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Redaktionen ansvarar ej för obeställt 
material. Citera oss gärna men ange källan.

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

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

Läs	mer	på	www.esbri.se
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Konst	attraherar
att få en oscar för bästa dokumentärfilm 
(Searching for Sugar Man). Att fylla sport-
arenor med dunkande musik (Swedish House 
Mafia). Att skapa ett spel som gör världssuccé 
(Minecraft). Det är några exempel på den 
mångfald och skapandekraft som finns inom 
de så kallade kulturella och kreativa näring-
arna (kkn) i Sverige.

I detta nummer av Entré gör vi en djupdyk-
ning i forskningen kring kkn. Tematexterna 
på sidorna 12–15 handlar bland annat om 
konstens värde – där ekonomin förstås bara 
är en del. Det handlar om svårigheten i att 
som kulturell utövare leva på sin konst. Och 
det handlar inte minst om den betydelse som 
kultur har för ett lands, en regions, en stads 
eller en orts attraktionskraft. Dels för att locka 
besökare, dels för att få folk att etablera sig där.

Sedan sommaren 2011 har vi på Esbri arbe-
tat med att utveckla Nekku. Det är ett nätverk 
för lärare och utbildningsansvariga på främst 
konstnärliga och kulturella utbildningar vid 
svenska universitet och högskolor. Två gånger 
per år har nätverket träffats för att diskutera 
hur de arbetar med att implementera entre-
prenörskap i sina utbildningar.

Nästa Nekkuträff är 14 mars, och vi värmer 
upp inför den med en heldagskonferens 13 
mars. Den arrangeras tillsammans med Till-
växtverket och har rubriken ”Skapa konst, 
skapa jobb, skapa kreativa företag”. Läs mer 
på www.esbri.se

En personlig reflektion jag har efter att ha 
arbetat med nätverket är att de konstnärliga 
institutionerna i dag befinner sig där entrepre-
nörskapsutbildningen inom företagsekonomi 
var för drygt 15 år sedan. Då var det oftast ett 
par eldsjälar som kämpade mot systemet för 
något de trodde på – och som efterfrågades av 
studenter. I dag är entreprenörskap en given 
och självklar del inom företagsekonomin. 
Får vi se samma utveckling även på de konst-
närliga utbildningarna? Det får framtiden 
utvisa. Till dess, trevlig läsning av detta num-
mer av Entré.

Magnus	Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

Vi skapade allt från inget 
Senada	Bahto,	Linnéuniversitetet,	
forskar	om	entreprenörskap	i	krigstid

ledaren

9%
av svenska företag med 50–500 

anställda ser byråkrati och 
regelverk som ett hinder.

Källa:	Grant	Thornton

Hopp om framtiden
Hur	många	spännande	uto-
pier	(och	dystopier)	science-
fictionförfattarna	än	målar	
upp	kan	vi	inte	gissa	oss	till	
hur	framtiden	kommer	att	
bli.	Men	vi	kan	ana	vilka	
svårigheter	vi	kommer	
att	möta	där	–	och	vilka	
problem	vi	borde	ta	itu	
med	så	snart	som	möjligt	
för	att	försäkra	oss	om	en	
ljus	framtid.	21	skribenter	
ger	i	antologin	Framtidsutmaningar	(8tto,	
2013)	sin	syn	på	samhällets	stora	frågor	inom	
demokrati,	arbetsliv,	kultur	och	vård.	Ett	flertal	
kapitel	tar	upp	behovet	av	företagande	och	fler	
entreprenörer.	Tobias	Nielsén	och	Emma	Stenström	
beskriver	till	exempel	hur	passion	kan	fungera	som	
drivkraft	i	ett	balanserat	samhälle.	Boken	ges	ut	i	
samarbete	med	regeringens	Framtidskommission.	
Redaktör	är	Jesper	Strömbäck.	[ha]

Familjärt 
företagande
Familjen	är	i	fokus	i	de	två	senaste	
specialnumren	av	Entrepreneurship	
Theory	&	Practice.	I	The Varying Effects 
of Family Relationships in Entrepreneurial 
Teams	(nr	1,	vol	37,	2013)	studerar	David	
Brannon,	Johan	Wiklund	och	Michael	
Haynie	effekten	av	startlagens	sam-
mansättning.	De	visar	att	det	går	bättre	
för	nya	företag	som	startas	av	kärlekspar,	
än	för	företag	som	startas	av	team	där	
medlemmarna	har	biologiska	släktband.	
Artikeln	Internationalization of Family-
Controlled Firms: A Study of the Effects of 
External Involvement in Governance	(nr	6,	
vol	36,	2012)	är	skriven	av	Jean-Luc	Arreg-
le,	Lucia	Naldi,	Mattias	Nordqvist	och	
Michael	Hitt.	De	konstaterar	att	externa	
ägare	och	styrelseledamöter	kan	fungera	
som	katalysatorer	för	internationalisering	
i	familjeföretag,	men	på	olika	sätt.	[åk]

kontakta	jwiklund@syr.edu
lucia.naldi@jibs.hj.se

Skoltrött men företagsam
Entreprenörskapsundervisningen	i	Danmark	gör	stor	skillnad	för	eleverna	och	ökar	deras	lust	att	bli	
entreprenörer.	Det	är	dock	skillnad	mellan	de	två	förhållningssätt	som	tillämpas	i	skolorna.	De	som	
får	lära	sig	vad	entreprenörskap	handlar	om	i	generella	drag,	trivs	i	skolan	men	är	mindre	intresse-
rade	av	egenföretagande.	De	som	däremot	studerar	entreprenörskapets	specifika	förmågor	längtar	
efter	att	bli	entreprenörer,	men	tycker	att	skolan	är	trist.	Det	visar	undersökningen	Effektmåling af 
entreprenørskabsundervisning i Danmark – 2012	(Fonden	for	Entreprenørskab,	2013).	[ha]

mer på	www.ffe-ye.dk

M itt
Företag 

AB
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Antalet konkurser i Sverige ökar. Anna	Jenkins 
doktorsavhandling i företagsekonomi, After Firm 
Failure: Emotions, learning and re-entry, framlagd 
vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 
bygger på intervjuer med företagsledare i både 
små och stora företag som har gått igenom en 
konkurs.

E f t e rE f t e r
k o n k u r s e nk o n k u r s e n
text hanna andersson

bild: Istockphoto
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anna jenkins har intervjuat 300 aktiebolags-
ägare om deras personliga konkurssituation. 
Hon har tidigare studerat nationalekonomi, 
men hennes avhandling kom att handla mer 
om människans inre. 

– Jag var intresserad av individen och av att 
undersöka varför människor reagerar så olika 
på liknande upplevelser. Jag insåg att det var 
lättare att studera detta ur ett socialpsykolo-
giskt perspektiv, säger hon.

– Det är viktigt att undersöka hur människor 
hanterar en konkurs, då får vi en bättre förstå-
else för hur man kan tänka i sådana situationer.

En konkurs berör det mycket personliga. Det 
kan vara svårt att forska kring vad som händer 
i människor som mår dåligt, menar Jenkins. 
Kanske håller de tillbaka det jobbiga hellre än 
pratar om det med en forskare. För att före-
tagaren skulle få lite perspektiv genomfördes 
intervjuerna sex månader efter en konkurs.

– Jag ville inte att de skulle må sämre av att vi 
frågade om negativa känslor. På ett sätt tvingar 
vi dem att tänka på konkursen igen, och gå till-
baka till svåra stunder. Men jag tror att det är 
nyttigt att gå igenom det som har hänt. 

i avhandlingen visar hon att en företags-
konkurs och känslan av personligt misslyck-
ande hos entreprenören går hand i hand. 
Perioden efteråt kan vara jobbig, men det är 
viktigt att få tid att tänka över hur det har gått 
till och vad man kan göra åt sin situation nu 
och i framtiden. Jenkins menar att den här 
processen är nödvändig för att man ska kunna 
hantera känslan av misslyckande. 

– Silverkanten på problemet är att det finns 
en möjlighet att lära sig av processen, även 
om det känns jobbigt. Ingen vill gå in i företa-
gandet och samtidigt tänka på risken att miss-
lyckas, men det kan vara bra att mentalt känna 
till riskerna. Och vara beredd genom att sätta 
gränser kring hur mycket pengar och tid man 
är redo att förlora om det går dåligt, säger hon.

Alla tolkar och hanterar en konkurs olika och 
det finns ingen lätt väg igenom tiden efteråt.

– Det är naturligt att känna att det är hårt, 
poängterar Anna Jenkins.

– Flera personer i undersökningen sa att det 
var skönt att upptäcka att de inte var ensamma. 
Att se att många andra går igenom samma sak.

entreprenörer, speciellt de som verkar 
inom ett område som de är passionerat intres-
serade av, lägger ner massor av tid och energi 
på sitt företag. De brinner för företagandet och 
förknippar ofta sitt välmående med det. Många 
identifierar sig med sitt företagande, och ser 
det som ett personligt misslyckande när det 
går dåligt.

– Den sortens entreprenörer har svårt att 
efteråt hantera ett misslyckande. När själv-
känslan är kopplad till företaget mår perso-
nen sämre om företaget går i konkurs. Det är 
inte bara företaget som gått i konkurs, utan 
du som person som har misslyckats. Den som 
kan separera mellan företaget och sig själv mår 
bättre efter en konkurs och har lättare att gå 
vidare. 

Hur man hanterar det hela har inte bara 
med personligheten att göra, utan även med 
om man driver företaget på heltid, samt vilka 
tidigare erfarenheter av företagande man har.

– Det är lättare att gå vidare om man tidigare 
har drivit andra företag som det gått bra för. Då 
kan en konkurs ses som otur snarare än som ett 
personligt misslyckande.

den som hanterar sin konkurs på ett bra 
sätt vill snabbare gå vidare med nästa projekt 
och börjar snart tänka på nya möjligheter.

– Det är viktigt att man bibehåller sin entre-
prenöriella passion och motivation. Att betrak-
ta misslyckandet som något tillfälligt. Det är 
mer troligt att den som ser entreprenörskapet 
som en del av sin karriär startar företag på nytt.

– De som koncentrerar sig på tiden kring 

bild:	Jonas	G
ustafsson

Under en tremånadersperiod går över 1 000 företag i konkurs i 
Sverige. Men det är inte bara siffror på ett papper. Bakom siff-
ran finns en människa som, ofta på egen hand, måste hantera 
känslor av oro, skam och stress. Efter en konkurs väntar för- 
utom pengabekymmer förlust av arbetskamrater, investering-
ar och sysselsättning.

– Det finns mycket att vinna på att försöka förstå den här 
situationen, säger Anna Jenkins.

konkursen har det svårare efteråt. Och det 
är mindre sannolikt att den som har svårt att 
hantera misslyckandet kommer starta ett nytt 
företag. De som i stället betraktar hela företa-
gandet, från start till slut, repar sig ofta fortare 
och lär av sina misstag.

Hälften av de tillfrågade hade en personlig 
skuld som var kopplad till företaget och fler än 
hälften kände sig finansiellt utsatta.

– Det är alltid svårast för den som har förlo-
rat personligt kapital. Ofta har entreprenören 
belånat sitt hus för att investera i företaget. 
Även om man har fler idéer och vill starta igen 
har man inte tillräckligt med finansiering efter 
en konkurs.

anna jenkins har fortsatt forska efter att 
avhandlingen blev klar i vintras. Nu under-
söker hon hur samhället reagerar på konkurser 
och det stigma som finns kring detta ”misslyck-
ande”.

– Varför anklagar vi entreprenörer som miss-
lyckas? När någon förlorar sitt jobb känner vi 
empati med den personen. Men i en konkurs-
situation, när en person kanske förlorar både 
inkomst och sysselsättning, blir de ofta ankla-
gade för att de misslyckats som företagare.

Det viktigaste i en konkurs är att låta proces-
sen ta tid, vare sig det handlar om ilska, sorg 
eller något annat.

– För att lära sig något av konkursen krävs 
att man tittar på sin egen roll, vad man gjort 
och inte gjort, och att man tänker igenom sitt 
eget bidrag till misslyckandet. Och hanterar 
allt detta. När man misslyckats måste man titta 
på sina egna tillkortakommanden, vilket i sig 
generar negativa känslor. Men det är på det här 
sättet vi människor lär oss av våra misstag och 
kan gå vidare, säger Anna Jenkins.

kontakta anna.jenkins@jibs.hj.se

text hanna andersson

Anna Jenkins

bild: Istockphoto
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kunskap ska hanteras för att generera så stora 
vinster som möjligt och om hur uppfinningar 
passar in i olika affärsmodeller. 

I dag finns många patent för uppfinningar 
som inte har krävt någon större investering. 
Detta trots att överanvändning av immate-
rialrätten fungerar exkluderande. 

Konsekvenserna drabbar främst småföretag 
med begränsade resurser. 

patenteringssystemens konsekvenser för inno-
vation och teknisk utveckling.

Regelverk kring äganderätt kan stimulera 
kunskapsutveckling. I förlängningen har regel-
verken därför också betydelse för tillväxt och 
samhällsutveckling. 

För företagen handlar patent och rättigheter 
inte i första hand om att skydda enskilda upp-
finningar. Det handlar snarare om hur teknisk 

– när jag läste industriell ekonomi på Chal-
mers tyckte jag kanske inte att immaterialrätt 
var det mest spännande ämnet på schemat. 
Jag upptäckte frågans komplexitet när jag 
jobbade med den som extraknäck på univer-
sitetet. Den har en intressant koppling till för-
hållandet mellan ekonomi och teknik, säger 
teknologie doktor Marcus Holgersson.

I sin avhandling granskar han bland annat 

www.esbri.se6  |  e n t r é  1   •  2013

Patenttrollen har inget 
att förlora

Jag förespråkar inte 
avskaffandet av patent

När en aktör börjar 
patentera tvingas alla 
andra följa efter

text anna-karin florén
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Småföretag	
förlorare	i	
patentracet
System för immateriell rätt, som patentering och upphovsrätt, 
väcker allt större intresse. Hur regler för patentering fungerar 
på policynivå har betydelse både för den tekniska utvecklingen 
och för ett samhälles innovationsgrad. Den som trodde att 
patent i första hand är till för att ge uppfinnare exklusivitet, 
får tänka om.
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Tänk efter före
Små	och	medelstora	företag	kan	öka	sin	konkur-
renskraft	genom	att	förvalta	sin	innovations-
förmåga	på	ett	bättre	sätt.	I	licentiatuppsatsen	
Innovation Groups: Before Innovation work is 
begun	(Mälardalens	högskola,	2013)	har	indu-
stridoktoranden	Mikael	Johnsson	studerat	
innovationsarbetet	på	två	företag	i	Eskilstuna.	
Vilka	behov	har	en	nystartad	innovationsgrupp?	
Huvudresultatet	är	en	arbetsmodell,	Innovation	
Group	Model	(IGM),	som	kan	användas	som	stöd	
i	ett	företags	innovationsarbete.	Modellen	är	
framförallt	till	hjälp	för	att	förstå	de	komplexa	
situationer	som	uppstår	när	innovationsgrupper	
ska	bildas.	Den	kan	också	användas	vid	planering	
av	fysiska	och	virtuella	miljöer	där	nya	idéer	ska	
genereras,	samt	för	att	ge	en	djupare	förståelse	
när	man	tar	tempen	på	ett	företags	innovations-
förmåga.	Det	som	analyseras	i	modellen	är	bland	
annat	gruppernas	innovationsrelaterade	kunskap,	
vilka	kunskapsbehov	som	finns,	hur	informa-
tionsflödena	ser	ut	och	vilket	”innovationsmedve-
tande”	gruppen	har.	[ha]

kontakta	mikael@munktellsciencepark.se	

Sverige vs USA
Svenskinslaget	är	stort	i	det	senaste	specialnum-
ret	av	Industrial	and	Corporate	Change	(nr	1,	vol	22,	
2013).	Temat	är	institutioner	och	deras	inverkan	
på	entreprenörskapet.	I	artiklarna	jämförs	förhål-
landen	i	Sverige	och	USA,	två	länder	som	anses	ha	
skilda	institutioner,	traditioner	och	normer	när	det	
gäller	entreprenörskap.	Det	handlar	bland	annat	
om	immateriella	rättigheter,	riskkapital,	lärar-
undantaget	och	humankapital.	Martin	Anders-
sons	och	Steven	Kleppers	bidrag	analyserar	
svenskt	nyföretagande	under	ett	decennium.	
De	jämför	inte	bara	med	USA,	utan	även	med	
Danmark	och	Brasilien.	Studien	visar	att	svenska	
förhållanden	inte	är	så	annorlunda	trots	allt.	Bäst	
går	det	för	avknoppningsföretagen,	särskilt	i	de	
fall	då	moderbolaget	fortfarande	är	aktivt.	Pontus	
Braunerhjelm	och	Magnus	Henrekson	är	gäst-
redaktörer	för	tidskriften.	[åk]

kontakta		pontus.braunerhjelm
@entreprenorskapsforum.se

Marcus	Holgersson	har	lagt	fram	
avhandlingen	Innovation and Intellectual 
Property: Strategic IP Management and 
Economics of Technology	vid	Institutio-
nen	för	teknikens	ekonomi	och	organi-
sation,	Chalmers.

– Småföretagen saknar ofta möjlighet att dels 
hålla koll på befintliga patent hos konkurren-
ter, dels att upprätthålla egna patent och rät-
tigheter. Eventuella intrång kan föra med sig 
stora kostnader för juridiskt bistånd.

Färre patent skulle ge lägre kostnad för både 
företagen och samhället. Men frågan är då vil-
ken uppfinningshöjd som är den optimala. 

– Jag förespråkar inte avskaffandet av patent, 
tvärtom. De fungerar som en drivkraft för 
många uppfinningar. Däremot gäller det att 
hitta bra lösningar för att patenten inte ska 
hindra teknikutveckling.

en lösning på  dilemmat med överdriven 
patentering är att utveckla modellen med ”cre-
ative commons”, rättsliga plattformar för att 
licensiera olika produkter. I praktiken betyder 
det att patenten går från att enbart skydda rät-
tigheter, till att styra nya kunskaper och fördela 
värdet till ett antal utvalda aktörer. Här finns 
mycket kvar att göra, konstaterar Holgersson. 

I sin avhandling belyser han, med hjälp av 
mobiltelefonbranschen och bilindustrin, två 
olikartade situationer när patenteringsregler 
skapar svårigheter.

– När gm skulle sälja Saab byggde bilarna på 
gm:s teknik, som gm fortfarande ville använda 
till produktion av gm-bilar. Vid försäljningen 
begränsade gm den nya ägarens möjlighet att 
utnyttja tekniken med tekniklicensklausuler. 
Konsekvensen blev att Saab Automobile inte 
var tillräckligt fristående från sin tidigare äga-
re för att fungera självständigt, säger Marcus 
Holgersson. 

Mobiltelefonibranschen gick från att vara en 
liten grupp företag med informell rättighets-
hantering, till en ökad grad av patentering i 
takt med att branschen mognade.

– När möjligheten att tjäna pengar på tek-
niken ökar, blir aktörerna mer måna om 
att patentera. När en aktör börjar patentera 
tvingas alla andra att följa efter. I dag måste 
man samla många patent för att tillverka en 
mobiltelefon, vilket i viss mån också försvårar 
möjligheten att utveckla tekniken. 

En konsekvens av det ökande antalet patent 
är att företag utan egen produktion börjat köpa 
upp patent, så kallade patenttroll. 

– De köper en patentportfölj och sätter press 
på företag som gör intrång i patenten. Patent-
trollen har inget att förlora eftersom de inte har 
någon egen verksamhet som kan drabbas av 
eventuella vedergällningar. 

samtidigt skulle den här typen av företag 
kunna bidra med något positivt, om de fung-
erade som mellanhand mellan företag som 
utvecklar teknik, snarare än som utpressare, 
menar Holgersson. Han tycker att det är viktigt 
att framhålla behovet av kontraktsutveckling 
och prissättningsmodeller för att lösa de pro-
blem som uppstår när flera aktörer ska samsas 
om överlappande teknik.

– Det behövs nya lösningar på både manage-
ment- och policynivå, för att minska transak-
tionskostnaderna som är relaterade till imma-
teriella rättigheter, säger Marcus Holgersson.

kontakta marhol@chalmers.se

text anna-karin florén
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förlorare	i	
patentracet
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leder oss till min forskningsfråga om vad vis-
telsen i stallmiljö betyder för unga tjejer och 
kvinnor. Både som företagsledare i dagens 
samhälle, och för dem själva.

Syftet har varit att undersöka stallet som en 
möjlig skola i ledarskap och entreprenörskap. 
Det har även varit att undersöka hur stall-
miljön kan utmana könsstereotyper om vad 
kvinnor och män kan.

– Jag ville studera meningsskapande, intres-
set för företagande och den egna utvecklingen 
i denna miljö, som också har betydelse för till-
växt, säger Lena Forsberg.

Redan i Forsbergs licentiatavhandling från 
2007 studerade hon flickor i åldrarna 14–16 år, 

flickors och kvinnors företagsamhet i häst-
relaterade verksamheter undersöker Lena 
Forsberg företagsamhet och ledarskap med 
utgångspunkt i stallmiljön.

– Antalet hästar fortsätter öka i Sverige. Det 

det finns med säkerhet 7 500 hästrelatera-
de företag i Sverige. Tillsammans med under-
leverantörer och folkrörelseintresset för hästar, 
omsätter näringen 20 miljarder kronor årligen.

I avhandlingen Manegen är krattad. Om 

Företagare	
fostras	i	stallet
text christina eriksson   bild melina granberg
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Lena	Forsberg har lagt fram sin 
avhandling vid Luleå tekniska 
universitet. Hon är verksam vid 
Centek där hon hjälper andra 
forskare och studenter att 
kommersialisera sina idéer.

I hästrelaterad verksamhet lär sig unga tjejer både entrepre-
nörskap och att leda andra. De ställs inför tuffa utmaningar, 
och tränas i att övervinna hindren. Och det kan de ha nytta av i 
arbetslivet. Det visar beteendevetaren Lena Forsberg i sin dok-
torsavhandling.
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som tillbringade en stor del av sin fritid i stal-
let. Fyra år senare genomfördes intervjuer med 
samma personer om deras tid i stallet samt 
om situationer utanför stallet, med fokus på 
ledarskap.

I avhandlingen har Lena Forsberg kartlagt 
hur många företag i Sverige som kan sägas 
vara hästrelaterade. Till knappt hälften av 
dessa, närmare bestämt 3 055 företag, skicka-
des en enkät. Dessutom för Forsberg en dis-
kussion om betydelsen av att vara företagare 
och kvinna i denna bransch. Avslutningsvis 
gjorde hon en intervjustudie med åtta kvinnor 
som driver företag i hästrelaterad verksamhet.

– Fokus i intervjuerna låg på hur de ser på 
sig själva, och om deras stallerfarenhet i unga 
år har påverkat självbilden.

– I företagarnas berättelser var det tydligt 
att stallerfarenheten som ung hade påverkat 
dem. Både i hur de förhåller sig till situatio-
ner i livet, men också att det fick dem att välja 
företagande som karriärväg.

Stallet är en oglamorös och krävande plats. 
Hästen erbjuder mycket träning i empati, res-
pekt och ansvar. I kritiska lägen måste svåra 
uppdrag genomföras, oavsett vem som är på 
plats.

– Om det exempelvis blir råttinvasion han-
terar ”Stina” den. De andra tjejerna ser det och 

inser att nästa gång kan de också. Stallarbetet 
är hårt och skapar självkänsla och handlings-
kraft. Att en förebild av ens eget kön utför 
handlingen har betydelse. Ett intressant iden-
titetsskapande pågår i just denna livsfas. Det 
kan ha betydelse i andra miljöer, till exempel i 
näringslivet, säger Lena Forsberg.

miljön kräver handlingar som är kodade 
både maskulint och feminint.

– Här lär man sig, oavsett kön, att befinna sig 
och agera i liknande utmanande miljöer. Men 
eftersom det finns olika förväntningar på kön 
blir det olika processer.

– De utför genuskodade handlingar och får 
utvidgat genusutrymme att vara tjej på. I för-
längningen handlar den här avhandlingen om 
hur vi bättre kan tillvarata flickors och kvinnors 
kompetensområden.

I stallarbetet ingår att ha jouransvar, ta hand 
om hästar och hålla aktiviteter för yngre. Men 
även att fixa fastfrusna vattenkoppar, spika 
ihop hagar och vårda en sjuk häst tillhör van-
liga uppgifter i ett stall.

– Alla förväntas vara med och leda och styra 
verksamheten. Det är viktigt för att få vara med 
i en tävlingsgrupp. I mötet med hästen tränas 
också modet upp, och rädslor utmanas, kon-
staterar Forsberg.

Att	starta	eget	som	veterinär	är	inget	svårt	
val.	Branschen	är	rörlig	och	det	är	relativt	bil-
ligt	att	komma	igång.	Men	det	finns	speciella	
utmaningar	som	egenföretagarna	ställs	inför,	
särskilt	när	det	gäller	balansgången	mellan	etik	
och	lönsamhet.

veterinärbranschen är en bransch i för-
ändring. Från att ha varit helt dominerad av 
män är nu majoriteten av studenterna vid den 
svenska veterinärutbildningen kvinnor. Detta 
trots att det bara är 100 år sedan den första 
kvinnan antogs. Trenden är liknande i övriga 
Europa.

Dessutom är branschen mer lönsam än 
någonsin. Sällskapsdjuren blir allt fler och ses 

ofta som jämbördiga 
familjemedlemmar. 
Vården av smådjur 
uppskattas växa med 
15 procent årligen och 
branschen attraherar 
i dag riskkapitalbolag.

Jenny Appelkvist vid 
Linköpings universi-
tet har, i sin licentiat-
uppsats Det självklara 
företagandet? Kvinnors 

företagande i veterinärprofessionen, granskat 
villkoren i en sektor som inte har studerats så 
mycket tidigare. Studien omfattar tio veterinä-
rer, tillika egenföretagande kvinnor, och hand-

lar om genus, entreprenörskap och profession.
Relationen mellan olika veterinärer är en 

balansgång. Är de kollegor eller konkurrenter 
om samma kunder? Relationen mellan veteri-
när och kund kan också vara komplicerad. Den 
bygger på förtroende, men ska man rekom-
mendera en dyr operation som inte leder till 
varaktig förbättring? 

Appelkvist kallar det för ”känslornas eko-
nomi”. När patienterna i ökande grad är säll-
skapsdjur, snarare än nyttodjur, kan käns-
lomässiga skäl väga tyngre än medicinska 
bedömningar. [ha]

kontakta jenny.appelkvist@liu.se

Känslorna styr i veterinärbranschen

Bengt Wahlström

resultaten visar att stallmiljön främjar 
entreprenöriellt lärande för unga, i arbetet och 
ansvarstagandet med hästen. Detta utvecklar 
identitetsprocesser och handlingskraft, en 
kompetens vars betydelse för företagsamhet 
diskuteras i avhandlingen.

– Stallmiljön kan ha stor betydelse för ett 
sätt att förstå företagsamhet. Den kan betrak-
tas som en företags- och ledarskapsskola med 
olika handlingsutmaningar.

Resultatet synliggör en tidigare dold arena i 
sammanhanget, nämligen stallet.

– Ledarskap är något som alla de tillfrågade 
angav att de lärt sig tidigt, och sedan bar med 
sig. Många menade att det finns drag i stallet 
som har betydelse för hur de hanterar situatio-
ner som företagare.

Dessutom ansåg respondenterna att de 
utvecklats på nya områden och med nya utma-
ningar.

– Många gånger agerar de som entreprenö-
rer redan som unga i stallet, i att leda och bli 
vana att styra olika processer. Men också ur 
social kontext. De tränas i olika riktningar i en 
miljö som stimulerar entreprenörskap, säger 
Lena Forsberg.

kontakta lena.forsberg@centek.se

Jenny Appelkvist

I mötet med hästen tränas modet upp
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Rädslan	för	så	kallad	brain	drain,	att	en	plats	
eller	ett	land	ska	dräneras	på	kunniga	personer,		
är	inte	överhängande	på	Circle.	Här	sysslar	
man	snarare	med	brain	gain.	Hälften	av	de	55	
forsk-arna	har	utländsk	bakgrund,	och	ett	av	de	
senaste	tillskotten	är	holländaren	Ron	Bosch-
ma.	Han	tillträdde	som	Circles	föreståndare	1	
januari	2013.

professor ron boschma kommer närmast 
från anrika Utrecht University i Nederlän-
derna. Han är en välmeriterad, internationell 
forskare inom ekonomisk geografi. Boschma 
efterträder Björn Asheim, och Charles Edquist 
före honom, på posten som föreståndare för 
forskningscentrumet Circle vid Lunds univer-
sitet.

Ron Boschma har länge haft ett gott öga till 
Circle och ser fram emot att på allvar börja 
jobba med sina nya kollegor.

– Flera av Circleforskarna har jag varit i kon-
takt med länge, särskilt Björn Asheim som jag 
kände långt innan Circle startade. Björn och 
jag har också haft forskningssamarbeten kring 
regional utveckling och den kreativa klassen.

– Jag har alltid haft en positiv bild av Circle, 
jag ser det som ett av Europas ledande forsk-
ningscentrum inom innovationsstudier. Här 
finns excellenta forskare som är mycket aktiva 
inom forskningsfronten. Circle erbjuder också 
goda möjligheter för unga forskare att utveck-
las, säger Ron Boschma.

Själv började han sin karriär med en magis-
terexamen i ekonomisk geografi vid Univer-
sity of Amsterdam 1988. 1994 disputerade han 
i nationalekonomi vid Erasmus University 
Rotterdam. De följande åren var han verksam 
vid University of Bologna i Italien, innan han 
återvände till Nederländerna och University 
of Twente. Nästa anhalt var Utrecht Univer-

sity där han blev motsvarande docent 1998 
och professor 2005. Här har han också varit 
föreståndare för Urban and Regional research 
centre Utrecht, en centrumbildning med över 
100 anställda forskare.

– redan under  doktorandutbildningen 
var jag mycket intresserad av frågor som rör 
regional specialisering. För att säkerställa 
ekonomisk tillväxt på lång sikt måste regioner 
och länder utveckla nya tillväxtindustrier. De 
behövs för att kompensera för de delar av eko-
nomin som inte går lika bra.

– Den stora frågan här är förstås: Kan man 
se några tydliga mönster för den regionala 
diversifieringen? Eller är framväxten av nya 
industrier helt oförutsägbar?

Själv har Boschma svaret klart för sig.
– Vår forskning visar att nya industrier aldrig 

startar från scratch. De knoppas av från exis-
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text åse karlén 

bild: M
atti Salm
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text åse karlén  bild andreas leon jönsson

»Nya industrier startar
       aldrig från scratch«

Professor Ron	Boschma	är ny föreståndare på Circle, Lunds universitet. Han har också kvar sin koppling till Utrecht University, Nederländerna, där han tillbringar 20 procent av sin arbetstid.
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mer om circle

Circle	står	för	Centre	for	Innovation,	Research	
and	Competence	in	the	Learning	Economy

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

Utöver	detta	finansieras	Circle	av	Vetenskaps-
rådets	Linnéstöd,	Lunds	universitet,	EU	samt	
andra	nationella,	nordiska	och	europeiska	forsk-
ningsfinansiärer.

Läs	mer	på	www.circle.lu.se

terande industrier som de har teknologiska 
släktband till. Det betyder att de drar nytta av 
regionala förmågor, på samma sätt som nya 
entreprenörer gör. Det här är ett mycket viktigt 
forskningsresultat som har stor policyrelevans, 
konstaterar han.

Ron Boschma har en imponerande merit-
lista. Han har ett stort antal publiceringar i väl 
ansedda tidskrifter och omfattande pedagogisk 
erfarenhet. Han har också arbetat med den 
tredje uppgiften såväl nationellt som interna-
tionellt, med uppdrag för eu-kommissionen, 
European Science Foundation och oecd.

Forskningsmässigt har han under flera år 
ägnat sig åt att integrera de två forskningsfälten 
evolutionär ekonomi och ekonomisk geografi. 
Korsbefruktningen har lett till att ett nytt fält 
vuxit fram: evolutionär ekonomisk geografi. 
Det har i dag fått brett genomslag.

I Boschmas publikationslista finner man 
studier inom en mängd olika sektorer (flyg, 
videospel, bioteknik, böcker, mjukvara, bilar, 
skor), genomförda i en rad olika länder (Fin-
land, Spanien, Nederländerna, Tyskland, Ita-
lien, Danmark, Storbritannien). Han har bland 
annat studerat arbetskraftens utveckling, dyna-
miken i industriella distrikt, kunskapsnätverk, 
kluster och vikten av entreprenöriell erfaren-
het. Nu vill han ta sig an nya forskningsutma-
ningar, tillsammans med sina nya kollegor.

– circle är ett  framstående forsknings- 
centrum redan i dag. Trots det finns förstås all-
tid nya områden att belysa. Nu har jag ju bara 
varit föreståndare i en dryg månad, men jag ser 
en stor potential. Tillsammans med mina med-
arbetare håller jag på att identifiera vilka som 
är de stora forskningsmöjligheterna.

– Ett område som jag särskilt vill stärka är 
forskning om nätverk. Nätverk fungerar som 
kanaler för kunskapsspridning och är samtidigt 
ett viktigt analytiskt verktyg.

Vill man vara fyndig kan man, med rätta, 
kalla Ron Boschma för en flygande holländare. 
Han ägnar 80 procent av sin tid åt Circle och 
20 procent åt Utrecht University, så det blir en 
del pendlande.

– Min familj bor kvar i Amsterdam, min 
hemstad. Min fru arbetar där och mina barn 
går fortfarande i grundskolan. Jag kommer att 
vara närvarande i Lund så mycket som möj-
ligt, flera dagar i veckan. Det går bra, Lund är 
så tillgängligt. Tågförbindelsen med Kastrup är 
utmärkt, och därifrån är Amsterdam nära.

– Circle erbjuder fantastiska möjligheter, 
både när det gäller talang, kritisk massa och 
ekonomiska resurser. Som föreståndare får jag 
inspirera, samarbeta med unga forskartalanger 
och ta mig an nya forskningsutmaningar till-
sammans med mina nya kollegor. Det ser jag 
verkligen fram emot, säger Ron Boschma.

17–18 maj arrangerar Circle och Entrepre-
nörskapsforum den vetenskapliga konferensen 
Innovations, Entrepreneurial Universities and 
Economic Development. Ron Boschma är en 
av talarna, liksom Maryann Feldman som är 
årets mottagare av Global Award for Entrepre-
neurship Research (läs mer om henne på sidan 
18). På talarlistan finns också Pontus Brauner-
hjelm, Entreprenörskapsforum, Per Eriksson, 
rektor vid Lunds universitet, och Johan Wik-
lund, Syracuse University. 

Konferensen genomförs i Lund och forskare 
inom nationalekonomi, företagsekonomi och 
närliggande discipliner välkomnas att skicka 
in sina bidrag. Deadline är 25 mars för abstract 
och 15 april för hela artiklar.

På Circle pågår en mängd olika forsknings-
projekt, bland annat om nästa generations 
regionala innovationspolicy, kunskapsintensivt 
entreprenörskap samt hållbar innovation och 
tillväxt. Globala innovationsflöden är ett annat 
hett tema. Ett färskt alster inom detta område 
är Monica Plecheros doktorsavhandling – läs 
om den på sidan 20.

kontakta ron.boschma@circle.lu.se
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Nätverk fungerar som 
kanaler för kunskapsspridning

Utlandsägda företag 
mest dynamiska
Mellan	år	1997	och	2008	ökade	de	utlandsägda	
företagens	andel	av	de	exporterande	företagen	i	
Sverige	från	5	till	21	procent.	Samtidigt	steg	deras	
andel	av	exporten	från	13	till	49	procent.	I	en	ny	
forskningsrapport	från	Cesis	studerar	Hans	Lööf	
och	Pardis	Nabavi	kunskapsutvecklingen	i	svenska	
och	utlandsägda	multinationella	företag	i	Sverige.	
De	finner	att	den	i	hög	utsträckning	sker	i	de	mest	
kunskapsintensiva	miljöerna.	Här	söks,	propor-
tionellt	sett,	störst	andel	patent	och	flest	nya	
produkter	skapas.	Genom	att	kontrollera	för	kun-
skapsflöden	via	den	internationella	handeln	finner	
forskarna	att	utländska	multinationella	företag	
kan	dra	nytta	av	våra	regionala	innovations-	
system,	i	minst	lika	hög	utsträckning	som	de	
inhemska	företagen.	Samtidigt	visar	de	att	det	
är	just	de	innovativa,	utlandsägda	företagen	som	
är	det	mest	dynamiska	inslaget	i	svensk	ekonomi	
sedan	slutet	av	1990-talet.	Och	det	både	i	form	
av	patent,	nya	produkter	och	ekonomisk	tillväxt.	
Rapporten	presenterades	av	Hans	Lööf	på	Wes-
tern	Regional	Science	Associations	konferens	i	
Santa	Barbara	24–27	februari.	[åk]

kontakta	hans.loof@indek.kth.se	

Policy och forskning 
möter våren i Luleå
15	mars	genomför	Ciir	sitt	traditionella	vårmöte.	
Det	fungerar	som	en	samtalsarena	för	Ciirs	
forskare	och	främst	regionala	policyskapare.	I	år	
gästas	vårmötet	av	två	personer	som	på	olika	sätt	
arbetar	med	policyutformning	kring	innovationer	
och	innovationssystem.	Den	ena	är	Bror	Salmelin,	
rådgivare	i	frågor	rörande	innovationssystem	
vid	DG	Connect,	EU-kommissionen,	Bryssel.	Den	
andra	är	Göran	Marklund,	avdelningschef	och	
ställföreträdande	generaldirektör	i	externa	frågor	
på	Vinnova.	Under	vårmötet	presenteras	också	
färska	resultat	ur	Ciirs	egen	forskningsportfölj.	Till	
exempel	diskuterar	Joakim	Wincent	och	Daniel	
Örtqvist	varför	finansiärer	som	vill	stödja	inno-
vation	måste	finna	sig	i	ovisshet.	De	har	analyse-
rat	företagsnätverk	som	konkurrerar	på	samma	
marknad	för	extern	finansiering.	Studien	visar	
att	det	lönar	sig	att	byta	partners	mellan	finan-
sieringsomgångarna.	Det	gör	att	man	blir	mer	
effektiv	på	att	ta	fram	innovationer.	Ett	annat	
exempel	är	Marlene	Johansson	som	har	studerat	
relationen	mellan	stora	och	små	företag	som	
både	samarbetar	och	konkurrerar	med	varandra.	
För	att	hantera	de	dilemman	och	spänningar	som	
uppstår	krävs	erfarenhet	och	rätt	förhållningssätt,	
menar	hon.	[åk]

kontakta	hakan.ylinenpaa@ltu.se	
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text jonas gustafsson  illustration johan brunzell

att det sätter stort fokus på näring och ekonomi. Kra-
ven ökar på att kultursfärens ”fattiglappar” ska bidra 
till sin egen finansiering, samtidigt som man lovprisar 
de framgångsrika kkn-utövarnas bidrag till tillväxt, 
innovation, regional utveckling och samhällets väl. Har 
kulturutövare inget existensberättigande om de inte 
bygger ett lönsamt företag runt sitt konstnärskap eller 
sin kreativitet?

– Jo, självklart! Konst måste få finnas för sin egen 
skull. Och det är förstås en fara att man fastnar i det 
instrumentella ekonomiska tänkandet. Att allt och alla 
ska bli lönsamma.

för att komma runt det används ofta den austra-
liska professorn och kulturekonomen David Throsbys 
concentric circles model (se sidan 15). Throsby tänker 
sig kkn som en serie cirklar, med konsten och konst-
närerna i mitten. Ju längre ut i cirkelmodellen man 
kommer, desto mer kommersiell är branschen som 
representeras. Modellen visar, menar Stenström, 
på vikten av att inte glömma bort den konstnärliga 
kärnan när vi pratar om kkn. Om inte kärnan finns, 
finns inte heller de kulturella näringarna, de kreativa 
näringarna, eller alla andra näringar som drar nytta av 
kraften och nyskapandet i det konstnärliga.

– Det måste finnas utrymme för den individuella 
estetiska upplevelsen. Allt går inte att kvantifiera. Och 
jag tycker faktiskt att det finns plats för båda sidorna 
inom kkn-begreppet.

En del, framförallt ute i Europa, pratar numera 
hellre om en kulturell och kreativ sektor. Man menar 
att det är ett mer omslutande begrepp med mindre 
utpräglad ekonomisk klang.

Andra pratar om attraktion och attraktiva regioner, 
kanske framförallt när det kommer till turism och 
landsbygdsfrågor. Rapporten Fakta om svensk turism 
(Tillväxtverket, 2012) visar att kulturen är en viktig 
drivkraft för turism och andra sektorer. Lars Lindkvist 

dagarna avslutas den månadslånga nord-
iska kulturfestivalen Nordic Cool som arrang-
erats på Kennedy Center i Washington dc. För 
någon månad sedan publicerade The Economist 
(2 februari, 2013) ett långt reportage om Sverige 
och resten av Norden. En stor del av reportaget 

handlade om vår kulturella och kreativa förträfflighet. 
Tre av årets Oscarsstatyetter gick till svenskar. ”Vi” är 
heta just nu, och det kan innebära klirr i kassan. Kultur 
ger attraktionskraft, och har alltid varit intimt förknip-
pat med pengar och ekonomi. 

Men många menar att kommersen och kulturen har 
närmat sig varandra ännu lite mer under 2000-talet, 
på grund av globalisering, teknikutveckling, nya finan-
sieringskrav och politiska ambitioner. Det har, som 
Myndigheten för kulturanalys konstaterar i sin senaste 
rapport (2013), skett en ekonomisering av kulturen. 

Begreppet upplevelseindustrin kom och gick. Kul-
turella och kreativa näringar, kkn, tog över och blev 
vedertaget – åtminstone bland forskare, politiker och 
myndighetsfolk. I och med regeringens ”handlings-
plan för kulturella och kreativa näringar”, som initiera-
des 2009 och nu håller på att avslutas, spreds begrep-
pet ytterligare.

Emma Stenström, forskare och biträdande rektor för 
Handelshögskolan i Stockholm och tidigare gästpro-
fessor vid Konstfack, har accepterat begreppet kkn. 
Men det var först i samband med regeringens hand-
lingsplan som hon började använda det mer aktivt.

– kkn har handlat mycket om att lyfta fram att kul-
turskapande också är en del av det ekonomiska i sam-
hället. Dels att det är en egen näringsgren, men också 
att den ger något till andra näringsgrenar. 

– På en praktisk nivå har det betytt mycket. Det är 
helt absurt att prata om utvecklingen av ekonomin 
och samhället i stort och inte ta med kulturen, säger 
Emma Stenström.

En vanlig kritik mot kkn-begreppet är annars just 

Svenskarnas konsumtion av kulturella tjänster har ökat med åtta procent  
det senaste året visar statistik från Statistiska centralbyrån. De kulturella 
och kreativa näringarna växer så det knakar och bidrar till sysselsättning, till-
växt, global konkurrens och regional utveckling. Samtidigt pratas det om svå-
righeten i att försörja sig på sin konst, och allt högre krav ställs på kulturens 
egenfinansiering. Balansgången mellan det kreativa och det kommersiella är 
en utmaning, och kulturens icke-ekonomiska värden glöms ibland bort.

Konst måste 
få finnas för 
sin egen skull

Emma Stenström
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inget naturligt storföretag att gå till. Då återstår egen-
företagande.

En stor del av de varor och tjänster som produceras 
inom de kulturella näringarna har främst ett sym-
boliskt värde. Även om det finns en fysisk produkt i 
botten, som ett klädesplagg, är det egentliga värdet 
immateriellt. Det är därför vanligt att företagen verkar 
på en global marknad, även de små. Det gör att de fak-
tiskt kan överleva trots att de kanske vänder sig till en 
begränsad publik med en nischad produkt.

I ett av sina forskningsprojekt fokuserar Dominic 
Power på kvalitet. Han menar att det är en mycket vik-
tig faktor inom just de kulturella och kreativa näringar-
na. Det är ett sätt att särskilja sig från andra och skapa 
attraktionskraft, för en produkt och för en plats. 

– Innovation och kreativitet är jätteviktigt, men 
det är inte allt. Det finns ett överflöd av produkter på 
marknaden. Om man vill läsa en svensk deckare finns 
inte bara Män som hatar kvinnor att välja på. Det finns 
massor av alternativ. Kvalitet är en viktig konkurrens-
faktor inom de kreativa näringarna, inte minst i 
Europa. Kvalitet är ett sätt för oss i högkostnadsländer 
att konkurrera med lågkostnadsländerna i exempelvis 
Asien, säger Dominic Power.

många olika initiativ har lanserats för att öka den 
kulturella och kreativa sektorn ytterligare – i Sverige, 
eu och resten av världen. Det finns affärsplanstäv-
lingar och inkubatorer med speciellt fokus på kkn-
branscherna. Många av initiativen har fått extra skjuts 
av regeringens handlingsplan. Även de flesta utbild-
ningar inom konst och kultur har hakat på trenden. I 
Nätverket för entreprenörskap i kulturella och kreativa 
utbildningar (Nekku) som Esbri varit koordinator för, 
ingår representanter från närmare 20 lärosäten.

Arty business är en satsning där Kungliga Musik-
högskolan i samverkan med andra aktörer fokuserar 
på entreprenörskap inom de kulturella och kreativa 
näringarna. Två nya kurser håller på att tas fram och 
man kommer att skapa möjligheter för konstnärer att 
utveckla sitt entreprenörskap. Och för entreprenörer 
att öka användningen av musik i sitt entreprenörskap. 
Dessutom kommer konstnärlig och vetenskaplig forsk-
ning att bedrivas kring projektet.

Niclas Adler är professor i entreprenörskap vid 
Kungliga Musikhögskolan och en av de ansvariga för 
projektet. Han har en bakgrund som företagsekonom 
från bland annat Handelshögskolan i Stockholm.

– Målet är att ha både konstnärlig och affärsmässig 
kvalitet. Vi vill kombinera det bästa av två världar, utan 
inslag av onödiga förutfattade meningar och ideolo-
giska låsningar, säger Niclas Adler.

trots många satsningar i den här riktningen, är 
det sällsynt att de verkligen lyckas, menar han. Initia-
tiven går ofta ut på att rakt av göra affärsmän av konst-
närer, och det är inte rätt väg. Däremot bör konstnären 
vara mycket involverad i affärsprocesserna, utan att för 
den skull göra avkall på det konstnärliga.

– Den konstnärliga integriteten kan bättre säkerstäl-
las om den kombineras av lika god affärsmässighet. I 
affärsprocesserna bör konstutövaren sitta i förarsätet 
och inte som passagerare.

– Det finns en föreställning om att konstnärlig 

Svenskarnas konsumtion av kulturella tjänster har ökat med åtta procent  
det senaste året visar statistik från Statistiska centralbyrån. De kulturella 
och kreativa näringarna växer så det knakar och bidrar till sysselsättning, till-
växt, global konkurrens och regional utveckling. Samtidigt pratas det om svå-
righeten i att försörja sig på sin konst, och allt högre krav ställs på kulturens 
egenfinansiering. Balansgången mellan det kreativa och det kommersiella är 
en utmaning, och kulturens icke-ekonomiska värden glöms ibland bort.

och Lisbeth Lindeborg (se boktips på sidan 22) har i sin 
forskning flera gånger pekat på kulturens kraft inom 
regional utveckling. Kultur kan skaka liv i den mest 
nedläggningshotade bygd, menar de.

I avhandlingen The Value of Cultural Institutions 
(Göteborgs universitet, 2012) visar John Ambrecht 
att blotta existensen av en kulturinstitution har ett 
samhällsekonomiskt värde. Han menar att även de 
göteborgare som inte besöker musikfestivalen Way out 
west kan dra nytta av den på olika sätt. En av hans slut-
satser är att det är för snävt att mäta kulturens värde 
enbart i ekonomiska termer. Värden som livskvalitet 
måste också tas med i beräkningen.

utövarna inom den breda kkn-definitionen – här 
ryms alltså alltifrån bildkonst och experimentell per-
formance (i den inre av Throsbys cirklar) till arkitektur, 
mat, mode, turism och reklam (om vi vandrar utåt i 
cirkelsystemet) – lever i en spretig ekonomisk verklig-
het. Några är lidande poeter som lever på ”allmosor” 
och tvingas ta extrajobb för att överleva. Andra är 
Disney eller h&m. Det säger sig självt att det kan bli 
problematiskt när så mycket ska rymmas inom samma 
begrepp.

Det är därför också svårt att hitta en siffra på hur 
betydelsefull kkn-sektorn är. Definitionerna är många 
och mätbarheten svajig. Men forskarna är i alla fall 
överens om att den kreativa sektorn ökar i betydelse. 
Rapporten Kulturella och kreativa näringarna 2012 
– statistik och jämförelser (Volante, 2012) visar att 
den kreativa sektorn sysselsätter fler än bilindustrin 
(146 000 mot 120 000), står för 3,3 procent av bnp och 
har en tillväxttakt på 5,5 procent. Omsättningen 2010 
var 285 miljarder kronor.

Dominic Power är professor i ekonomisk geografi 
vid Uppsala universitet. Han har länge intresserat sig 
för de kreativa näringarna.

– Många olika mätningar visar att den här sektorn 
har växt mycket på senare år. Det bildas nya företag, 
anställs fler och omsätts mer. Det skapas också mäng-
der av nya produkter, tjänster och nya sätt att jobba i 
de här branscherna. Den största tillväxten sker i stor-
städerna, även om en viss regionalisering också finns, 
säger Power.

majoriteten av företagen i kkn-branscherna är 
små. Volantes rapport visar att 117 000 företag är verk-
samma inom de kulturella och kreativa näringarna i 
Sverige. Nästan 83 procent av dessa är soloföretag och 
98 procent har 0–9 anställda. Endast 0,1 procent av 
företagen har 200 anställda eller fler. Det innebär att 
många av dem som arbetar i de här branscherna gör 
det som egenföretagare. Dels för att det är enda möj-
ligheten till försörjning när de fasta anställningarna 
minskar. Dels för att det anses främja kreativiteten och 
oberoendet.

En undersökning som Dominic Power gjorde för 
några år sedan, tillsammans med Johan Jansson, 
visade att 40 procent av dem som jobbar i de här bran-
scherna är egna företagare. Om man lägger till dem 
som både är anställda och driver eget hamnar siffran 
på 60 procent.

– Många i den här sektorn har inga självklara företag 
att jobba i. En konstnär som lämnar Konstfack har 

Kvalitet är 
en viktig 
konkurrens-
faktor

Vi vill kombi-
nera det bästa 
av två världar

Dominic Power

Niclas Adler
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här glappet är Tillt, som tillhandahåller ”konstnärsdri-
ven personal- och organisationsutveckling för företag 
och organisationer”. En av Tillts ”produkter” är 24-tim-
mars konstnärsdrivna innovationslabb.

Ulla Johansson Sköldberg, professor vid Business & 
Design Lab, Högskolan för design och konsthantverk, 
Göteborgs universitet, driver ett forskningsprojekt 
kring Tillt. Hon arbetar just nu på en svensk bok om 
projektet som planeras till 2014. En engelsk bok kom-
mer året därpå. 

tillt hjälper till att hitta en konstnär som passar 
den aktuella kunden. I Tillts nätverk ingår bildkonstnä-
rer, skådespelare, fotografer, dansare, författare, filmare 
och musiker. Eftersom Tillt driver arbetsprocessen ute 
hos kunden får konstnären ägna sig åt sitt konstnärskap. 
Johansson Sköldberg är imponerad av Tillts arbetssätt, 
men menar att det finns konflikter i det.

– Deras metoder måste vara kommersiella och gå att 
sälja, men de ska även ha konstnärlig integritet. Tillt 
har entreprenörskapet ut i fingerspetsarna, samtidigt 
som konsten fortfarande står i centrum. De intresserar 
sig för konstnären som sådan.

Hon menar att den här dubbelheten är ett uttryck 
för 2000-talets syn på konst och kultur. Allt måste gå 
att finansiera, och ska ”bära sig”. Då måste konstnärer 
hitta nya vägar för att försörja sig.

– Tillts grundtanke är att konsten bidrar till nytän-
kande, kreativitet och innovation i en organisation. 
Att mötet med konsten är ett innovativt möte, om det 
sker på lika villkor. Och då är mötet nyttigt för båda 
parterna.

– Det är ingen tvekan om att det är en spännande 
utveckling. Det kommer nya roller för konstnärer, 
där konstnärskapet är grunden och annan verksam-
het byggs ovanpå. Vad de här nya arbetssätten har för 
påverkan på konstnärskapet är en viktig forsknings-
fråga. Tillt ser det positivt, de menar att konsten fort-
farande står i centrum. En del av konstnärerna är mer 
skeptiska, och menar att oberoendet delvis går förlorat, 
säger Ulla Johansson Sköldberg.

Många inom kultursektorn med omnejd funderar 
nog på framtiden nu när regeringens handlingsplan 
går mot sitt slut. Var begreppet bara en nyck skapad av 
policy? Är det slut med satsningar på kkn? Emma Sten-
ström tror inte det. 

– Jag hoppas att man håller liv i delar av handlings-
planen. Till exempel att utbildningsdepartementet dri-
ver utbildningsbiten vidare. Jag tror inte att det räcker 
med en handlingsplan på tre år och sedan är det klart, 
säger hon.

En	längre	version	av	texten	finns	på www.esbri.se/kkn

kontakta 
emma.stenstrom@hhs.se
dominic.power@kultgeog.uu.se
niclas.adler@kmh.se
ulla.johansson@gri.gu.se

verksamhet enkelt kan förbättras och effektiviseras 
genom att kopiera och implementera tankesätt som 
traditionellt används i näringslivet. Jag tror inte att det 
är så klokt. De måste omvandlas för att passa in i det 
konstnärliga.

Ett av skälen till satsningen på Arty business är, 
enligt Adler, att det händer mycket inom kultur- 
området just nu. Bland annat på grund av teknik-
utvecklingen. Nya förväntningar från publiken och 
användarna att aktivt engageras i produktionen av 
konst och kultur, påverkar också.

– Det finns en föreställning att konstnärer är offer 
och inte en del av den här utvecklingen. Att de helt 
enkelt får anpassa sig när allt redan har hänt. Det är 
fel. Konstnärer bör ha en aktiv roll i utvecklingen. Det 
finns möjlighet att utveckla helt nya arbetssätt, och 
helt nya distributionskanaler.

– Konstnärligt entreprenörskap handlar inte främst 
om att identifiera möjligheter på marknaden och 
sedan använda sitt konstnärskap för att samla ihop 
resurser och lösa problemet, som ofta är fallet i ”van-
ligt” entreprenörskap. Det tar i stället nästan alltid 
utgångspunkt i konstnärskapet, säger Niclas Adler.

emma stenström menar att konstnärer alltid har 
arbetat entreprenöriellt. 

– I identiteten som konstnär ligger kanske det entre-
prenöriella. Men det tar sig olika uttryck. Entreprenör-
skap är för mig att skapa någon form av organisation, 
det har inte nödvändigtvis med kommersialism att 
göra, säger hon.

– Men när politiker pratar om entreprenörskap gör 
de det på ett annat sätt. Jag blir orolig när man roman-
tiserar bilden av entreprenörskap och att driva eget 
företag.

En av Stenströms käpphästar är att humaniora och 
konst ska ges mer utrymme. I företag och i samhället 
i stort, men kanske särskilt inom högre utbildningar. 
Alla högre utbildningar. Hon poängterar gärna att 
humaniora och konst ökar kreativiteten och innova-
tionskraften i hela ekonomin.

Tankarna delas av kreativitets- och innovationsfors-
kare: Det är i mötet mellan olika intressen, idéer och 
kompetenser som förnyelse och innovation sker. En av 
förgrundsfigurerna inom kulturekonomifältet, italien-
ska professorn Pier Luigi Sacco, har bland annat visat 
på kopplingen mellan innovationsgrad och kulturellt 
deltagande i ett land. Ju mer kulturellt ett folk är, desto 
fler innovationer. Sverige ligger i topp i båda måtten. 
Sacco menar att liknande kopplingar finns mellan kul-
turellt deltagande och social hållbarhet, välbefinnande 
och nya entreprenörskapsmodeller.

en undersökning som Teknikföretagen presen-
terade 2011 visade att satsningar på design verkligen 
betalar sig: Företag som satsar på design har upp till 50 
procent högre lönsamhet än de som inte gör det. Sam-
tidigt visar rapporten Finansieringsmodeller för konst 
och kultur (Myndigheten för Kulturanalys, 2012) att 
det finns ett kunskapsglapp mellan näringsliv och kul-
turskapare kring vilken ömsesidig nytta de kan ha av 
varandra. Endast en procent av kulturfinansieringen 
kommer från näringslivet.

Ett svenskt initiativ med mission att överbrygga det 
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Mötet med 
konsten är 
ett innovativt 
möte
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Externt kapital 
mindre kreativt
Boken Kreativt kapital (8tto, 2013) fungerar 
också som slutrapport från det Vinnova-
finansierade forskningsprogrammet 
”Ledarskap och arbetsorganisation 
inom kulturella och kreativa näringar”. 
Redaktörer är Emma Stenström och 
Lars Strannegård. I ett kapitel skriver 
Åsa Lindholm Dahlstrand, Merle 
Jacob och Diamanto Politis om kom-
mers och kreativitet i framgångsrika 
svenska modeföretag. De har under-
sökt hur modeföretag som Odd Molly och 
Filippa K hanterar sin starka tillväxt, och hur 
de balanserar mellan kommers och estetik. 
Resultaten visar bland annat att externt kapital 
ofta leder till ett mer kommersiellt fokus. I bästa 
fall skapas synergieffekter mellan det kreativa 
och det kommersiella. [jg]

kontakta lars.strannegard@hhs.se
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sätt att främja kreativ  
        design i företaget
 
 1. Skapa allianser med bra designers.
 2. Organisera designarbetet ”på gränsen”. Inom
  och utom företaget, mellan avdelningar och 
  med olika samarbetsparters.
 3. Låt processerna bölja. En designprocess är inte
  linjär, utan går fram och tillbaka mellan skisser
  och modeller, fackfolk och användare.
 4. Gå mot strömmen. För att uppnå det där lilla
  extra måste man vara kreativt provocerande. 
 5. Låt det ta tid.

Källa: Birgit Helene Jevnakers 
avhandling Vestiges of Design-Creation 
(Handelshögskolan BI, 2012).

5 8,5
miljoner
jobbar inom KKN i EU

Källa: EU-kommissionen

Williamsburg lockar 
japanska kreatörer

I Williamsburg, Brooklyn, New York, lever hipsters sida vid sida 
med chassidiska judar. Många av de förra är verksamma inom 
någon kreativ näring, som mode, musik, konst eller fotografi. 
I den etnologiska avhandlingen Kreativa liv. Konstnärligt arbete 
och kosmopolitisk vardag i Williamsburg, New York (Makadam, 
2013), som har lagts fram av Lisa Wiklund vid Göteborgs 
universitet, studeras deras liv och leverne. Wiklund fokuserar 
speciellt på individer födda på 1970- och 1980-talen i Japan. Det 
kreativa sammanhanget i Williamsburg blir en möjlighet för 
dem. Dels karriärmässigt, men också att leva sitt liv långt ifrån 
hemlandets konventioner och krav. [jg]

kontakta lisa.wiklund@gu.se
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Concentric circles model 
(David Throsby)
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representanter från industri, fackföreningar 
och universitet.

– Jag har också många direktkontakter med 
till exempel företag och organisationer som 
arbetar med att stötta regionala kluster. På så 
sätt kan vi bidra med vår forskning direkt till 
företagen, säger hon.

Ett skäl till varför kunskapsspridning är så 
betydelsefullt, menar Rickne, är att forskare 
ifrågasätter etablerade ”sanningar”.

– Ibland får svepande generaliseringar fäste 
och förvandlas till enkla svar. Inom mitt fält tar 
man ofta upp vad som kallas den europeiska 

paradoxen; att vi i Europa har mycket forskning 
men lite företagande. Men sanningen är inte 
så enkel.

paradoxdiskussionen handlar  bland 
annat om universitetens resultat – är de rimliga 
i relation till satsade medel? Annika Rickne har, 
tillsammans med Staffan Jacobsson, undersökt 
publiceringsnivåer på svenska universitet. De 
fann att produktiviteten är god.

Det finns också en föreställning om att uni-
versiteten i Europa producerar färre patent än 
universiteten i usa.

–	Jag	brinner	för	samhällsnytta	och	anser	att	
tillväxt	är	en	fantastiskt	viktig	fråga.	Det	är	vad	
som	skapar	välstånd	och	jämställdhet	och	ger	
möjlighet	till	en	god	välfärd.	Därför	behöver	vi	
förstå	hur	tillväxt	uppkommer.
Det	säger	Annika	Rickne,	professor	på	Insti-
tutet	för	innovation	och	entreprenörskap	vid	
Handelshögskolan	i	Göteborg.

en av annika ricknes  drivkrafter är att 
bidra med pusselbitar till kunskapsbildningen 
om tillväxt.

– Som ung forskare ville jag påverka policy-
bildning och samhällsutveckling. Men nu har 
jag insett att pusslet är så mycket större än jag 
trodde när jag började. Det finns många sätt 
att påverka, men lösningarna är aldrig enkla, 
säger hon.

Rätt utformad kan undervisning vara ett sätt 
att påverka, menar Rickne. Hon är ansvarig 
koordinator för Handelshögskolan i Göteborgs 
masterprogram ”Knowledge-based Entrepre-
neurship”, som av Högskoleverket utsetts till 
en av de mest lovande utbildningarna i Sve-
rige. Den är tvåårig och tar in svenska och 
utländska studenter: ingenjörer, ekonomer 
och andra.

– Under utbildningens andra år startar stu-
denterna egna företag. På så sätt är de själva 
med och bidrar till samhällsutvecklingen. Vi 
försöker också föra in så mycket som möjligt 
av ny forskning i utbildningen.

I november 2008 fattades det formella 
beslutet att starta Institutet för innovation och 
entreprenörskap, den första nya institutionen 
på Handelshögskolan på 20 år. 2010 inrättades 
professuren i innovation och entreprenörskap, 
som alltså tillföll Annika Rickne.

– Professuren kom till därför att Handels vill 
sätta fokus på entreprenörskap. Det visar hur 
angeläget forskningsområdet är. Vi arbetar för 
att vara en synlig forskningsnod med en aktiv 
röst i samhällsdebatten. 

Rickne deltar i debatter när tillfälle ges, hon 
har kontakt med Vinnova och Näringsdeparte-
mentet och sitter med i Näringspolitiskt forum 
på Entreprenörskapsforum tillsammans med 

porträttet | Annika Rickne

Jag blev placerad 
i en fängelsecell

annika rickne, professor med patos för samhällsnytta:

»Det finns många 
sätt att påverka«
text anna-karin florén  bild maria norrström

Annika Rickne
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– Ur experimenterandet kan något av alter-
nativen slå rot och utvecklas. Det finns inga 
recept för hur man skapar ett kluster. Alla 
framgångsrika regioner har sin egen speciella 
historik.

– Det betyder alltså att det måste finnas en 
balans mellan bottom up och top down. Ingen 
kan bestämma att ”nu ska vi skapa en dyna-
misk region”. Samtidigt finns behov av vissa 
aktiviteter som sammanför aktörer inom ett 
område, säger hon.

en stor del av Annika Ricknes forskning 
kretsar kring life science. På senare år har hon 
även börjat intressera sig för hållbarhet – ett 
annat flitigt debatterat område med avgöran-
de betydelse för samhällsutvecklingen.

Förra året var hon en av redaktörerna för 
Paving the Road to Sustainable Transport. 
Boken handlar om hur forskning kan styras 
med politiska medel för att uppmuntra till 
innovationer som främjar hållbarhet, med 
avseende på miljö.

– Det är en jättespännande fråga. Vi har 
många politiska mål för hållbar utveckling i 
Sverige, samtidigt vet vi att frågan är global. 
Och vi måste ju fixa det här nu.

– I vanliga fall vill man ha så många alterna-
tiv som möjligt att experimentera med, sedan 
får marknaden avgöra vilket alternativ som är 
bäst. Men i samband med hållbarhetsfrågor 
går samhället ofta in med en policy.

En utmaning som lockar Rickne är att före-
tagande inom den gröna sektorn delvis har 
andra drivkrafter än bara vinstkrav.

– En viktig fråga för både företagare och 
policyskapare är hur vinstkrav kan balanseras 
mot samhällsnytta, säger Annika Rickne.

En	längre	version	finns	på	www.esbri.se/portratt

kontakta annika.rickne@handels.gu.se

– Den slutsatsen bygger på att man räknar 
på olika sätt. I usa ägs patenten ofta av univer-
siteten, medan de i länder som Sverige ägs av 
enskilda forskare eller företag. I själva verket är 
patenteringsgraden i vissa europeiska länder 
minst lika hög som i usa.

En annan del av paradoxdiskussionen hand-
lar om att Sverige – och Europa – har haft svårt 
att skapa växande företag. Innovationer är ett 
ledord, och Rickne intresserar sig för hur nya 
branscher föds och växer fram. Hon forskar 
också om akademiskt entreprenörskap, både 
från universitetens och företagens perspektiv. 
Ett av hennes pågående forskningsprojekt 
handlar om entreprenörskapets roll för fram-
växt av nya innovationer och branscher. Inom 
det studerar hon området regenerativ medicin 
i Kalifornien.

Frågor som rör företagslokalisering och 
klusterbildning har tillmätts allt större bety-
delse i samband med globaliseringen. Annika 
Rickne har arbetat med dem på olika sätt 
sedan hon var doktorand. Hon la fram sin 
avhandling New Technology-based Firms and 
Industrial Dynamics – Evidence from the Tech-
nological System of Biomaterials in Sweden, 
Ohio, and Massachusetts år 2000. Den handlar 
om hur kunskapsbildningen och tillväxten i ett 
företag påverkas av dess externa relationer och 
företagets lokalisering.

förra året utkom boken Innovation Gover-
nance in an Open Economy som handlar om 
lokala och regionala kunskaps- och aktörs-
grupperingar. Rickne var en av redaktörer-
na. Bland annat diskuterades genom vilka 
mekanismer policyaktörer kan underblåsa ett 
dynamiskt förlopp som ska bidra till kluster-
bildning.

I boken har författarna undersökt fram-
gångsfaktorer för klusterbildning utifrån 
projekt som finansierats av Vinnovas tillväxt-
program. Av studierna framgår att det måste 
finnas ett experimenterande, med många olika 
aktörer och ansatser.

mer om annika

Namn Annika	Rickne
Bakgrund Gjorde	sin	grundutbildning	inom	datateknik	
på	Chalmers,	men	insåg	snart	att	hon	hade	större	
intresse	för	managementfrågor.	Doktorerade	år	2000	
vid	Chalmers	med	avhandlingen	New Technology-
based Firms and Industrial Dynamics.	Blev	docent	2005	
och	professor	2010.	Verksam	vid	Lunds	universitet	
och	Circle	2003–2010.	I	dag	på	Handelshögskolan	vid	
Göteborgs	universitet.
Aktuell Intervjuar	just	nu	företag,	forskare,	patient-
grupper,	finansiärer	och	policyorganisationer	i	Kalifor-
nien	för	att	förstå	mer	om	hur	entreprenörskapspro-
cesser,	universitet	och	policy	samverkar.	

mer av annika

The Role of Policy Intervention for Technology 
Management: The Case of Swedish Hybrid-
Electric Vehicle Technology.	Kapitel	i	Strategic 
Planning Decisions in the High Tech Industry.	
Springer,	2013	(tillsammans	med	Thomas	
Magnusson).

Paving the Road to Sustainable Transport: 
Governance and Innovation in Low-carbon 
Vehicles.	Routledge,	2012	(redaktör	tillsammans	
med	Måns	Nilsson,	Karl	Hillman	och	Thomas	
Magnusson).

Innovation Governance in an Open Economy – 
Shaping Regional Nodes in a Globalized Econo-
my.	Routledge,	2012	(redaktör	tillsammans	med	
Staffan	Laestadius	och	Henry	Etzkowitz).

When is Regional ”Beautiful”? Implications for 
Knowledge Flows, Entrepreneurship and Innova-
tion.	Routledge,	2010	(redaktör	tillsammans	
med	Björn	Asheim	och	Olof	Ejermo).

Alla framgångsrika 
regioner har sin egen 

speciella historik
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Maryann	Feldman	hälsade	och	
tackade	via	ett	förinspelat	medde-
lande	–	delvis	på	svenska.	I	maj	får	
hon	möjlighet	att	slipa	ytterligare	på	
uttalet.	Då	kommer	hon	till	Sverige	
för	att	ta	emot	sitt	pris.

entreprenörer och regio-
ner är sammantvinnande 
– globaliseringen till trots. 
”Platsen har betydelse!”

Feldman tackade pris-
kommittén och sa att hon 
ser fram emot att komma 
till Stockholm och ta emot 
priset 15 maj. 

Ordförande i priskom-
mittén är Bo Carlsson, 
professor vid Case Wes-
tern Reserve University, 
Ohio.

– Priset har kommit till 
för att belöna forskning 
som ökar förståelsen för 
entreprenörskap och 
småföretagande, sa han.

Carlsson berättade att 
Feldmans forskning är flitigt citerad i veten-
skapliga sammanhang, men att hon också haft 
stort inflytande på policy.

– Maryann Feldman bidrar till debatten om 
samspelet mellan olika aktörer: entreprenörer, 
institutioner, och hela policyomgivningen. 
Det är viktigt för den regionala ekonomiska 
utvecklingen, sa Bo Carlsson.

Bakom priset står Entreprenörskapsforum 
och ifn tillsammans med Vinnova och entre-
prenören Melker Schörling som är nya finan-
siärer för 2013–2015. [åk]

Läs	mer	på	www.e-award.org

universitet och forskar bland annat om hur 
företag samverkar i nätverk. 

– Sammantaget har Sara mindre än två år 
efter sin disputation 15 vetenskapliga artiklar 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter, och 
därutöver 17 konferenspublikationer, vilket 
måste anses vara en imponerande produk-
tion. [jg]

Priset	till	unga	forskare	delas	ut	sedan	2003.	
Prissumman	är	på	50	000	kronor.	Läs	mer	på	
www.entreprenorskapsforum.se

I	www.esbri.se/kunskapsbank	finns	artiklar	om	
både	Anderssons	och	Thorgrens	avhandlingar.

också publicerats på svenska och väckt intres-
se bland politiker och en bredare allmänhet, 
sa Bo Carlsson.

Sara Thorgren är verksam vid Luleå tekniska 

www.esbri.se

Att Feldman är årets mottagare tillkänna-
gavs på Småföretagsdagarna i Örebro. Hon 
är professor i public policy vid University of 
North Carolina och har bland annat forskat 
om innovation och kluster.

– Många policyskapare letar efter fram-
gångsrecepten, jag har i min forskning belyst 
de lokala ingredienserna. Jag har bland annat 
studerat varför vissa platser innoverar och 
växer medan andra stagnerar. Entreprenörer 
spelar en viktig roll för mentaliteten i regioner, 
och de förlitar sig ofta på lokala resurser, sa 
Maryann Feldman.

Hon konstaterade att framgången hos 

Maryann	Feldman	är	årets	främsta	entrepre-
nörskapsforskare.	5	februari	avslöjades	att	
hon	är	2013	års	mottagare	av	”Global	Award	
for	Entrepreneurship	Research”.	Prissumman	
är	100	000	euro.

” global award for Entrepreneurship 
Research” delas ut för artonde gången, och 
Maryann Feldman sällar sig till en forskar-
skara där bland andra William Baumol, Bengt 
Johannisson och Kathleen Eisenhardt ingår. 
Kvinnor är underrepresenterade bland pris-
tagarna, men nu är det andra året i rad som 
en kvinna prisas.

Lina Andersson Sara Thorgren

Företagen måste 
vara flexibla i sina 

roller och beteenden

Entreprenörskapsforums	och	Tillväxtverkets	
pris	till	unga	entreprenörskapsforskare	2013	
delas	av	Lina	Andersson	och	Sara	Thorgren.	

varken lina andersson  eller Sara Thor-
gren var på plats när de offentliggjordes av Bo 
Carlsson under småföretagsdagarna i Örebro 
5 februari 2013. Han konstaterade att de båda 
tillhör Sveriges ledande unga entreprenör-
skapsforskare.

Lina Andersson är docent i nationalekonomi 
och verksam vid Linnéuniversitetet. Hon fors-
kar bland annat om företagande bland utrikes 
födda.

– Resultaten från hennes forskning har 
publicerats i internationella vetenskapliga tid-
skrifter av hög kvalitet. Hennes forskning har 

Unga forskarpriset till Andersson och Thorgren

bild:	Jonas	G
ustafsson

Feldman främsta forskaren
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det nya användningsområdet. Från att ha varit 
ett kraftfullt och effektivt verktyg, har den bli-
vit underhållning och en ”nervkittlande upp-
levelse”.

Åsa Öberg poängterar att det nya använd-
ningsområdet inte är bättre än originalet. Det 
har helt enkelt förändrat syftet med tekniken.

Hon menar att alla företag kan satsa på 
”innovation by meaning”. Den här typen av 
innovation påverkas inte så mycket av externa 
faktorer, utan är mer beroende av företags-
ledarnas visioner, handlingar och drivkraft. 
En av de stora utmaningarna är att inse när 
en meningsinnovation är värdefull, och något 
att satsa på, och när den inte är det. [jg]

kontakta	asa.oberg@mdh.se

www.esbri.se

Renritar illustration 
om idén gillas

Knalleanda skapar uthålligt företagande
Sveriges	mest	kända	företagaranda	måste	vara	den	i	Gnosjö,	tätt	följd	av	
knalleandan	i	Sjuhäradsregionen.	I	boken	Uthålligt företagande. Om regionala 
förutsättningar och förhållningssätt	(Studentlitteratur,	2012)	jämförs	de	
båda	”andorna”	med	varandra,	och	med	företagskulturen	kring	Siljan.	Björn	
Brorström,	Anders	Edström,	Torbjörn	Ljungkvist	och	Margareta	Oudhuis	fin-
ner	affärssinne	i	Sjuhärad,	som	bland	annat	innefattar	Borås	textilindustri.	
Gnosjö	kännetecknas	av	teknisk	färdighet	medan	Siljansbygden	ståtar	med	
hantverksskicklighet.	Författarna	hävdar	att	uthålligt	företagande	handlar	
om	att	hantera	utmaningar	och	anpassa	verksamheten.	Företagarattityden	i	
regionen	är	en	viktig	faktor.	[åk]

Sponsrade läromedel inte opartiska
Den	pressade	ekonomin	har	fått	allt	fler	skolor	att	välja	sponsrade	
läromedel.	Riktlinjerna	säger	att	de	ska	vara	opartiska	men	så	är	
inte	fallet,	visar	Anna	Johnsson	Harrie	i	studien	Sponsrade läromedel 
i samhällskunskap.	Hon	är	forskare	i	samhällsämnenas	didaktik	vid	
Linköpings	universitet.	Johnsson	Harrie	har	granskat	två	skrifter	
som	behandlar	den	svenska	arbetsmarknadens	förändring	under	
1900-talet.	I	Svenskt	Näringslivs	skrift	är	det	entreprenörerna	som	
lyfts	fram	som	hjältar.	I	Arena	Skolinformations	version	är	det	i	stäl-
let	arbetarna	som	hyllas.	Genom	att	använda	båda	materialen	sam-
tidigt	får	eleverna	en	utmärkt	chans	att	träna	källkritik,	konstaterar	
Anna	Johnsson	Harrie.	[åk]

kontakta	anna.johnsson.harrie@liu.se

Innovation	är	inte	bara	ny	teknik	och	nya	pro-
dukter.	Det	kan	lika	gärna	handla	om	att	hitta	
nya	användningsområden	för	befintliga	produk-
ter,	så	kallad	”innovation	by	meaning”.

åsa öberg har lagt fram licentiatuppsatsen 
Innovation driven by meaning vid Mälardalens 
högskola. I den har hon studerat hur en teknisk 
lösning kan få nytt liv genom en ny användar-
upplevelse. Hon beskriver det som att fundera 
kring varför en produkt eller tjänst ska använ-
das, snarare än hur den ska användas. 

Öberg har använt sig av exempel från robot-
industrin. Bland annat har hon studerat ett 
tyskt företag som har omvandlat en avancerad 
industrirobot till berg- och dalbanan ”Robo-
coaster”. Roboten har getts ny mening genom 

Roboten som blev berg- och dalbana

»Vi ska inte vara utvecklings-
optimister, inte heller 

utvecklingspessimister. Vi ska 
vara utvecklingsaktivister.«
Per	Frankelius,	forskare	vid	Linköpings	universitet
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Den	globala	innovationskartan	håller	på	att	
ritas	om.	Den	traditionella	modellen	–	där	låg-
löneländer	står	för	produktionen,	medan	rikare	
länder	sköter	innovationen	–	håller	inte	längre.	
I	dag	kommer	innovationerna	från	alla	håll.
–	Vi	ser	bara	början	på	den	här	vågen,	säger	
Monica	Plechero.

the changing geography  of innovation 
– Chinese and Indian regions and the global 
flows of innovation är titeln på Monica Ple-
cheros doktorsavhandling. Det är en sam-
manläggning av fyra artiklar som på olika sätt 
studerar innovationsflöden till och från olika 
regioner i Kina, Indien och Europa. Särskilt 
har hon koncentrerat sig på Pune i Indien och 
Peking i Kina, samt på sektorerna mjukvara, 
bildelar och bioteknik.

– Den allmänna uppfattningen är att kine-
siska och indiska företag är bra på billig pro-
duktion. Nu börjar de dessutom bli aktiva 
inom innovation. De exporterar och sam-
arbetar i globala innovationskedjor, även med 
universitet i vår del av världen, säger Monica 
Plechero.

Framsidan på hennes avhandling pryds av 
maskrosor som låter sina frön flyga ut över 
världen. På samma sätt innebär innovatio-
nernas förändrade geografi att företag och 
regioner i utvecklingsländer tar mer plats på 
den globala arenan, menar Plechero.

Det handlar inte bara om ”passiva” inno-
vationsaktiviteter, som att köpa in maskiner, 
utrustning eller kunskap. Några av de under-
sökta företagen jobbar aktivt för att innovera, 
exportera och samarbeta med aktörer i andra 
länder.

– Kinesiska företag etablerar till exempel 
forskningscenter i utvecklade länder. De vill 
ta del av institutionerna och den gynnsam-
ma miljön. Forskningscentren fungerar som 
såbädd för innovationer.

plecheros avhandling bygger på resultat 
från två internationella forskningsprojekt som 
involverar över 2 300 företag och en mängd 
forskare. Hon finner innovationer från både 
Pune och Peking, men företagen väljer olika 
internationaliseringsvägar. Det beror dels på 

regionala faktorer, dels på sektoriella omstän-
digheter.

– Både i Pune och Peking rör man sig bort 
från lågkostnadsstrategier och satsar mer på 
kvalitet och nytänkande. De indiska företagen 
har fler globala länkar, särskilt inom mjukvara. 
De letar sig ut i världen och hittar nischade 
marknader där de kan utvecklas. De kinesiska 
företagen tar i stället främst fram innovationer 
för den stora, inhemska marknaden.

– Företagen som satsar på innovation och 
internationalisering är som svampar. De är 
snabba, växande och suger åt sig kunskap, till 
exempel om hur marknaden fungerar, säger 
Monica Plechero.

i väst är tillväxttakten mer stabil – och lång-
sammare. Har vi någon chans i det globala  
innovationsracet? Jodå, menar Plechero.  
Specialisering och samarbete är två smarta 
strategier.

– Företag i utveck-
lade länder bekymrar 
sig förstås över de nya 
konkurrenterna. Men 
tänk i stället på möj-
ligheterna för öppen 
innovation! Vad hän-
der när företag från olika 
kontexter möts? Jag tror att 
samarbeten kring innovation är 
den bästa lösningen. Alla kan dra 
nytta av det, förutsatt att reglerna 
är klara.

– När innovatörer från utveck-
lade länder går in i utvecklings-
länder behöver de anpassa 
produkten. Det görs bäst med 
hjälp av lokala partners. För-
sök hitta allianser i stället 
för att bekämpa varandra. 
Och se till att ingå i globala  
värdekedjor och innova-
tionsnätverk.

Monica Plechero konsta-
terar att många företag i väst 
ännu inte har förstått vidden 
av att innovationsgeografin 
förändras. De tänker fortfarande 
mest på produktion och konkur-
rens, inte så mycket på möjlig-
heter till innovationssamarbeten.

– när svenska företag, till exem-
pel inom telekom, lokaliserar sig till 
utvecklingsländer tar de med sig 
anställda hemifrån. Men de kan också 
dra nytta av den stora pool av ingenjö-
rer och andra kvalificerade personer som 
finns i Bangalore eller Pune. Arbetskraften 
är både billig och högkvalitativ där.

– Det är absolut möjligt för svenska före-
tag att hitta bra samarbeten i utvecklingslän-
der, det gäller bara att vara öppen för det. De 
måste leta, vara aktiva och ställa sig först i kön, 
säger Plechero.

kontakta m.plechero@irpps.cnr.it

Monica	Plechero	disputerade	vid	Lunds	universitet	i	december	
2012.	Där	var	hon	kopplad	till	Circle	samt	institutionen	för	kul-
turgeografi	och	ekonomisk	geografi.	Hon	forskar	vidare	inom	
samma	fält,	numera	vid	Italian	National	Research	Council	i	Rom.

Innovation i vågor 
från Kina och Indien
text åse karlén  bild ju liu
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258
aktiva entreprenörskapsforskare har 

hittills registrerat sig i databasen 
”Vem gör vad?” Saknar du någon? 

Gå in på	www.esbri.se/vgv

esbrinytt

R2B	–	ny	kursomgång
Engagerade deltagare i kursomgången 2009–2010.

Höstterminen	2013	drar	Esbri	igång	den	tredje	
omgången	av	From	Research	to	Business.	
Kursen	vänder	sig	till	både	doktorander	och	
postdocs	som	vill	lära	sig	mer	om	kommersia-
lisering	av	forskning.

vill du nyttiggöra dina forskningsresultat? 
Få värdefulla kontakter med entreprenörer 
och investerare? Lära känna ett gäng andra 
kommersialiseringssugna forskare? Och detta 
under ledning av erfarna lärare från bland 
annat Stanford University? Om du svarat ”ja” 
på dessa frågor bör du ta en titt på kursen 
From Research to Business (r2b).

I höst startar den tredje upplagan av den 
uppskattade kursen som genomförs av Esbri, 
med finansiering från Vinnova. Nytt för i år är 

att även disputerade forskare kan delta, och att 
det finns möjlighet att vara två personer på en 
idé.

– r2b är en konkret insats för att redan gjor-
da investeringar i forskning ska ge mervärde 
i form av nyttiggörande. Programmet hjälper 
doktorander och postdocs att utvecklas till 
innovatörer och entreprenörer, säger Magnus 
Aronsson, Esbris vd och en av initiativtagarna.

Programmet är öppet för deltagare från alla 
fakulteter och discipliner vid svenska universi-
tet och högskolor. Under ett år arrangeras fyra 
workshops, och mellan dem finns ett antal 
resursdagar då deltagarna tränar sina kom-
mersialiseringsfärdigheter.

Vid de två tidigare kurstillfällena deltog 
doktorander från 11  respektive 12  lärosäten 

– från Luleå i norr till Lund i söder. De kom 
från naturvetenskaplig, teknisk, samhällsve-
tenskaplig och medicinsk fakultet, och många 
bidrog med viktig marknadskunskap från 
andra länder än Sverige.

– Målet med r2b  är att ge deltagarna för-
ståelse för innovationssystemet, kunskap om 
kommersialiseringsprocesser samt tillgång 
till olika verktyg för att identifiera och värdera 
affärspotentialen i de egna forskningsidéerna.

– Vi arbetar med case och diskuterar bland 
annat hur personlig utveckling, ledarskap och 
gruppdynamik påverkar den entreprenöriella 
miljön, säger Magnus Aronsson. [åk]

Mer	info	på www.esbri.se/r2b

– Företag i utveck-
lade länder bekymrar 
sig förstås över de nya 
konkurrenterna. Men 
tänk i stället på möj-
ligheterna för öppen 
innovation! Vad hän-
der när företag från olika 
kontexter möts? Jag tror att 
samarbeten kring innovation är 
den bästa lösningen. Alla kan dra 
nytta av det, förutsatt att reglerna 
är klara.

– När innovatörer från utveck-
lade länder går in i utvecklings-
länder behöver de anpassa 
produkten. Det görs bäst med 
hjälp av lokala partners. För-
sök hitta allianser i stället 
för att bekämpa varandra. 
Och se till att ingå i globala 
värdekedjor och innova-
tionsnätverk.

Monica Plechero konsta-
terar att många företag i väst 
ännu inte har förstått vidden 
av att innovationsgeografin 
förändras. De tänker fortfarande 
mest på produktion och konkur-
rens, inte så mycket på möjlig-
heter till innovationssamarbeten.

– när svenska företag, till exem-
pel inom telekom, lokaliserar sig till 
utvecklingsländer tar de med sig 
anställda hemifrån. Men de kan också 
dra nytta av den stora pool av ingenjö-
rer och andra kvalificerade personer som 
finns i Bangalore eller Pune. Arbetskraften 
är både billig och högkvalitativ där.

– Det är absolut möjligt för svenska före-
tag att hitta bra samarbeten i utvecklingslän-
der, det gäller bara att vara öppen för det. De 
måste leta, vara aktiva och ställa sig först i kön, 
säger Plechero.

kontakta m.plechero@irpps.cnr.it

Innovation i vågor 
från Kina och Indien

Vinn på din uppsats
Esbri	och	Vinnova	arrangerar	Nytt&Nyttigt,	en	
uppsatstävling	som	riktar	sig	till	studenter	på	
kandidat-	och	magisternivå.	De	som	skrivit	de	
bästa	uppsatserna	om	innovation	och	nyttiggö-
rande	kan	tävla	om	resestipendier	till	ett	värde	
av	sammanlagt	65	000	kronor.	Sista	anmäl-
ningsdag	är	21	juni	2013.

www.innovationsuppsats.se
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 Ungt forskarforum, Entreprenörskaps-
forums satsning för att öka utbytet mellan 
unga entreprenörskapsforskare, har bytt 
ledning. Sedan hösten 2012 leds forumet 
av mikaela backman, anna jenkins 
och johanna palmberg, samtliga med 
koppling till Internationella Handelshög-
skolan i Jönköping.

 daniel örtqvist 
har fått en ny tjänst som 
professor i entrepre-
nörskap och innovation, 
Luleå tekniska universi-
tet. Örtqvist disputerade 
2007 på en avhandling 

om hur entreprenörer hanterar stress. Han 
är även knuten till forskningscentrumet 
Ciir.

 ulla johansson sköldberg, Göte-
borgs universitet, får 909 000 kronor från 
Torsten Söderbergs Stiftelse för projektet 
Mötet mellan konst och företagande: en 
närstudie av projekt i vg-regionen.

 Forskningsprojektet Financial Market 
Regulations, Entrepreneurship and Firm 
Growth har fått 2,4 miljoner i stöd från 
Vinnova. Projektledare är johan eklund, 
docent vid Internationella Handelshög-
skolan i Jönköping. Även karin hel-
lerstedt, anna jenkins och mattias 
nordkvist vid samma lärosäte har fått 
storstöd: 2,9 miljoner kronor från Ragnar 
Söderbergs stiftelse för sitt projekt om 
misslyckanden inom familjeföretag.

 alexander ljungqvist är nyanknuten 
till ifn. Han har en professur med inrikt-
ning mot entreprenörskap och finans-
vetenskap vid Stern School of Business, 
New York University.

 charlotta mellander, professor 
i nationalekonomi vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping, är Årets 
Jönköpingsbo 2012. Mellander är även en 
av forskarna bakom projektet Framgångs-
faktorer för besöksnäringskluster, som fått 
1 700 000 i anslag från Besöksnäringens 
forsknings- och utvecklingsfond.

 1 januari lanserade Copenhagen Busi-
ness School två nya plattformar för att 
stärka ämnena entreprenörskap respektive 
konkurrenskraft. daniel hjorth blir, 
tillsammans med serden özcan, ny aka-
demisk föreståndare för den första. Andra 
nyheter från samma lärosäte är rekryte-
ringen av lena olaison, william 
gartner och timon beyes.

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

titel Societal Entrepreneur-
ship: Positioning, Penetrating, 
Promoting
redaktörer Karin Berglund, 
Bengt Johannisson & Birgitta 
Schwartz
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78100-632-0

Samhällsentreprenörskap trotsar uppdel-
ningen mellan privat, publikt och icke-vinst-
drivande, och utmanar deras olika logiker. 
Samtidigt är det ofta en korsning mellan de 
tre sektorerna och involverar i stort sett hela 
samhället. I Societal Entrepreneurship träng-
er nio svenska entreprenörskapsforskare in i 
fenomenets mörka och ljusa sidor. De ger en 
bild bortom den som populariserats i medi-
erna, där framgång, berömmelse och tillväxt 
skapat rubriker. Ett flertal närgångna studier 
presenteras, liksom entreprenörskapets plats 
i skolsystemet – från förskola till universitet. 
Bokens övergripande tema handlar om posi-
tionering gentemot andra bilder av kollektivt 
entreprenörskap, och förslag ges på sätt att 
implementera och stödja den här sortens 
företagande i ännu större utsträckning än i 
dag. Boken riktar sig främst till forskare och 
studenter. [ha]

personnytt boktips

titel The Value of Arts and Cul-
ture for Regional Development. 
A Scandinavian Perspective
redaktörer Lisbeth Lindeborg 
& Lars Lindkvist
förlag Routledge
isbn 978-0-415-63837-1

Delar av The Value of Arts and Culture for 
Regional Development har tidigare publi-
cerats på svenska under namnet Kulturens 
kraft för regional utveckling (sns Förlag, 
2010). Den är nu omarbetad, översatt till 
engelska och utökad med 13 nordiska bidrag. 
Redaktörerna Lisbeth Lindeborg och Lars 
Lindkvist bidrar själva med flera kapitel. 
Lindeborg berättar historien om hur Holste-
bro, som 1966 utsågs till Danmarks tråkigaste 
stad, vände en nedåtgående utveckling när 
borgmästaren impulsköpte en staty av Gia-
cometti. Lindkvist skriver om Furillen utan-
för Gotland. Ön, tidigare avdankad kalkstens-
bygd, huserar numera ett världskänt hotell. 
Förutom redaktörerna bidrar 26 forskare och 
praktiker i boken. Bland annat studeras 
Roskilde- respektive Hultsfredsfestivalerna i 
två olika kapitel. Andra exempel som tas upp 
är Vara konserthus och Dalhalla. [jg]

Organisation och entreprenörskap – vid en för-
sta anblick två vitt skilda fält. Det ena andas 
ordning och reda, det andra nytänkande och 
skapande. Men i själva verket är de i högsta 
grad samexisterande.

organisatoriskt entreprenörskap är något 
av en tautologi, en ”tårta på tårta”. Det kon-
staterar Daniel Hjorth, redaktör för Hand-
book on Organisational Entrepreneurship. I 
det inledande kapitlet förklarar han varför: 
Entreprenörskap handlar alltid om organisa-
tion. Entreprenören tillför nya komponenter 
och arrangerar om de existerande, vilket resul-
terar i nya produkter, tjänster och lösningar. 
Och detta sker i någon form av organisatorisk 
kontext.

Boken innehåller 20 nyskrivna kapitel av 
europeiska, nordamerikanska och nyzeeländ-
ska forskare. Bland de nordiska forskarna finns 
till exempel Helene Ahl som diskuterar genus 
och entreprenörskap, Ester Barinaga som 
beskriver trögheten inom socialt entreprenör-
skap och Bent Meier Sörensen som bidrar med 
en fascinerande inblick i det kreativa produk-
tionsbolaget Zentropa.

Entreprenörskap 
är organisation

Konst och estetik, evolution, manage-
ment, strategi och innovation är några av 
utgångspunkterna för författarnas belysning 
av ämnet organisatoriskt entreprenörskap. 
Boken avslutas med ett kapitel om att leda 
och ledas. Inspirerade av Martin Luther, som 
på 1500-talet inledde den protestantiska refor-
mationen, spikar Daniel Hjorth och William 
Gartner upp 59 teser. Men deras handlar inte 
om försäljningen av avlatsbrev, utan om entre-
prenöriellt ledarskap.

Boken är utgiven av förlaget Edward Elgar 
2012 och har isbn 978-1-84980-378-6 [åk]

 entre_1-2013.indd   22 2013-03-05   15:10



e n t r é  1  •  2013  |  23www.esbri.se

Stora tillväxtdagen
16 april
Stockholm

Innovations, Entrepreneurial Uni-
versities and Economic Development
17–18 maj
Lund

International Helix Conference
12–14 juni
Linköping

ICSB
20–23 juni
Ponce, Puerto Rico

Academy of Management 
Annual Meeting
9–13 augusti 2013
Orlando, USA

Evenemangstips

Fler evenemang finns på 
www.esbri.se/konferenser

titel The Coming Prosperity. 
How Entrepreneurs are Transfor-
ming the Global Economy
författare Philip E 
Auerswald
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-979517-8

I en tid av minskande resurser, dålig eko-
nomi och klimatförändringar kan bilden av 
en blomstrande framtid – som vi själva kan 
skapa och påverka – verka lockande. Philip 
Auerswald är en sann optimist, och ur en 
ekonoms perspektiv målar han upp just den 
bilden i The Coming Prosperity. How Entre-
preneurs are Transforming the Global Eco-
nomy. Han förutsäger att entreprenörerna 
kommer rädda världen. Det är deras produk-
ter och tjänster som håller uppe den kapita-
listiska ekonomin, och förstärker livsduglig-
heten hos nya marknader. Auerswald sveper 
igenom modern ekonomisk historia och 
berättar om enskilda entreprenörers sam-
hällsförbättrande idéer runt om i världen. 
Som till exempel Karim Khoja, som startade 
det första mobilföretaget i Afghanistan. Eller 
Victoria Hale, vars icke-vinstdrivande företag 
hittat en medicin mot svarta febern. [ha]

titel Creating the Market Uni-
versity: How Academic Science 
Became an Economic Engine
författare Elizabeth 
Popp Berman
förlag Princeton 
University Press
isbn 978-0-692-14708-6

I usa arbetar många universitet aktivt för 
att skaffa sig en roll i världsekonomin. Den 
akademiska världen har en nära relation till 
marknaden, mycket mer så i dag än för bara 
några decennier sedan. Näringslivet betalar 
en stor del av den pågående forskningen 
och lärosäten i usa tar i dag åtta gånger fler 
patent än 1980. Hur har det blivit så här? När 
universiteten har behövt pengar har de sökt 
sig till marknaden, och när företagen dragit 
ner på sin egen forskning har de sökt upp 
akademisk kunskap. De två attraheras natur-
ligt av varandra, eftersom båda behöver vad 
den andra kan ge. Elizabeth Popp Berman, 
som skrivit Creating the Market University, 
tror även att staten har uppmuntrat uni-
versiteten att betrakta forskningen som ”en 
ekonomiskt värdefull produkt”. Hon berättar 
bland annat om hur universitetens innova-
tioner skapar ekonomisk tillväxt. [ha]

titel Innovation Systems 
and Capabilities in Developing 
Regions: Concepts, Issues and 
Cases
redaktörer Willie Siyanbola, 
Abiodun Egbetokun, Boladale 
Abiola Adebowale & Olumuyiwa 
Olamade
förlag Gower
isbn 978-1-4094-2307-2

I förordet till boken Innovation Systems and 
Capabilities in Developing Regions konstate-
rar Bengt-Åke Lundvall, Aalborg universitet, 
att innovationsstudier blir allt vanligare 
i utvecklingsländer. Faktumet att bokens 
alla fyra redaktörer har rötter i Nigeria visar 
att innovationsforskare från den här delen 
av världen nu är redo att ta steget ut på en 
internationell forskarscen. I boken presen-
teras innovationsforskning från exempelvis 
Botswana, Mexiko och Sri Lanka – länder 
som kanske inte anses ligga i forskningsfram-
kanten. Men de har skaffat sig en växande 
kunskap om hur deras ekonomier fungerar, 
och hur de konkurrerar på den globala mark-
naden. Ett av resultaten i boken är att värdet 
på innovation ökar när man involverar män-
niskor på gräsrotsnivå. Det gäller speciellt i 
områden som södra Afrika, där jordbruks-
samhällen fortfarande dominerar. [ha]

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

EvenemangstipsEvenemangstipsEvenemangstips

Maj 2013

17
Fredag

Entré nr 2-2013 
kommer ut i juni

Läs bland annat om 
entreprenörskap och 
kommunikation

Uddevalla på export 
Skiljer sig entreprenöriella anställda från själv-
ständiga entreprenörer? Vilka typer av nya 
företag är mest livskraftiga? Och hur funkar 
den tredje uppgiften i Storbritannien, Sverige 
och Österrike? Dessa frågor, och många fler, 
diskuterades i juni 2012. Då firade konferen-
sen Uddevalla Symposium 15-årsjubileum i 
Algarve, Portugal. 44 konferensbidrag har 
samlats i en forskningsrapport från Högskolan 
Väst (2012:02). Nästa symposium genomförs 
13–15 juni 2013, i Kansas City, USA. [åk]

Läs mer på www.symposium.hv.se

Mer offentlig 
innovation
För att utveckla och höja kvaliteten i 
den svenska välfärden måste offentlig sektor 
innovera mera. Med hjälp av olika regelverk och 
styrmedel kan nytänkande och utveckling belönas. 
Det och mycket annat diskuteras i Vinnovas rapport 
Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa orga-
nisationer. Rapporten är författad av Karin Hovlin, 
Sofie Arvidsson och Anders Ljung. [ha]

Ladda ner rapporten på www.vinnova.se
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»Uppmuntra 
till världsklass«

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

att utse huvudstad i Matlandet Sverige, 
dela ut Musikexportpris och nationella priser 
som Grammisar, Guldbaggar och Guldägg dri-
ver kvalitet. Men fler utmärkelser för idéer på 
regional och lokal nivå behövs.

Den kreativa sektorn tillför värden till andra 
branscher, har stor potential, skapar ekono-
misk och social tillväxt och kan bidra till håll-
bar utveckling. Men denna vedertagna insikt 
styr sällan satsningar på framtiden.

För att uppnå jämställda villkor med andra 
för samhället viktiga näringar är särbehand-
ling av sektorn ingen lösning. Men inom 
ramen för den nationella innovationsstrate-
gin kan icke-teknologisk innovation ges lika 
förutsättningar som annan innovation. Det 
är vägen som rådet för kulturella och kreativa 
näringar förespråkar, men det är en bit kvar 
till mål.

90 procent av företagen i den kreativa 
sektorn är enmansföretag. Även om deras 
största drivkraft ofta är att skapa mening, som 
avsiktligt eller oavsiktligt gagnar samhälle och 
människor, måste de verksamma kunna ersät-
tas för värden de reellt tillför. Men då behöver 
vi också kunna mäta olika värden.

När samhället investerar i innovation och 
betalar för forskning, måste man se till den 
stora investering av obetald egen tid som ska-
pande tar i anspråk. Sektorns fou är ofinan-
sierad och det behövs riskkapital. 

Sverige måste värna ett klimat som säkrar 
kreativa branschers globalt ledande positioner. 
Det behövs en yta där gemensamma frågor 
för sektorn fångas upp, och en röst som kan 
påverka förnyelse av näringspolitiken. Den 
kreativa sektorn låter sig inte ringas in som 

tiv som tagits av flera branschförbund till ett 
nätverk som säkerställer dialog och utgör en 
samlande struktur för utvecklingsfrågor och 
en samtalspart till politiken. Detta bör ske 
under 2013 för att ta vara på de satsningar 
inom programmet Kreativa Europa som eu 
förväntas införa från 2014. 
2) Verksamhetsstödjande bolagsstrukturer för 
service till småföretagande inom sektorn bör 
inrättas. Staten bör aktivt medverka till bil-
dandet av serviceföretag motsvarande läkar-
nas och tandläkarnas Praktikertjänst. Detta 
skulle tillåta verksamma att fokusera på sitt 
entreprenörskap, det vill säga utveckling av 
innehåll, i stället för administration. Dessa 
strukturer kan rymma pensions- och försäk-
ringslösningar.
3) Uppmuntra till världsklass. Flera kreativa 
näringar har utvecklats till världsklass genom 
att våga tävla och framgångsrikt hävda sig 
internationellt med en kombination av idé-
styrka, hantverk och kvalitet. Vi rekommen-
derar att staten aktivt katalyserar instiftande 
av ett stort antal nya utmärkelser på lokal, 
regional och nationell nivå.

den kreativa sektorn har kallats för ”det 
nya stålet”, men icke-teknologisk innovation 
bör ses som ett komplement till annan inno-
vation. När det nya stålet möter det gamla kan 
världens starkaste legering uppstå. Lusten till 
skapande arbete är stor hos många unga. Med 
rätt förutsättningar kan antalet verksamma i 
sektorn fördubblas på 5–10 år.

Sven-Olof	Bodenfors	

gruvdrift eller verkstadsindustri. Man måste 
lämna till sektorn att utvecklas på egna villkor. 
Det handlar också om att aktivt motverka för-
ringande attityder och marginalisering. Musik, 
dataspel, mode, reklam, film och litteratur 
(med flera) är internationellt framgångsrika 
områden som inte är dagsländor eller ska 
beskrivas som tillfälliga ”under”.

i rådets slutrapport finns tre förslag som 
har möjlighet att förverkligas:
1) En samlad röst. Den kreativa sektorn sak-
nar helt partsagerande intressesfärer som 
till exempel Iva, Teknikföretagen eller Svensk 
Handel. Staten bör aktivt stimulera det initia-

Är	den	kreativa	sektorn	”det	nya	stålet”?	Eller	daltas	det	för	mycket	med	kulturföretagarna?

Dela	din	åsikt	på	www.esbri.se/debatt

åsikten |  Sven-Olof Bodenfors

Sven-Olof	Bodenfors avslutade	nyligen	uppdraget	som	ordförande	i	regeringens	råd	för	kulturella	och	kreativa	näringar.	
Han	är	grundare	av	reklambyrån	Forsman	&	Bodenfors	och	delägare/styrelseledamot	i	flera	kulturella	och	kreativa	verksamheter.	
Han	nås	på sven-olof.bodenfors@fb.se

Sven-Olof Bodenfors
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