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Staden har blivit entreprenöriell

är din ingång till forskningsfälten entreprenörskap, innovation
och småföretagande.
Tidningen fungerar som en länk mellan forskare och
allmänhet genom att sprida aktuella forskningsresultat
utanför akademin. Entré ges ut av Esbri, med stöd från
Tillväxtverket och Vinnova. Den kommer ut med fyra
nummer per år. Prenumerationen är kostnadsfri. Vill du
adressändra, anmäla en ny prenumerant eller tipsa om
forskning vi bör uppmärksamma? Kontakta oss.
adress Esbri, Saltmätargatan 9, 113 59 Stockholm
Tel: 08-458 78 00 entre@esbri.se www.esbri.se
ansvarig utgivare Magnus Aronsson
redaktörer Jonas Gustafsson [jg], Åse Karlén [åk]
upplaga 18 000 ex
issn 1650-1691
skribenter Hanna Andersson,
Emilie Eliasson Hovmöller, Anna-Karin Florén,
Maria Marathon Sjöberg
omslagsillustration Johan Brunzell
design BrunzellDesign.se
tryck Strokirk-Landströms AB
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.
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– För cirkulära affärsmodeller handlar vissa
viktiga antaganden om marknadsförutsättningar som ligger relativt långt fram i
tiden, säger Marcus Linder.

Staden i nytt ljus
Politiker jobbar alltmer som entreprenörer.
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»Entreprenörskap är
		 en social fråga för mig«
			
			

Professor Shaker Zahra är årets mottagare av
Global Award for Entrepreneurship Research.

Andreas Mångs intresserar sig för
entreprenörskap ur genusperspektiv.
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»Samarbeten leder ofta
		 till innovation på båda sidor«
		
		

Lisa Melander har studerat hur företag
innoverar ihop med sina leverantörer.

Sabine Müller forskar
om hållbart företagande.		

Dansa din
innovation!
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ledaren
Ledare kan stimulera till kreativitet

Dansa i sommar
ingvar kamprad blev – inte helt förvånande – utsedd till ”Alla tiders entreprenör” i
Svenska Dagbladets omröstning nyligen. Det
är svårt att inte imponeras av vad han har
byggt upp. Men många glömmer att även en
Kamprad har haft sin resa. Det tog år av företagande innan han hittade ”rätt” affärsidé.
Nu under sommaren får många lite extra
tid för rekapitulation och reflektion. Man
ser saker som man inte ser i vardagens stress.
Några kanske börjar skissa på nya affärsidéer.
Det kan vara något som har funnits i bakhuvudet en längre tid, eller en idé som dyker
upp i stunden. Oavsett är det viktigt att prata
med potentiella kunder för att avgöra om det
faktiskt finns en affär i affärsidén. Annars är
det ju bara en idé…
På sidorna 4–5 skriver vi om Marcus Linders
avhandling. Han har forskat om miljöteknikföretag som letar rätt affär genom så kallade
cirkulära affärsmodeller. Lider du av idétorka,
kanske modern dans kan vara ett steg i rätt
riktning. Nina Bozic visar i alla fall i sin licentiatuppsats att dans stimulerar den kreativa
processen i företag (mer på sidan 7).
Ett bra sätt att få inspiration är annars att
ta del av ny kunskap. Det hjälper vi på Esbri
gärna till med, exempelvis via den här tidningen och via våra Estradföreläsningar. Båda
har funnits i över 17 år nu, men intresset fortsätter att öka. Under våren har vi slagit minst
två Estradrekord: 221 deltagare på en föreläsning, och 777 totalt under en termin (läs om
Estradvåren på sidan 21). Fler och fler väljer
även att följa vår webb-tv, och prenumerera
på Entré och nyhetsbrevet e-Entré – tack för
förtroendet!
Extra roligt är att majoriteten av dem som
kommer på Estradföreläsningarna och blir
prenumeranter är företagare eller arbetar på
företag.
Vi återkommer till hösten med nya nummer av Entré, Estradföreläsningar, Sweden-u.s.
Entrepreneurial Forum, Global Entrepreneurship Week. Och en hel del annat.
Trevlig sommar,

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se
www.esbri.se

Sven Hamlin avlivar myter om
kreativitet i boken Creativity and
Leadership in Science, Technology
and Innovation (Routledge, 2013)

Innovationskraft
med ny partner
Innovationskraft är en förutsättning för framgång, det verkar de flesta överens om. Men det
är inte lika självklart hur innovationskraften skapas. Enligt forskaren Mattias Axelson blir partnerskap en allt viktigare motor för innovationskraft. I Växla upp innovationskraften – Skapa nya
värden genom partnerskap (Ekerlids förlag, 2014)
ger han konkreta tips och verktyg som kan öka
innovationskraften. Axelson menar bland annat
att det gäller att förstå vad begreppet innovation
innebär i olika situationer, att skilja på olika typer
av partnerskap, att vara medveten om hinder och
fallgropar, samt att skapa en stabil grund för de
partnerskap man går in i. [jg]

44%

Så mycket minskar Europas
investeringar i miljöteknik.
Källa: Fores

Tillit skapar kunskap
Leverantörer sitter ofta på en massa
kunskap som – rätt använd – kan bidra
till innovation i det köpande företaget.
David T Rosell har lagt fram licentiatuppsatsen Knowledge Integration and
Innovation in Buyer-Supplier Collaborations vid Linköpings universitet. Han
har undersökt samarbeten mellan stora
tillverkningsföretag och leverantörer
inom tre branscher: energi, fordon och
telekom. Rosell finner att kunskapsöverföring sker på två sätt: via absorption (i samband med inkrementella
innovationsprocesser) respektive ackumulering (vid radikal innovation). Tillit
är en viktig ingrediens, särskilt när företagen samarbetar under lång tid. David
Rosells forskarkollega Lisa Melander
intresserar sig för samma ämne, läs mer
på sidan 20. [åk]

kontakta david.rosell@liu.se

Utveckla investeraravdraget
Anna Söderblom och Mikael Samuelsson har gjort en empirisk studie av 113 unga, svenska
innovationsföretag och deras finansiering. Resultaten visar att företagen är underfinansierade, speciellt när de är lite äldre och det är dags för expansion. Företagen använder
sig av olika finansieringskällor, men framför allt kommer pengarna från grundarna själva.
Specifikt för Sverige är att lite pengar kommer från familj och vänner. I stället är statlig
finansiering vanligare här än i andra länder. Forskarnas slutsats är att det behövs fler
vägar till finansiering. De menar bland annat att det borde bli enklare för privatpersoner
att investera i företag, exempelvis genom att utveckla investeraravdraget. Resultaten
finns i rapporten Sources of capital for innovative startup firms. An empirical study of the
Swedish situation (Entreprenörskapsforum, 2014). [jg]
e n t r é 2 • 2014 |
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Miljöteknikföretag
borde tjäna mer

text emilie eliasson hovmöller

Marcus Linder intresserar sig för lönsamheten i svenska miljöteknikföretag. I sin avhandling har han undersökt möjligheter
och utmaningar för verksamheter som vill utveckla affärsmodeller som skyddar miljön. En viktig slutsats är att miljöteknikbolag inte tjänar så mycket pengar som de borde.
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– Ett exempel är att anspela på miljövärderingar i sin marknadsföring. Det är en populär
metod för exempelvis rekrytering och för en del
konsumentprodukter, som hudvårds- och rengöringsprodukter. Men att anspela på kunders
miljövärderingar – och därmed goda vilja – verkar vara den svåraste vägen att få mer betalt för
låg miljöpåverkan, säger Marcus Linder.
En annan väg för miljöteknikföretag att nå
lönsamhet är att lobba för miljökrav som drabbar konkurrenterna hårdare. Ytterligare en väg
till ökad lönsamhet genom lägre miljöpåverkan
är att sälja funktion i stället för produkt. Göteborg Energi ab säljer till exempel en garanterad
inomhustemperatur till vissa kunder, i stället
för energi. Det som tidigare drev intäkter – kilowattimmar – blir därmed en kostnad. Genom
effektiviseringar i fastigheten ökar vinsten för
både kund och leverantör.

bild: Bettina Linder

– min utgångspunkt var att när minskad
miljöpåverkan ökar vinsten för företagen,
möjliggör det en positiv spiral. Mer vinst kan
leda till fler miljöinvesteringar, som leder till
mer vinst och så vidare. Det kan ge en omställning av samhället i hållbar riktning som är
både snabbare och mer välståndsskapande
än regleringslösningar, säger Marcus Linder,
Chalmers.
Han har jämfört små, svenska miljöteknikbolag med företag som ligger nära när det
gäller till exempel ålder, antal anställda och
branschklassificering. Linder finner att miljöteknikföretagen inte är så lönsamma som de
borde vara. I sin avhandling gör han en sammanställning av huvudsakliga vägar till ökad
lönsamhet för erbjudanden med låg miljöpåverkan. Att göra något miljövänligt kan också
vara en bättre kvalitetslösning.

– Det är svårt att ta betalt av kunder som inte ens är födda i dag,
säger Marcus Linder, Chalmers. Han syftar på att så kallade cirkulära affärsmodeller bygger på marknadsförutsättningar som
ligger långt fram i tiden. Linder har disputerat på avhandlingen
Capturing value from green offers – an examination of environmental differentiation and economic performance.

www.esbri.se

Ett annat exempel är en leverantör till bilföretaget General Motors som bestämde sig
för att sälja färgade dörrar i stället för färg till
dörrarna. Färgföretaget har därmed inga incitament att sälja maximalt med färg. Det ligger snarare i deras intresse att minimera färgåtgången.

i sin avhandling diskuterar Marcus Linder den så kallade cirkulära affärsmodellen,
en modell vars värdeskapande bygger på att
materiella komponenter återanvänds i produktionen. Det finns en del problem med
denna modell. Bland annat är den jämförelsevis svår att utvärdera utan stora investeringar.
– En ny affärsmodell är, innan den framgångsrikt etablerats på marknaden, egentligen bara ett antal gissningar kring efterfrågan
och kostnader. En smart entreprenör är ofta
duktig på att hitta sätt att utvärdera gissningarna innan han eller hon investerar kapital i
att realisera affärsmodellen.
– För cirkulära affärsmodeller handlar vissa
viktiga gissningar om marknadsförutsättningar som ligger relativt långt fram i tiden. Och
ju längre fram i tiden du behöver gissa rätt,
desto svårare är det att verifiera gissningarna
på förhand.
men linder betonar att det finns enorma
affärsmöjligheter i den cirkulära affärsmodellen. De stora lönsamhetspotentialerna ligger
framför allt i återtillverkning och återanvändning. Ett exempel är Xerox som återanvänder
många komponenter i kopieringsapparaten,
och som tar betalt per utskriven sida.
– Du får en helt annan affärs- och designlogik när allt du måste slänga är ett värde som
går förlorat.
www.esbri.se

I sitt arbete drivs Marcus Linder av att hitta
en snabbare väg till hållbar utveckling. Hans
förhoppning är att avhandlingen ska leda till
mer praktisk, användbar kunskap om möjligheter och utmaningar i att satsa på minskad
miljöpåverkan. Och till en bättre problemidentifiering som andra forskare sedan kan
bygga vidare på. Han hoppas också att det ska
bli enklare för entreprenörer att, med avhandlingens hjälp, utvärdera innovationer med
lägre miljöpåverkan.
Marcus Linder har fått ett stipendium från
Renova om 100 000 kronor för att arbeta vidare med dessa viktiga framtidsfrågor. Stipendiet använder han nu till att skriva en bok om
cirkulära affärsmodeller. Den vänder sig till
chefer på företag.
– Boken samlar forskningsresultat från hela
världen som berör ekonomiska möjligheter
och svårigheter med cirkulära affärsmodeller.

han har utöver detta påbörjat ett nytt forskningsprojekt om praktisk implementering av
cirkulära affärsmodeller. Tillsammans med
Chalmerskollegorna Mats Williander, Thomas
Nyström och Sofia Börjesson, bedriver han
forskningen i nära samarbete med väletablerade företag.
– Det är slående hur stort intresset är för de
här frågorna i näringslivet. Ofta finns det gott
om idéer i företagen om hur man ska minska
sin miljöpåverkan. Men många tvekar inför
hur idéerna ska realiseras affärsmässigt, säger
Marcus Linder.

kontakta marcus.linder@chalmers.se

lönsamhet & miljö
– så funkar det
• Resurseffektivare lösningar är ofta ekonomiskt
effektivare – men inte alltid givet den gamla
affärsmodellen. Många radikala förbättringar kräver exempelvis närmare kundrelationer för att bli
lönsamma.
• Svårigheten ligger i att fånga värdet, som ofta är
vida spritt. Investerare och entreprenörer behöver
därför fokusera extra mycket på att verifiera intäktsmodellen i fallet miljöinnovationer. Det genomsnittliga svenska miljöteknikbolaget är inte särskilt
lönsamt.
• Cirkulära affärsmodeller är ofta miljöeffektiva.
Samtidigt är de arbetsintensiva och missgynnas
av dagens skattesystem. Vi beskattar i dag arbete
högt och konsumtion av naturresurser lågt. En skatteväxling mot lägre skatt på arbete, och högre skatt
på förbrukade råvaror och energi, kommer troligtvis
leda till fler jobb och lägre miljöpåverkan.

e n t r é 2 • 2014 |
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Först barn
sedan företag
text hanna andersson bild anne ståhl

Hur påverkar familjeliv, föräldraskap och tillfredsställelse på jobbet
svenskarnas vilja att starta eget? Med utgångspunkt i att vi behöver ha
fler entreprenörer i ekonomin är det intressant att titta på skillnader inte
bara mellan könen, utan även mellan länder. Det menar Andreas Mångs,
som har skrivit en avhandling om entreprenörskap ur genusperspektiv.

– fler män än kvinnor är entreprenörer i
dag. Potentialen att öka entreprenörskapet i
Sverige är därför större bland kvinnor, säger
Andreas Mångs.
Han har bland annat undersökt hur kvinnor och män tänker kring att starta företag, speciellt i relation till föräldraskap och
familjeplanering. Resultaten, som bygger på
enkät- och registerdata, visar att barn fördröjer
såväl kvinnors som mäns företagsstart, men att
kvinnors fördröjs mer.
Samtidigt anger kvinnor oftare än män
familjerelaterade orsaker till varför de startar företag. Det handlar bland annat om att
vilja ha flexibla arbetstider, balans mellan
arbete och familjeliv, och möjlighet att arbeta
hemifrån. En slutsats är att kvinnor, i större
utsträckning än män, startar företag när det
är möjligt att förena företagandet med familjelivet.
– Vi ser inte att män anpassar sin företags-

6

| e n t r é 2 • 2014

Nationalekonomen Andreas Mångs har lagt fram avhandlingen Self-employment in Sweden: A Gender Perspective vid
Linnéuniversitetet.

start till familjesituationen på samma sätt som
kvinnor gör, säger Mångs.
En annan intressant jämförelse är hur
mycket tid olika grupper lägger på jobb respektive familj. Egenföretagare jobbar mer än
anställda i Sverige, det vet man sedan länge.
Men eventuella könsskillnader har man inte
lika bra koll på.
– I internationella studier har det visat sig
att företagande kvinnor arbetar väldigt lite,
faktiskt minst av alla. Det hänger ihop med
att i anglosaxiska länder används företagandet som ett sätt att kombinera arbete med
småbarnsliv. Därför blir företagarnas arbetstid
kortare än de anställdas. Vissa har antagit att
det skulle se likadant ut i Sverige, men här är
det snarare tvärtom.
Resultaten i Mångs avhandling visar att 30
procent av de företagande kvinnorna arbetar
i genomsnitt mer än 45 timmar per vecka.
Motsvarande siffra för anställda kvinnor är

www.esbri.se

omkring 7 procent. Andelen företagande män
som arbetar mer än 45 timmar uppgår till drygt
56 procent. Det ska jämföras med cirka 18 procent av de anställda männen.
– De som arbetar minst i Sverige är alltså
anställda kvinnor. Det har att göra med att vi
har ett så pass flexibelt system att företagande
inte är den optimala vägen att förena arbete
och familjeliv. I varje fall inte under småbarnsåren.

Det är värdefullt att arbeta
brett med könsroller

i länder som saknar en utbyggd barnomsorg
och har ett svagare föräldraförsäkringssystem
än Sverige, framstår företagande ofta som ett
attraktivt sätt att kombinera arbete och familjeliv. Speciellt för kvinnor. Företagandet blir
ett sätt att vara kvar i arbetskraften och ha en
inkomst. I Sverige ger vår relativt generösa
och flexibla föräldraförsäkring, tillsammans
med en offentlig subventionerad barnomsorg,
tillräcklig grund för att kombinera lönearbete
med familjeliv.
– Vi har helt enkelt inte samma behov av att
använda företagandet som ett sätt att korta
arbetstiden. Med andra ord förefaller kvinnors
företagande mer effektivt ur resursallokeringssynpunkt i Sverige.
Trots att egenföretagare i genomsnitt har
längre arbetstider så är de nöjdare med sin
arbetssituation än anställda.
– Resultaten pekar tydligt på att flexibla
arbetstider är en viktig förklaring till varför
företagare i allmänhet är mer nöjda med sin
arbetssituation än anställda, säger Mångs.

– Detta är värdefull information för arbetsgivare och beslutsfattare. Eftersom nöjdare
medarbetare tenderar att ha lägre sjukfrånvaro
och stanna längre på företagen, kan det vara en
bra idé att tillåta mer flexibla arbetstider.
När det gäller längtan efter flexibla arbetstider finns det ingen skillnad mellan könen
– alla vill vi vara fria. Däremot anger män oftare
hög inkomst som en viktig orsak till att starta
eget.

andreas mångs tror att det kan finnas flera

De kanske svarar mer i linje med exempelvis
förväntningar. Det är inget vi kan få svar på,
men det är något att fundera över.
Barn, genusföreställningar och ekonomi. Allt
det här påverkar varför vi, relativt sett, har så få
egenföretagande kvinnor.
– Det bottnar i normer, roller, idéer och tankar kring vem som är företagare och hur vi ser
på samhället i stort.
Mångs menar att vi tidigt måste börja tänka
på könsroller, och på vilka förväntningar vi har
på flickor respektive pojkar. Redan i skolan
måste vi försöka förändra och bredda synen
på hur alla intressen, ämnen och yrken kan bli
mer tillgängliga – för alla.
– Vill vi ha ett samhälle med fler kvinnor som
är företagare så är det värdefullt att arbeta brett
med könsroller. Inte bara specifikt ur ett företagsperspektiv, konstaterar Andreas Mångs.

förklaringar.
– Män ser sig kanske fortfarande som den
traditionella brödvinnaren. Det kan också vara
så att motiven i sig har en könsstereotyp konnotation. Det kan göra att svaren i en sådan här
undersökning ges som man tror att de förväntas av en. Vi kan se hur folk svarar, och dra slutsatser kring det. Däremot är det svårt att med
exakthet veta varför de har svarat som de gjort. kontakta andreas.mangs@lnu.se

Dansa dig kreativ
Modern dans kan göra företag mer innovativa. Det kommer Nina Bozic fram till i licentiatuppsatsen Dancing innovation – How can
we use knowledge from contemporary dance
to enable innovation in organisations?

www.esbri.se

bild: Istock

i sverige är vi bra på så kallad
inkrementell innovation, där en produkt
eller tjänst utvecklas stegvis. Däremot är vi
inte lika framgångsrika när det gäller radikal
innovation, att ta fram något helt nytt. Här
kan vi behöva lite extra skjuts. Det har Nina
Bozic från Mälardalens högskola tagit fasta
på i sin forskning om hur modern dans kan
påverka ett företags innovationsförmåga.
I sin jakt på likheter och skillnader mellan
dans och innovation har Nina Bozic bland

annat intervjuat koreografer från olika länder.
Hon har sedan jämfört dansarnas kreativa process med hur företag jobbar med innovation.
Det har resulterat i ett ramverk kring modern
dans och innovation, och i en praktisk metod
som stimulerar den kreativa processen. Till-

sammans med koreografer har Bozic utvecklat
övningar som ska utmana deltagarna att bejaka
sin kreativitet, och bli medvetna om hur de kan
jobba mer innovativt i sin egen arbetsmiljö.
Metoden har testats på 27 personer från olika företag och organisationer. Resultaten visar
att koreografiska verktyg kan användas för att
stödja innovationsprocessen och öka chansen
till radikal innovation.
Nina Bozics resultat bidrar till forskningen
om hur konstbaserade initiativ kan göra nytta
i näringslivet. Framöver vill hon forska om hur
dans kan användas för att påverka även det
strategiska innovationsarbetet i organisationer. [jg]

kontakta nina.bozic@mdh.se
e n t r é 2 • 2014 |
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Anpassa stödet
efter branschen
text jonas gustafsson bild keyvan alvandi
Elena Zukauskaite är verksam vid forskningscentrumet Circle, Lunds universitet. I höstas la
hon fram sin avhandling om hur institutioner
påverkar innovationsprocesser. Tioårsjubilerande Circle har varit en bra plats att doktorera
på, menar hon. Här är hon kontorsgranne med
flera av de tongivande forskarna inom området
innovation.
elena zukauskaite kom till Sverige från
Litauen 2007. I staden Kaunas i hemlandet
hade hon studerat kommunikation på Vytautas Magnus University. Efter examen fick hon
jobb inom pr och kommunikation på samma
universitet.
– Efter ett tag blev jag rastlös, och lite skrämd.
Jag hade en fast tjänst inom mitt utbildningsområde. Men jag jobbade med samma människor som jag hade studerat med. Vad skulle
hända nu, skulle jag bli kvar här resten av livet?
Jag var 25 år och kände att jag ville hinna prova
något mer, säger Elena Zukauskaite.
Hennes universitet hade ett utbytesprogram
med Sverige och hon började undersöka möjligheterna att åka hit för att studera vidare.
Den anrika universitetsstaden Lund lät lockande. Hon kollade igenom kurskatalogen efter
ett magisterprogram att söka, och valet föll på
Circles ”Society, Science and Technology”. Efter
programmet arbetade Zukauskaite ett år som
projektassistent på Circle. Sedan sökte och fick
hon en doktorandtjänst.
– Redan i Litauen hade jag funderat lite på
att doktorera, men jag insåg att det skulle vara
svårt att komma direkt till en doktorandtjänst i
Lund. Därför blev det den längre vägen.

i sitt doktorandprojekt har hon undersökt
vilken roll institutioner har i regionala innovationssystem. Det har nu resulterat i avhandlingen Institutions and the Geography of Innovation: A Regional Perspective.
I begreppet institutioner inom samhällsvetenskapen ingår lagar och regler, kultur och
vanor, normer och traditioner, rutiner i organisationer och kommunikationsvägar. Tillsammans bildar institutionerna ett ramverk
som innovationssystemets aktörer måste förhålla sig till. Elena Zukauskaite har bland annat
intresserat sig för hur institutioner på regional,
nationell och global nivå samspelar.
– Ofta undersöks skillnader i institutioner
mellan länder. Men även regioner påverkas
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Elena Zukauskaite har doktorerat vid Circle. Hennes forskning handlar om hur formella och informella institutioner påverkar
innovationsprocessen. Resultaten visar att samma institution både kan främja och hindra innovation – samtidigt.
– Det kan bli komplicerat när institutioner på olika nivåer motverkar varandra, säger hon.

olika av institutioner. Skillnader mellan institutioner är en av förklaringarna till varför regioner klarar sig olika bra ekonomiskt.
Hon har fokuserat på två typer av aktörer i Skånes innovationssystem: företag och
forskningsorganisationer. Hennes resultat
visar att institutioner har stor påverkan på
innovationsprocessen. Institutioner kan både
främja och hindra innovation. Sinsemellan
kan institutioner komplettera, stärka eller
motverka varandra i hur de påverkar innovationsprocesser. Och olika institutioner är olika
viktiga i olika faser av innovationsprocessen
eller företagandet.
– Innan man ens har påbörjat innovationsarbetet, behövs något som underlättar proces-

sen. Något som drar igång det hela. Det kan
vara ett regelverk som ändras och gör att någon
får en idé. Det är alltså ändringen i sig som är
avgörande, konstaterar Zukauskaite.
När innovationsprocessen väl är igång är det
andra institutioner som blir viktiga. Det kan
handla om ett regelverk som fanns där hela
tiden, men som man inte tänker på förrän man
stöter på patrull i sitt innovationsarbete. När
man har kommit ännu längre på väg i innovationsprocessen hittar man ofta sätt att anpassa
sig till institutionerna. Då blir det också vanligare att institutionerna blir tillgångar.
Om institutioner hindrar eller främjar innovation kan bero på vilken typ av innovation
man utvecklar, och på vem man är.

www.esbri.se

– För en forskare kan det till exempel vara
ganska lätt att söka och få finansiering från
Vinnova eller eu. Men för ett litet företag är
det mycket svårare. De har inte resurserna. De
kanske inte ens får söka vissa stöd.

skattesystemet är ett regelverk som ofta
nämns, framförallt som ett hinder, i samband
med entreprenörskap och innovation. Men
även här menar Zukauskaite att det kan hindra
och främja samtidigt.
– Det är svårt att säga något generellt om
sluteffekten av institutioners påverkan. Det
varierar från bransch till bransch, och från
individ till individ.
– Det beror också på hur stort det institutionella hindret är. En del hinder går ju inte att
komma över, i alla fall inte för en organisation
eller en individ. Som en lagstiftning som förbjuder ett helt forskningsområde, exempelvis
stamcellsforskning på embryon.

olika sätt och påverkar varandra. Det är såklart
svårt för lokalpolitiker att påverka nationella
regelverk, men de kan lyfta frågan.
– Även som forskare är det svårt att ta in alla
aspekter. Det är rätt komplicerat att mäta de
här sakerna, speciellt när det handlar om normer och attityder.
Elena Zukauskaite fortsätter att forska om
ämnet på Circle. Hon har varit kopplad till centrumet under hela sin tid i Lund och Sverige.
– Circle har varit ett bra ställe att doktorera på. Det är ett av de största centrumen för
innovationsforskning, vi firar tioårsjubileum i
år. Här får man jobba med flera av de forskare
som har varit med och utvecklat de begrepp
och teorier man studerar.
Hon syftar bland annat på Charles Edquist,
som var en av dem som började utveckla
hela innovationssystembegreppet, och Björn
Asheim, som bidragit mycket till förståelsen av
regionala innovationssystem.

zukauskaite har precis påbörjat en post-

Man kan inte bara
tänka regionalt
Informella institutioner, till exempel normer
och attityder, är ännu mer komplicerade. De
kan också både hindra och främja innovation.
Elena Zukauskaite har bland annat studerat
livsmedelsbranschen. Här fann hon en ovilja
att använda sig av innovationsstöd.
– Även om företagen kunde få stöd, ville de
inte ta emot det. Det var inte normen i branschen. Det är ett exempel på hur en informell
institution kan hindra innovation.
– Det här är väldigt svårt att påverka. Man
kan ju inte tvinga folk att ta emot stöd, eller att
ändra sina attityder. Det man kan göra är att
visa upp bra förebilder som tänker annorlunda,
och på det sättet försöka övertala. Men det är
inte en snabb process.

zukauskaite påpekar att det är lättare
att ändra regler än normer, men att de också
hänger ihop. Ändrade regler påverkar i förlängningen normer. Man kan ta rökförbudet på restauranger som exempel. Först var det en liten
grupp som var emot rökning, och som ville ha
ett förbud. Många rökare opponerade sig när
förbudet väl kom. Men till slut vande de sig,
och nu framstår rökning inomhus som konstigt
för de allra flesta. När regelverket är på plats,
ändras också normen.
Vad bör då policyfolket tänka på?
– De måste inse att branscher är olika.
Stödprogrammen måste anpassas till vilken
bransch man riktar sig. Och jag tror att det faktiskt går mer och mer i den riktningen nu. Man
kan inte heller bara tänka regionalt, även om
man är en region. Institutioner samverkar på
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doktjänst på Circle. Hon kommer att jobba
mycket med policyrelaterade frågor, och med
ett projekt kring så kallad smart specialisering
som är ett hett begrepp inom eu just nu. Hon
är också nybliven studierektor på Circle. I det
uppdraget ingår att ta nya tag kring utbildningen på centrumet. Magisterutbildningen
har legat på is några år, men nu jobbar de på
att den ska återupptas.
– Vi har växt mycket de senaste åren, och har
fokuserat på forskning och på tredje uppgiften.
Nu är det dags att ta tag i utbildningsbiten igen.
Efter postdoktjänsten väntar två år som fullfjädrad forskare på Circle. Elena Zukauskaite
blir alltså kvar minst fyra år till i Lund.
– Det känns inte lika skrämmande att ”fastna” längre. Jag tror att det delvis har med yrket
att göra. Som forskare jobbar man hela tiden
med olika projekt, det är alltid något nytt på
gång som man måste sätta sig in i. Kanske har
jag blivit lite äldre också…

kontakta elena.zukauskaite@circle.lu.se

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 innovationspolitik för hållbar tillväxt”.
Utöver detta finansieras Circle av Vetenskapsrådets Linnéstöd, Lunds universitet, EU samt
andra nationella, nordiska och europeiska forskningsfinansiärer.
Läs mer på www.circle.lu.se

Släpp höjdrädslan
Produktiviteten ökar när människor och arbetsplatser kommer närmare varandra, och när det
bor fler människor i stadskärnorna. Det visar
Cesisforskaren Johan P Larsson i sin avhandling
Nonmarket Interactions and Density Externalities,
som har lagts fram vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Enligt Larsson finns det
en föreställning i Sverige om att det är svårt att
bygga på höjden. ”Folk tycker att höga hus är fula,
helt enkelt. Men det finns ganska väl underbyggda forskningsresultat både från Sverige och från
andra platser som visar på stora fördelar med att
bygga på höjden. Som jag upplever det är stadsplaneringsdebatten i Sverige oinformerad om
täthetens fördelar, och ofta saknas ett perspektiv
på varför städer växer sig täta”, säger han. En av
slutsatserna i hans avhandling är att befolkningstäthet på regionnivå, stadsnivå och stadsdelsnivå
spelar stor roll för produktiviteten, som här mäts
i lön. En slutsats är alltså att vi inte borde vara
så rädda för att bygga på höjden i våra svenska
stadskärnor. Även Özge Öner från samma lärosäte har nyligen disputerat. Hennes avhandling
heter Retail Location, och delar av forskningen har
hon gjort tillsammans med Johan P Larsson. Özge
Öner är också kopplad till Cesis. [jg]

mer på cesis.kth.se

Tillväxtrum
i Norrbotten
I år genomfördes Ciirs vårmöte i nytt format:
som ett inslag i ett evenemang som någon av
centrumets partners arrangerar. Först ut i detta
nya sätt att samverka med policymakers var länsstyrelsen i Norrbotten. 14 maj hölls den årligen
återkommande konferensen ”Vi tar tempen på
länet” i teknikbyn Acusticum i Piteå. Huvudtemat
för konferensen var innovationer och ”attraktiv
tillväxt”. Ciirprofessorerna Håkan Ylinenpää och
Daniel Örtqvist medverkade i var sin workshop
kopplade till konferensen. Örtqvists hade rubriken
”Hur skapar vi ett attraktivt näringsliv i Norrbotten?” Till grund ligger en omfattande studie av
300 företag i Norrbotten. Resultaten visar att
företagens tillväxtambitioner är höga, och att
förutsättningarna för tillväxt i regionen är bra. De
främsta utmaningarna som företagarna lyfter
fram handlar om att fortsätta förbättra regionens
infrastruktur och attraktivitet för att tillgodose
rekryteringsbehoven de närmaste åren. Ylinenpääs workshop hade titeln ”Hur kan Facebook
bidra till attraktiv tillväxt i regionen?” Konferensen
lockade närmare 100 deltagare. [jg]

kontakta hakan.ylinenpaa@ltu.se
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Energiakademiet på Samsø öppnade 2007. Det är en mötesplats för lokalbefolkning, forskare, företagare, politiker, journalister, skolbarn, turister och andra med intresse för hållbar energi.

Lokala entreprenörer
stärker danska landsbygden
text maria marathon sjöberg bild realdania
Entreprenörer på landsbygden skapar värde,
både ekonomiskt och socialt. Och de vill bidra
till platsen där de lever och verkar. Det leder
både till innovativa lösningar och stärkt självkänsla bland lokalbefolkningen, visar Sabine
Müller i sin avhandling.
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bild: Julia Rolsted Stacey

sabine müller är uppvuxen i en liten by i
Österrike med bara 800 invånare. Där väcktes
hennes engagemang för entreprenörskap och
landsbygdsutveckling.
– Jag har alltid sett människor omkring mig
vara entreprenöriella och kreativa med det de
har. När jag fick möjlighet att doktorera inom
ämnet tyckte jag att det var fantastiskt. Det här
är verkligen något jag brinner för!
Med sin avhandling vill hon visa hur byar
på landsbygden berikas av entreprenöriell
verksamhet – bortom de traditionella sätten
att mäta tillväxt. Tidigare studier har fokuserat antingen på vad platsen bidragit med till

Sabine Müller har lagt fram sin avhandling Entrepreneurship and regional development: On the interplay between agency and context vid Århus universitet.
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bild: Privat

Vi kan inte bara
se på tillväxt som
något som skapar
arbetstillfällen
Per Carlborg

den entreprenöriella aktiviteten, eller på hur
entreprenörer bidrar till lokalsamhällets tillväxt. Müller ville se hur båda dessa aspekter
påverkade varandra.
– Jag ville studera hur resurserna på en plats
kan användas av entreprenörer, och hur de i
sin tur bedriver verksamheter som ger tillbaka
något till lokalsamhället. Det kan leda till nya
entreprenöriella aktiviteter som förhoppningsvis får hela regionen att växa, säger Sabine
Müller.

hon har studerat tre fysiskt olika regioner
på den danska landsbygden och intervjuat 28
entreprenörer om deras verksamheter. Müller visar att det inte går att likställa en del av
landsbygden med en annan. Entreprenörer
som hade sin verksamhet på mer isolerade
eller avlägsna platser, längre bort från ett
större samhälle, uttryckte oftare vikten av en
”tillsammans-är-vi-starkare”-attityd. De visade
större engagemang för samhällets överlevnad
än de entreprenörer som hade relativt nära till
en stad.
Entreprenörskap förknippas ofta med ekonomisk tillväxt och fler jobb, men många av de
entreprenörer som Sabine Müller har studerat
bidrar till värden långt över de rent ekonomiska.
– Vi kan inte bara se på tillväxt som något
som skapar arbetstillfällen. Det finns så många
fler dimensioner – socialekonomiska och sociala. Entreprenörerna bidrar inom många olika
områden. De gör det för att de verkligen är
personligt motiverade. De har en attityd som
säger: “Jag bor här, jag arbetar här och jag vill
bidra med vad jag kan – det här är mitt samhälle.”
– Det finns också en delad oro för bygdens
överlevnad, när folk lämnar bygden för staden.
Alltså behöver alla hjälpas åt för att säkerställa
att den egna bygden bibehålls eller växer.
Müller hittade 14 olika typer av värden som
entreprenörerna bidrar med till lokalsamhället.
Några ekonomiska värden är: Ny eller förstärkt
turism, nya jobb, och att inspirera till nytt
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företagande. Några socialekonomiska värden
är: Uppmärksamhet för regionen/platsmarknadsföring, att lyfta fram ny, lokal kunskap och
nya, restaurerade, eller transformerade naturliga eller kulturella värden. Att öka självkänslan i bygden, och skapa en känsla av att höra
hemma där, utgör några av de sociala värdena.

Tjäna på tjänster
Tjänster utgör en stor del av den ekonomiska kakan. Det gäller i samhället i stort, och
det gäller för företagen. Även traditionella
tillverkningsföretag satsar mer och mer på
tjänster. Och alla verkar tjäna på det – inte
minst kunderna.

sabine müller fann även entreprenöriella
föreningar på landsbygden. Ett exempel är killarna i en förening som byggde infrastrukturen
för trådlöst internet till hela sin bygd, eftersom
ingen av de stora internetleverantörerna tyckte
att det var tillräckligt lönsamt.
– De använde restmaterial, frigolitplattor
och kablar för att tillverka antenner. Sedan
frågade de traktens bönder om de fick sätta
upp antennerna på deras silos för att få bra
mottagning. Bönderna ville självklart bidra till
att bygden fick bra internetmottagning. Hela
samhället hjälptes åt för att sätta upp dessa
hemgjorda antenner.
– I dag är föreningen den största leverantören av trådlöst internet i den regionen i
Danmark. De gör vinst och allt återinvesteras i
föreningen. Nu expanderar verksamheten och
de tar teknologin vidare till Danmarks färjor,
berättar Müller.

kullagerföretaget skf drar in en tredjedel av sin totala försäljning på tjänster. Innovation handlar inte längre bara om att ha de
tuffaste produkterna. För att ligga på topp
måste även tillverkningsföretag kunna erbjuda innovativa tjänster. Det kan innebära allt
från underhåll, och utbildning, till avancerad
optimering av kundernas processer.
Per Carlborg har lagt fram licentiatuppsatsen Extending the Service Innovation
Concept – Realization and Productivity vid
Linköpings universitet. Han har undersökt
tre svenska, numera globala, tillverkningsföretag: abb, Aga och skf.
Carlborg utgår från en bredare syn på
begreppet tjänsteinnovation där även själva
användandet av tjänsten ingår, inte bara
utvecklandet av den. Det gör att kunden får
en viktig del i tjänsteerbjudandet och i innovationsprocessen. Hur mycket kunden deltar
varierar, bland annat beroende på kundens
kompetens, vilja och engagemang. Även vilken typ av tjänst det handlar om spelar in.
Carlborg skiljer mellan tjänster som i första hand har att göra med produkter som
leverantören tillhandahåller, och tjänster
som har mer med kundens egna processer
att göra. De två typerna kräver olika mycket
resurser från företaget som erbjuder tjänsten.
Tjänster som leder till produktivitetsförbättringar i kundens processer kan verkligen leda till ett ökat värde för kunden. Den
typen av tjänster blir allt viktigare, visar Carlborg i sin forskning. skf menar till exempel
att de sparade 3 miljarder åt sina kunder
genom sina tjänsteerbjudanden år 2011. [jg]

kontakta sabm@asb.dk

kontakta per.carlborg@liu.se

många entreprenörer på landsbygden
drivs alltså inte bara av att skapa ett ekonomiskt värde för sin egen firma, utan också av att
bidra till den lokala utvecklingen och regionens tillväxt.
– Ön Samsø är i dag till 100 procent självförsörjande när det gäller energi, bland annat
tack vare en man som startade ett projekt för
att han ville göra ön grön. Han involverade hela
samhället. Folk köpte andelar i vindkraftverk
och solcellsgårdar och började odla energigröda för att producera biodiesel. Alla drog
sitt strå till stacken och nu är ön energimässigt
självförsörjande. Det beror på att alla bybor
känner sig involverade och att de är en del av
hela projektet.
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Entreprenöriell och attraktiv:

Staden i nytt ljus
text jonas gustafsson illustration johan brunzell

Städer och kommuner sköts alltmer som företag. De upplever
konkurrens från andra städer, och möter konkurrensen genom
att marknadsföra sig. Ofta genom att satsa på storslagna
utvecklingsprojekt, som en ny stadsdel eller en idrottsarena.
Projekten genomförs nästan alltid i samverkan med näringslivet. Staden har blivit entreprenöriell, menar Ana Mafalda
Madureira och Alexander Paulsson som forskar i ämnet.
Det kan samtidigt innebära utmaningar för demokratin.

Städer
sneglar
gärna
mot
lyckade
exempel
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en entreprenöriella staden vill
locka till sig kreativa invånare och
företag. Den vill göra sig attraktiv för
investerare och främja tillväxt. Och
den gör det genom marknadsföring,
för att försöka etablera staden som
varumärke. Som exempelvis ”Stockholm, the Capital of Scandinavia”. Eller genom att satsa
på – ofta riskfyllda – marknadsledda och entreprenöriella projekt.
Den här typen av verksamhet pågår över hela världen, även om den kanske är vanligast i usa och resten
av västvärlden. Varför väljer politikerna ett näringslivsnära och entreprenöriellt arbetssätt?
– Det är ett attraktivt sätt att arbeta för politiker som
vill ändra bilden av sin stad. Det är lättare att få igång
projekt, och projekten genomförs snabbare, i samverkan med privata aktörer. De blir synliga tecken på att
politikern har gjort något för sin stad. Städer sneglar
gärna mot lyckade exempel, som Bilbao eller Glasgow,
som har lyckats återuppfinna sig själva efter en längre
period av nedgång. De ser upp till förebilderna och vill
göra samma resa, säger Ana Mafalda Madureira.
– Det blir också en typ av spiralgång i det. Ju mer
man jobbar nära det privata näringslivet, desto mer av
deras jargong och arbetssätt tar man till sig. I och med
det sänks tröskeln för nästa samarbete.
”Den entreprenöriella staden” som begrepp används
inom forskningen för att beskriva just de här nya sät-

ten att driva en stadsförvaltning. Madureira menar att
det är ett synsätt snarare än en regelrätt teori.
Än så länge är begreppet inte speciellt spritt, men
det kommer säkert att öka i användning. För det finns
ett tryck, både från eu och nationellt, på att städer ska
bli entreprenöriella och samarbeta ännu mer med det
privata näringslivet. Det kommer regelbundet rapporter från eu om hur städerna ska lyckas med förändringsarbetet. Många incitament från eu går också ut
på att främja samarbeten mellan det offentliga och det
privata. För att få pengar måste ett sådant samarbete
finnas.
– Dels är det ett sätt att skaffa resurser. Men tanken
är också att öka förståelsen för det privata näringslivet.
En stor del av jobben skapas där, och för att dra till sig
fler företag och skapa sysselsättning, har man insett
att det behövs en större förståelse hos den offentliga
sektorn. På så sätt kan man säga att det ligger något
ödmjukt i det här sättet att jobba.
– Men det finns även en ideologisk del i skiftet mot
mer entreprenöriella arbetssätt. Många har tappat tron
på den offentliga, keynesianska interventionspolitiken som präglade 1970-talet, konstaterar Ana
Mafalda Madureira.
Alexander Paulsson har undersökt två större utvecklingsprojekt i Skåne. Närmare bestämt två idrottsarenor i Lund, en som blev av och en som inte blev av.
– En av anledningarna till att jag kom in på ämnet
arenor var att det var ganska omdiskuterat för 4–5 år
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brunnshög är likt Bo01 på många sätt. Lunds kommun drog igång utvecklingen, men ingen privat aktör
var intresserad till en början. Området ansågs ligga för
långt från de centrala stadsdelarna. Sedan lyckades man
få dit eu:s stora forskningssatsningar max iv och ess,
och området fick en känsla av framåtanda, kunskap och
innovation. Då blev det plötsligt mycket intressant för
näringslivet.
Madureiras huvudintresse är hur den entreprenöriella staden påverkar stadsplaneringen. En utmaning
är att fokus ofta hamnar på att locka till sig de kreativa
människorna, och på att skapa områden som främjar
staden som tillväxtmotor och investeringsmagnet.
Gentrifiering är därför något man måste tänka på i
den här typen av projekt. När Norra Sorgenfri i Malmö
utvecklades, visste stadsplanerarna att risken för gentrifiering var stor. Men de visste inte vad de skulle göra
åt det. Gentrifiering är ett fenomen som dessutom ofta
sprider sig. Många av de inblandade aktörerna tycker
dock att det är bra, de vill gärna höja områdets status
och få dit fler höginkomsttagare.
– Privata aktörer vill se snabba resultat, de är inte
lika intresserade av projekt med lång tidshorisont. Det
innebär att komplexa problem hamnar i skymundan
i den entreprenöriella staden. Som till exempel frågor
kring arbetslöshet, bostadslöshet och drogberoende.
Därför måste de ”gamla” sätten att göra saker finnas
kvar. Alla problem och utmaningar som en stad möter
kan inte lösas med entreprenöriella tillvägagångssätt,
säger Ana Mafalda Madureira.
– Flera av stadsplanerarna jag intervjuade var ganska uppgivna när det gäller att lösa städernas sociala
problem med entreprenöriella projekt. De sociala
bitarna kan vara med från början i ett projekt, men
skalas sedan bort under vägens gång. De privata aktörerna är helt enkelt inte intresserade. Stadsplanerarna
är medvetna om problematiken, men verkar ha gett
upp på förhand. Jag trodde nog att de skulle ha lite mer
fighting spirit och tänka mer utanför lådan.

många menar att en konsekvens av städernas mer

Ana Mafalda Madureira från Blekinge tekniska högskola har undersökt flera stora utvecklingsprojekt i
Malmö och Lund. Hon presenterar
sina resultat i avhandlingen
(Re)acting the City. Physical Planning
Practices and Challenges in Urban
Development Projects of the Entrepreneurial City.

bild: Erika Weiland

paulsson utgår från de här tre kriterierna och har
ägnat sig mest åt det sistnämnda, om samverkan. Få
kommuner anser att de har möjlighet att själva bekosta
ett arenabygge, de genomförs nästan alltid i samverkan
med minst ett privat företag.
– Politiker vill helst inte tala om arenabyggen i termer av marknadsföring. De poängterar mycket hellre
att det fanns en bra möjlighet till samverkan med en
viss byggherre, och att det gjorde bygget möjligt. Sedan
pratar politiker gärna på ett mer generellt plan om att
ett sådant projekt även innebär positiv uppmärksamhet för staden, och därmed bidrar till attraktionskraften. Men att säga att det bara handlar om identitet
och marknadsföring är att förenkla väl mycket.
– I usa är det lite skillnad. Där är det inte ovanligt att
idrottslag flyttar mellan städer. Då kan en ny, fin arena
vara ett bra lockbete. Det slår inte igenom på samma
sätt i Sverige, även om tankar om konkurrens finns här
också.
För politiker och tjänstemän handlar mycket om att
få projektet att gå runt. Och för att få till ett stabilt samarbete med en privat byggherre krävs kreativitet från
stadens sida. Det är inte ovanligt att byggherrar väljer
att samverka när de erbjuds något lockande i utbyte,
exempelvis möjligheten att köpa attraktiv mark intill
ett arenabygge. Kommunen får sedan stå för den ofta
kostsamma driften.
– Genom att lova bort mark för byggnad av bostäder
eller kommersiella fastigheter i uppgörelsen, binder
man byggherren till arenaprojektet. Sådana gåvoutbyten skapar moraliska band mellan parterna, och
det blir svårare för båda att dra sig ur i ett senare skede.
Men den här typen av uppgörelser passar inte riktigt in i kommunens vanliga verksamhet. Det krävs en
entreprenöriell organisering för att få till det.
– Arenabyggen bryts ofta loss från den ordinarie
verksamheten, de blir byråkratiska undantag. Det finns
ingen permanent grupp inom kommunen som jobbar
med sådana frågor. I stället bildas en speciell styrgrupp
där representanter från både kommunen och den
privata sidan ingår. Man frångår de byråkratiska rutinerna, även om det i grunden finns ett formellt beslut
som är taget på rätt sätt.
– Att den privata näringsidkaren får rätten att köpa
mark av kommunen behöver inte ses som något problem. Det är ingen på kommunsidan som tjänar privat
på avtalet. Bostäder och lokaler är ofta en bristvara som
kommunen ändå behöver mer av, får man höra. Det ses
som ytterligare en vinning för kommunen, säger Alexander Paulsson.

Ana Mafalda Madureira har studerat Brunnshögsprojektet i Lund, samt Bo01-mässan, Norra Sorgenfriprojektet och Hyllie i Malmö. Bo01 är ett typiskt
entreprenöriellt stadsprojekt, menar hon. Många nya
arbetssätt utvecklades i Malmö enkom för det projektet. Det var ont om tid, men man hade gott om pengar
och mycket mark. Många entreprenörer ville därför
vara med i projektet. De såg det som ett sätt att återhämta sig från de dåliga åren i början av 1990-talet.

bild: Andreas Leon

sedan. Det var flera kommuner som hade en hel del
utmaningar med olika arenaprojekt. Det gick liksom
inte att undgå, säger Alexander Paulsson.
I forskningen om entreprenöriella städer nämns
ofta tre kriterier som ska vara uppfyllda för att en stad
ska räknas som entreprenöriell. 1) Staden ska känna
sig utsatt för konkurrens från andra städer, till följd
av globaliseringen. Man konkurrerar bland annat om
nya investeringar, företagsetableringar och befolkningstillväxt. 2) Staden ska ägna sig åt olika marknadsföringsprojekt för att kommunicera en positiv bild och
därigenom möta konkurrensen. Till exempel genom att
bygga arenor eller arrangera stora, uppmärksammade
evenemang. 3) För att klara av detta tänker man sig att
det offentliga måste samverka med det privata för att
projekten ska kunna genomföras. Att enbart förlita sig
på skattemedel räcker inte.

Alexander Paulsson är företagsekonom vid Lunds universitet. I sin
avhandling Arenan och den entreprenöriella staden. Byråkrati, viljan
att samverka och gåvans moraliska
ekonomi har han studerat två projekt
för idrottsarenor i Lund.

entreprenöriella inställning är att det offentligas makt
minskar. Och att städerna släpper fokus på välfärden.
Finns det en risk att städer blir för entreprenöriella?
– Det beror mycket på sammanhanget, och på vilka
politikerna är. Malmö har engagerat sig i flera riskfyllda, entreprenöriella projekt. Samtidigt har staden
jobbat med många projekt som inte alls passar in i
ett entreprenöriellt arbetssätt. Men de syns inte lika
mycket, och får inte samma uppmärksamhet.
– Det är svårt att säga om det entreprenöriella
arbetssättet verkligen bidrar till den ekonomiska
utvecklingen. Det är så många saker som samverkar.
Man måste se det som en process. Det är inte allt eller
inget. De entreprenöriella tillvägagångssätten är bra
för vissa projekt, men inte alls bra för andra, slår Ana
Mafalda Madureira fast.
Även Alexander Paulsson intresserar sig för de
e n t r é 2 • 2014 |
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Arenabyggen
är byråkratiska
undantag

demokratiska frågeställningarna. Beslutsprocessen
kring ett arenabygge är ofta höljd i dunkel för medborgarna. Frågan har sällan diskuterats i valdebatten, och
det är svårt att säga vad man tycker, eller att helt rösta
ned ett bygge. Men visst ifrågasätts byggena titt som
tätt. Skattepengarna kunde kanske ha använts på ett
bättre sätt?
– Man kan diskutera länge om det är arenor som
kommunerna bör lägga pengar på, och om det entreprenöriella tillvägagångssättet i så fall är det bästa.
Eller om kommuner bör fokusera på att leverera välfärd till medborgarna. Samtidigt är en arena en källa
till glädje för många i kommunen, så man ska inte
svartmåla det heller, säger Paulsson.
Han menar att många politiker redan jobbar som
entreprenörer. De ska visa på handlingskraft och se till
att kommunerna utvecklas. För att göra det samverkar
de med olika privata aktörer.
– Problemet uppstår när den här typen av lösningar
blir regel snarare än undantag. Då tror jag att man bör
vara på sin vakt. Jag tänker mig att det ligger en kunskap kring vad som är rätt och riktigt i att kommuner

följer vissa byråkratiska rutiner. När de går ifrån dessa,
och närmar sig entreprenörskapet, kan det också bli
ett demokratiskt problem. Vad är uppdraget, vad har vi
som politiker fått mandat från väljarna att göra?

alexander paulsson har inte sett någon större skillnad i de olika partiernas syn på det här. Det finns en samsyn i att det är så här man gör.
– Att städer och kommuner jobbar på det här sättet
har blivit en stark norm, det ses inte som något konstigt
alls. Vi ser det inte bara i stora städer, utan även i småkommuner och över hela landet. Det blir ett sätt att gå
ifrån den tråkiga byråkratin. Det blir lockande i sig för
många politiker att jobba mer som näringslivet.
– Och det är klart att konkurrensen mellan städer är
ett viktigt skäl till att det är så. Även om politikerna inte
alltid vill erkänna det, säger Paulsson.

kontakta
mafalda31@gmail.com
alexander.paulsson@fek.lu.se

Läs mer om den entreprenöriella staden
Roland Andersson: Attraktiva städer – en samhällsekonomisk analys. Byggforskningsrådet, 1998
Anne M Cronin och Kevin
Hetherington (red): Consuming the Entrepreneurial City:
Image, Memory, Spectacle.
Routledge, 2008
Tove Dannestam: Stadspolitik i Malmö. Politikens
meningsskapande och
materialitet. Avhandling,
Lunds universitet, 2009

Edward Glaeser: Stadens
triumf – hur vår största uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och
lyckligare. SNS Förlag, 2012

Tim Hall och Phil Hubbard
(red): The entrepreneurial
city: geographies of politics,
regime and representation.
John Wiley & Sons, 1998

Stephen Goldsmith: The
Entrepreneurial City: A
How-To Handbook for Urban
Innovators. Manhattan Inst,
1999

David Harvey: From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in
Urban Governance in Late
Capitalism. I Geografiska
Annaler. Series B, Human
Geography nr 1, vol 71, 1989

Jill L Grant: Seeking Talent
for Creative Cities. The Social
Dynamics of Innovation.
University of Toronto Press,
2014 (se boktips på sidan 22)

Peter Eisinger: The Politics of
Bread and Circuses: Building
the City for the Visitor Class.
I Urban Affairs Review nr 3,
vol 35, 2000

Bob Jessop: An Entrepreneurial City in Action: Hong
Kong's Emerging Strategies
in and for (Inter)Urban Competition. I Urban Studies, nr
12, vol 37, 2000

Charles Landry: The Creative
City: A Toolkit for Urban innovators. Earthscan, 2000
Veselinka Möllerström:
Malmös omvandling: Från
arbetarstad till kunskapsstad.
En diskursanalytisk studie
av Malmös förnyelse. Lunds
universitet, 2011
Andy Thornley: Urban
Regeneration and Sports
Stadia. I European Planning
Studies nr 7, vol 10, 2002

Centrala begrepp i forskningen
Begreppet den entreprenöriella staden brukar tillskrivas
David Harvey (1989).
Gentrifiering är ett begrepp inom framför allt stadsplanering. Betecknar en social statushöjning av ett område.
Gentrifiering sker exempelvis genom påkostade nybyggen,
eller genom nyinflyttning av invånare med betydligt högre
inkomster än den ursprungliga befolkningens. Begreppet
myntades 1964 av sociologen Ruth Glass.
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Creative cities – kreativa städer – handlar om stadsplanering, och om hur städer kan locka till sig talangfull arbetskraft genom att vara attraktiva. Charles Landry bidrog till
utvecklingen av begreppet i slutet av 1980-talet, och är en
av de tongivande forskarna inom ämnet. Även Richard Floridas forskning om den kreativa klassen har bidragit till att
göra begreppet känt.
Källor: Tove Dannestam, Alexander Paulsson och Wikipedia

www.esbri.se

Way Out West värd 50 miljoner
Tommy D Andersson är professor emeritus i marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han är förgrundsfigur inom nordisk forskning
om turism- och evenemangsekonomi. Andersson har bland annat studerat stora
evenemang som Bob Dylan och Bruce Springsteen på Ullevi, samt friidrotts-VM
i Göteborg 1995. Hans fokus har varit hur man mäter och analyserar effekter av
evenemang. Evenemang kan betyda mycket för en stad – även för de invånare som inte
besöker det, menar Andersson. Han har även sett till sociala och miljömässiga värden, och
har exempelvis följt musikfestivalen Way Out Wests strävan att bli ett hållbart evenemang.
Ett av resultaten är att festivalen skapar ett samhällsekonomiskt värde för Göteborg, motsvarande 50 miljoner kronor. I Från Bob Dylan till Way Out West. En vänbok till Tommy D Andersson
(Bas Förlag, 2014) sammanfattas delar av Anderssons forskning. Redaktörer är John Armbrecht, Erik
Lundberg och Lena Mossberg. [jg]

Kulturen gör staden
Den kreativa klassen, kulturella och kreativa
näringar, attraktionskraft – tre olika termer
som försöker fånga hur kultur hänger ihop
med samhällsutvecklingen i stort, och med
lokal ekonomisk tillväxt i synnerhet. Kulturekonomen Pier Luigi Sacco anser att vi är inne
i en tredje fas i relationen mellan kultur och
pengar: Kultur 3.0. Kulturen har blivit systemövergripande, menar han. Det handlar inte längre
bara om olika verksamheter inom kulturområdet,
och hur de kan kopplas till ekonomin. Kulturen
genomsyrar hela det ekonomiska och det sociala
livet i städer och regioner. Den påverkar alla branscher och alla system. Därför
borde vi numera prata om kulturella – snarare än om industriella – distrikt.
I Kultur 3.0 – Konst, delaktighet, utveckling (Nätverkstan, 2013) visar Sacco
också att kulturens indirekta påverkan på ekonomin är viktigare än de
direkta, mätbara effekterna. [jg]

686

patentansökningar per en miljon
invånare hade Malmö 2008. Det
räckte till en fjärdeplats i världen.
Eindhoven i Holland ligger etta
med 2 289 patent, före San Diego
och San Francisco.
Källa: OECD

»Vi gratulerar Stockholm och Uppsala
samt Kiruna och Varberg!«
Charlotta Mellander är en av forskarna bakom ”Bäst att bo”-indexet.
18 mars föreläste hon om attraktiva städer på Esbris Estrad.

5

Miljonregn över stadsforskning
viktiga faktorer för
att bli en hållbar stad

1. Kommunens eller aktörernas kapacitet att arbeta
för en hållbar stadsutveckling
2. Mandat att göra det
3.Tillgängliga resurser, såväl pengar som kompetens
4.Processernas omfattning och önskat resultat
5.Den kollektiva viljan att uppnå en hållbar stadsutveckling

Hur kan Europas städer ge sina invånare ekonomiskt
välstånd, social sammanhållning och en hållbar miljö
– samtidigt? Det är en av de övergripande frågeställningarna i det europeiska forskningsprogrammet
JPI Urban Europe som nu tilldelas totalt 10,6
miljoner euro från olika forskningsfinansiärer.
22 miljoner kronor kommer från svenska
Formas. Bland dem som får stöd finns
professor Ron Boschma, föreståndare
för Circle, Lunds universitet. [jg]

Källa: Paul Fentons licentiatavhandling Five factors for urban
sustainability – exploring influences on municipal strategic
planning (Linköpings universitet, 2014)
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porträttet | Shaker Zahra
professor shaker zahra kommer från ett av kairos fattigaste områden:

»Entreprenörskap är
en social fråga för mig«
text anna-karin florén bild university of minnesota
Shaker Zahra drivs av ett socialt patos och en
tro på entreprenörskapet som möjliggörare.
Uppväxtåren i ett av Kairos fattigaste områden, och de många internationella arbetsplatserna, har präglat hans forskning. I år
belönas Zahra med Global Award for Entrepreneurship Research.
– det har varit ett fantastiskt år hittills! När
man arbetar med något under lång tid utan att
veta om det kommer att göra någon skillnad,
betyder ett pris att resan varit mödan värd. Jag
har dessutom haft problem med hälsan. Priset
har hjälpt mig att ta mig igenom en svår tid,
säger han.
Shaker Zahra har gjort en lysande forskarkarriär. Sedan studietiden har han arbetat i
alla fem världsdelar, med gästprofessurer vid
universitet i Europa, Mellanöstern och Asien.
Men han har hela tiden haft usa som bas, i dag
är han professor på Carlson School of Management vid University of Minnesota. I den långa
raden av titlar står också hedersdoktor vid
Handelshögskolan i Stockholm och Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

för sin forskning belönas han i år med det
svenska entreprenörskapsforskningspriset
Global Award for Entrepreneurship Research
med motiveringen ”För hans arbete om entreprenörskapets betydelse för skapande, absorption och omvandling av kunskap”.
Men bakom yrkesvalet ligger en annan verklighet – erfarenheter av mänskligt lidande,
som Zahra bevittnade under sin barndom.
– Jag växte upp i Egypten, 75 kilometer
norr om Kairo, i ett av stadens vackraste områden. Men också ett av de fattigaste. Människor svalt, många var beroende av utländska
biståndsgivare för att få mat för dagen. Jag
funderade mycket över hur fattigdom skulle
kunna förebyggas.
Möjligheten att driva en liten verksamhet,
med lokala resurser, kan ge människor en
väg ut ur armodet. Entreprenörskap skapar
arbetstillfällen och är ett sätt att komma till
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Shaker A Zahra

rätta med fattigdom och underutveckling, även
i usa, menar han.
– Entreprenörskap en social fråga för mig.
Shaker Zahra flyttade till usa för att studera
på college. Han längtar fortfarande hem till
Egypten, men vill inte tillbaka på grund av den
politiska situationen.

– Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är viktigare,
dessutom är jag pacifist. Det är lustigt, men i
dag har det större betydelse vilken kultur eller
vilket trossystem du tillhör, än vad det hade
när jag var ung. Jag läste både kristen och muslimsk teologi innan jag kom till usa.
En stor del av Shaker Zahras forskning har

www.esbri.se

Det måste finnas
en tändande gnista
bedrivits internationellt. Han har bland annat
bidragit till att blottlägga några mindre smickrande (van)föreställningar bland västerländska forskare.
– Tack vare mitt internationella arbete träffar jag människor som har andra utgångspunkter än amerikanska forskare.
En genomgång av befintliga amerikanska
studier över multinationella företag som verkar i Hongkong, visade till exempel att forskare
ibland underlåter att ta hänsyn till lokala förutsättningar.
– De antog helt enkelt att väst och norr är
överlägsna, och att kunskap endast flyter åt
ett håll.

zahra började studera vad växande västerländska företag lär sig av nya marknader, i
de minst utvecklade länderna. Hans forskning
visar på stora skillnader i hur europeiska och
amerikanska företag beter sig på nya marknader. Europeiska företag är lite långsammare.
De bygger starkare relationer, men är inte så
duktiga på marknadsföring. De amerikanska
företagen är mer pr-orienterade. De säljer
först och bygger relationer sedan.
– Det är viktigt att studera vilka aktiviteter
som gör vissa företag mer kreativa och dynamiska, så att man inte bedriver forskning som
bygger på förutfattade meningar om att vissa
människor är överlägsna.
När Shaker Zahra började studera ekonomi
i usa upplevde han att det fanns en syn på
företagaren som en slags superhjälte. Av retoriken verkade det nästan som om det låg magi
bakom de framgångsrika företagen.
– Efter att ha pratat med många entreprenörer som byggt upp stora företag, fick jag
en annan bild. Jag började tänka på företagsutveckling som en process där kunskap skapas. Sedan följde jag min magkänsla, säger
han.
För att göra sin magkänsla mer greppbar,
började han studera kunskapernas betydelse
för utvecklingen av framgångsrika företag i en
mer formell mening. Han ville ta reda på hur
de olika stegen för uppbyggnad av kunskapswww.esbri.se

kapacitet ser ut. Hur absorberas och ackumuleras kunskapen i verksamheterna? Och vilken
kunskap handlar det om?
Som ett exempel lyfter Shaker Zahra fram
det svenska musikundret.
– Varför skulle den här speciella industrin
växa fram just i Sverige vid just den här tidpunkten? Hur organiserar man för att få den
här klustereffekten? Går den att återskapa på
en annan plats eller i en annan bransch?
Zahra pekar på tre faktorer som ska till för
att nära ett entreprenöriellt ekosystem som är
långsiktigt hållbart: Goda relationer mellan
leverantörer och köpare, att samhället uppmuntrar företagstillväxt och en acceptans av
att konkurrens är priset för förändring.
– Till det kommer frågan om ständig kunskapsuppbyggnad. Det måste finnas en tändande gnista som skapar kreativitet, säger han.
Zahra har huvudsakligen forskat på framväxten av högteknologiska företag. Det var
konceptuella samtal under hans grundutbildning som ledde in på den banan.
– Det sammanföll med att Korea och Japan
på kort tid blev världsledande inom de här
områdena. Jag blev helt enkelt kär i teknologin
– eller snarare i de principiella diskussionerna.

mer av shaker
On the Frontiers: The Implications of Social Entrepreneurship for International Entrepreneurship. I Entrepreneurship: Theory and Practice nr 1, vol 38, 2014
(tillsammans med Lance R Newey och Yong Li).
Globalization of Social Entrepreneurship Opportunities.
I Strategic Entrepreneurship Journal, nr 2, vol 2, 2008
(tillsammans med Hans N Rawhouser, Nachiket
Bhawe, Donald O Neubaum och James C Hayton).
International New Ventures’ Learning in Culturally
Distant Markets: The Case of China. I Haiyang Li
(redaktör): Growth Strategies of New Technology
Ventures in China. Edward Elgar, 2006.
Corporate Entrepreneurship And Growth. Edward Elgar,
2005 (redaktör).
Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and
extension. I Academy of Management Review nr 2,
vol 27, 2002 (tillsammans med Gerard George).

mer om shaker
Namn Shaker A Zahra

sedan dess har teknologi varit en konstant
källa till inspiration under Zahras forskarkarriär.
– I dag sträcker sig arbete, liksom ekonomiska transaktioner och vänskapsband, över
kontinenter. Det känns naturligt. Det är inte
en fråga om, eller hur, vi använder teknologin.
Det gäller att hålla reda på vad som är nytt.
För entreprenörer är det en fördel att få tillgång till en mångfald av idéer från olika delar
av världen. För nationer bidrar de nya möjligheterna att kommunicera förhoppningsvis
till en mer demokratisk och fredlig utveckling.
Men att använda den nya tekniken för egen
del – nja, det är han kanske lika bra på, erkänner Shaker Zahra.

Bakgrund Doktorerade vid University of Mississippi.
Tidigare professor i entreprenörskap vid Babson College och professor i strategi och entreprenörskap vid
Georgia State University. Har varit gästforskare vid
flera universitet i Europa, Mellanöstern och Asien. I dag
professor i entreprenörskap och strategi vid Carlson
School of Management, University of Minnesota. Här
är han också forskningsledare för Gary S Holmes
Center for Entrepreneurship.
Aktuell Mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research 2014. Han tilldelas priset för sin forskning om entreprenörskapets betydelse för företags
skapande, absorption och omvandling av kunskap.
Priset delas ut av Entreprenörskapsforum, Vinnova
och IFN. Prissumman är 100 000 euro.

kontakta zahra004@umn.edu
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Nytta driver svenska
text åse karlén

Bilden av akademikern i sitt elfenbenstorn börjar blekna.
Två nya avhandlingar visar att svenska forskare gärna engagerar sig i nyttiggörande. En del vill bli entreprenörer, men för att
optimera forskningsnyttan krävs också att forskare engagerar
sig i en rad andra roller. Ett problem är att aktiviteterna sällan
är meriterande.
förekomsten av en ”akademisk paradox”
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mare på ingenjörers vilja att kommersialisera
forskningsresultat.
– Studien visar att de är positiva till att kommersialisera. De som faktiskt engagerar sig i
kommersialisering är ofta de som har egen
erfarenhet från näringslivet. Mina forskarkollegor och jag fann också att de som någon
gång under sin akademiska utbildning gått en
kurs i entreprenörskap, har en positiv koppling till kommersialisering i form av patent och
spinoffs.
Ett annat viktigt resultat är att de bästa forskarna också har störst möjligheter att kommersialisera.
– Det förvånade mig lite faktiskt. Jag hade
väntat mig en klarare skiljelinje mellan grundläggande och tillämpad forskning, men de verkar komplettera varandra.

i en annan av avhandlingens artiklar jämför
Evangelos Bourelos två typer av forskare inom
nanoteknik: De som patenterar och de som
inte gör det. Även här finns ett gäng superstjärnor som utmärker sig.
– De flesta forskare har inget eller bara ett
patent. Men inom nanoområdet finns ett antal
forskare med många patent, och som också
presterar bra när det gäller att publicera sina
forskningsresultat.
– Faktum är att svenska nanoforskare tar ut
patent i högre utsträckning än sina forskarkollegor i andra länder. Här finns en stor
potential, konstaterar Bourelos.
Han intresserar sig också för akademikers
samarbete med företag kring patent.
– Enligt litteraturen ska akademiska patent
vara lite svagare än rena företagspatent. Men
vi fann att akademiska patent har större värde
på lång sikt.
– Min övergripande slutsats är att akademiska patent har varit undervärderade i Sverige. I
stället för att hela tiden tänka ”Vi har problem,
det saknas output” bör vi ställa frågor om hur

bild: Daniel Karlsson

har diskuterats flitigt i Sverige. Många debattörer menar att de stora satsningarna på
svensk forskning inte har burit frukt i form av
patent och nya företag. Men denna bild har
också ifrågasatts. I rapporten Det innovativa
Sverige (Esbri och Vinnova, 2013) analyserar
författarna bland annat universitetspatentering över tid. De konstaterar att ”Sammantaget
tyder resultaten på att den svenska akademin
har en stark kommersialiseringsbenägenhet”.
Evangelos Bourelos drar samma slutsats i
avhandlingen Knowledge Creation and Technology Transfer. An Analysis of Swedish Academics. Han har byggt upp en databas över alla
svenska akademiker som också är uppfinnare.
Genom att matcha listor över universitetsanställda med listor över personer som tagit
ut patent vid European Patent Office 1979–2010
visar Bourelos att svenska akademikers patenteringsgrad står sig väl i jämförelse med andra
länder.
– Databasen är en del i ett större europeiskt
projekt, där bland annat Italien, Frankrike,
Belgien, Storbritannien och Tyskland ingår.
Tidigare har det inte sett så bra ut när man
jämfört svenska akademikers patenteringsgrad med andra länder. Det beror på att det
enklaste sättet att mäta är att räkna de patent
som universiteten äger. Men i Sverige har
vi lärarundantag, vilket innebär att de som
jobbar på universitet har rätt till sina egna
patent. Svenska universitet äger därför inte
särskilt många patent, säger Evangelos Bourelos, själv verksam vid Göteborgs universitet.
– I min forskning har jag tagit med alla
svenska patent där minst en akademiker är
med. Då blir bilden helt annorlunda. Vår
patenteringsgrad är lika god som usa:s och
Europas. Särskilt duktiga är vi inom områdena
elektroteknik och nanoteknik.
Bourelos avhandling är en sammanläggning
av fyra olika artiklar. I en av dem tittar han när-

– Vi säger att mobilitet mellan universitet och näringslivet hjälper båda sidor, men i dag är det mycket svårt för akademiker att
röra sig från industri till akademi.
Evangelos Bourelos fortsätter att studera ”stjärnforskarna”
som trots allt lyckas med såväl publicering som patentering.

vi kan bli bättre på att kommersialisera, och
vilken typ av samarbeten vi ska ha mellan
akademi och företag. Vi vet att akademiker
gynnas av att jobba med företag – men det är
inte meriterande. Vi behöver inkludera nyttiggörande i det akademiska systemet, det skulle
öka incitamenten att till exempel patentera.
I dag är det bara publikationer som räknas,
säger Evangelos Bourelos.

e u g e n i a p e r e z v i co har lagt fram sin
avhandling The Impact of Academia on the
Dynamics of Innovation Systems: Capturing
and explaining utilities from academic r &d
vid Chalmers. Hon välkomnar också en förändring i den akademiska incitamentsstrukturen.
– Ingen kan göra allt, det blir alltid en avvägning mellan forskning, undervisning och
samverkan. Som meriteringssystemet och
anställningsformerna för forskare ser ut i dag,
kan det vara svårt att ägna sig åt samverkan.
Samtidigt finns det förväntningar på forskare
att samverka. Det kan upplevas som tvingande
och stressande. Jag tror att vi behöver ha mer
flexibilitet, och bejaka det mångfacetterade,
säger Eugenia Perez Vico.
Utgångspunkten för hennes avhandling är
att förstå hur akademisk forskning gör nytta i
samhället, på bred front.
www.esbri.se

akademiker

bild: Oscar Mattsson

– Bilden av att vi i Sverige är dåliga på att patentera och starta
företag – är missvisande. Nyttan i svensk forskning är större
än så.
Eugenia Perez Vico delar sin tid mellan Chalmers och Sveriges tekniska forskningsinstitut. Hon fokuserar på innovation
och industriell omvandling inom energi- och miljöområdet.

– Det finns en föreställning om att nyttiggörande bara handlar om konkreta, mätbara
effekter: antal patent, hur många bolag som
startats från visst lärosäte. Det finns ett tryck
på att kvantifiera. Jag har i stället intresserat
mig för forskarens bredare roll i olika typer av
samhällsprocesser.
– Min forskning utgår från vad forskare gör,
och hur de bidrar på olika sätt. För att utveckla och sprida innovationer krävs en mängd
anpassningar i samhället.
Eugenia Perez Vico har intervjuat 30 svenska
forskare som är verksamma inom nanoteknik,
energi och miljö. Hon har också pratat med 30
företagare och politiker som använder sig av
forskningsresultat. Perez Vico identifierar sju
olika roller som forskare kan ta när de arbetar med nyttiggörande: kunskapsutvecklare,
lärare, nätverkare, rådgivare, debattör, infrastrukturutvecklare och entreprenör.

Eugenia Perez Vico skiljer mellan begreppen
”nyttiggörande” och ”nytta”.
– En ny mätmetod kan vara helt irrelevant
för alla utom dig och ditt projekt. Men plötsligt
skapas ett nytt material – och fem år senare är
din metod jättenyttig! Då blir det lätt att sprida
den. Efter ytterligare fem år kan metoden vara
helt onyttig igen. Vad som är nyttig forskning
är därför svårt att svara på. Mitt angreppssätt
är att all forskning kan vara nyttig, det beror på
timing och kontext.
– Att nyttiggöra är mer en aktiv handling.
Alla aktiviteter är inte nyttiggörande, däremot
kan de vara nyttiga. Forskare är positiva till
nyttiggörande, de har driv och vill förändra
världen med den kunskap de utvecklar. Däreproblemet är att subtila saker är svåra att mot verkar många stressade över att behöva
mäta. Vad sätter man för värde på förändring i jobba med direkta kommersialiseringsaktivisamhället? Att till exempel kunna transportera teter, säger Perez Vico.
sig i vardagen på ett annat sätt? Det är svårt att
spåra, räkna på och värdera. Men Perez Vico hon berättar att hon under sina intervjutycker absolut det är värt ett försök.
studier blev förvånad över hur mycket nytta
– När jag började forska fanns en tydli- många forskare gör. Även om de inte alltid
gare politisk agenda kring det konventionella inser det själva.
nyttiggörandet, exempelvis företagsetablering– Det finns en begränsning i det nuvarande
ar och patent. Nu tycker jag att man har börjat forskningssystemet. Ändå hittade jag många
bejaka ett bredare synsätt. De enkla indikato- långa, djupa relationer mellan akademin och
rerna har fortfarande stor makt, men jag ser näringslivet. Det är svårt att skatta nyttan av
redan förändring i debatten.
dem, men de har helt klart varit viktiga för
Eugenia Perez Vico konstaterar att det är företagen.
svårt att ta på sig en nyttiggöranderoll om man
– En forskare sa: ”Jag nyttiggör inte så myckinte fått vara ”vanlig” forskare först. Man behö- et, men det finns förväntningar om att jag borver en gedigen forskarbas, och erfarenhet av de göra det”. Han hade inga patent och satt inte
kunskapsutveckling. Sedan är det upp till var med i några styrelser. Däremot visade det sig
och en att växla mellan olika roller, eller stanna att han varje år handledde tio exjobb på förei den klassiska forskarrollen.
tag, och studenterna fick ofta jobb i företagen
– Klassiska forskare kan koppla upp sig mot efteråt! Om han hade börjat agera som entredebattörer, rådgivare eller entreprenörer, och prenör, hade kanske hela hans företagsnätverk
på så sätt berika varandra. Det är orättvist att fallit, säger Eugenia Perez Vico.
förvänta sig att alla akademiker ska nyttiggöra lika mycket. Däremot är det alla forskares kontakta
ansvar att reflektera över hur de jobbar med evangelos.bourelos@handels.gu.se
andra, att förstå sin roll.
eugenia.perez@chalmers.se

– Entreprenören är en viktig roll – men det är
en roll. Min poäng är att det handlar om interaktion mellan olika forskare och roller som
kompletterar varandra.
– Ett klassiskt exempel är innovation inom
förnybar energi – vindkraft. Det behövs teknik,
men också lagar och regler som stöttar tekniken. Det behövs acceptans, infrastruktur, och
olika typer av kunskap. Det finns alltså många
typer av underliggande innovationsprocesser
som forskare är inblandade i. Nyttan som forskare gör i samhället är bred, och det behöver
finnas en mängd olika roller. Om alla nyttiggjorde på samma sätt skulle det innebära en
suboptimering.

Tävla med din uppsats på www.innovationsuppsats.se
www.esbri.se
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Lisa Melander disputerade vid Linköpings universitet på avhandlingen Supplier Involvement in
New Product Development under Technological
Uncertainty. I dag har hon en anställning på
teknikkonsultföretaget ÅF i Göteborg. Där
omsätter hon kunskaperna från avhandlingsarbetet i olika typer av projekt och företag.

Lita på
leverantören

text åse karlén bild martin roth

När ett köpande företag slår sig ihop med en
tekniskt skicklig leverantör kan resultatet bli
innovation. Men för att samarbetet ska bli
lyckat krävs att parterna litar på varandra. Projektet måste också leda till lärande för båda.
lisa melander intresserar sig för hur företag
kan bli mer innovativa i produktutvecklingsprojekt, genom att samarbeta med tekniskt
kunniga leverantörer. Hon menar att den
typen av projekt blir allt vanligare.
– Det är hög konkurrens i dag, det krävs
specialistkunskap för att ta fram nya grejer. Jag
har studerat abb och Ericsson. De är tekniskt
framstående, men inget företag kan allt, säger
Melander.
När företag lierar sig med leverantörer möter de en del utmaningar. Lisa Melander har
följt sex stora, strategiska utvecklingsprojekt
och redovisar resultaten i sin avhandling.
– Jag fann tre typer av utmaningar. Den
första handlar om hur man väljer teknik och
leverantör. Den andra om hur man löser det
organisatoriskt. Och den tredje om hur man
jobbar internt i företaget.
Att på förhand veta vilken som är den bästa
tekniska lösningen är svårt. Produkten befinner sig ofta i konceptfas när projektet startar,
och sedan ska det kanske löpa i 7–8 år. En del
företag tvekar inför att låsa sig till en teknologi
under så lång tid.
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Andra utmaningar ligger i att avgöra om
leverantörens löften håller. Förutom tekniskt
kunnande krävs produktionskapacitet, resurser
och engagemang.
– Att företagen har en liknande kultur är
viktigt. Inte bara när det gäller själva tekniken,
utan även i hur man ser på exempelvis kvalitet
och kostnader.
Inom det köpande företaget kan det också
finnas motsättningar som måste hanteras.
Ska inköpsavdelningen involveras? Eller ska
utvecklingsavdelningen sköta samarbetet själv?
– Jag blev faktiskt förvånad över hur svårt det
är att få till ett bra samarbete. Att välja samarbetspartner låter så lätt, men det är många
parametrar att titta på. Och ingen kan ju
förutsäga framtiden.

i de undersökta projekten var ungefär tio
personer från vardera företag involverade. I
de flesta fall blev det en produkt, även om det
kanske inte blev det man hade tänkt sig från
början. Ett projekt avbröts för att leverantören
saknade den tekniska kompetens som krävdes.
– Om samarbetet ska bli lyckosamt krävs
en fungerande kommunikation från början,
en personlig kontakt. Det köpande företaget
måste ha förtroende för leverantörens tekniska
kompetens, produktionskapacitet och vilja att
satsa tid och resurser.
– Företagen ska sedan lösa problem ihop,

men det finns avgränsningar – hemligheter i
systemen som man kanske inte vill öppna upp.
Det är viktigt att vara tydlig med det direkt.
I ett av de studerade projekten utvecklade
abb en högspänningskabel tillsammans med
Borealis.
– Borealis kan plast, och de har också testutrustning. abb kan högspänning. Tillsammans ville de ta fram en produkt som håller
för trycket nere på havsbotten, klarar högspänning, och har lång livslängd. Då gäller det att
personerna ges tid att testa olika lösningar, och
jobba ihop sig.

vem som sedan äger innovationen regleras i
kontrakt. Ofta är de ganska generella och skulle
till exempel kunna vara formulerade som att
”uppfinningar som tas fram tillfaller Borealis
om de rör plast, och abb om de rör system”.
Det går helt enkelt inte att vara alltför detaljerad, i och med att produkten inte finns ännu.
– Det är lite ”handshakekänsla” på det hela.
Företagen vill ta fram en produkt gemensamt.
Projekt av den här storleken är svåra att ta
sig an för mindre företag. Ändå gäller avhandlingens resultat även för dem, menar Melander.
De kan också vinna på innovationssamarbeten.
– Både tid och pengar sparas om man samarbetar i stället för att försöka bygga upp en
egen avdelning. Det är inget att vara rädd för!
Jag tycker inte heller att man ska känna sig låst,
det går att byta leverantör. Och det hindrar inte
ett nytt samarbete längre fram.
– Även leverantörer har mycket att vinna på
att samarbeta. Dels finns det en affär i det, dels
har de möjlighet att utvecklas. Det kan handla
om att komma in på en ny marknad, närma
sig kunden, eller få kunskap som kan användas
till andra produkter. Samarbeten leder ofta till
innovation på båda sidor, säger Lisa Melander.

kontakta lisa.melander@afconsult.com
www.esbri.se
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Annika Steiber är vår mesta publikmagnet på Estrad hittills. 7 april i år delade hon med sig av innovationslärdomar från Google, som hon haft förmånen att studera inifrån.

Rekordvår för Estrad
text jonas gustafsson bild johanna hanno
Vårens Estradföreläsningar har varit välbesökta, mer än någonsin faktiskt. Den föreläsning
som drog allra mest publik var Annika Steibers.
221 deltagare slöt upp för att lära sig mer om
hur Google jobbar med innovation.
estradsäsongen inleddes 15 januari med
Alf Rehns lite provocerande föreläsning ”Kan
vi rädda innovationen från sig själv?”. 169 personer trotsade mörker och kyla och tog sig till
lokalerna på Olof Palmes gata i Stockholm.
Rehn menade att vurmen för begreppet innovation har gått lite väl långt. På våra politiker
låter det som att i princip alla problem, från
miljökatastrofer till växande behov av äldrevård, kan lösas med en nypa innovation.
– Min kritik är inte en kritik för kritikens
skull, utan den kommer av kärlek för innovation. Jag älskar innovation! Jag vill tro på skapandet av det nya, men jag tycker inte att det
bara är rosenrött, sa Alf Rehn, professor på
Handelshögskolan vid Åbo Akademi.
Februariföreläsningen hade titeln ”Riskvilligt kapital – statens roll och entreprenörens perspektiv”. Ekonomie doktor Sofia
Avdeitchikova, Tillväxtanalys, och universitetslektor Anders Isaksson, Chalmers, föreläste för
161 personer. Isaksson inledde med en överblick av riskkapitalmarknadens utveckling.
De senaste åren har investeringsvolymerna
minskat med över 60 procent, berättade han.
I takt med att andelen privat kapital minskar,
har det offentliga i stället ökat. Avdeitchikova
www.esbri.se

menade att offentlig finansiering medför stora
möjligheter, men att det är viktigt att välja rätt
modell och ta hänsyn till både marknaden och
regionala skillnader.
18 mars föreläste professor Charlotta Mellander, Högskolan i Jönköping, om ”Attraktiva städer – var vill vi egentligen bo, och hur påverkar
det tillväxten?” 116 personer deltog. Mellander
menade att storstäder fungerar som magneter
för kreativa företag och människor, och spelar
en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen.
– För första gången i historien bor det fler
människor i städerna än på landsbygden, sa
hon.

7 a p r i l va r d e t så dags för den mest
välbesökta Estradföreläsningen någonsin:
”Googlemodellen – att leda för innovation i
en snabbföränderlig värld”. Annika Steiber,
Chalmers, menade att Google mycket väl kan
komma att spela en lika stor roll inom dagens
managementutveckling som General Motors
gjorde på 1920-talet och Toyota på 1980-talet.
Det handlar om nya, oortodoxa sätt att tänka.
För att nå dit, eller i alla fall en liten bit på väg,
rekommenderade hon att vi släpper på kontrollen:
– Det har gått för långt med ”ordning och
reda, pengar på fredag”. Det dödar kreativiteten och innovationskraften. Låt Sverige
fortsätta vara det ledande land för innovation
som vi är. Gå inte djupare in i strukturträsket,
uppmanade hon.

Andreas Hatzigeorgiou, Lunds universitet
och utrikesdepartementet, samt Magnus Lodefalk, Örebro universitet, avslutade Estradvåren
14 maj. Deras föreläsning hade titeln ”Utlandsföddas roll för företagens utrikeshandel”.
Hatzigeorgiou och Lodefalk visade bland annat
att personer med utländsk bakgrund kan uppmuntra handel mellan sina födelseländer och
nuvarande hemländer. Föreläsningen drog 110
deltagare.
– Under våren landar vi på 155 deltagare per
föreläsning i medel. Inte helt fel!, säger Helene
Thorgrimsson, projektledare för Estrad.
Många har också valt att följa föreläsningarna live via Bambuser, eller sett dem i efterhand
på vår webb-tv. Vi har nu drygt 2 000 registrerade användare på vår webb-tv-kanal.
Håll koll på Estradhösten www.esbri.se

Sweden-U.S. Entrepreneurial
Forum genomförs i oktober.
Håll utkik på Esbris webbplats.
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personnytt
sverker alänge och annika steiber har fått pris för sin artikel A Corporate
System for Continuous Innovation: The
Case of Google Inc, som publicerats i European Journal of Innovation Management.
Priset ”highly commended paper” delas
ut av förlaget Emerald. Alänge och Steiber
fortsätter sin forskning om hur företag
organiserar för innovation med studier av
Facebook, Tesla och Twitter.
Regeringen har utsett håkan ylinenpää , professor vid Luleå tekniska universitet, och föreståndare för Ciir, att ingå i Tillväxtverkets styrelse. Uppdraget är på tre år.
Högskolan i Jönköping delar regelbundet ut sitt förtjänsttecken till en eller flera
personer ”som gjort insatser av vikt” för
lärosätet. Årets tecken delades ut till börje
johansson i samband med högskolans
årliga vårfirande 30 april. Mottagaren av
tecknet får en medalj att bäras till högtidsdräkt, ett märke att bäras till vardagsdräkt
samt ett diplom. Tidigare har bland andra
charlie karlsson och clas wahlbin
fått tecknet.

pontus braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, blir ordförande i Regeringens
Entreprenörskapskommitté. Uppdraget
är att ”se över företagsskatterna och förutsättningarna för att starta, driva, utveckla
och äga företag i Sverige”.
Ny rektor för Handelshögskolan i Stockholm
är lars strannegård .
Han forskar bland annat
om vilken roll konst och
design har i ekonomin.
Strannegård disputerade 1998 på avhandlingen Green Ideas in Business.

mirjam van praag har utnämnts till
Mærsk Mc-Kinney Møller Professor of
Entrepreneurship på Copenhagen Business School. Hon kommer närmast från
University of Amsterdam, Nederländerna.
Van Praag har i sin forskning bland annat
intresserat sig för om entreprenöriell framgång beror på arv eller miljö. I en ny studie
av adopterade svenskar visar hon att miljön påverkar mest.
Professor dan johansson , Handelshögskolan vid Örebro universitet, får årets
PJ-pris. Johansson forskar om företagandets villkor, och prissumman är 30 000
kronor. Priset instiftades i samband med
journalisten PJ Anders Linders 50-årsdag
för två år sedan.
Bytt arbetsplats, beviljats medel eller fått pris?
Tipsa oss på entre@esbri.se
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boktips
titel Seeking Talent for
Creative Cities. The Social
Dynamics of Innovation
redaktör Jill L Grant
förlag University of
Toronto Press
isbn 978-1-4426-1544-1

En av de största utmaningarna för städer i
kunskapsekonomin är att locka till sig rätt
människor. Det innebär att städerna lägger
en hel del kraft på att bli talangmagneter,
eller kreativa städer. Till grund för Seeking
Talent for Creative Cities. The Social Dynamics of Innovation ligger en jämförande
studie av 16 kanadensiska städer. Studien är
en del i ett sexårigt forskningsprogram med
fokus på förhållandet mellan stadsutveckling
och ekonomisk konkurrenskraft. Både storstäder – som Toronto – och mindre städer
– som Moncton – ingår i materialet. Många
faktorer påverkar var talangen väljer att slå
sig ned: stadens storlek, var den ligger, hur
ekonomi, livsstil och arbetsmarknad ser ut.
Bjørn Asheim medverkar i ett kapitel där de
kanadensiska resultaten jämförs med internationell forskning. Han menar att begreppet kreativa städer bör användas sparsamt.
Redaktör är Jill Grant. [jg]

titel Technology Entrepreneurship – Bringing Innovation to
the Marketplace
författare Natasha Evers,
James Cunningham & Thomas
Hoholm
förlag Palgrave Macmillan
isbn 978-1-137-02010-9

Utvärdera din marknad och sätt ihop en bra
affärsmodell. Två råd som alla entreprenörer
kan dra nytta av, inte minst om de jobbar med
att utveckla en ny innovation. Technology
Entrepreneurship. Bringing Innovation to the
Marketplace vänder sig till studenter, framför allt från tekniksidan, som vill lära sig att
kommersialisera forsknings-baserade idéer.
Evers, Cunningham och Hoholm går bland
annat igenom just marknadsutvärdering och
affärsmodellering. De diskuterar också marknadsföringsstrategier, immateriella rättigheter och olika vägar till kommersialisering.
Sista avsnittet handlar om hur man utvecklar
sitt företag när det har kommit en bit på väg.
Fokus ligger på hur man bygger ett bra team,
går till väga vid en internationalisering och
hittar finansiering till sitt företag. I boken
finns fallstudier från företag som Rovio Entertainment, Truecaller och Spotify. [jg]

Kraften i kluster
Agglomeration, kluster och entreprenörskap är
tre krafter att räkna med. De kan öka dynamiken i en region, och höja graden av ekonomisk
utveckling. Kina och Indien är två exempel på
länder som lyckats, enligt redaktörerna till en
ny bok.

agglomeration, clusters and Entrepreneurship. Studies in Regional Economic Development samlar bidrag från ett 30-tal forskare,
verksamma i Europa, Nordamerika, Asien och
Australien. Redaktörer är Charlie Karlsson,
Börje Johansson och Roger Stough.
De konstaterar att entreprenörens roll har
blivit allt viktigare i och med inträdet i informationsåldern. I kluster och agglomerationer
samlas företag inom besläktade områden, och
det är positivt för både nyföretagandet och tillväxten. Därför är det viktigt att förstå mer om
hur entreprenörskap, kluster och agglomeration samspelar och formar den ekonomiska
geografin.
Boken innehåller en hel del fallstudier.
Bland annat diskuterar Iréne Bernhard och
Elin Wihlborg hur offentliganställda agerar
som entreprenörer när nya e-tjänster introduceras i skolvärlden. Flera kapitel analyserar

förekomsten och framväxten av mediekluster.
I ett av dem gör författarna en djupdykning i
Texas som betydelsefullt centrum för produktion av film, tv, reklam och spel.
Det sista kapitlet är skrivet av Kristina
Nyström. Hon har granskat 23 oecd-länder
och finner att tunga regelverk kring företagande har en hämmande effekt på nationers
entreprenörskap.
Boken har getts ut av Edward Elgar och har
isbn 978-1-84980-926-9. [åk]
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titel Organized Innovation.
A Blueprint for Renewing
America’s Prosperity
författare Steven C Currall,
Ed Frauenheim, Sara Jansen
Perry & Emily M Hunter
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-933070-6

I Sverige har vi länge spanat västerut för att få
tips om hur vi kan lyfta företagsamheten till
nya nivåer. Miljöer som Silicon Valley verkar
inte upphöra att fascinera och inspirera oss.
Men författarna till Organized Innovation
målar upp en annan bild av det amerikanska innovationsklimatet. De menar att usa
sackar efter när det gäller såväl forskning och
utveckling som kommersialisering. Enligt
författarna är landet i färd med att bygga upp
ett ”innovationsgap”, med alltför stort fokus
på grundforskning och inkrementell
produktutveckling. Lösningen heter mer
organisation. I boken redogör de för en
systematisk metod där nyfikenhetsdriven
forskning paras med verkliga problem, och
där idéer och aktörer från olika delar av innovationssystemet sammanförs. Då kan nyttan
maximeras, anser de. [åk]
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Utgångspunkten i Understanding the Myth of
High Growth Firms är att det finns en världsomspännande besatthet av tillväxt. Men,
menar Brännback, Carsrud och Kiviluoto,
mytbildningen är minst lika stor som besattheten. De berättelser som lyfts i medierna
handlar ofta om företagen som växer mest
och snabbast. Tillväxt ses som något automatiskt bra, som ett självklart bevis på framgång
och som det enda som skiljer ”entreprenörskap” från ”småföretagande”. Lönsamhet och
hållbarhet, däremot, glöms ofta bort. Synen
finns bland policymakare, akademiker,
finansiärer och hos entreprenörerna själva.
Författarna vill i stället slå ett slag för tillväxt
som präglas av hållbarhet och lönsamhet. De
poängterar också att tillväxt kräver ledarskap
och organisation. Man kan inte överleva på
bara tillväxt – i alla fall inte så länge. [jg]

titel Entrepreneurial Failure
redaktör Dean A Shepherd
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78195-445-4

Entreprenöriella handlingar är experiment
i det okända. De kan leda till blomstrande
företag – men också till platt fall. Det slår
Dean Shepherd fast i introduktionskapitlet
till Entrepreneurial Failure. I boken samsas
36 artiklar som publicerats tidigare, från
1980-talet och framåt. Alla behandlar de
entreprenöriella misslyckanden på olika sätt,
både affärsmässiga aspekter och mer känslomässiga konsekvenser. Smekmånad, hybris,
sorg och lärdom är några stadier som diskuteras. Är det de starkaste som överlever? Hur
bedömer riskkapitalister entreprenörer som
har konkurserfarenhet? Och hur kan man
lära av sina misstag? Frågor som dessa
ventileras av författarna. Svensk forskning
inom området representeras av Karl Wennberg och Johan Wiklund. Den senare är medförfattare till flera av bokens kapitel. [åk]

Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips
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titel Understanding the Myth
of High Growth Firms. The
Theory of the Greater Fool
författare Malin Brännback,
Alan L Carsrud & Niklas
Kiviluoto
förlag Springer
isbn 978-1-4614-9456-0

Spika ditt Gewenemang
Från och med 2013 är Esbri svensk värd för Global Entrepreneurship Week (GEW). GEW vill
hylla entreprenörskapet genom att lyfta fram
alla entreprenöriella aktiviteter som pågår i
världen under en viss vecka. Förra årets GEWvecka samlade 140 länder, och i Sverige genomfördes fler än 200 aktiviteter. I år infaller GEW
17–23 november. Registrera ditt evenemang på
www.gew.se [jg]

Kvinnor växer snabbast
Kvinnor är den snabbast växande gruppen entreprenörer. Samtidigt är andelen företag som drivs av kvinnor
fortfarande låg i många länder. Antologin Kvinnors företag och företagande kvinnor – Tillväxtentreprenörer
i Skandinavien (Akademika forlag, 2013) handlar om företag som ägs och drivs av kvinnor, med speciellt
fokus på tillväxt och utveckling. Den summerar projektet ”Kvinnliga tillväxtentreprenörer” som genomfördes 2010–2013. Det var ett samarbete mellan Jämtland och Trøndelag i Norge, och boken är skriven på både
svenska och norska. Syftet är både att bidra till kunskapen om kvinnors företagande och främja tillväxten i
små företag som drivs av kvinnor. Yvonne von Friedrichs och Øystein Rennemo är redaktörer. [jg]
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»EU-pengar gynnar
svenska företag«
Gunilla Nordlöf tillträdde som generaldirektör för Tillväxtverket våren 2013. Myndigheten arbetar för att stärka svenska
företags konkurrenskraft. Tillväxtverket vill bidra till attraktiva regionala miljöer, och bättre förutsättningar för företagande.
Gunilla nås på gunilla.nordlof@tillvaxtverket.se
sveriges småföretagare och regioner har
allt att vinna på en eu-politik som sätter fokus
på bra förutsättningar för företagande och ett
konkurrenskraftigt näringsliv. I dag finns flera
olika eu-stöd som svenska regioner samt små
och medelstora företag kan ta del av, direkt
eller indirekt. Tillväxtverket har till uppgift att
förvalta en del av dessa stöd. Vi är bland annat
förvaltande myndighet för den europeiska
regionala utvecklingsfonden i Sverige.
Under åren 2014–2020 kommer eu via Tillväxtverket att fördela cirka åtta miljarder kronor till organisationer och aktörer som arbetar
med olika strukturella och företagsfrämjande
insatser över hela Sverige. Eftersom varje
krona kräver ytterligare en krona i medfinansiering från andra aktörer blir det totalt 16 miljarder kronor. Det är 16 miljarder möjligheter!

andra möjligheter finns inom Cosme och

bild: Olof Holdar

vår önskan är att många ser möjligheterna
och ansöker om dessa pengar. Vi och våra regionala samarbetspartners vill få in många bra
projektförslag som tar oss närmare programmens olika mål. Som bidragsgivande myndighet är vi ju inte bara intresserade av att dela
ut statliga medel. Vi vill att våra skattekronor
ska gå till de projekt som ger den bästa effekten. För att detta ska bli verklighet är det bra
att ha många olika uppslag, innovationer och
lösningar att välja mellan.
Det är naturligtvis vår ambition att det ska
vara så lätt som möjligt att söka stöd. Oavsett
om det handlar om nationella medel eller

eu-medel. Detta arbetar vi med. Hela tiden.
Vi vill också att det ska vara enklare att vara
företagare, och att fler finner vägar till ett liv
som entreprenör.
Det är viktigt att företagare och organisationer känner till de möjligheter som finns. Här
har vi på Tillväxtverket ett stort ansvar för att
sprida information om tillgängliga eu-medel.
De eu-satsningar som gjordes under förra programperioden har hittills lett till över 42 000
nya jobb. Antalet nya företag är över 17 000.

Gunilla Nordlöf

Horisont 2020. Cosme förfogar över 2,3 miljarder euro för att stärka konkurrenskraften
för små och medelstora företag. Horisont har
en budget på 80 miljarder euro för forskningsoch innovationsinsatser. En annan viktig del
är nätverket Enterprise Europe Network som
erbjuder kostnadsfri information och rådgivning om exempelvis eu-finansiering och hjälp
att hitta internationella affärspartners.
Jag hoppas att vi i Sverige drar nytta av alla
de möjligheter som eu ger. Vi är en innovativ
nation och attityden till entreprenörskap blir
allt mer positiv. Vi har mängder av innovativa
företagare med potential att utvecklas. De eumedel som finns tillgängliga kan bidra till att
stärka svenska företags konkurrenskraft.

Gunilla Nordlöf
GENERALDIREKTÖR TILLVÄXTVERKET

Delta i diskussionen!
Har du sökt EU-medel? Hur gick det? Dela med dig på www.esbri.se/debatt

