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rådgivare och beslutsfattare. Syftet 
är att öka förståelsen för hur innova-

tionskraft och företagande hänger samman med hållbar 
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Esbri grundades 1997 med målsättningen att stimulera 
entreprenörskap i Sverige. Initiativtagare var entrepre-
nören och uppfinnaren Leif Lundblad. Verksamheten 
bedrivs i stiftelseform och är icke-vinstdrivande. Esbri 
är oberoende av politiska och religiösa intressen.
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Omfamna	
flopparna
strofen ”bättre lyss till den sträng som brast 
än att aldrig spänna en båge” handlar om 
något väldigt viktigt, nämligen att våga. Ibland 
går det bra och ibland inte. Och även om ingen 
vill misslyckas så är det en del av livet.

Den senaste Estradföreläsningen hade 
temat ”Misslyckandets dynamik” och talarna 
konstaterade att misslyckanden är en del av 
entreprenöriella processer. Vi kan numera ofta 
läsa intervjuer med framgångsrika entrepre-
nörer och innovatörer som berättar om sina 
misstag och vad de har lärt sig av dem.

Förvisso är det lättare att berätta om miss-
lyckanden när resultatet till slut ändå blev 
lyckat. Färre är de berättelser om misslyck-
anden där slutresultatet inte blev lyckat. Det 
finns fortfarande såväl ett socialt stigma som 
ekonomiska konsekvenser av misslyckanden. 
Här borde det gå att göra mer, inte minst vad 
gäller möjligheten att få komma tillbaka efter 
en konkurs.

Vid satsningar inom nya områden är san-
nolikheten för misslyckanden stor. Det rör sig 
om obeprövad teknik och nya processer, och 
vi kan inte på förhand veta om det nya ska bli 
en flipp eller en flopp. Jag tror att det är viktigt 
att vi ser det just som ett experiment, för att 
avdramatisera misslyckanden. Och vi måste 
visa uppskattning för dem som försöker göra 
något nytt även om ”strängen brister”. Det kan 
minska det sociala stigmat.

På sidorna 12–15 kan du läsa mer om syste-
miska innovationer, och den myriad av aktörer 
och processer som samverkar i tekniksprång-
en. Stefan Tongur har studerat elvägar och 
Frederic Bauer har forskat om bioraffinaderier. 
Spännande läsning!

När du är klar med det här numret av tid-
ningen finns massor av artiklar, boktips och 
webb-tv på www.esbri.se 

Efter sommaren återkommer vi med nya 
Estradföreläsningar och även ett helt nytt 
evenemang med fokus på Kina och entrepre-
nörsmöjligheterna där: ”Sweden–China Entre-
preneurship Forum – Haining Day”.

Trevlig sommar,

Magnus	Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

Vi människor är mycket mer
kreativa än våra organisationer

Gary	Hamel,	London Business School, i Svenska Dagbladet

ledaren
Immaterialrätt i förändring
Fyra generationers mobil telefoni växte fram under åren 1980–2015. Perioden präglades 
av både konkurrens och samarbeten. Det menar Marcus Holgersson, Ove Granstrand och 
Marcel Bogers. I The evolution of intellectual property strategy in innovation ecosystems: 
Uncovering complementary and substitute appropriability regimes analyserar de hur 
immaterialrätten och de komplexa innovativa ekosystemen förändrades under samma 
period. Artikeln har publicerats i Long Range Planning (nr 2, vol 51, 2018). [åk]

kontakta marhol@chalmers.se

bild: Sofia Ernerot

av de svenska 
turismföretagen 

vill växa.
Källa:	Tillväxtverket

Stad och landsbygd behöver varandra
Att försöka hålla kvar folk på en plats, eller flytta företag till en region med utvecklings-
problem, är fel väg att gå. Politiken bör i stället inriktas på att skapa goda ramvillkor, bra 
utbildningar och fungerande infrastruktur. Det konstaterar Martin Andersson och Johan P 
Larsson i rapporten Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tide-
varv (Entreprenörskapsforum, 2018). De menar att mobilitet och nätverk är centralt för den 
regionala utvecklingen i Sverige. [åk]

Så hittar du 
innovativa medarbetare
Innovationsarbetet startar redan under anställ-
ningsintervjun. Genom att rekrytera nytänkande 
medarbetare och sedan ta vara på deras idéer kan 
ett företag stärka sin innovationsförmåga. Mycket 
av det arbetet ligger på HR-avdelningen. Leif Dentis 
bok Innovation ingår i serien Personalvetenskap-
liga perspektiv (Liber, 2018). Han går bland annat 
igenom hur man kan känna igen innovativa med-
arbetare, samt mäta, uppmärksamma och belöna 
innovation. Denti diskuterar myter kring kreativitet 
och avslöjar varför du egentligen inte vill anställa 
Elon Musk. [åk]
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inte erbjuder den välfärd och service som 
efterfrågas, en frustration över att möjligheter 
inte tas till vara eller att gemensamma sam-
hällsfunktioner skulle kunna utföras på ett 
bättre sätt än i dag.

i sin avhandling The influence of wicked 
problems on community-based entrepreneur-
ship in rural Sweden utforskar Anne Pierre hur 
samhällsentreprenörskapet på den svenska 
landsbygden påverkas av så kallade lömska 
problem.

– Till skillnad från traditionella problem, 
som det faktiskt finns en lösning på, så hand-
lar lömska problem om faktorer, omständig-
heter och beslut som den enskilda småföreta-
garen och kommunen inte själva kan påverka, 
förklarar hon.

Studien är kvalitativ och omfattar både lit-
teraturstudier inom socialt och samhällsorien-
terat entreprenörskap, och tre fallstudier där 
gårdsägare, deltagare i tjänsten grön omsorg, 
småföretagare, kommunala näringslivsutveck-
lare och politiker i fyra norrländska lands-
bygdskommuner har intervjuats.

Anne Pierre har särskilt intresserat sig för 
synergin och symbiosen mellan näringsliv 
och offentlig sektor på landsbygden och hur 
de påverkar den lokala utvecklingen och små-
företagandet. På så sätt har hon också kommit 
in på organisationsteoretiska frågor. Hon har 
studerat dem utifrån de tre ”pelare” som enligt 
forskaren Richard Scott avgör en institutions 
stabilitet och ordning.

Institutionen, i det här sammanhanget, 

Symbios	mellan	privat	och	offentlig	sektor	
brukar	anses	gynnsamt	för	både	landsbygds-
utveckling	och	småföretagande.	Men	när	små-
företagarna	på	landsbygden	tappar	förtroendet	
för	kommunens	beslutsfattare	kan	det	leda	till	
mer	entreprenörskap.	Resultatet	motsäger	tidi-
gare	forskning	och	förvånar	Anne	Pierre,	Mitt-
universitetet.

för åtta år sedan flyttade Anne Pierre från 
Göteborg till Jämtland. Byn Persåsen ligger 
naturskönt där Storsjön sträcker sig söderut, 
precis vid foten av de mjuka Oviksfjällen.

Hennes bakgrund finns inom hotell, restaur-
ang och turism. Före flytten norrut var hon 
konsult och egenföretagare med kunder inom 
naturturism som ville utvecklas mot ekoturism 
och använda resurser på långsiktigt hållbara 
sätt.

– Min idé var att bo här i ett år och gå en 
utbildning med inriktning på ekoteknik och 
hållbar utveckling. Men jag trivdes bra och 
bestämde mig för att stanna och söka jobb, 
säger Anne Pierre.

Jobbet blev en doktorandtjänst med fråge-
ställningar som kretsade kring samhällsentre-
prenörskap och landsbygdsutveckling. Ämnet 
låg helt i linje med hennes intresse för hållbar-
het, som växt sig starkare i och med den egna 
livsomställningen.

Samhällsentreprenörer är företagare vars 
innovationer och affärsidéer har fokus på att 
skapa samhällsnytta snarare än ekonomisk 
vinst. Drivkraften kan vara en känsla av utan-
förskap, en upplevelse av att offentlig sektor 

är landsbygden. Den regulativa pelaren är 
de lagar och regler som finns. Den norma-
tiva pelaren är de förhållningssätt och normer 
som vi väljer att rätta oss efter – eller att bryta. 
Men det är framför allt den tredje pelaren, den 
kulturell-kognitiva som består av alla våra tra-
ditioner och oskrivna regler, som Anne Pierre 
har funnit intressant att studera.

– Alla tre pelare har betydelse för de sam-
hällen där vi lever och verkar. På landsbygden 
finns ett begränsat antal människor men det är 
ändå många roller som ska fyllas, till exempel 
i näringslivet, offentlig verksamhet, politiken 
och föreningslivet. Därför har en person ofta 
flera roller. Som företagare på orten är du kan-

– Det är möjligt att någon blir provocerad av tanken på att små-
företagare kanske skulle klara sig bättre utan kommunalt stöd, 
säger Anne	Pierre. Hon har studerat relationen mellan näringsliv 
och offentlig sektor i fyra landsbygdskommuner i Norrland.

Landsbygdens småföretagare    knyter näven och kraftsamlar
text katarina averås

bild: A
nnacarin A

ronsson
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ske samtidigt kommunpolitiker och styrelse-
ledamot i idrottsklubben.

Dessa komplexa relationer är just ett lömskt 
problem. Människor kan ha svårt att hålla isär 
sina roller i olika aktuella lokala frågor.

– Aktörerna på landsbygden behöver ha 
detta klart för sig för att inte riskera en insta-
bil institution med stagnation som följd, säger 
hon.

tidigare forskning visar  att det finns  
förutsättningar för både en positiv lands-
bygdsutveckling och ett gynnsamt klimat för 
småföretagare när privat och offentlig sektor  
verkar i symbios och delar de sociala spel- 
reglerna. Men resultaten i Anne Pierres forsk-

ning visar att sambandet mellan landsbygds-
utveckling och småföretagande inte är så själv-
klart.

– Det förvånade mig. Vi ska vara försiktiga 
med att generalisera, men i de kommuner jag 
har studerat finns ett levande lokalt näringsliv 
med många verksamma entreprenörer samti-
digt som synergin och symbiosen med kom-
munens företrädare är låg.

De intervjuade småföretagarna tycker att 
kommunens handläggningstider är för långa, 
att kompetensen i kommunen borde höjas och 
att det kan skapa problem när en person har 
flera roller. De hanterar irritationen genom att 
knyta näven i fickan och sluta sig samman. På 
så sätt stärks banden företagare emellan. Kom-

Landsbygdens småföretagare    knyter näven och kraftsamlar
munernas företrädare å sin sida, är övertygade 
om att deras arbete är avgörande för nya eta-
bleringar och den lokala företagsutvecklingen.

Anne Pierre menar att detta kan vara en 
viktig signal till alla parter, tjänstemän och 
politiker i landsbygdskommunerna såväl som 
småföretagarna, om vikten av att hitta former 
för att närma sig varandra.

– De behöver mötas på riktigt och inte arbeta 
i parallella, isolerade spår mot samma mål – en 
än mer levande landsbygd. Att öka förståelsen 
för lömska problem kan vara ett första steg för 
att skapa bättre synergi mellan sektorerna, 
säger hon.

kontakta annepierre777@gmail.com

är entreprenörer. Samtliga är verksamma vid  
ett svenskt lärosäte, och bland dem finns såväl 
förstagångsföretagare som serieentreprenörer.

bousfiha har ställt frågor om deras bak-
grund, hur de balanserar sina olika arbetsrela-
terade identiteter, samt vilka möjligheter och 
utmaningar de möter.

Tidigare forskning har visat att akademiska 
entreprenörer vill hålla isär sina olika roller, 
och att de prioriterar att vara akademiker 
framför att vara entreprenörer. 

Marouane Bousfihas studier tyder på mot-

Många	akademiker	nöjer	sig	inte	med	en	yrkes-
karriär,	utan	vill	alternera	mellan	olika	roller.	
Marouane	Bousfiha	intresserar	sig	för	gräns-
överskridarnas	olika	identiteter.

marouane bousfiha har lagt fram sin licen-
tiatuppsats Negotiating Multiple Identities at 
Work: The Case of Academic Entrepreneurship 
vid Chalmers. 

Den är en sammanläggning av tre artik-
lar, varav två bygger på litteraturstudier. Den 
tredje artikeln hämtar sin empiri från inter-
vjuer med 20 svenska akademiker som också 

Akademiskt entreprenörskap med dubbla identiteter
satsen: Personerna 
han inter vjuade 
uppskattade båda 
sina roller och väv-
de gärna samman 
dem. Som forskare 
kunde de dra nytta 
av erfarenheterna 
de fått som företag-
are, och vice versa. 
Identiteterna stärkte varandra. [åk]

kontakta marouane@chalmers.se

Marouane Bousfiha

bild: M
ichelle Crow

e G
ustavsson
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De har egna, interna drivkrafter. Inom solution 
seeker-kategorin är entreprenörskapet snarare 
lösningen på ett specifikt, externt problem 
som resursbrist eller arbetslöshet. Inom self-
actualizer-kategorin aktiveras den entreprenö-
riella identiteten när företagandet erbjuder en 
lösning på individens sökande efter självstän-
dighet, eller en möjlighet att prova något nytt. 
Den huvudsakliga drivkraften för missionary-
företagare är att få göra något eget.

– Typologin bidrar med insikter om hur oli-
ka sociala och kulturella influenser påverkar 
entreprenörerna, säger Owalla.

sociala influenser kan vara föräldrar, vän-
ner och jämnåriga. Kulturella influenser kan 
vara normer och värderingar i det omgivande 
samhället.

– För kvinnor som har entreprenörskapet 
som livsstil har jämnåriga och andra mindre 
inflytande, till och med när det sociala trycket 
är negativt. Det sociala sammanhanget är av 
underordnad betydelse när entreprenörskapet 
är det viktigaste.

Generellt sett var kvinnorna som inter-
vjuades i Sverige yngre. Några studerade på 
entreprenörskapsutbildningar och plane-
rade att starta företag. De gick eller hade gått 
utbildningar på kth , Karolinska institutet, 
se  Forum, Stockholm School of Entrepre-
neurship, Handelshögskolan i Stockholm och 
Stockholms universitet.

Kvinnorna som intervjuades i Tanzania 
hade gått entreprenörskapsutbildningar som 
arrangerats av University of Dar es-Salaam 
Business School, Women Chamber of Com-
merce och Enablis Entrepreneurial Network.

– Utbildningarna i Tanzania vänder sig pri-
märt till entreprenörer som driver eller har 
drivit företag, medan de svenska också riktar 
sig till studenter.

Belinda Owalla har utvecklat en typologi 
med kategorier som företagarna placerats i: 
solution seeker, self-actualizer, bona fide, mis-
sionary, informed, transition och mixed.

Kvinnor inom bona fide-kategorin uppfat-
tar entreprenörskapet som en del av den egna 
identiteten – en medfödd, naturlig egenskap. 

genom djupintervjuer  med 29 kvinnor 
i Stockholm och 27 kvinnor i Dar es-Salaam 
söker Beldina Owalla svaret på tre forsknings-
frågor: Hur står kvinnors jag-identitet i rela-
tion till deras självupplevda identitet som 
entreprenör? Hur påverkas identiteten av den 
sociokulturella miljö de befinner sig i? Och 
hur påverkas den självupplevda identiteten 
av entreprenörskapsutbildningar?

– Alla som intervjuades gick, eller hade gått, 
entreprenörskapsutbildningar. De har olika 
social bakgrund och driver olika typer av före-
tag. Så underlaget är brett, säger Owalla.

Hon har disputerat på Handelshögskolan i 
Stockholm. Avhandlingen har titeln Women’s 
Entrepreneurial Identities. A Typology Based 
on Insights from Entrepreneurship Programs 
in Two Different Contexts.

Intervjuerna var semistrukturerade och 
genomfördes både under fysiska möten och 
via Skype. Frågorna fokuserade på personlig 
profil, social och kulturell kontext, tidigare och 
nuvarande erfarenheter av företagande, och 
erfarenheter av entreprenörskapsutbildning.

Skilda drivkrafter 
präglar entreprenörer

text & bild anna-karin florén

En livsstilsentreprenör har mer nytta av en kurs i redovisning 
än av generella utbildningar om företagande. Det konstaterar 

Beldina Owalla, som har undersökt entreprenöriella identiteter 
i Sverige och Tanzania. Hon menar att utbildningar bör anpas-

sas efter företagarens egna drivkrafter. 
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– I Sverige tillhör fler kvinnor kategorin self-
actualizer. De ser entreprenörskapet som en 
väg till självförverkligande. I Tanzania är solu-
tion seeker vanligare. Det återspeglar de olika 
ekonomiska förutsättningarna, säger Beldina 
Owalla.

Entreprenörerna i Tanzania är oftare upp-
vuxna i en företagsam miljö, till exempel på 
ett jordbruk. Därför är entreprenörskap ett mer 
självklart val för dem. Av avhandlingen framgår 
också att de tanzaniska kvinnorna lever med 
orättvisor till följd av ojämställda könsroller, 
både privat och som yrkespersoner. De svenska 
kvinnorna drabbades huvudsakligen av detta i 
sina yrkesroller.

Under intervjuerna fick kvinnorna också 
utvärdera entreprenörskapsutbildningarna, 
och svara på frågor om vad de anser använd-
bart och vad som kan förbättras.

generellt sett, visar det sig, har entrepre-
nörskapsutbildningar positivt inflytande på 
entreprenörernas självförtroende och driv. 
Men en tydlig skiljelinje går mellan kvinnor 
vars entreprenöriella identitet är central för 
självbilden, och dem som ser den som perifer.

– De som har entreprenörskap som en del 
av sin identitet hade mest nytta av speci-
fik utbildning i exempelvis redovisning eller 
marknadsföring. De andra hade mer glädje av 
generella utbildningar som ökar medvetenhe-

ten om entreprenörskap i stort, och bidrar med 
legitimitet.

Individens drivkrafter påverkas också av om 
det är interna eller externa faktorer som triggar 
den entreprenöriella identiteten.

– De som utvecklar entreprenörskaps-
utbildningar behöver ta hänsyn till de här 
olika identiteterna eftersom det har betydelse 
för utbildningarnas utfall.

owalla tycker att det är viktigt att utbild-
ningar uppmuntrar företagare till självreflek-
tion. Med insikt om de egna drivkrafterna kan 
de fatta mer genomtänkta beslut.

– Företagare som har entreprenörskapet som 
livsstil riskerar att driva en verksamhet som 
inte fungerar för länge, i stället för att dra sig ur 
i tid och prova något annat. De som använder 
entreprenörskap för att lösa ett konkret pro-
blem kan ge upp för tidigt, även om företaget 
står inför ett genombrott, säger hon.

I dag forskar och undervisar Beldina Owalla 
på Handelshögskolan i Stockholm, bland annat 
om mediabilden av kvinnor som är företagare 
i olika kontexter. Hon hoppas få möjlighet att 
följa upp avhandlingen genom att intervjua 
samma kvinnor igen om tre eller fyra år, för att 
undersöka hur identiteten utvecklas över en 
längre tidsperiod.

kontakta	beldina.owalla@alumni.hhs.se

Beldina	Owalla kom till Sverige från Tanzania för fyra år sedan för att doktorera. Innan dess arbetade hon med ekonomisk och ope-
rativ styrning av projekt inom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

Olika sociala och kulturella 
influenser påverkar entreprenörerna

Skilda drivkrafter 
präglar entreprenörer

text & bild anna-karin florén

       entreprenörstyper

Solution	seeker	entrepreneurs ser entreprenörskapet 
som lösningen på en befintlig situation. Det kan ge 
en utkomst, eller vara ett steg mot ett framtida mål. 
Några deltar i entreprenöriella verksamheter för att 
hålla sig sysselsatta. Jag-identiteten är viktigare än den 
entreprenöriella identiteten.

Self-actualizer	entrepreneurs ser entreprenörskapet 
som en möjlighet till självförverkligande. De vill arbeta 
kreativt eller söker oberoende. Några vill prova något 
nytt och utmanande, andra tycker att företagande 
känns rätt, helt enkelt. Den entreprenöriella identite-
ten är perifer och aktiveras när den gör det möjligt för 
entreprenören att nå sina mål.

Bona	fide	entrepreneurs betraktar entreprenörskapet 
som oundvikligt, som en medfödd egenskap och ett 
sätt att leva – ibland för att det är vad man är upp-
vuxen med. Entreprenörskapet ses som en del av den 
egna identiteten.

Missionary	entrepreneurs ser företagande som en 
metod för att påverka samhällsutvecklingen. De drivs 
av en önskan att göra skillnad i samhället. Den entre-
prenöriella identiteten triggas av externa faktorer som 
den socioekonomiska miljön, och är perifer till den egna 
identiteten.

Informed	entrepreneurs har tidigare erfarenhet och 
expertis inom ett område. De har ofta en mjuk över-
gång till företagande och triggas av externa faktorer 
– som att det uppstår affärsmöjligheter inom ramen 
för deras expertis. För dem är den entreprenöriella 
identiteten perifer.

Transition	entrepreneurs har entreprenörskapet som 
hobby eller deltidssysselsättning. Hobbyföretag kan 
också vara ett sätt att starta en verksamhet som 
senare övergår i en heltidssysselsättning. Den entre-
prenöriella identiteten är perifer, och väcks när indivi-
den engagerar sig i entreprenöriell aktivitet.

Mixed	entrepreneurs är de entreprenörer som kvalar 
in i fler än en kategori. Kombinationen solution seeker 
och self-actualizer engagerar sig i entreprenörskap för 
att det löser ett personligt behov av en utkomst, sam-
tidigt som det ger möjlighet att vara oberoende.

7
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50	miljoner	kronor	till	entreprenörskapsforsk-
ning.	Det	drömanslaget	gick	till	professor	Mau-
reen	McKelvey,	Handelshögskolan	vid	Göte-
borgs	universitet.	Nu	har	hon	blicken	inställd	
på	framtidens	entreprenöriella	ekosystem,	där	
specialistkunskap	är	guld	värd.

i december 2017 kom beskedet: Maureen 
McKelvey är en av tio professorer som har 
beviljats bidrag från Vetenskapsrådets Råds-
professorsprogram. Utdelningen blev god  
– fem miljoner kronor om året i tio år, med 
start 2018.

McKelvey sällar sig därmed till den exklu-
siva skara av humanister och samhällsvetare 
som har lyckats bli rådsprofessorer. Och hon 
är allra först ut inom ämnet entreprenörskap. 
Programmet har funnits i tre år, och den abso-
luta majoriteten av bidragen har gått till medi-
cin och teknik.

– Det är jätteroligt förstås. Bidraget innebär 

att jag får fortsätta påverka forskningen i tio år 
till. Extra kul är det att Vetenskapsrådet väljer 
att satsa på forskning inom entreprenörskap 
och innovation, säger Maureen McKelvey.

Hon tycker att det är dags för entreprenör-
skapsforskningen att få mer uppmärksamhet.

– Entreprenörskap och innovation är viktiga 
fält som intresserar många. De flesta projekt 
som har fått medel av Vetenskapsrådet tidigare, 
har varit kopplade till äldre discipliner. Det här 
beslutet visar på nytänkande, fortsätter hon.

Vetenskapsrådet beskriver syftet med pro-
grammet som ”att skapa förutsättningar för de 
mest framstående forskarna att bedriva lång-
siktig forskning med stor potential och stort 
risktagande.” Bidraget ska också möjliggöra 
etablering och uppbyggnad av en forsknings-
miljö av högsta kvalitet.

Maureen Mckelvey har, tillsammans med 
sina kollegor, byggt upp Institutet för innova-
tion och entreprenörskap (iie) på Handelshög-

skolan vid Göteborgs universitet. Institutet firar 
i år sitt tioårsjubileum. iie utbildar i dagsläget 
160 masterstudenter och sysselsätter ett 20-tal 
doktorander och forskare. Till det kommer 
svenska och internationella gästforskare som 
bidrar till forskningsmiljön. McKelvey tror 
själv att hennes arbete med iie vägde tungt i 
bedömningen.

– Jag har haft en internationell karriär, publi-
cerat mycket, byggt upp utbildningar och har 
stor ledarskapserfarenhet. Jag har visat att jag 
kan utveckla en större grupp. Nu ska det bli 
spännande att ta nästa steg.

”Entreprenöriella ekosystem: Kunskap, inn-
ovation och entreprenörskap som medel för 
samhällsomvandling” är titeln på det forsk-
ningsprogram som Maureen McKelvey sökte 
och fick finansiering för. Hon har formulerat 
tre övergripande mål: 
1. Konceptualisera kunskapsintensiva entre-

prenöriella ekosystem. 

Med siktet inställt på 
kunskapsintensiva företag
text åse karlén  bild carina gran

Till Maureen	McKelveys forskningsintressen hör 
innovationssystem, universitet och högskolor som 
innovationsmotorer, samt vikten av kunskap för 
industriell dynamik, tillväxt och entreprenörskap. 
Den kunskapen tar hon med sig in i det nya 
forskningsprogrammet.
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2. Empiriskt analysera de dynamiska relatio-
nerna mellan kunskapsintensiva entrepre-
nörer och deras omgivning. 

3. Genom fallstudier förklara hur och varför 
entreprenörer och de omgivande ekosyste-
men blir mer kunskapsintensiva – eller inte.

– det kunskapsintensiva entreprenörska-
pet är högintressant. Det bidrar till välbetalda 
jobb, tillväxt och samhällsutveckling. Jag ser 
fram emot att ta reda på mer om hur små och 
stora bolag, teknisk kunskap, myndigheter, 
institutioner och andra aktörer hänger ihop i 
ett entreprenöriellt ekosystem.

Hon konstaterar att kunskapsintensivt 
entreprenörskap ofta associeras till akade-
miskt entreprenörskap, och branscher som 
bioinformatik eller autonoma bilar. Men det 
kan röra sig om helt andra områden.

– Idrott är en viktig del av samhället, men 
det finns väldigt lite forskning om entrepre-
nörskap inom idrotten.

Det kommer Maureen McKelvey att ändra 
på. Ridsport är ett område med stora möjlig-
heter, skidåkning ett annat.

– För skidsporten betyder snön allt, oavsett 
om du är elitidrottare eller amatör. Hur kan 
man skapa och bevara snö? Hur skiljer sig för-
hållandena mellan Åre, Alperna och Kina? Det 
är ett udda exempel, men det visar på vikten 
av specialistkunskap, säger hon.

Och det är precis det som är grundidén i det 
kunskapsintensiva entreprenörskapet: Man 
är beroende av specifik kunskap för att skapa 
värde.

– I dag kan ett företag 
vara väldigt specialiserat 
och ändå ha en världs-
marknad. Samtidigt dras 
entreprenörerna förstås 
med de vanliga proble-
men och funderingarna: 
Hur kan jag tjäna pengar 
på det här?

Maureen McKelvey har 
studerat bioteknikområ-
det under många år. Hon 
fann att  utvecklingen 
inom området ställde höga krav på entre-
prenörernas förmåga att anpassa sig till nya 
utmaningar. Nu ser hon en likartad utveckling 
i samhället i stort. Förändringstakten är hög, 
och påverkas av bland annat digitalisering och 
globalisering.

ett traditionellt eller imiterande entrepre-
nörskap är inte tillräckligt för att möta dagens 
stora, samhälleliga utmaningar, anser hon. De 
kunskapsintensiva entreprenörerna får en allt 
viktigare roll, och därför behöver vi öka förstå-
elsen för de ekosystem som de verkar inom.

– De entreprenöriella ekosystemen revolu-
tionerar hur vi skapar tillväxt och välfärd, säger 
McKelvey.

Men ibland blir tilltron till innovation och 

entreprenörskap för stor. De kan inte lösa alla 
samhällsproblem, även om de definitivt kan 
bidra till att möta utmaningarna.

– Ta till exempel miljöfrågan. Det är inte så 
att vi redan nu har ett antal fungerande tek-
nologier, och att det enda som återstår är att 
bestämma vad vi ska satsa på. Vi måste fort-
sätta med fou, och vi behöver entreprenörer, 
nya energikällor, teknisk innovation och orga-
nisatorisk innovation. Vi har ännu inte hittat 
framtidens lösningar.

Rådsprofessorsprogrammet, tillsammans 
med Göteborgs universitets satsningar, möj-
liggör ett långsiktigt och stabilt arbete för att 
stärka forskning och utbildning kring entrepre-
nörskap och innovation. I de nya forsknings-
projekten kommer en del befintlig verksamhet 
på iie  att kopplas in, men de kommer också 
innebära nyanställningar. Rekryteringen är i 
full gång, berättar McKelvey.

– Rådsprofessuren handlar om forskning, 
men den måste matchas av projekt inom 
utbildningen. Vi ger våra studenter nya sätt 
att tänka, och nya verktyg. De tar sin kunskap 
med sig och löser problem i samhället. Utbild-
ningen behöver bygga på bra forskning för att 
det ska fungera så. Det blir lätt att man bara 
pratar om forskning, och glömmer kopplingen 
till utbildningen.

som professor ser hon en viktig uppgift i 
att utbilda nya doktorer – framtidens forskare 
och lärare. McKelvey vill inspirera sina stu-
denter till att forska om entreprenörskap och 

innovation. Hon vill 
också ägna sig mer 
åt skrivandet: Publi-
cera artiklar i  bra 
tidskrifter och få tid 
att skriva fler böcker. 
Dessutom vill hon 
bidra med relevanta 
policyrekommenda-
tioner, och poängte-
rar att det är något 
helt  annat  än att 
forska och undervisa.

– Det krävs att man 
ingår i dialoger med policyaktörer under längre 
tid, säger Maureen McKelvey.

Eva Wiberg är rektor för Göteborgs univer-
sitet:

– Vi är väldigt stolta och glada över att Mau-
reen har lyckats få detta avgörande, långsiktiga 
bidrag, säger hon.

– För gu är det såklart en fjäder i hatten då 
det är så ovanligt och konkurrensen är sten-
hård. Framgången för Maureen och hennes 
forskningsgrupp ger en mycket viktig signal 
om att mer forskning behövs gällande entre-
prenörskap och innovation, inte minst inom 
de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
områdena, säger Eva Wiberg.

kontakta maureen.mckelvey@handels.gu.se

www.esbri.se

Vi har ännu inte 
hittat framtidens 

lösningar

När	människor	byter	jobb	eller	startar	före-
tag	får	kunskapen	fötter.	Snöfrid	Börjesson	
Herou	undersöker	i	sin	avhandling	dynami-
ken	i	Västsveriges	textilindustri.

snöfrid börjesson herou har disputerat 
vid Göteborgs universitet. Hon har genom-
fört en kvantitativ studie av textilindustrin 
i Västra Götalandsregionen under åren 
1990–2014. Fokus ligger på två olika grenar 
av industrin: tillverkning respektive handel. 
Börjesson Herou har bland annat studerat 
de anställdas branscherfarenhet, och hur 
det går för dem som väljer att starta egna 
företag.

Hon konstaterar att rekrytering av duktiga 
medarbetare är en viktig källa till ny kunskap 
för företag. Hur kunskap rör sig handlar inte 
bara om geografisk närhet, utan även om en 
kognitiv närhet: Att man har liknande kun-
skaper och erfarenheter och därför förstår 
varandra. Betydelsen av kunskapsnärhet 
varierar inom olika grenar av en industri. 
Dessutom varierar kunskapsbehoven över 
en industris livscykel.

Studien visar att textiltillverkningen kän-
netecknas av förnyelse, medan textilhandeln 
befinner sig i en mognadsfas. Snöfrid Börjes-
son Herou finner att kunskap från relaterade 
branscher är viktigare inom textiltillverk-
ningen än vad den är inom textilhandeln. 
I den senare industrigrenen är det i stället 
kunskap om den egna branschen som står 
högst i kurs.

– Min avhandling bidrar till forskning och 
policyutveckling om hur förnyelse av indu-
strier och företag kan främjas.

– För förnyelse krävs innovation. Detta 
kan underlättas när den existerande kun-
skapsbasen kombineras med ny kunskap 
från exempelvis relaterade industrier, säger 
Snöfrid Börjesson Herou.

Doktorsavhandlingen har titeln Industry 
Dynamics and Relatedness of Knowledge. 
Knowledge Transfer through Labor Mobility 
and Entrepreneurship in the West Sweden 
Textile Industry. [åk]

kontakta snofrid.borjesson.herou@gu.se

Rörlig kunskap bidrar till 
textilindustrins dynamik
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Hans forskning visar att kunskapsnätverkets 
betydelse beror på entreprenörens bakgrund 
och motiv till att starta företag.

– Entreprenörer som har arbetat i ett företag 
som upphör, startar troligare ett nytt företag av 
nödvändighet. De har därför ett större behov 
av sitt kunskapsnätverk. De som startar efter 
avslutad anställning i ett överlevande företag, 
kanske tack vare att de har fått en affärsidé, 
har mindre behov av sitt nätverk.

Man skulle kunna tro att spinoff-företag 
har en stor fördel gentemot andra nya före-
tag i samma region, eftersom de förstnämnda 
existerar i ett sammanhang och därmed skul-
le kunna utnyttja befintliga lokala tillgångar. 
Bagley menar att det inte är helt sant.

– Geografin påverkar inte överlevnadsfrek-
vensen för företagen på egen hand, men den 
gör det indirekt genom att spinoff-företagen 
lokaliserar sig till samma ställe som andra 
företag. Det är mer troligt att unga företag som 
ligger i närheten eller i hjärtat av ett industri-
ellt kluster uppvisar ”den lilla världens” nät-
verksegenskaper. De har nära till vissa företag, 
men också god räckvidd till andra företag. Allt 
nås med enbart ett fåtal kopplingar.

Mark Bagleys forskning visar också att effek-
tiviteten i företagets nätverk minskar ju större 
avståndet är mellan företaget och klustrets 
kärna. Ett företags livsduglighet är bara så 
god som dess kunskaper och idéer i relation 

Vad	är	det	som	gör	att	företag	inom	samma	
bransch	blomstrar	på	vissa	orter?	Mark	Bagley	
har	undersökt	hur	kunskap	förflyttas	mellan	
företag	i	framväxande	industriella	kluster,	och	
vad	som	påverkar	deras	framgång.

mark bagley har l agt  fram doktors-
avhandlingen The Birth, Life and Death of 
Firms in Industrial Clusters – The role of know-
ledge networks vid Internationella Handels-
högskolan i Jönköping. Han har undersökt 
överlevnadsfrekvensen hos spinoff-företag i 
industriella kluster, närmare bestämt företag 
som arbetar med informations- och kommu-
nikationsteknologi (ikt) i Stockholm.

Med ”spinoff” menar han ett företag som 
grundats av en entreprenör som tidigare varit 
anställd på ett annat företag inom samma 
sektor. Företaget där entreprenören har varit 
anställd benämner Bagley som ”föräldraföre-
taget”.

han finner att de företag som har närmast 
till andra företags kunskap, tenderar att upp-
visa en högre överlevnadsgrad.

– Spinoff-företagets kunskapsnätverk har 
mindre betydelse om dess föräldraföretag fort-
farande är verksamt. Men bland företag vars 
föräldraföretag har upphört, har kunskapsnät-
verket betydande påverkan på spinoff-företa-
gets överlevnad, säger Mark Bagley.

till andra företags kunskap och idéer. Och de 
bästa idéerna hittar du ofta lokalt, även om de 
kan appliceras globalt, menar Bagley.

– I välfungerande nätverk rör sig kunskap 
mellan människor. Den flödar främst genom 
geografisk närhet, men också genom ”ärvda 
kopplingar” mellan företagen.

ärvda kopplingar är viktiga kontakter som 
följt med från föräldraföretaget, till spinoff-
företaget. Men det är inte antalet kontakter, 
utan företagets position i nätverket som är 
avgörande. Det är också positivt om nätverket 
är uppbyggt på ett sådant sätt att det är lätt 
för spinoff-företaget att få kontakt med andra 
företag.

– One-size-fits-all gäller inte för industriella 
kluster. Ibland är ett blomstrande kluster resul-
tatet av ren tur. Regionens geografiska egen-
skaper är sällan en genväg till framgång. Det 
finns ingen fysisk anledning till varför Silicon 
Valley blev så framgångsrikt, eller varför bil- 
industrin exploderade just i Detroit. Det är mer 
en fråga om institutioner och drivkrafter.

– Industriella kluster växer primärt från 
insidan. Att försöka flytta företag till företags-
intensiva regioner är ingen bra idé, säger Mark 
Bagley.

kontakta mark.bagley@ju.se

Närhet till kunskap 
ökar överlevnaden text hanna andersson  bild toni duras
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Lokalt, globalt 
och radikalt
– när innovationer påverkar hela samhället

text anna-karin florén  bild erik mårtensson

tema | Systemisk innovation
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– Många säger sig stödja en omställning, men när 
man börjar ställa frågor visar det sig vara väldigt oklart 
vad olika aktörer egentligen avser med bioekonomi, 
vilka målsättningar de har och hur de anser att vägen 
dit ska se ut.

Vissa menar, enligt Bauer, att vi redan har tekniken 
för att använda den bioenergi som behövs. Att det är 
dags att sluta tjafsa och få det gjort. Andra menar att 
biomassa och bioråvara är värdefulla resurser, och att 
vi behöver utveckla teknik för att kunna göra så avan-
cerade saker som möjligt.

Det finns också en osäkerhet kring vilka produkter 
som kommer att bli viktiga. Därför, menar några av 
intervjupersonerna, ska företagen få göra vad de vill. 
Andra tycker att omställningen är så brådskande att 
staten bör intervenera. Staten ska sätta agendan, så får 
vi lösa detaljerna efter hand, heter det.

fredric bauer vill inte lägga alltför stor vikt vid 
vilka aktörer som har tyckt vad. Han nöjer sig med att 
konstatera att det är här konfliktlinjerna finns.

– Det är tydligt att visionerna och förväntningarna 
ser väldigt olika ut för olika aktörer.

Problemet, menar han, är att ingen har egentligt 
ansvar för hur vi ska nå fram. Är det entreprenörerna 
eller politikerna som ska driva systemisk innovation? 
Offentlig sektor finansierar ofta utvecklingsprojekt, 
men när man har konstaterat att tekniken fungerar  
– vem ska skala upp den? Hur ser vi till att med- 
borgarna får ta del av de positiva effekterna till en  
rimlig kostnad?

– I Sverige har vi satsat på strategiska samarbeten, 
konsensuslösningar. Förhoppningen är att de ska leda 
till kunskapsutbyten och utveckling som löser knu-
tarna. Även internationellt har det talats mycket om 
samverkan från policysfären. Men det finns ganska lite 
empiri kring hur det faktiskt ser ut.

Till exempel är skogssektorn duktig på att hantera 
trä, men saknar kompetens om kemikaliemarknaden.

– Det kan se ut som att det krävs samarbeten för att 
få fram bioraffinaderier. Men samarbeten har hittills 
fungerat dåligt, både i Sverige och internationellt. De 
olika aktörerna har haft svårt att komma överens om 
hur man ska dela på risk och investeringskostnader. 
Och hur utformas en affärsmodell som alla kan accep-
tera, när man befinner sig på okänt territorium?

Ofta beror samarbetssvårigheter på att stora orga-
nisationer känner bristande tillit till varandra. Av både 
nätverksanalyser och fallstudien som Bauer har gjort i 
sin avhandling, framgår att just tillit är en betydelsefull 
framgångsfaktor.

– Där det har funnits informella lokala nätverk med 

ystemiska innovationer har stor 
inverkan på samhället. För enskilda indi-
vider kan de leda till attitydförändringar 
och nya beteende- eller konsumtions-
mönster. För näringslivet kan de innebära 
förändringar av produktionsprocesser, 
branscher, affärsmodeller, resursalloke-

ring och finansiering. Det kan också behövas nya 
lagar eller regleringar som förutsätter att politiker  
och tjänstemän har både kompetens och helikopter- 
perspektiv. Systemiska innovationer utgör minst  
sagt komplexa utmaningar på alla nivåer.

Samtidigt som utmaningar ska hanteras och lösas 
är det ofta brådskande, som till exempel när det rör 
koldioxidbesparande åtgärder. Många är övertygade 
om att teknikutvecklingen kan rädda mänskligheten 
från konsekvenserna av den globala uppvärmningen. 
Men varför går då teknikomställningen så långsamt? 
Och vad behövs för att vi ska komma förbi alla de hin-
der – mentala, praktiska och policymässiga – som står 
i vägen för omställningen mot ett hållbart biobaserat 
samhälle? En sak är klar: Det är inte brist på tekniska 
lösningar som är problemet. Snarare verkar det vara 
mänskliga företeelser och institutionella strukturer 
som utgör de främsta bromsklossarna.

Med utgångspunkt i två nya doktorsavhandlingar 
gör Entré en djupdykning i en röra av myndigheter, 
beslutsfattare, politiker, entreprenörer, finansiärer 
och medborgare. Och med hjälp av avhandlingarnas 
författare, Fredric Bauer och Stefan Tongur, kommer 
vi lite närmare några arbetssätt som kan underlätta 
omställningen.

Fredric Bauer är filosofie doktor med intresse för 
hållbar utveckling.

– I dag pratas det mindre om hållbar utveckling 
och mer om biobaserad ekonomi. I den här utveck-
lingen spelar bioraffinaderierna en viktig roll. De kan 
användas för att skapa energi och utvinna många olika 
sorters kemikalier som vi hittills har fått från fossila 
råvaror, säger Fredric Bauer, Lunds universitet.

Men det är inte så enkelt som att byta en teknik mot 
en annan. När till exempel naturgas ersätts med bio-
gas, behövs nya produktionssystem, nyttjandesystem 
och institutionella strukturer. Inför ett teknikskifte blir 
också frågor om hur vi värderar begrepp som energi 
och plast intressanta. Måste det som kallas plast vara 
tillverkat av fossila material, till exempel?

Avhandlingen har både en kvantitativ och en kva-
litativ ansats. I en av avhandlingens fyra artiklar har 
Fredric Bauer intervjuat 20 personer från olika sektorer 
som forskning, offentlig sektor, industriföretag och fri-
villigorganisationer, i olika delar av landet.

Fredric	Bauer har lagt fram avhand-
lingen Innovation for biorefineries 
– Networks, narratives, and new 
institutions for the transition to a 
bioeconomy vid institutionen för 
kemiteknik och Circle på Lunds 
universitet.
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Stefan	Tongur har lagt fram 
avhandlingen Preparing for take off: 
Analyzing the development of electric 
road systems from a business model 
perspective vid institutionen för 
industriell ekonomi och organisation 
på KTH.
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Det är inte teknikutvecklingen som är utmaningen. I stället är det insti-
tutionerna som utgör de främsta bromsklossarna för systemisk innova-
tion – alltså genomgripande teknikskiften som påverkar allt från män-
niskors livsstil till branscher och regelverk. När det gäller vissa områden, 
som omställningen från fossilbaserad till biobaserad ekonomi, är skiftet 
nödvändigt och akut. Varför går det då så långsamt? 
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högt uppsatta personer, har man lyckats åstadkomma 
intressanta saker, säger han.

Ytterligare en utmaning är att svenska aktörer i dag 
måste förhålla sig till vad som händer globalt, eftersom 
både finansiering och produktion av olika produkter 
inte följer nationsgränserna. Lokala initiativ och stöd 
från offentlig sektor har helt enkelt begränsade möj-
ligheter att få genomslag om de inte görs med globala 
förutsättningar i åtanke. Helst ska ju också tekniska 
innovationer som tagits fram med hjälp av offentliga 
medel kunna exporteras på sikt, för att generera klirr i 
statskassan.

– När det gäller kemiindustrin finns ett internatio-
nellt system där råvarumarknader, produktmarknader, 
företag och organisationer är globala. I Sverige är 
skog en uppenbar industriell resurs. Men kapital för 
att finansiera innovation och investeringar kommer 
till exempel från Nederländerna, Storbritannien och 
Österrike där man har mindre förståelse för varför 
svenskar är så glada i att göra saker av trä.

dessutom är produktionslinjerna nischade. Fredric 
Bauer förklarar att olika typer av produkter produceras 
på olika platser, men säljs globalt.

– Ungefär som när man i Sverige bestämmer sig för 
att man inte kan konkurrera med priserna på vanligt 
stål, och därför satsar på specialstål. En liknande 
utveckling finns inom produktionen av plast. Sve-
rige satsar på högkvalitativa produkter för speciella 
användningsområden, alltså inte plastkassar…

Han menar att det behövs nya värdekedjor som 
bryter de traditionella mönstren i systemet och som 
kan forma den nya bioekonomin. En ny värdekedja 
kan innebära att skog används som råvara och raffine-
ras till kemikaliematerial, som plaster, kosmetika och 
medicin – i stället för papper och virke som vi har varit 
vana vid. För det krävs kunskap om material, tekniker 
och marknad, men också acceptans. Kan folk tänka sig 
att använda ansiktskrämer gjorda av spillved? Och vill 
vi betala även om det blir betydligt dyrare?

– Kemibranschen har hittills saknat konsument-
tryck. Det har gjort att den har flugit under radarn i 
den internationella klimatdebatten, säger Bauer.

– Kemikalier handlar om lacken på ditt bord, eller 
komponenter i produkter som du kanske inte reflekte-
rar över var de kommer ifrån. De flesta kan inte nämna 
några av de stora kemikalieföretagen trots att de är 
globala jättar. Det är många steg mellan konsumenter 
och producenter.

Uteblivet konsumenttryck kan vara en anledning 
till att det saknas politisk handlingskraft, spekulerar 
Bauer. Eller så beror det på att inte heller politikerna 
förstår industrin tillräckligt väl. Det menar några av 
dem som Bauer har intervjuat. Man kan konstatera att 
politiker måste ha en djupgående förståelse för både 
teknik, globala marknader och inte minst mänskligt 
beteende. Annars kan de inte fatta initierade beslut 
om finansiering och regelverk för att underlätta och 
påskynda systemisk innovation.

Under den tidsperiod som Fredrick Bauer studerat, 
2004–2014, har intresset för bioraffinaderier ökat. Han 
har gjort en social nätverksanalys för att titta på hur 
samarbetsnätverken för utveckling av bioraffinaderi-
tekniker har förändrats under tioårsperioden. Att det 

ökade intresset för ämnet skulle ha lett till ökad sam-
verkan över sektorsgränserna ser han inga bevis för. 
Tydligare är att företag tenderar att samarbeta med sin 
vänners vänner, eller tidigare samarbetspartner.

Bauers forskning visar att de institutionella struk-
turerna – inte de tekniska utmaningarna – utgör de 
främsta bromsklossarna för en omställning från fossil 
kemikalieproduktion.

– Mycket talar för att det ändå är mer samarbeten 
över sektorsgränserna som behövs, trots att sam- 
arbeten hittills haft begränsad framgång, säger  
Fredric Bauer.

–  Från policyhåll måste man förstå att övergången 
från fossil- till biobaserad ekonomi är en nödvändig 
utveckling, och fråga sig vad som behöver göras för att 
nå dit. Handlar det om affärsmodeller, eller ekonomi? 
Hur kan vi se till att samverkan når längre än att stanna 
vid forsknings- och utvecklingsprojekt?

Stefan Tongur, som har disputerat på kth, menar att 
affärsmodeller kan användas som ett perspektiv för att 
förstå utvecklingsprocesserna som äger rum under de 
tidiga faserna av ett potentiellt systemskifte.

Genom att följa utvecklingsprojekt för elvägar har 
han studerat de komplexa utmaningarna med att 
implementera och kommersialisera systemiska innova-
tioner. Det var Stefan Tongur som myntade begreppet 
electric road systems (ers) som i dag är internationellt 
vedertaget.

Hans forskning visar att man i samband med utveck-
lingsprojekt ofta tittar på företaget och produkten. Det 
som ligger utanför bryr man sig inte om. När det gäller 
elbilar intresserar man sig exempelvis för räckvidd för 
kunden, medan infrastrukturen hamnar utanför ana-
lysen.

– Det är där jag menar att man måste ha ett större 
perspektiv. Många olika aktörer måste samverka efter-
som den här typen av innovationer utmanar gränssnitt, 
till exempel mellan fordon, väg och bränsle. De föränd-
rar aktörskartan och affärsmodellerna. Den systemiska 
aspekten är underskattad, säger Stefan Tongur.

han har följt både tekniska projekt och bredare 
plattformar. Han har suttit med på möten, intervjuat 
projektmedarbetare och hållit workshops. Dessutom 
har han gjort en mer ingående studie på Scania där han 
intervjuade personer på alla nivåer: vd, mellanchefer 
och utvecklingsingenjörer.

När Tongur började studera ers fanns inte ens en 
testbana. Bara power point-bilder och aktörer som dis-
kuterade olika tekniker.

– Jag satt med en massa härliga visionärer som dis-
kuterade hållbara tekniska alternativ till förbrännings-
motorn. När jag kom tillbaka till högskolan pratade 
kollegorna om science fiction. Men det här handlar inte 
om vilken teknik som ska vinna, utan om något större. 
Man måste ha ett systemperspektiv, det går inte att 
bara titta på fordon. Det krävs olika subsystem för att 
det ska fungera – oavsett vilken teknik man väljer.

Han valde att ändå att titta på systemaspekten. Givet 
de klimat- och policyutmaningar som finns tyckte han 
att det var intressant att studera elvägarna, oavsett om 
systemskiftet infinner sig eller inte.

– Fenomenet elvägar är huvudsakligen initierat på 
policynivå – inte av marknaden. Det är fortfarande osä-

bioraffinaderier

Bioraffinaderier omvandlar 
biomassa, till exempel rest-
produkter från träproduktion, 
till bränsle och olika kemikalier. 
Biomassa anses ha nollutsläpp 
av koldioxid, eftersom träd tar 
upp lika mycket koldioxid som 
släpps ut vid användningen.

elvägar

Elvägar, eller electric road 
systems (ERS), är ett sam-
lingsbegrepp för olika typer av 
tekniker där fordon framförs 
med el. Skena i marken, induktiv 
överföring från marken och tråd 
i luften, är tre exempel. Tekniken 
fungerar för exempelvis lastbilar 
och personbilar.

www.esbri.se
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kert om de kommer att nå kommersiell framgång.
Men, i dag är elvägar långt ifrån science fiction. 

Arlanda elväg finns på riktigt, en sträcka på två kilo-
meter mellan Arlanda och Rosersbergs logistikom-
råde som trafikeras av en lastbil. En annan lika lång 
teststräcka finns i Gävle, med trådar i luften och två 
lastbilar med strömavtagare (som överför ström från 
tråden till lastbilen). I Sverige finns nu också planer 
på att bygga en 30 kilometer lång testbana. Projekt har 
överlevt och Tongurs tes, att ers skulle innebära ett 
potentiellt systemskifte, är högst aktuell.

– Att använda affärsmodellen som utgångspunkt för 
att skapa framgångsrika samarbeten kring systemiska 
innovationer är ett nytt grepp. Ofta pratar man om 
affärsmodeller med utgångspunkt i entreprenörens 
perspektiv, alltså hur vi ska tjäna pengar från produkt 
till kund.

även affärsmodeller för systemisk innovation bör 
ha lönsamhet i åtanke, de inblandade parterna vill ju 
ha betalt för sina produkter. Och lönsamhet är en vik-
tig drivkraft. Men fokus ska ligga på hur affärsmodel-
len kan användas för att utveckla projektet, och för att 
förstå var nyttan ligger för olika aktörer, menar Stefan 
Tongur.

Han har också följt utvecklingsprojekt i usa, där 
över 20 aktörer skulle samarbeta kring möjligheten att 
bygga elvägar i Kalifornien. Initiativet kom från kon-
sumenttryck kring en väg från en hamn i Kalifornien 
varifrån 40 procent av usa:s import lossas. Vägen är en 
av landets mest olycksdrabbade, och när det blev nöd-
vändigt att utöka antalet filer protesterade de boende 
som inte ville ha mer utsläpp. Luftkvalitet är ett akut 
problem i Kalifornien, liksom i Kina och Indien.

– I usa pratade parterna ofta via juridiska ombud. 
I slutändan lyckades de inte få till stånd någon lös-

ning på grund av olika drivkrafter och problembilder. 
I Sverige ser processen helt annorlunda ut. Här pratar 
parterna direkt med varandra och har ett mer långsik-
tigt perspektiv.

Ofta utvecklas alternativa tekniker i en nisch som är 
skyddad från marknadens mekanismer. Det ger möj-
lighet att experimentera, enligt Tongur. Lärandet står 
i fokus, men demoprojekten tenderar att bli isolerade 
öar. De leder inte till storskalig förändring eftersom 
tekniken aldrig är kommersiellt intressant.

– Teknikutvecklingen måste placeras i en större 
kontext. Man bör beakta förändrade beteendemönster, 
ändra policyer, och göra det möjligt för företag som 
utvecklar ny teknik att konkurrera med befintlig  
teknik.

Det ställer stora krav på den tidiga utvecklings-
processen, och det är här som affärsmodellstänket 
kommer in.

– Den vanliga processen bygger på ett sekventiellt 
tänk, där du har forskning och utveckling följt av mark-
nadsavdelningen som utvecklar affären, och sedan 
säljavdelningen. Om resultatet visar att din produkt 
inte är kommersiellt gångbar förväntas det offentliga 
reglera så att tekniken blir gångbar. Jag förespråkar i 
stället att först titta på hur förutsättningarna ser ut. 
Det kan man göra genom att använda sig av affärs-
modellsperspektivet.

Stefan Tongur tycker att det behövs fler begrepp  
och modeller för att öka förståelsen för komplex  
systemomvandling. Då kan aktörerna få en gemensam 
problembild.

– Det tror jag är vägen till mer konstruktiva lösning-
ar, säger han.

kontakta fredric.bauer@chemeng.lth.se	
stefan.tongur@indek.kth.se
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Hur utformar 
man en affärs-
modell som alla 
kan acceptera?

Det här handlar 
inte om vilken 
teknik som 
ska vinna
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9 utmaningar/möjligheter
Globalisering. Beakta den globala marknaden 
när du drar igång ett lokalt projekt.

Beslutsfattare. Behöver mycket kompetens för 
att kunna både driva på, finansiera och skapa 
regelverk som underlättar systemisk innovation.

Ansvar. Vem ansvarar för utvecklingsfrågor: poli-
tiker, entreprenörer, konsumenter eller närings-
livet? Bestäm det innan projektet drar igång.

Systemperspektiv. Hur påverkas människors 
beteenden, produktionskedjor, regelverk och 
möjligheter att kommersialisera? System-
perspektivet måste lyftas in direkt, annars 
riskerar projektet att avstanna efter FoU-fasen.

Relationer. För att skapa tillit mellan olika sam-
arbetspartners krävs att man bygger relationer.

Prata om det – samtal som skapar magi
Motstridiga	förväntningar,	mål	och	värderingar	
kan	vara	en	källa	till	frustration	i	stora	partner-
skap	för	systemisk	innovation.	Dessutom	kan	
de	sinka	projektet.	Jane	Webb	menar	att	det	är	
viktigt	att	prata	om	olika	aktörers	mål.

jane webb har lagt fram licentiatuppsatsen 
“He just doesn’t catch it in his heart.” Untang-
ling goals and values in inter-organisational 
collaboration vid Chalmers. 

Hon hämtar sin empiri bland annat från 
samverkansprojektet Sustainacity, ett projekt 
för busslinjer med elektriska och elhybridbus-
sar, service, laddinfrastruktur och inomhus-
hållplatser. Det omfattade 15 partnerorganisa-
tioner: myndigheter, universitet, energibolag 
och stadsutvecklingskontor.

– Samverkansprojekt bidrar till arbetssätt 
som kan främja olika perspektiv, och innova-
tiva lösningar som kan möta de stora samhälls-
utmaningar som vi står inför, säger hon.

Citatet i uppsatsens titel, ”He just doesn’t 
catch it in his heart”, kommer från en intervju-
person som tyckte att en partner inte delade 
hans uppfattning om vad arbetet gick ut på.

medarbetare kan ha personliga mål, sam-
tidigt som de bär med sig sina organisationers 
värderingar in i projektet. Det kan leda till för-
virring och frustration när projektets medarbe-
tare inte drar åt samma håll.

Projektledare kan skapa tillfällen för öppna 
diskussioner, där deltagarna får prata om mål 
och värderingar. Det ger möjlighet att utveck-

la processer för det praktiska arbetet, och gör 
det lättare för alla inblandade att se fördelarna 
med samarbetet, menar Jane Webb.

– Det kan ta mycket tid, men om människor 
lär sig att leva med olika målsättningar och hit-
ta sätt att föra samman några av dem, uppstår 
magi, säger hon.

Webb ser en risk i att projekt får för generella 
övergripande mål i syfte att olika intressenter 
ska kunna acceptera dem. Ett sådant kan vara 
”Samverkan för hållbar kollektivtrafik”. Över-
gripande mål skapar en illusion av konsensus 
– sedan förutsätts att organisationernas olika 
intressen kan vägas samman. [af]

kontakta janew@chalmers.se

Visioner. Var tydlig med hur partnerorganisa-
tionernas målsättningar och värderingar ser ut. 
Hur kan olika önskemål mötas och förstärka 
varandra – och hur uppnår ni dem? Diskutera er 
fram till en gemensam målbild så att alla parter 
drar åt samma håll.

Konsumenttryck. Om politikerna inte är med på 
tåget, ta hjälp av konsumenterna. Skapa opinion.

Lönsamhet. Räkna på lönsamheten. Den är 
en förutsättning för att tekniken ska gå att 
kommersialisera och i bästa fall exportera.

Affärsmodellering. Kan användas för att kart-
lägga olika intressenters drivkrafter, förväntning-
ar och önskemål, skapa konsekvensbeskrivningar, 
och visa hur projektet skapar värde för olika 
intressenter.

av koldioxidutsläppen 
i Sverige kommer 
från vägtrafiken

Källa: www.eroadarlanda.se
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Sorenson började läsa på om ekonomisk 
geografi och kluster.

– På den här tiden trodde beslutsfattarna 
att kluster kunde skapas utifrån någon form 
av centralplan. De diskuterade möjliga geogra-
fiska placeringar av framtida kluster och hur 
man från samhällets sida skulle kunna skapa 
en optimal miljö för social och entreprenöriell 
utveckling.

Av en slump gjorde Olav Sorenson en inter-
vju som fick honom att fundera på kluster ur 
ett annat perspektiv.

– Killen som jag intervjuade hade startat 

den. Ett år som tennistränare hann Sorenson 
också med innan han slutligen förlikade sig 
med tanken på en akademisk karriär.

– Under dotcom-eran dök de snabbväxande 
techföretagen upp. Några har försvunnit, som 
Altavista, andra finns fortfarande kvar, som 
Cisco. Alla som pluggade då ville hellre jobba 
på startupföretagen än på Goldman Sachs 
och andra finansföretag, som varit studen-
ternas drömarbetsgivare fram till dess. Det 
gjorde mig intresserad av fenomenet. Var det 
en tillfällig fluga eller början på en långsiktig 
förändring?

Så	lyder	Yale-professorn	Olav	Sorensons	råd	
till	entreprenörer.	Årets	mottagare	av	Global	
Award	for	Entrepreneurship	Research	forskar	
om	betydelsen	av	socialt	kapital	och	sociala	
nätverk.	Vi	möter	en	blygsam	amerikan	med	
skandinaviskt	namn	och	ett	cv	som	kan	göra	
nobelpristagare	avundsjuka.	

av namnet att döma, Olav Sorenson, fanns 
en liten chans att Skypeintervjun skulle kunna 
hållas på ”skandinaviska”. Några av Sorensons 
mest kända forskningsresultat bygger dessut-
om på data från Danmark.

– Nej tyvärr, jag talar inget skandinaviskt 
språk. Det var min farfars föräldrar, eller något 
i den stilen, som kom hit från Norge, säger 
Olav Sorenson.

Han är årets mottagare av Global Award for 
Entrepreneurship Research, och professor på 
Yale School of Management, usa. Till skillnad 
från de flesta tidigare pristagare är Olav Soren-
son inte nationalekonom. Han studerade soci-
ologi på Stanford University och drogs med av 
den samtida hajpen kring Silicon Valley och 
dotcom-företagen. Sorenson började forska 
om startups, och intresset för nyföretagande 
och innovation består.

Enligt prismotiveringen har Sorenson ökat 
förståelsen för hur entreprenörskap kopplas 
till sociala nätverk och den ekonomisk-geo-
grafiska miljö där entreprenören verkar. Här 
framhålls också att han utmanar etablerade 
uppfattningar om kluster, kunskapsspridning 
och interaktion mellan ekonomiska aktörer.

Sorenson är en superstjärna som gått från 
det ena tunga universitetet till nästa. Från Har-
vard till Stanford och Yale. Men han är blygsam 
och menar att det varken var planerat eller så 
okomplicerat som det ser ut på papper.

– Båda mina föräldrar är professorer. Om 
det var något jag inte skulle bli, så var det 
professor. Jag var inställd på en karriär som 
konsult – men så sprack dotcom-bubblan 
samtidigt som jag tog min examen, säger han.

Det fanns inga jobb. Fortsatta studier var ett 
sätt att skjuta upp inträdet på arbetsmarkna-

porträttet

olav sorenson, prisad sociolog som vurmar för den fysiska platsen: 

»Jobba där du 
har ditt nätverk«
text & bild anna-karin florén

Olav Sorenson
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mer om olav

Bakgrund Född och uppvuxen i USA. Läste sin grund-
utbildning på Harvard College, och fortsatte sedan till 
Stanford University där han också doktorerade i socio-
logi. Därefter verksam vid University of Toronto, Uni-
versity of Chicago, UCLA och London Business School. 
Sedan 2012 är Olav Sorenson Frederick Frank ’54 and 
Mary C Tanner Professor of Management på Yale 
School of Management. Han är ordförande för Science 
Advisory Committee, Danish Research Unit on Indu-
strial Dynamics, redaktör för Management Science och 
Sociological Science samt sitter med i redaktörsråden 
för en rad tidskrifter. Sorenson har också hunnit med 
att jobba som tennistränare och analytiker.

Fritid Tillbringas helst med familjen. Olav Sorenson 
har tre barn, en sexåring och två fyraåriga tvillingar. 
Favoritaktiviteter med barnen är att gå på zoo eller 
åka och bada. Under egentiden spelar han tennis.

Aktuell Som årets mottagare av Global Award for 
Entrepreneurship Research besökte han Stockholm, 
Göteborg och Norrköping i maj. Priset på 100 000 euro 
delas ut av Entreprenörskapsforum och IFN med stöd 
av Vinnova och Stockholms Köpmansklubb.

mer av olav

The Social Structure of Entrepreneurial Activity: Geo-
graphic Concentration of Footwear Production in the 
United States, 1940–1989. American Journal of Sociolo-
gy, nr 2, vol 106, 2000 (tillsammans med Pino G Audia).

Social structure and exchange: Self-confirming 
dynamics in Hollywood. Administrative Science Quar-
terly, nr 4, vol 51, 2006 (tillsammans med David M 
Waguespack).

Venture capital, entrepreneurship, and economic 
growth. The Review of Economics and Statistics, nr 1, 
vol 93, 2011 (tillsammans med Sampsa Samila).

Home sweet home: Entrepreneurs' location choices 
and the performance of their ventures. Management 
Science, nr 6, vol 58, 2012 (tillsammans med Michael 
S Dahl).

Syndication Networks and the Spatial Distribution 
of Venture Capital Investments. American Journal of 
Sociology, nr 6, vol 106, 2001 (tillsammans med Toby 
E Stuart).

ett multimediaföretag, som det hette då. Han 
pressade cd-rom-skivor i sitt garage i Silicon 
Valley. För det behövde han en ganska stor 
maskin. Den kostade en kvarts miljon dollar 
och skulle installeras i garaget bakom huset.

– Jag frågade varför han drev företaget i Sili-
con Valley. Han förstod inte frågan utan trodde 
att jag undrade varför han arbetade i just gara-
get. Han svarade: ”Min fru tycker att det blir för 
stökigt i köket”.

efter att ha ställt ett antal följdfrågor 
visade det sig att killens nätverk var betydelse-
fullt. Han kände folk som kunde agera leveran-
törer, distributörer och försäljare. Dessutom 
kunde han hitta arbetskraft i sitt nätverk när 
det blev dags att anställa. Och så ville han arbe-
ta nära sin familj.

– Samtidigt hade flera sociologer på Stanford 
börjat titta på hur kapital rörde sig i männis-
kors sociala nätverk. Så uppfattningen om att 
sociala nätverk har betydelse var i hetluften, 
säger Sorenson.

Vad är då socialt kapital? Olav Sorenson 
definierar det som relationer som man kan 
dra nytta av i olika avseenden, eller som ger 
tillgång till värdefulla resurser.

Home field advantage är ett begrepp som 
ofta dyker upp i anslutning till Sorenson. 
Genom sin forskning har han visat att entre-
prenörer som har en långvarig relation till en 
ort är mer framgångsrika. Deras företag växer 
snabbare. Det är den här forskningen som byg-
ger på studier av data från Danmark.

– Människor har sina nätverk där de är upp-
växta eller har bott länge. Vänner från skolan, 
grannskapet, studierna och olika arbetsplat-
ser…

Forskningen går stick i stäv med föreställ-
ningen om att entreprenöriella själar från oli-
ka håll ska samlas och skapa magi, i ovanifrån 
konstruerade kluster. Den idén är inte särskilt 
realistisk. Kluster växer fram när människor 
som har varit anställda i befintliga företag går 
vidare och startar nya bolag, enligt Olav Soren-
son.

I dag omfattar hans forskningsintressen eko-
nomisk geografi, ekonomisk sociologi, sociala 
nätverk, socialt kapital, entreprenörskap och 
organisationsekologi. Hans mest omfattande 
forskning handlar om hur sociala nätverk 
påverkar olika former av transaktioner och 
därmed hela branschers geografi och utveck-
ling. Ombedd att lyfta fram något i sin forsk-
ning som han själv känner sig nöjd med, eller 
tycker är särskilt intressant, nämner Sorenson 
ett exempel från filmindustrin i Hollywood.

– Jag kunde visa att överföringen av resur-
ser är endogen. Om jag är din kompis och du 
producerar en film, så uppfattar jag kvaliteten 
på filmen som högre än vad den faktiskt är. 
Därför investerar jag mer pengar i ditt projekt, 
och berättar mer om din film för andra. Det 
kan bidra till filmens framgång, även om kva-
liteten i själva verket inte är så hög.

Samma sak gäller sannolikt för riskkapital 
generellt, enligt Sorenson. Du har större möj-
ligheter att håva in riskkapital och få bättre 
värdering på ditt företag, om du är vän med 
en riskkapitalist. När du får mer pengar ökar 
sannolikheten för att du ska bli framgångsrik.

En av Olav Sorensons drivkrafter är möjlig-
heten att påverka policy. Han tycker att sta-
ter ska satsa på att bygga en mångfacetterad 
ekonomi. Ur den kan det sedan spontant växa 
fram kluster. Han vill också betona betydelsen 
av riskkapital i tidiga skeden till entreprenörer 
med intressanta idéer. De kanske inte växer 
upp till enorma företag, men de kan skapa 
jobb.

– Några hundra dollar kan vara extremt 
viktiga för företag i startgroparna. Det är oro-
ande med tanke på hur trenderna går just nu. 
Riskkapitalägarna går oftare in i bolag i senare 
skeden och med större summor.

Sett ur entreprenörens perspektiv betyder 
Olav Sorensons forskningsresultat alltså att den 
gamla devisen ”gräv där du står” gäller alltjämt. 
Att flytta till Silicon Valley är inte en självklar 
väg till frälsning.

– Man mår bättre av att jobba där man är, 
säger han.

frågan om socialt kapital är tidlös. Att vissa 
föds till kapital och kontakter, och att det för 
med sig goda förutsättningar för den som vill 
förverkliga drömmar verkar vara oberoende av 
teknikskiften. Hur spelar det in i vår tid med 
digitalisering och en krympande värld?

– Digitaliseringen medför egentligen en 
begränsad förändring i det här avseendet. Vi 
använder Skype och Facebook för att hålla 
kontakt med personer som vi redan känner. 
Så jag tror att den fysiska platsen fortfarande 
har stor betydelse.

– Dessutom är det billigare att jobba där 
man befinner sig. Det kostar mindre av både 
tid och resurser. Jag tror att fler kommer flytta 
till småstäder och lantliga områden. Det är 
lättare att få jobb där, och det ger möjlighet att 
åtnjuta en annan typ av social miljö än vad stä-
derna kan erbjuda. I alla fall här i usa.

kontakta olav.sorenson@yale.edu	

Jag var inställd på en karriär som konsult
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Data ses som företagens 
mest värdefulla resurs

Claire	Ingram	Bogusz om digitala spår och 
fintech på Estrad. Se föreläsningen på www.esbri.se

En flexibel arbetsmarknad leder till mer innovationsinriktade aktiviteter, och i förlängningen till ökad 
tillväxt. Det visar Pontus Braunerhjelm, Ding Ding och Per Thulin i The knowledge spillover theory of 
intrapreneurship. Artikeln har publicerats Small Business Economics (nr 1, vol 51, 2018). Forskarna har 
studerat samband mellan arbetskraftens rörlighet, kunskapsspridning, företagsstorlek och patente-
ringsgrad. De finner att när forsknings- och utvecklingsavdelningens personal byter jobb tar de med 
sig viktig kunskap som kan komma den nya arbetsgivaren till godo. Störst blir intraprenörskapseffek-
ten i småföretag som redan är engagerade i innovationsaktiviteter. [åk]

kontakta pontus.braunerhjelm@indek.kth.se

Mobil arbetskraft 
boostar intraprenörskapet

För några år sedan skrev Lena Andersson-Skog 
och Lars Magnusson en bok om det svenska 
näringslivets historia under 150 år, 1864–2014. Nu 
har de arbetat om den första delen av boken, för 
att tydliggöra hur den tidiga industrialismen har 
påverkat det svenska samhällsbygget. Författarna 
betonar att det handlar om komplexa processer under 
lång tid. Införandet av allmän näringsfrihet 1864 och 
framväxten av svenska ”snilleindustrier” var viktiga 
inslag, men industrialismen handlade också om stärkta 
samarbeten mellan stat och näringsliv, samt förändringar 
i tänkesätt och politik. Svenskt näringsliv och industrins 
framväxt 1864–1914 har getts ut av Dialogos (2018). [åk]

Komplexa processer 
bakom industrialismen
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Riskkapital snabbar inte 
på internationaliseringen
Born globals, företag som blir internationella direkt vid ”födseln”, är 
intressanta för riskkapitalbolag. Men kan riskkapitalbolagen hjälpa born 
global-företagen att bli snabbare eller mer framgångsrika i sina inter-
nationaliseringsansträngningar? Nej det verkar inte så, konstaterar Jan 
Abrahamsson och Anders Isaksson. Riskkapitalbolagen har erfarenheter 
som born global-företagen skulle kunna dra nytta av, men de senare 
verkar snarare vara hjälpta av kunskaper från inkubatorer och accelera-
torprogram när de går utomlands. Abrahamsson och Isaksson utvecklar 
resonemanget i artikeln The Knowledge-based Resources of Venture 
Capital firms and Born Global firms’ Internationalization (Asean Journal of 
Management & Innovation, nr 1, vol 5, 2018). [åk]

kontakta jan.abrahamsson@stamford.edu

”En snabb internationalisering leder till färre jobb, inte fler, och i värsta fall riskerar regeringens åtgärder 
att hetsa lovande företag ut i världen innan de är redo.” Det skrev Shon Ferguson, Magnus Henrekson 
och Louise Johannesson på DN Debatt 23 mars 2018. Bakgrunden är rapporten Born globals – fakta och 
önsketänkande (Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2018). Författarna har studerat svenska born global-företag 
inom tillverkning, handel och tjänstesektorn mellan åren 1997 och 2015/2016. De konstaterar bland annat 
att skalfördelar via export inte behöver leda till fler jobb, och att framgångsrika born globals har en högre 
andel högutbildade medarbetare. En annan slutsats är att existerande born globals inte bör vara målgrup-
pen för offentligt stöd – de har redan en utländsk marknad. [åk]

Ladda ner rapporten på www.ifn.se

Samband mellan innovationsstöd och låg produktivitet
Medelstora	företag	har	svårast	att	hitta	finan-
siering	till	innovationer.	Samtidigt	är	efter-
frågan	på	finansiering	beroende	av	företags	
innovationsförmåga.	Alltså	kan	det	vara	så	att	
medelstora	företag	har	svårast	att	hitta	finan-
siering	på	grund	av	att	de	har	störst	behov.

linda dastory har lagt fram licentiatupp-
satsen Financing of Innovation in SMEs vid 
kth. Hon har undersökt företags relativa möj-
ligheter att finansiera innovation beroende på 
företagets storlek. 

Dastory har också studerat om möjligheten 
att finansiera små och medelstora företag med 
banklån har försämrats i och med de striktare 

bankregleringarna, som exempelvis Basel III.
Det visar sig att bankregleringarna inte har 

påverkat företags möjlighet att finansiera vare 
sig innovation eller materiella investeringar. 
Inte heller företagens produktivitet har påver-
kats märkbart. 

däremot har mixen av olika finansierings-
former förändrats. Sannolikheten för att före-
tag ska använda sig av riskkapital, egna till-
gångar eller mezzaninefinansiering – en form 
av ”topplån”, ofta till hög ränta – har minskat 
till förmån för olika former av offentliga bidrag.

Samtidigt visar studien att företag som 
finansierar innovation med bidrag eller mez-

zaninelån har betydligt lägre produktivitet 
efter ett år. Det kan tyda på att företag med låg 
produktivitet har större chans att få bidrag. Å 
andra sidan kan mezzaninelån vara en dyr käl-
la till finansiering och därför begränsa företags 
möjlighet till långsiktig tillväxt. 

Huruvida kapitalkostnad är en mekanism 
som förklarar det negativa inflytandet åter-
står dock att undersöka, enligt Linda Dastory.
Hennes forskning bygger på data från German 
Community Innovation Survey och Mannheim 
Innovation Panel. [af]

kontakta linda.dastory@indek.kth.se

Höga förväntningar 
på born globals

ingenjörsföretag med unika 
produkter har också god lönsamhet.

Källa: Sveriges	ingenjörer
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Relationer som 
resurs i startups
Det	gäller	att	jobba	på	relationen,	menar	Pame-
la	Nowell.	Man	måste	våga	bråka	ibland,	och	
utvecklas	tillsammans.	Förhållandet	mellan	
teammedlemmarna	i	ett	nystartat	företag	är	
ganska	likt	ett	kärleksförhållande.

hur går det till när en grupp människor 
samlas kring en idé, och bestämmer sig för att 
driva företag ihop? Hur organiserar de sig? Och 
hur påverkar deras samspel företagets fram-
gång? Frågorna intresserar en grupp forskare 
i ett internationellt projekt. De ska följa 120 
startups över flera år, i flera olika delprojekt.

Pamela Nowell, doktorand på Chalmers, är 
en av de involverade forskarna:

– Det finns en hel del forskning om team i 
etablerade företag. Det finns också forskning 
om teammedlemmars utbildning och andra 
statiska variabler. Men det saknas forskning om 
hur team i nya, entreprenöriella företag arbetar 
över tid, säger hon.

Delvis handlar det om tillgång. Det är enkla-
re att få kontakt med personer i befintliga före-
tag, än med dem som ännu inte har registrerat 
något företag. För att nå tidiga team vänder sig 
forskarna i det nya projektet till en rad inkuba-
torer, både i Sverige och utomlands.

– Hur teamen arbetar är avgörande för hur 
det ska gå för företagen, så mycket vet vi. Men 
vi vet inte exakt hur olika processer påverkar 
framgången. Det vill vi ta reda på nu, säger 
Pamela Nowell.

Forskningsprojektet har en kvantativ och en 
kvalitativ del, Nowell är mest inkopplad i den 
senare. Hennes delprojekt handlar om relatio-
ner. De står också i fokus i hennes och Bram 
Timmermans kapitel i den kommande boken 
The Palgrave Handbook of Multidisciplinary 
Perspectives on Entrepreneurship (Palgrave 
Macmillan, 2018).

– Min studie är delvis etnografisk. Jag har 
följt ett antal team i ett år nu, och började inn-
an de ens hade bildats.

– Jag studerar bland annat hur grundarna 
väljer vilka de ska ta in i teamen, och hur de 
sedan organiserar arbetet, kommunicerar, och 
hanterar konflikter. Allt det formar företagen, 
och påverkar hur de går.

pamela nowells forskningsintresse bottnar i 
de speciella förhållanden som råder i startups: 
Allt är nytt. Det finns inga normer och regler 
som berättar hur man ”ska” göra.

– Entreprenöriella team arbetar i en unik 
kontext som präglas av osäkerhet. Hur ska 
vår produkt se ut? När kommer det in pengar? 

text åse karlén  bild olle svensson

Kommer det här att fungera? Är vi rätt personer 
för jobbet? Teamen brottas med många frågor 
och det påverkar relationerna som de bygger.

Många entreprenöriella företag startas av 
två personer: kollegor, vänner eller kärlekspar. 
En forskningsmässig utmaning är att det inte 
finns några tydliga gränser mellan teamet och 
ekosystemet som omger det.

– Hur är det med killen som skrev koden som 
produkten bygger på, är han en del av teamet? 
Det är inte alltid så lätt att avgöra. Ofta utgår vi 
från entreprenörerna själva, och vilka de anser 
ingår i teamet.

– Gemensamt för teammedlemmarna är 
att de investerar i företaget. Det behöver inte 
handla om ekonomiska insatser, utan snarare 
om närvaro, engagemang och deltagande i 
strategiska beslut. Teamet delar på bördan.

nowell liknar den här typen av företag vid 
familjer. Teamet utgör kärnan, och runt den 
finns ”farföräldrar”, ”mostrar” och ”farbröder” 
– till exempel affärsänglar, coacher och nätverk 
av andra entreprenöriella team.

– ”It takes a village to raise a child” brukar 
man säga. Det är faktiskt lite på samma sätt 
med företag – hur töntigt det än må låta, skrat-
tar Pamela Nowell.

– En del teammedlemmar refererar till var-
andra som kollegor eller vänner, medan andra 
använder ord som ”jobb-fru” eller ”jobb-man”. 
Relationerna blir speciella när man arbetar 
med en gemensam ”bebis”.

Hon konstaterar att det egentligen inte är 
så svårt att starta företag. Särskilt inte om du 
är ung och kopplad till ett entreprenöriellt 
ekosystem. Det kniviga är att ta sig igenom 
den tidiga, sårbara fasen. Då krävs det som på 
engelska kallas ”grit” – en slags drivkraft och 
uthållighet som gör att man inte ger upp i för-
sta taget.

– Teamet behöver ha massor av grit. Med-
lemmarna måste också vara ärliga mot varan-
dra, även i svåra situationer. Dessutom måste 
de trivas med det de gör. Då skapas relationer 
som kan hjälpa företaget att växa.

Nowell ser stora skillnader mellan team där 
medlemmarna har valt att arbeta med var-
andra, och team som har bildats på ett mer 
slumpartat sätt.

– De självvalda teamen har mer konflikter i 
början, antagligen för att deras högt ställda för-
väntningar går i kras. De trodde att de verkli-
gen kände personerna de startade företag med, 
men så fick de se nya sidor.

– Mer slumpmässigt bildade team bråkar 

inte lika mycket i början. De lägger ner mer tid 
på att lära känna varandra.

Men konflikterna behöver inte vara av ondo.
– Det är möjligt att bråken hjälper företa-

gen till bättre relationer – och prestationer. Vi 
kommer att forska mer om hur teamens till- 
blivelse och sammansättning påverkar företag-
ens utveckling, säger Pamela Nowell.

kontakta nowell@chalmers.se

       tips för starkare team

1. Se dina relationer som en resurs – jobba på dem!

2. Var öppen. För att bygga starka relationer  
krävs närhet och sårbarhet.

3. Underskatta inte den entreprenöriella kontexten. 
Den skiljer sig förmodligen från vad du har upplevt i 
andra team.

4. Tänk på hur ni bråkar. Skapa en trygg plats där det 
är okej att vara ärlig och leverera tuffa sanningar.

5. Var inte rädd för att be om hjälp.

5

Pamela	Nowell är en praktiskt inriktad forskare som gärna vill 
hjälpa team att utvecklas i framtiden.

 – Jag skulle kunna arbeta som ”team whisperer”. Men om 
jag ska konsulta vill jag att min kunskap ska bygga på forskning, 
säger Nowell som planerar att disputera i december 2019.
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Omställningen	till	elbilar,	Internet	of	things	
(IoT),	och	hur	företagsförvärv	påverkar	inno-
vationskraften.	Det	är	ämnena	för	de	vinnande	
bidragen	i	uppsatstävlingen	Nytt	&	Nyttigt	
2016–2017.	Nu	söker	vi	årets	främsta	uppsatser.

28 juni är datumet att lägga på minnet om 
du, eller någon du känner, vill vara med och 
tävla i Nytt & Nyttigt. Tävlingen arrangeras av 
Esbri  och Vinnova som vill uppmuntra stu-
denter vid svenska universitet och högskolor 
att skriva uppsatser om innovation, kommer-
sialisering och nyttiggörande.

Till den förra tävlingsomgången kom det 
in totalt 65 bidrag. Prisutdelningen skedde 
19 mars, i samband med en välbesökt Estrad-
föreläsning.

Vinnare blev Lina Trosvik och Filippa 
Egnér som skrivit uppsatsen Electric Vehicle 
Adoption in Sweden and the Impact of Local 
Policy Instruments på Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet. De har analyserat hur 

tillgången till laddningsstationer och lokala  
policyåtgärder påverkar omställningen till 
elbilar i Sverige. Trosvik och Egnér belönades 
med ett resestipendium på 30 000 kronor.

Andrapriset, ett resestipendium om 20 000 
kronor, gick till Anna-Lotta Forsman. Hon 
har skrivit uppsatsen IoT Innovation Through 
Partnering – A Case Study at Husqvarna Group 
vid kth.

Piotr Bukanski och Tiago Enes från Han-
delshögskolan i Stockholm tilldelades tredje-
priset, ett resestipendium om 15 000 kronor. 
Deras uppsats har titeln The Impact of M&A on 
Innovation: A European Perspective.

Juryn tilldelade även två uppsatser heders-
omnämnanden: Business Model Innovation for 
Sustainability: A single case study exploring the 
barriers within this continuous process av Jos-
sue Castro och Nicky Lilja, Lunds universitet, 
samt Patenting Activity in the Solar Industry: 
How to Speed Up the Transition to a Decarbo-
nized Economy av Luis Pérez, kth.

Esbris Helene Thorgrimsson är projekt-
ledare för tävlingen:

– Nytt & Nyttigt har arrangerats sedan läsår-
et 2009–2010. Varje år får vi in massor av intres-
santa bidrag från tävlingssugna studenter 
från hela landet. Vi ser verkligen att tävlingen 
bidrar till nya och nyttiga idéer.

– I den förra tävlingsomgången var det 
uppsatser från Handelshögskolan vid Göte-
borgs universitet, kth och Handelshögskolan 
i Stockholm som tog sig ända upp i toppen. 
Det ska bli spännande att se vilka lärosäten 
som får fram de bästa uppsatserna i år – och 
vilka teman som studenterna har tagit sig an, 
säger Helene Thorgrimsson.

vill du vara med och tävla om totalt 65 000 
kronor i resestipendier? All info om den aktu-
ella tävlingen och även sammanfattningar av 
tidigare vinnaruppsatser, juryns motiveringar, 
pressbilder, filmklipp och mycket mer finns på 
www.innovationsuppsats.se

www.esbri.se

esbrinytt

Elbilar ämne för vinnaruppsats
text åse karlén  bild viktor aronsson

Meddela oss om du vill ändra din prenumeration!
Alla ni som läser Entré, tar del av e-Entré eller deltar i våra aktiviteter är viktiga för oss på Esbri, och så har 
det alltid varit. Vi kommer förstås att fortsätta hantera personuppgifter med varsamhet – precis som vi 
alltid har gjort – även efter att GDPR har trätt i kraft. Kontakta oss om du vill veta mer om vår policy för 
hantering av personuppgifter, eller om du vill avsluta dina prenumerationer: info@esbri.se

GDPR

Vinnare och prisutdelare i Nytt & Nyttigt. Från vänster: Joakim	Appelquist, Vinnova, Anna-Lotta	Forsman,	Lina	Trosvik,	Filippa	Egnér,	Piotr	Bukanski,	Tiago	Enes	och Magnus	Aronsson, Esbri.
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 david r sjödin, Luleå tekniska univer-
sitet, är årets mottagare av Unga forskar-
priset. Prissumman är 150 000 kronor  
och priset delas ut av Entreprenörskaps-
forum. Sjödin disputerade 2013 på en 
avhandling om ledning av öppna innova-
tionsprocesser.

 Luleå tekniska universitet har också fått 
en ny professor: malin lindberg. Hen-
nes forskningsfokus är inkluderande inno-
vation och organisation.

 Professor alf rehn, tidigare på Åbo 
Akademi, är numera på University of 
Southern Denmark. Han är föreståndare 
för sdu Innovation and Design Engine-
ering.

 robin teigland lämnar Handelshög-
skolan i Stockholm för en professorstjänst 
på Chalmers. Där kommer hon att forska 
vidare om hur digitalisering och nya tek-
nologier förändrar samhället.

 marcus box, Södertörns högskola, har 
utnämnts till docent i ekonomisk historia.

 Handelsrådet har beviljat mikaela 
backman, helena nilsson, pia nils-
son och özge öner, samtliga vid Hög-
skolan i Jönköping, 1 924 000 kronor i 
forskningsmedel. Projektet heter ”Karriär-
vägar inom partihandeln: Vilka börjar och 
slutar – som anställda och entreprenörer?”

 erik wetter, Handelshögskolan i 
Stockholm, har utsetts till gästprofessor 
vid Asian Institute of Management i 
Manilla, Filippinerna. 

 jukka hohenthal och leon caesa-
rius, Uppsala universitet, har tilldelats fei 
Research Institutes stipendium på totalt 
200 000 kronor. De forskar om digitalise-
ringens utmaningar.

 barbara czarniawska, Göteborgs 
universitet, har fått ett hedersdoktorat vid 
Ålborgs universitet.

 Högskolan i Gävle har fått en ny prorek-
tor: lars bengtsson. Han är professor 
i industriell ekonomi och forskar bland 
annat om innovationsledning.

 maureen mckelvey, Handelshögsko-
lan vid Göteborgs universitet, har blivit 
medlem i Grenoble Ecole de Manage-
ments internationella vetenskapliga råd. 
Läs mer om henne på sidorna 8–9.

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

titel Beyond the Champion. 
Institutionalizing Innovation 
Through People  
författare Gina Colaretti 
O’Connor, Andrew C Corbett  
& Lois S Peters
förlag Stanford 
Business Books
isbn 978-0-8047-9827-3

Innovationsarbete är en osäker verksam-
het. Många stora och mogna företag kämpar 
för att ligga i framkant, och i den processen 
slösar de tid, pengar och andra resurser. Det 
menar Gina Colaretti O’Connor, Andrew 
Corbett och Lois Peters. I boken Beyond the 
Champion. Institutionalizing Innovation 
Through People argumenterar de för att 
innovation måste betraktas som en självklar 
del av verksamheten, precis som redovisning 
eller finansiering. I kraft av egen disciplin, 
kräver också innovationsarbetet sin expertis, 
metod och ansvarsfördelning. Författarna 
konstaterar att företag behöver ha kompe-
tens inom tre områden: upptäckt, inkubation 
och acceleration. Och kompetenserna kan 
inte vara beroende av enskilda stjärnor som 
kanske byter jobb en vacker dag. De måste 
vara inbyggda i organisationen. [åk]

personnytt boktips

titel Exploiting Intellectual 
Property to Promote Innovation 
and Create Value
redaktör Joe Tidd
förlag World Scientific
isbn 978-1-78634-350-5

Patentskyddet kom till för att uppmuntra 
risktagande och innovation. Men, en idé som 
patenteras blir offentlig och därmed ett lätt 
byte för personer som vill kopiera den i ille-
galt syfte. För företag kan det vara smartare 
att hemlighålla uppfinningar. Det är olyckligt 
för samhället i stort som behöver möjlighet 
till kunskapsutbyte, särskilt i samband med 
systemisk innovation som förutsätter sam-
verkan mellan många parter. Immaterial- 
rätten kan vara ett skäl till att ett fåtal ame-
rikanska elituniversitet står för en växande 
andel patentansökningar, samtidigt som 
kvaliteten sjunker. Exploiting Intellectual 
Property to Promote Innovation and Create 
Value tar upp regelverk, företagsstrategier 
för användning av immaterialrätt, samt hur 
värde kan skapas med utgångspunkt i intel-
lektuell egendom. Redaktör är Joe Tidd. [af]

Knasig	men	cool.	Eller	annorlunda	på	ett	bra	
sätt.	Så	kan	man	översätta	begreppet	”quirky”.	
Melissa	Schilling	använder	det	för	att	beskriva	
banbrytande	innovatörer.

vad skiljer genier som Marie Curie eller 
Elon Musk från mer vardagliga engångsinno-
vatörer? Vad har seriesnillena som vi andra 
saknar? Melissa Schilling menar att förkla-
ringen inte ligger enbart i deras intellekt. Det 
krävs också ett visst mått av ”quirkiness”.

Curie och Musk är två av huvudpersonerna 
i boken Quirky – The Remarkable Story of the 
Traits, Foibles, and Genius of Breakthrough 
Innovators Who Changed the World. Förutom 
dem har Schilling också studerat Albert Ein-
stein, Benjamin Franklin, Dean Kamen, Nikola 
Tesla, Thomas Edison och Steve Jobs.

Hon finner flera gemensamma drag: De är 
enstöringar. De har inget emot att bryta mot 
normer. De har stor tilltro till sin egen förmåga 
och kan fortsätta arbeta intensivt trots att de 
misslyckas eller blir kritiserade. Kombinatio-
nen av sådana egenskaper är det som gång på 
gång driver dem till banbrytande innovationer, 

Supersnillen 
går sin egen väg

menar författaren. De har lyckats dra nytta av 
situationer som uppstått, och tagit hjälp av 
personer i sin närhet.

Finns det några lärdomar för oss vanliga 
dödliga? Eller är det bara att acceptera att vi 
aldrig kan spela i Einsteins liga? Nej då, Schil-
ling ger lugnande besked: Vi kan alla bli bättre 
på att tänka kreativt, vara uthålliga och där-
med förverkliga vår innovativa potential.

Boken har getts ut av Public Affairs och har 
isbn 978-1-61039-792-6. [åk]
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titel The New Oxford Hand-
book of Economic Geography
redaktörer Gordon L Clark, 
Maryann P Feldman, Meric S 
Gertler & Dariusz Wójcik  
förlag Oxford 
University Press 
isbn 978-0-19-875560-9

I den över 900 sidor långa The New Oxford 
Handbook of Economic Geography utfors-
kas huvudspåren i världsekonomin under 
2000-talet. bric-ländernas andel av världs-
ekonomin växer, digitaliseringen leder till 
tillväxt och urbanisering, och klimatutma-
ningarna driver på teknikutvecklingen. Men 
vi ser också en växande ekonomisk ojämlik-
het inom rika länder – och en ökande social 
exkludering, skriver redaktörerna i introduk-
tionskapitlet. Boken har ett framåtblickande 
perspektiv på möjligheterna att kartlägga 
världsekonomins utvecklingslinjer. Frågor 
som behandlas är politik, förmögenhets-
fördelning, företagande, innovationer och 
arbetsmarknad. Boken är tänkt att fungera 
som referensverk för studenter, forskare och 
beslutsfattare. De 65 författarna forskar inom 
sociologi, statsvetenskap, ekonomi och sam-
hällsplanering. [af]

titel Women Entrepreneurs 
and the Myth of ‘Underperfor-
mance’. A New Look at Women’s 
Entrepreneurship Research
redaktörer Shumaila 
Yousafzai, Alain Fayolle, 
Adam Lindgreen, Colette 
Henry, Saadat Saeed & 
Shandana Sheikh
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78643-449-4

Värdeskapande handlar inte bara om pengar. 
För att få en rättvisande bild av entrepre-
nörers bidrag till samhället måste man ha 
ett bredare perspektiv. Det menar Shumaila 
Yousafzai, Alain Fayolle, Adam Lindgreen, 
Colette Henry, Saadat Saeed och Shandana 
Sheikh, redaktörer för Women Entrepreneurs 
and the Myth of  ‘Underperformance’. I boken 
samlas berättelser om kvinnors entreprenör-
skap i Etiopien, Nya Zeeland, Storbritannien, 
Brasilien, Indien och många andra platser. 
Aija Voitkane, Jeaneth Johansson, Malin 
Malmström och Joakim Wincent bidrar med 
svenska perspektiv. Deras kapitel handlar om 
offentliga finansiärers språkbruk och tolk-
ningar i bedömningen av kvinnor och män 
som söker medel. Forskarna finner att såväl 
snacket som besluten är till kvinnors nackdel 
– och de riskerar att begränsa företagens möj-
ligheter att växa. [åk]

titel Entreprenörskap – att se 
och handla på möjligheter
författare Nils Nilsson
förlag Liber
isbn 978-91-47-11363-7 

”Beslut? Nej för fan, här gör vi saker!” och 
”Jag fattar inte beslut, jag hanterar problem!” 
Nils Nilsson citerar två av många entrepre-
nörer som han har mött, och konstaterar att 
deras tid är nu. Entreprenörerna står för ett 
stort värdeskapande i ekonomin, i nya och 
gamla företag, och i samhällsnyttiga initiativ. 
De handlar både som hjältar och i kollektiv. 
Och de samexisterar med ledare och mana-
gers. Läroboken Entreprenörskap riktar sig 
till studenter på alla typer av entreprenör-
skapsutbildningar, även utan företagseko-
nomiska inslag. Nilsson diskuterar utifrån 
premissen att entreprenörer har förmåga att 
”fördomsfritt, och med gott omdöme, se och 
handla på möjligheter”. Han menar att entre-
prenörskapets kärnkomponenter är miljön, 
människan, möjligheten och processen. I 
boken går han också igenom ämnets idé-
historia och affärsmodellens abc. [åk]

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

På	www.esbri.se	finns artiklar och webb-tv 
om du vill förkovra dig.	Trevlig	sommar!	
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Strategi för AI sökes
Sverige behöver en nationell strategi för artificiell intel-
ligens (AI), anser Vinnova. I rapporten Artificiell intelligens 
i svenskt näringsliv och samhälle (Vinnova, 2018:08) 
analyseras potentialen i att använda AI och angränsande 
teknologier i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet. 
Rapportförfattarna nämner flera viktiga tillämpnings-
områden: industriell utveckling, resor och transporter, 
hållbara och smarta städer, hälsa, finansiella tjänster 
samt säkerhet. [åk]

Ladda ner rapporten på www.vinnova.se

Svårt men viktigt 
att sprida forskning
Vad tycker svenska forskare om forsk-
ningskommunikation? Vetenskap & 
Allmänhet har intervjuat forskare och 
kommunikatörer och redovisar resul-
taten i Forskares syn på forsknings-
kommunikation och öppen vetenskap 
(VA-rapport 2018:1). Rapporten visar 
att forskarna upplever att deras kom-
munikationsinsatser värderas positivt. 
De anser också att det är viktigt att 
kommunicera sin forskning, främst ur 
demokratisynpunkt. Men det finns två 
huvudsakliga hinder för forskningskom-
munikation: Brist på tid, och lågt meri-
teringsvärde. [åk]

Ladda ner rapporten på www.v-a.se
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grundforskning kan tyckas ta lång tid. 
Men den är en förutsättning för all högtek-
nologisk utveckling. Samtidigt gäller det att 
sprida resultaten så att hela samhället får 
nytta av dem.

Informationsteknologi är den teknologi 
som just nu sprider sig snabbast i samhället. 
Vår vardag blir enklare samtidigt som bero-
endet av en allt mer komplex teknologi ökar. 
Snart ska intelligenta maskiner sköta det mes-
ta manuella arbetet.

Den globala konkurrensen hårdnar. Län-
der i Asien, men också våra grannar i Europa, 
utmanar. Större konkurrens och teknologisk 
komplexitet ökar kraven på högre utbildning, 
forskning och innovation. Hur ska Sverige 
kunna behålla sin position bland de främsta 
kunskapsekonomierna? Kan vi lära oss något 
av informationssamhällets uppkomst för att 
möta de nya utmaningarna?

Internets genombrott på 1990-talet ses ofta 
som informationssamhällets startskott. Men 
rötterna är djupare än så. Tekniska genom-
brott kring transistorer på 1940- och 1950-talen 
och den tidiga utvecklingen av persondatorer 
på 1960- och 1970-talen var nödvändiga för att 
sätta fart på utvecklingen. Den vetenskapliga 
grunden för framstegen lades genom elek-
tromekanisk forskning redan under hundra-
årsperioden 1840–1940. Och de insikter i fysik 
och matematik som krävdes är lika gamla som 
vetenskaperna själva.

Man kan tycka att grundforskningen tar 
onödigt lång tid. Men högteknologisk utveck-
ling bygger på vetenskapliga och teknologiska 
genombrott och uppfinningar under hundra-
tals år. Historien upprepar sig sällan men den 
lär oss att ett kunskapssamhälle som vårt all-
tid ska byggas på en stabil vetenskaplig grund 
med långsiktiga forskningssatsningar.

Fler	debattartiklar	finns	på	www.esbri.se/debatt
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Tuula Teeri

som lärare vid institutionerna kan erbjuda. 
Därför bör kunskap utanför akademin ingå i 
undervisningen: Industriforskare och experter 
kan bjudas in att delta i undervisningen. Stu-
denterna ska få i uppgift att lösa verkliga indu-
striella utmaningar. De behöver också praktisk 
kunskap och inspiration genom kontakter med 
nätverk av entreprenörer.

Dagens snabba utveckling av informations-
teknologin kan kännas som ett under. Det 
är lätt att glömma att den har blivit möjlig 
tack vare många vetenskapliga och tekniska 
framsteg. Och de bygger i sin tur på långsik-
tig grundforskning vars resultat sprids genom 
högre utbildning och forskningssamarbeten.

Tuula	Teeri
VD IVA

Tuula	Teeri	är vd för Iva sedan november 2017. Tidigare var hon rektor för Aalto University i Finland. 
Hon har doktorerat i molekylärgenetik och bland annat varit professor på KTH. Tuula nås på tuula.teeri@iva.se

För att forskningen ska komma till nytta mås-
te resultaten spridas effektivt. Möjligheterna 
att korta vägen från vetenskap till innovation 
är stora. Grundbulten är att forskningresulta-
ten förmedlas i den högre utbildningen. Då 
tar nyutexaminerade ingenjörer, läkare och 
samhällsvetare med sig den nya kunskapen 
ut i samhället. Med det krävs att de mest 
framstående professorerna undervisar så att 
utbildningens innehåll alltid ligger i forskning-
ens framkant. Här har svensk högre utbildning 
en stor utmaning.

ett effektivt innovationssystem förutsät-
ter också ett gott samarbete mellan närings-
liv och akademi. Inte bara inom forskningen 
utan även inom utbildningen. Studenter 
behöver praktiska kunskaper utöver dem 


