplexiteten i nät-
verk.

mer om mette

Namn Mette Mönsted
Bakgrund Påbörjade sin forskarutbildning i sociologi 
vid University of Copenhagen 1972. Undervisade ett 
par år vid Nairobi University. Tog sedan doktorsexamen 
i företagsekonomi vid Copenhagen Business School 
1986. Blev professor 2002 vid samma lärosäte. Har 
varit vice dekanus för Copenhagen School of Entrepre-
neurship sedan 2009 och var drivande i etableringen 
av Ciel. Hedersdoktor vid Linnéuniversitetet sedan 
maj 2011.
Aktuell Besökte Stockholm i januari för att presentera 
ny forskning om nordiska akademiker som driver väx-
ande företag. Bygger tillsammans med Ciel-kollegor 
upp ett program för att integrera innovation och entre-
prenörskap på utbildningar inom exempelvis kemi och 
farmakologi.

mer av mette

High-tech Entrepreneurship – Managing innovation, 
variety and uncertainty. Routledge, 2006 (redaktör 
tillsammans med Michel Bernasconi och Simon 
Harris).

Viden, ledelse og kommunikation. Samfundslittera-
tur, 2004 (tillsammans med Sisse Siggard Jensen  
och Sanne Fejfer Olsen).

Strategic networking of small high tech firms.  
Samfundslitteratur, 2003.

Det er et spørgsmål om tid. Samfundslitteratur, 2002 
(tillsammans med Flemming Poulfelt).

Les Start up high tech. Création et développement des 
entreprises technologiques. Dunod, 2000 (tillsam-
mans med Michel Bernasconi).

I dag har vi 120 studenter som 
är engagerade i 53 företag
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bild: Privat

de utbildningar de 
genomgått identifi-
erade han en grupp 
kreativa individer 
och en ”okreativ” 
jämförelsegrupp. 
Bland de kreativa 
individerna fanns 
”bohemerna” – till 
exempel journalis-
ter, konstnärer och 
designers  –  och 
”konsulterna”, som 
främst var ingenjörer. Därefter jämförde han 
var de bodde år 1990 respektive 2006.

– 1990 var de undersökta personerna 30–35 
år och 2006 var de 45–50 år. Min undersök-
ning visar att de flesta gjorde en konventionell 
boendekarriär, oavsett hur kreativa utbild-
ningar de hade. När de var unga bodde de inne 
i Göteborg, och när de blev äldre flyttade cirka 
40 procent utanför kommungränsen. Jag har 

Richard Floridas bok The Rise of the Creative 
Class från 2002. När han sedan påbörjade sin 
doktorandutbildning vid Göteborgs universi-
tet ville han undersöka om Floridas teser verk-
ligen stämde.

– Richard Florida utgår från en amerikansk 
kontext. Han menar att städer som vill växa 
måste locka till sig grupper av kreativa indivi-
der. När de träffar likasinnade i en miljö som 
kännetecknas av talang, teknik och tolerans 
kommer de att vilja bo och arbeta kvar i stads-
kärnan, säger Borggren.

– Jag trodde inte riktigt på att människor är 
så lojala en miljö. Det måste finnas annat som 
påverkar om de väljer att bo i stan eller för-
orten, i lägenhet eller villa. Som doktorand fick 
jag möjlighet att undersöka detta i en longi-
tudinell databas som innehåller Sveriges hela 
befolkning.

Jonathan Borggren valde att studera samt-
liga individer bosatta i Göteborg 1990, och som 
är födda mellan åren 1956 och 1960. Utifrån 

Kreativa individer är hett villebråd. Där de väl-
jer att slå ner sina bopålar blomstrar ekonomin, 
åtminstone om man får tro kreativitetsgurun 
Richard Florida. Men riktigt så enkelt är det 
inte, menar Jonathan Borggren i sin avhandling. 

den amerikanska professorn Richard Flo-
rida har många anhängare, inte minst i Sve-
rige. Hans teorier om den kreativa klassen som 
attraheras av tre t – talang, teknik och tolerans 
– har fått stor spridning och influerar förmod-
ligen åtskilliga samhällsplanerare.*

Men Florida har också många kritiker. 
Jonathan Borggren är en av dem. Han har 
lagt fram avhandlingen Kreativa individers 
bostadsområden och arbetsställen – Belysta 
mot bakgrund av näringslivets omvandling 
och förändringar i bebyggelsestrukturen i Göte-
borg vid Institutionen för kulturgeografi och 
ekonomisk geografi, Göteborgs universitet.

På grundutbildningen i kulturgeografi vid 
Umeå universitet kom Borggren i kontakt med 

Bra dagis ger kreativa  föräldrar
text åse karlén   bild hans wretling

Jonathan Borggren
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Innovation blir allt viktigare för allt fler före-
tag. Det innebär att efterfrågan på ny kun-
skap om hur man leder innovationsprocesser 
ökar. Åsa Kastensson visar i sin licentiat-
uppsats att balans är ett bra ledord.

kan innovationsprocesser  hanteras 
på samma sätt som ”vanlig” produktut-
veckling? Åsikterna går isär. Kanske beror 
det på vilken typ av innovationer vi pratar 
om, menar Kastensson. Ofta skiljer man på 
inkrementella och radi-
kala innovationer. Att 
jobba fram en inkre-
mentell innovation är 
rätt likt produktutveck-
ling, det görs steg-för-
steg och ganska linjärt.

Radikal, eller dis-
ruptiv, innovation krä-
ver någonting annat. 
Här handlar det om att utforska något helt 
okänt. Man har lite eller ingen information, 
risken för misslyckande är stor och proces-
serna är allt annat än linjära.

Åsa Kastensson har gjort en fallstudie i ett 
företag som har svårigheter att implemente-
ra de mest kreativa och innovativa löningar-
na i sina produkter. Syftet med forsknings-
projektet som uppsatsen bygger på är att 
öka möjligheterna för just detta. Under sin 
forskning har Kastensson deltagit i projekt, 
gjort intervjuer och arrangerat workshops, 
alltså en typ av aktionsforskning.

Hon kommer bland annat fram till att det 
är vettigt att ha en balans mellan inkremen-
tella och radikala innovationsprojekt, mel-
lan att utforska nytt och exploatera befintlig 
kunskap. Hur den balansen ska se ut skiljer 
sig mellan olika företag.

Hon har också studerat hur begreppet 
innovation uppfattas inom företaget. De 
flesta verkar syfta till den radikala formen 
när de pratar om innovation.

Kastensson har lagt fram licentiatupp-
satsen Managing Innovation Projects – A 
perspective of explore and exploit vid Luleå 
tekniska universitet. [jg]

kontakta asa.kastensson@ltu.se

Balansera 
din innovation

Åsa Kastensson

bild: ltu

Bra dagis ger kreativa  föräldrar

Hammarby Sjöstad i Stockholm, Västra 
Hamnen i Malmö och Norra Älvstranden i 
Göteborg (bilden), är tre exempel på nya, 
vattennära stadsdelar som vill locka till sig 
kreativa höginkomsttagare. Jonathan Borg-
gren menar att det är oklart om de lyckas.

inte tittat specifikt på skälet till detta, förmod-
ligen handlar det om att man behöver ett större 
boende när man bildar familj.

– Visst finns en liten klick av kreativa indivi-
der som är lojala stadskärnan, men jag menar 
att Floridas påstående inte stämmer, säger 
Borggren.

av de kreativa individer som stannade i 
stan var fler bohemer än konsulter. Det häng-
er troligtvis ihop med att medelinkomsten 
för en journalist eller konstvetare är lägre än  
ingenjörens.

Jonathan Borggren intresserar sig också för 
så kallad waterfront redevelopment, något som 
pågår i många svenska städer. Det handlar om 
att exploatera mark nära vatten, exempelvis 
gamla varvsområden. I Göteborg finns Norra 
Älvstranden, ett stort projekt som ska locka 
högutbildade höginkomsttagare. Tanken är 
att man ska jobba i den östra delen av områ-
det, och bo i den västra. Men trivs de kreativa 

individerna i de tillrättalagda miljöerna? Det 
vet man egentligen inte.

– Det vore intressant att se forskning på hur 
kommunaltjänstemän och andra har påverkats 
av Floridas teoribildning. Om de har använt sig 
av den när de planerat nya stadsdelar, och om 
satsningarna haft effekt. Någon sådan forsk-
ning finns inte i dag.

– Jag tror att de kreativa individerna vill ha 
det som alla andra också vill ha. Elementära 
och osexiga grejer som fungerande närservice, 
minimal pendling, bra dagis. När man är till-
freds med det kan man vara kreativ var som 
helst, säger Borggren.

kontakta jonathan.borggren@geography.gu.se

* Richard Florida porträtterades i Entré nr 1, 2006. 
Du hittar denna artikel, och även andra texter kring 
hans forskning, på www.esbri.se/kunskapsbank



20  |  e n t r é  1  •  2012 www.esbri.se

– det finns ett antagande om att hög till-
växt automatiskt ska leda till hög lönsamhet. 
Men någon sådan självklar koppling finns inte, 
säger Niklas Kiviluoto.

I de tre studier som avhandlingen bygger på, 
kan han visa att det i själva verket är lönsam-
heten som avgör vilka företag som har störst 
chans att överleva och bli framgångsrika i 
längden.

– Det är de företag som först fokuserar på 
lönsamhet som blir framtidens stjärnor. De 
har tre gånger så stor möjlighet att bli lönsamt 
växande bolag som tillväxtföretagen. Obero-
ende av hur gamla de är. Studien är entydig i 
det avseendet. 

I avhandlingens empiriska del har Niklas 
Kiviluoto studerat nya, finländska högteknolo-
giföretag inom bioteknik- och it-branscherna.

En litteraturgenomgång av 118 forsknings-
artiklar visar att ytterst få beaktar både tillväxt 
och lönsamhet. Det saknas alltså sedan tidi-
gare kunskap om huruvida det är tillväxt eller 
lönsamhet som är mest gynnsamt för företa-
gen i längden.

– Där det nämns används tillväxtbegreppet 
utan att närmare precisera vad som egentli-
gen avses. Är det antalet anställda, procen-
tuell försäljningsökning eller antalet patent 
som ökar? De olika måtten på tillväxt används 
utan urskiljning, fast de inte alls är jämförbara, 
säger Kiviluoto.

I sin undersökning har han analyserat 
finansiella data från alla nya högteknologiska 
företag i Finland mellan 1995 och 2003. Här 

framgår att företag som i första hand satsar på 
lönsamhet, snarare än på tillväxt, har tre gång-
er större sannolikhet att uppnå lönsam tillväxt.

Studien visar även att det är svårt för företa-
gen att ändra strategisk position. Det är alltså 
av yttersta vikt att företagen arbetar med en 
lönsam affärsmodell redan från start.

Niklas Kiviluoto har också intervjuat ledande 
beslutsfattare, entreprenörer, finansiärer och 
andra intressenter. Han menar att intervjuerna 

bekräftar tesen att det ofta är rena antaganden 
som styr både åsikter och beslutsfattande kring 
entreprenörskap.

– Längre tillbaka talade man mer om lön-
samhet. Jag tror att skiftet kom någon gång vid 
tiden för it-boomen. Senare har också tillväxt-
företag som Groupon, Amazon och Youtube 
lyfts fram som framgångssagor av medierna.

– Undantagen har gjorts till regel. Man glöm-
mer alltid att fråga hur man har uppnått den 
här tillväxten. Man måste fråga sig vilka som 
ligger bakom företagen och vilken typ av kapi-
tal de har haft bakom sig.

Föreställningen har lett till att gasellföretag, 
nystartade företag med hög tillväxt, har fått 
särskilt mycket uppmärksamhet. De förväntas 
fortsätta växa och skapa massor av arbetstillfäl-
len. Men de resultat som presenteras i Niklas 
Kiviluotos avhandling talar alltså inte för det.

– Att företag är lönsamma är ett bevis på att 
deras affärsmodell är fungerande. Hur man i 
praktiken ska gå till väga för att uppnå lönsam-
het kommer jag att fokusera på i min framtida 
forskning. 

Sedan avhandlingen publicerades har han 
blivit kontaktad av ett flertal riskkapitalister 
och företagare som vill vara med och disku-
tera frågan.

– De som har kontaktat mig anser också att 
det finns ett ohälsosamt fokus på företagens 
tillväxt i samhällsdebatten, säger Niklas Kivi-
luoto.

kontakta niklas.kiviluoto@abo.fi

Niklas Kiviluoto har lagt fram avhandlingen Rediscovering 
Profitability in Entrepreneurship: Evidence from Finnish High-
Technology Start-Ups vid Åbo Akademi, Finland.

Lönsamhet 
viktigare än tillväxt 

text anna-karin florén   bild rauno johansson

Kommentera 

arti
klarn

a på 

www.esbri.
se

Vad händer när vi tillåter att modeord färgar vår verklighetsuppfattning? Vurmen 
för tillväxtbegreppet har förändrat synen på vad som gör företag framgångsrika. 
Men finns det egentligen några belägg för att hög tillväxt garanterar långsiktig 

framgång? Nej tvärtom, visar Niklas Kiviluotos forskning.
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teten och spridningen på insända bidrag varit 
mycket hög. Nu hoppas vi naturligtvis på att 
studenter runt om i Sverige även denna gång 
skickar in spännande uppsatser med stor 
ämnesspridning, säger Charlotte Brogren.

De tre bästa uppsatserna förra tävlings-
omgången handlade om öppna innovations-
processer inom medicinteknisk produkt-
utveckling, om hur tjänsteföretaget Ericsson 
klarar att tillvarata nya idéer, samt om teknisk 
och kulturell innovation. Vinnaruppsatsen, 
skriven av Julia Hermansson och Emma Lind-
berg, Ekonomihögskolan vid Lunds universi-
tet, visade bland annat att företagskulturen 
kan påverka förutsättningarna för öppen inno- 
vation. Uppsatsen gav dem 30 000 kronor i 
resestipendier.

Andrapris vanns av Eftychia Gkanidou, 

esbrinytt

Förmågan att tänka nytt, och omvandla idéerna 
till något nyttigt för samhället, är centralt för 
en hållbar tillväxt. Kunskaperna om innovation 
och nyttiggörande behöver utvecklas, och nya 
exempel tas fram. Det är bakgrunden till upp-
satstävlingen Nytt & Nyttigt.

för tredje läsåret i rad belönas studenter 
som skrivit de bästa uppsatserna om innova-
tion med 65 000 kronor. Tävlingen 2011–2012 är 
öppen för studerande vid samtliga fakulteter.

– När förväntningarna på innovationer 
och nyttiggörande ökar, behöver vi också 
mer kunskap om vad innovation är. Här kan  
Nytt & Nyttigt göra en insats, säger Charlotte 
Brogren, generaldirektör för Vinnova och jury-
ordförande i uppsatstävlingen.

– Tidigare tävlingsomgångar har kvali-

Ny omgång av Nytt & Nyttigt

Prisutdelning i Nytt & Nyttigt 2010-2011. Från vänster till höger: Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, Eftychia Gkanidou, Handelshögskolan i Stockholm, Behbood Borghei, Linköpings 
universitet, Julia Hermansson, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och Magnus Aronsson, vd Esbri.

text christina eriksson   bild anette andersson

Titta, vi twittrar!
Följ gärna Esbri på Facebook och 
Twitter så riskerar du inte att 
missa det senaste inom området 
entreprenörskap, innovation och 
småföretagande. Du hittar oss 
via www.esbri.se

Gratis föreläsningar 
om entreprenörskap

www.esbri.se/webb-tv

Handelshögskolan i Stockholm, och tredjepris 
av Behbood Borghei och Saeed Khanagha från 
Linköpings universitet.

För att delta i tävlingen ska uppsatsen vara 
skriven under läsåret 2011–2012, på kandidat-, 
magister- eller masternivå och ha erhållit bety-
get väl godkänd (om sådant ges).

Grundläggande krav för att delta är att upp-
satsen har stark koppling till temat innovation, 
kommersialisering och nyttiggörande. Förfat-
tarna till de tre bästa uppsatserna erhåller rese-
stipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 
kronor. Nytt & Nyttigt arrangeras av Esbri och 
Vinnova.

Skicka in din uppsats senast 21 juni 2012.

Mer info och anmälan på 
www.innovationsuppsats.se
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 jenny helin (se även sidan 24), Inter-
nationella Handelshögskolan i Jönköping, 
har fått ett stipendium på 1 485 000 kronor 
från Jan Wallanders och Tom Hedelius  
stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. 
Hon kommer att studera styrelsearbete  
i familjeföretag.

 Ratio har anställt patrik tingvall, 
tidigare vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Tingvalls forskning handlar bland annat 
om internationell handel, tillväxt och kun-
skapsspridning.

 Professor frédéric 
delmar har rekryterats 
till nystartade Sten 
K Johnson Centre for 
Entrepreneurship vid 
Lunds universitet. Del-
mar var tidigare på em 

Lyon i Frankrike och Handelshögskolan i 
Stockholm. Han var också en nyckelper-
son på Esbri från starten 1997 och ett antal 
år framåt.

 lisa emelia svensson har utsetts till 
årets supertalang av tidningen Veckans 
Affärer. Hon disputerade 2008 vid Handels- 
högskolan vid Göteborgs universitet på en 
avhandling om statens tillväxtpolitik.  
Nu arbetar hon som regeringens ambas-
sadör för ansvarsfullt företagande.  
Svensson placerar sig också på tidningen 
CSR i Praktikens lista över de personer 
som påverkar företagen mest 2012. Det gör 
även karl palmås, forskare vid Chalmers.

 Lunds universitet har utsett nya heders-
doktorer. En av dem är meric gertler, 
till vardags professor och innovations-
forskare vid University of Toronto. Gertler 
sitter även i styrelsen för Circle.

 The European Council for Small Busi-
ness and Entrepreneurship (ecsb) är en 
ideell organisation med syfte att utveckla 
förståelsen för entreprenörskap. frie-
derike welter, professor vid Internatio-
nella Handelshögskolan i Jönköping, har 
utsetts till ecsb Fellow. 

 johan roos är ny vd och akademisk 
ledare för Internationella Handelshögsko-
lan i Jönköping. Han har en doktors- 
examen från Handelshögskolan i Stock-
holm och var tidigare rektor för Copen-
hagen Business School. 

 Professor per strömberg, Handels-
högskolan i Stockholm och sifr, har 
utsetts till 2011 års mottagare av Assar 
Lindbeck-medaljen. 

Tipsa oss på entre@esbri.se 

titel The Dynamics of  
Entrepreneurship. Evidence  
from the Global Entrepreneur-
ship Monitor Data
redaktör Maria Minniti
förlag  Oxford University Press
isbn 978-0-19-958086-6

The Dynamics of Entrepreneurship bygger på 
Global Entrepreneurship Monitor (gem), en 
världsomspännande årlig mätning av entre-
prenörskap. I boken medverkar 26 forskare, 
främst från Europa och usa. De har alla grävt 
djupt i den digra gem-datan och diskuterar 
hur entreprenöriell aktivitet varierar inom 
och mellan länder. Kapitlen handlar bland 
annat om familjeföretagande, eu:s regional-
politik och informella investerare. Erkko 
Autio konstaterar att de flesta entreprenörer 
inte beter sig som entreprenörer ska. Enligt 
teorin ska de vara innovativa, risktagande 
och tillväxtjagande. Men gem, och många 
andra studier, visar exempelvis att en tredje-
del inte har någon ambition att anställa. Med 
en mer nyanserad syn på entreprenörer får vi 
både bättre forskning och policy, argumente-
rar Autio. [åk]

personnytt boktips

De är små men många. De ger försörjning åt sin 
grundare och kanske ytterligare någon person. 
Men småföretagen växer inte, och de lever där-
med inte upp till de högt ställda förväntningar 
som regeringar världen över har.

småföretagande i ett internationellt pers-
pektiv är temat för läroboken Small Business 
Management in Cross-Cultural Environme-
nts. Författaren Per Lind har lång erfarenhet 
av att forska och arbeta i olika länder i Europa, 
Afrika, Asien och Latinamerika. 

Han konstaterar att småföretagare i många 
länder inte lyckas skapa de jobb, eller bidra till 
den bnp-ökning, som önskas. Och som leve-
brödsföretagare i ett utvecklingsland är det 
svårt att utnyttja de globaliseringsvindar som 
blåser. Snarare upplever man hårdnad konkur-
rens och sämre villkor.

Bokens första del går igenom teoribildning, 
viktiga begrepp, definitioner och mätproblem 
inom området entreprenörskap och småföre-
tagande. Lind diskuterar också hur staten kan 
främja – eller hämma – företagsamheten. Det 
handlar bland annat om korruption, immate-
rialrättigheter och bankväsendet.

Småföretagen 
kämpar i motvind

I bokens andra del går författaren in på hur 
småföretagaren kan agera för att bidra till den 
ekonomiska utvecklingen. Han diskuterar 
ledarskap, strategiska verktyg, samverkan och 
inte minst globala möjligheter och hot.

Boken tredje och sista del innehåller 15 case 
från olika delar av världen. Här får vi bland 
annat möta ett transportföretag i Argentina, en 
färgtillverkare i Sydafrika, en elektronikfirma 
i Sri Lanka och en konsultbyrå i Polen. Varje 
berättelse avslutas med diskussionsfrågor.

Boken är utgiven av Routledge 2012 (isbn 
978-0-415-67818-6). [åk]

 

titel Occupational Health and 
Safety for Small and Medium 
Sized Enterprises
redaktörer E Kevin Kelloway 
& Cary L Cooper
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-84844-669-4

Arbetsplatsolyckor med dödlig utgång är 
vanligare inom branscher med hög andel 
småföretag. Trots detta utgår den mesta 
arbetsmiljöforskningen från storföretags-
kontexten. Och tyvärr kan de forsknings-
resultat som kommer ut vara både in-
effektiva och irrelevanta för småföretagen. 
Det skriver Kevin Kelloway och Cary Cooper 
i inledningskapitlet till Occupational Health 
and Safety for Small and Medium Sized 
Enterprises. I boken har de samlat bidrag 
från en rad experter inom området hälsa och 
säkerhet i småföretag. Det handlar bland 
annat om våldsamma kunder, olycksfall på 
byggarbetsplatser, riskfyllt jordbruk och  
sexuella trakasserier. Ett kapitel ägnas åt 
stress – och hur den kan avhjälpas. Några 
tips är att skapa en positiv arbetsmiljö, kom-
municera och införa flexibla scheman.  [åk]
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EURAM
6–8 juni
Rotterdam, Holland

Babson College Entrepreneurship 
Research Conference
6–9 juni
Forth Worth, USA

ICSB
10–13 juni
Wellington, Nya Zeeland

15th Uddevalla Symposium
14–16 juni
Faro, Portugal

Academy of Management  
Annual Meeting
3–7 augusti
Boston, USA

Evenemangstips

Fler evenemang finns på 
www.esbri.se/konferenser

titel Entrepreneurial Finance 
– Strategy, Valuation & Deal 
Structure
författare Janet Kiholm 
Smith, Richard L Smith  
& Richard T Bliss
förlag Stanford  
Economics and Finance
isbn 978-0-8047-7091-0

Läroboken Entrepreneurial Finance – Stra-
tegy, Valuation & Deal Structure tar fasta på 
de speciella förutsättningar som gäller vid 
finansiering av nya företag. Skillnaden mot 
”vanlig” företagsfinansering är så stor, menar 
författarna, att ämnet förtjänar en egen bok. 
De fokuserar särskilt på den osäkerhet och 
risk som förknippas med nyföretagande. Hur 
sätter man upp en finansieringsmodell för en 
osäker miljö? Och hur skriver man kontrakt 
som tar riskfaktorn i beaktande? Värdering 
av företag får en hel del utrymme, såväl ur 
finansiärens som ur entreprenörens syn-
vinkel. Ett kapitel ägnas specifikt åt venture 
capital. Avslutningsvis går författarna igenom 
olika sätt att skörda frukterna av en lyckad 
finansiering, bland annat börsnoteringar och 
företagsuppköp. Det finns också en webbsida 
kopplad till boken. [jg]

titel Great by Choice – Hur 
några företag blomstrar trots 
osäkerhet, kaos och (o)tur
författare Jim Collins  
& Morten T Hansen
förlag Bookhouse
isbn 978-91-89388-75-8

Även om förlaget har valt att behålla den 
engelska titeln, är Great by Choice översatt till 
svenska. Bokens huvudfrågeställning döljer 
sig i undertiteln: Varför lyckas vissa företag 
bra i osäkra tider, medan andra inte gör det? 
Tillsammans med en grupp på runt 20 fors-
kare har Jim Collins och Morten T Hansen 
genomfört en studie av företag som har lyck-
ats ”mer än tio gånger bättre” än jämförbara 
företag i samma bransch. Resultaten visar 
att de bästa ledarna varken tar fler risker, är 
kreativare eller mer visionära än andra. Däre-
mot är de mer disciplinerade, empiriska och 
paranoida. Forskarna kommer också fram till 
att innovation i sig inte är ett trumfkort när 
det stormar i omvärlden. Det är snarare för-
mågan att utnyttja innovationen som avgör. 
De bästa företagen förändrade sig mindre än 
jämförbara företag. [jg]

titel Father-Daughter  
Succession in Family Business.  
A Cross-Cultural Perspective
redaktörer Daphne Halkias, 
Paul W Thurman, Celina Smith 
& Robert S Nason
förlag Gower
isbn 978-0-566-09220-6

Generationsskiften brukar framhållas som en 
av de stora utmaningarna för familjeföretag. 
Father-Daughter Succession in Family Busi-
ness handlar om precis detta, och specifikt 
om skiften mellan far och dotter. Boken inne-
håller exempel från 25 länder och en rad olika 
branscher. Vilka skillnader och likheter finns 
i generationsskiften mellan olika länder? Det 
svenska kapitlet är författat av Cecilia Bjur-
sell och Leif Melin. Deras fallstudie pekar på 
att döttrar visst ses som möjliga tronföljare, 
men att de bara tar över företaget om det inte 
finns någon son som konkurrerar om posten. 
De poängterar att skiften ofta tar lång tid, 
och att det egentligen handlar om två skiften: 
ägande och ledarskap. Andra länder som 
belyses är Brasilien, Colombia, Filippinerna, 
Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, 
Kina och Pakistan. [jg]

  Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips
Juni 2012
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Vilken forskning vill du läsa om? 
Tipsa oss gärna på entre@esbri.se

Lovelace såg möjligheterna
Ada Lovelace förutspådde 1843 att ”differens-
maskinen” skulle kunna användas för att komponera 
musik och skapa grafik. I dag vet vi att hon hade 
rätt. I boken Frizon av Nima Sanandaji och Stefan 
Fölster (Kalla kulor förlag, 2011) lyfts Lovelace fram 
som en pionjär. Detta på en arena som sedan blev 
extremt mansdominerad, att döma av bokens övriga 
exempel. [åk]

läs mer på www.kallakulor.com

Vi vet vem som gör vad
I Esbris databas ”Vem gör vad?” hittar du i dagsläget närmare 230 forskare 
som är aktiva inom området entreprenörskap, innovation och/eller småföre-
tagande. Och fler tillkommer hela tiden. Söker du en medförfattare, panel-
deltagare eller expert? Du hittar hen i  www.esbri.se/vgv
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en av forskningens främsta produkter är 
texter. De texter vi forskare skriver utgör kär-
nan för spridning av forskningsresultat, och 
det finns etablerade traditioner för hur de ska 
se ut och produceras. Men i den pågående 
debatten om hur vi kan göra forskningen mer 
tillgänglig och relevant diskuterar vi sällan 
texternas natur.

När Maria Norbäck i januari försvarade sin 
avhandling om public service och svt  vid 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 
kom en del av diskussionen att handla om 
hennes sätt att skriva. Hon ifrågasätter näm-
ligen vedertagna traditioner kring skrivande 
och säger rent ut att hon har för avsikt att 

”make qualitative research reports less boring”.
Hur kommer det sig att vi fortfarande, år 

2012, behöver diskutera detta? Att en text – 
även en forskningsbaserad sådan – ska vara en 
läsvärd upplevelse borde vara en självklarhet. 
Men så är det oftast inte i dag. Detta är några 
av de antaganden som oftast tas för givna vid 
författandet av akademiska texter:
 1. Forskningsbaserade texter ska vara neu-

trala. Därför ska man helst inte skriva ”jag” 
utan snarare ”studien visar…”. På samma 
sätt ska man heller inte direkt tilltala den 
tänkta läsaren.

 2. Skrivprocessen ska vara en avrapportering 
av det som man redan vet – det som studien 
har kommit fram till. Skrivandet i sig självt 
antas inte vara en kreativ process som kan 
leda till nya idéer.

 3. Akademiska texter ska ha en tydlig ”poäng”. 
Den ska beskrivas utan att ge upphov till 
tve<tydighet, och utan att öppna upp för 
alternativa tolkningar.

och alla de mänskliga skeenden som utgör de 
entreprenöriella processer vi vill förstå? Eller 
ge en känsla för all glädje, eufori, blod, svett 
och tårar som det ofta innebär att starta och 
driva företag?

Jag tycker det är underligt att vi forskare är 
kreativa när det gäller metodutveckling och 
fältstudiearbete, men oreflekterat faller in i 
gamla traditioner när det kommer till skrivan-
det. Det är därför dags att på allvar ifrågasätta 
vedertagna traditioner kring skrivandet av 
akademiska texter.

vad jag efterfrågar är mer utrymme till 
själva skrivprocessen. Det finns spännande 
initiativ där forskare med kreativitet, nyfiken-
het och experimentlusta har inspirerats av 
exempelvis poesi, drama och science fiction. 
Det är sådana initiativ som vi behöver bygga 
vidare på för att skapa texter som engagerar. 
Då får läsaren tänka vidare, genom, och bort-
om, texten.

Här har vi en outnyttjad potential. För när 
vi ser skrivandet som en skapelseprocess – av 
människor för människor – handlar det inte 
längre om att neutralt porträttera det som är. I 
stället bjuder vi in läsaren att tänka i termer av 
vad som kan bli. Då kan forskningen verkligen 
få genomslag.

Jenny Helin 
EKONOMIE DOKTOR

INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN 

I JÖNKÖPING OCH HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND 

Jag menar att dessa traditioner bygger på 
föråldrade idéer om kommunikation där för-
fattaren antas vara aktiv, och läsaren en passiv 
mottagare av textens innehåll. De vilar också 
på tanken att det i text går att korrekt och neu-
tralt återge ”verkligheten” om hur något ”är” 
vid ett visst givet tillfälle. Men hur kan dessa 
texter vara relevanta? Det som ”är” är ju passé 
redan innan det kommit till tryck.

som jag ser det blir resultatet oftast förut-
sägbart: döda texter utan liv och rörelse. Och 
frågan är om ”stängda” och tydligt avgrän-
sade texter kan representera mångfald, kaos 

Läser du akademiska texter? Håller du med om att det behövs mer liv och rörelse?

Debattera på www.esbri.se/debatt
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Jenny Helin har disputerat på en avhandling om dialog och meningsskapande möten i familjeföretag (vi skrev om den i Entré nr 3-2011). 
Hon är verksam vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt Högskolan på Gotland, och nås på jenny.helin@jibs.hj.se


