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arbetar främst med att sprida
forskningsbaserad kunskap om
entreprenörskap, innovation och
småföretagande till olika aktörer:
forskare, företagare, politiker,
finansiärer, studenter, policyfolk och rådgivare. Syftet är
att på bred front öka förståelsen för hur innovationskraft
och företagande hänger samman med hållbar tillväxt.
Kunskapsspridningen sker bland annat genom tidningen
Entré, nyhetsbrevet e-Entré, föreläsningsserien Estrad
och webbplatsen www.esbri.se
Esbri grundades 1997 av entreprenören och uppfinnaren
Leif Lundblad, med den övergripande målsättningen
att stimulera entreprenörskap i Sverige. Verksamheten
bedrivs i stiftelseform och är icke-vinstdrivande. Esbri är
oberoende av politiska och religiösa intressen.
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– Magkänsla och intuition är det nya
rationella, hävdar Anette Johansson.
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»Vi måste lyfta in
			 ekologiska dimensioner«
			

Professor Anne de Bruin porträtteras.
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Tillväxtmål hotar demokratin
– Människor blir resurser i stället för
medborgare, säger Line Säll.
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Entreprenören som provokatör
Monika Wallmon lyfter fram den anarkistiska
entreprenören i sitt avhandlingsmanifest.
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ledaren

Inte bara rosenrött
under senare år har det i allt större omfattning skrivits om entreprenörer i positiva ordalag. Ofta är de unga. Ofta är de framgångsrika.
Eller aspirerar på att bli framgångsrika, så
kallade ”startups”.
Den läsvärda vinjetten ”Schumpeter” i tidskriften The Economist berörde nyligen hur
viktigt det är att sluta se entreprenörer i ett
romantiskt skimmer, och i stället förstå hur
tufft livet som entreprenör kan vara.
Missförstå mig rätt. Jag tycker det är bra
att entreprenörer lyfts fram som de hjältar de
oftast är. Under årtionden var de ju utmålade
som skattesmitande skurkar. Dock finns det en
fara i att bilden blir alltför romantiserad. Att
starta ett nytt företag, med allt vad det innebär
av begränsade resurser och ständig tidsbrist,
är inte en dans på rosor.
Utvecklingen går sällan som planerat. Kunderna vill inte köpa det som erbjuds, fakturor,
skatter och löner ska betalas med pengar som
inte finns...
Alla som tror på entreprenörskapets kraft
att förändra samhället till det bättre, måste i
större utsträckning även våga adressera svårigheterna. Att glorifiera entreprenörsresan
är att göra människor en björntjänst. De som
påbörjar resan måste kunna göra så välinformerade beslut som möjligt. För det behövs
ökad kunskap.
Att bidra med kunskap är en av Esbris viktigaste uppgifter. I tidningen Entré, på vår webb,
genom våra Estradföreläsningar och konferenser, vill vi lyfta fram forskning på ett mer
lättillgängligt sätt. I detta nummer handlar
flera artiklar om hur innovation kan främjas.
Anette Johansson har forskat om innovation i
mediebranschen. Karolin Sjöö och Josef Taalbi
pekar på att småföretag blir allt viktigare för
innovationskraften.
För en del innebär företagsresan en succé,
för en del bara hårt och delvis fruktlöst arbete.
Oavsett resultat, glöm inte hur hårt entreprenörerna arbetar för att få det att lyfta. Det är
för det hårda arbetet de förtjänar respekt och
uppskattning.

Aktiva ägare
lyckas bättre
Företag med aktiva ägare utvecklas ofta
positivt, de växer och är lönsamma. Men
dessa så kallade ägarledda företag står
också inför stora utmaningar. Inte minst
brottas många med frågorna kring ett
generationsskifte. Ett skifte innebär
flera delutmaningar: Att ta in externa
personer i styrelse och ledning. Att själv
gå från operativt ledarskap till att lägga
krutet på mer strategiska frågor. Det
och mycket mer tas upp av Roland Dansell, Annika Hall och Satish Sen i Aktivt
ägarskap. Grunden för framgångsrika
företag (Liber, 2014). Författarna har
träffat ett 60-tal företag för att ta reda
på mer om de utmaningar som ägarledare stöter på. Mötena ligger till grund
för fallbeskrivningar som presenteras i
boken. Frågorna kring ägarledda företag
är viktiga både för ägarna själva och
för Sverige – motsvarande 98 procent
av Sveriges privata företag räknas som
ägarledda. [jg]

Så mycket ökade
vinsten i den svenska
dataspelsbranschen 2013.
Källa: Spelutvecklarindex 2014

Med entreprenörskap
som drog
Kan man bli beroende av entreprenörskap? Det
verkar så. April Spivack, Alexander McKelvie och
Michael Haynie jämför serieentreprenörer med
arbetsnarkomaner och människor som överanvänder internet. Forskarna konstaterar att
serieentreprenörer ofta hyllas för sina initiativ,
men menar att beteendet också kan få negativa
konsekvenser. I artikeln Habitual entrepreneurs:
Possible cases of entrepreneurial addiction? (Journal
of Business Venturing, nr 5, vol 29, 2014) diskuterar
de entreprenörskapets mörka sidor utifrån två fallstudier. De intervjuade serieentreprenörerna uppvisar en rad tecken på att ha blivit beroende av att
agera entreprenöriellt. De vittnar om besatthet,
oro, kontrollbehov, stress, skuldkänslor och lögner.
Båda erkänner utan omsvep att de väljer bort
vänner, familj och fritidsaktiviteter för att i stället
ägna mer tid åt entreprenörskapet. [åk]

kontakta mckelvie@syr.edu

Spelföretag trivs tillsammans
Det finns både positiva och negativa sidor av att vara företag i ett kluster. Vilka som överväger
beror bland annat på vilken bransch man verkar i, och hur stort klustret är. I Clustering and firm
performance in project-based industries: the case of the global video game industry, 1972–2007
intresserar sig Mathijs De Vaan, Ron Boschma och Koen Frenken för hur det ser ut i projektbaserade branscher. De har studerat 4 607 företag och 1 229 dotterbolag i dataspelsbranschen.
Forskarna visar att den samlade effekten av att finnas i ett kluster är positiv för den här typen
av företag – om klustret är stort nog. Framförallt blir det enklare att hitta rätt folk när man
ska sätta ihop ett team för att utveckla ett nytt spel. Sociala nätverk är också en viktig källa
till kunskap för projektbaserade branscher. Studien har publicerats i Journal of Economic Geography (nr 6, vol 13, 2013). [jg]

kontakta ron.boschma@circle.lu.se

Måste vi alla hamna på DN debatt?
Josef Pallas i KTHs webbtidning Campi.
Han forskar om hur lärosäten kommunicerar.

Trevlig läsning,

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se
www.esbri.se
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Tidskriftsbranschen i förändring:

Magkänslan
visar vägen
text maria linde

bild: Patrik Svedberg

Traditionella, målstyrda tankesätt håller inte måttet när
tidskriftsbranschen måste tackla en osäker framtid.
Magkänsla och intuition är det nya rationella. Det hävdar
Anette Johansson, som disputerat vid Internationella
handelshögskolan i Jönköping.

Anette Johansson har skrivit avhandlingen Ways forward –
Effectual and causal approaches to innovation in the Swedish
magazine industry. Hon har bland annat tagit emot pris för
bästa artikel i ämnet corporate entrepreneurship på Babson
College Entrepreneurship Research Conference 2012.

tidskriftsbranschen är en av de mest
utsatta branscherna när det kommer till
osäkerhet inför framtiden. Det beror främst på
den snabba teknikutvecklingen och på konkurrens – inte bara med andra tidskrifter, utan
även med andra branscher.
– För femton år sedan visste Sköna hem att
de konkurrerade med Elle interiör. I dag konkurrerar de också med Ikea som startat egen
tidning, och en mängd inredningsbloggar. Man
konkurrerar om folks tid, säger Anette Johansson.
Tidskriftsbranschen har i sin tur börjat göra
videoklipp och evenemang och konkurrerar på

hade svaret på frågan. Att ta reda på hur den
osäkerheten kan hanteras har varit drivande i
min forskning.
Hur tar sig beslutsfattare an den osäkra
framtiden? Varför? Och hur påverkar förhållningssättet företagets resultat? Anette Johansson menar att det finns paralleller till en logik
känd som effectuation. Förenklat går den ut
på att närma sig utveckling och innovationer
med frågorna ”Vem är jag?”, ”Vad kan jag?” och
”Vilka känner jag?” Den traditionella, så kallade
kausala logiken ställer snarare frågorna ”Vad är
mitt mål?”, ”Hur ska jag ta mig dit?” och ”Hur
mycket kommer jag att tjäna?” Människor som
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så vis med eventbolagen – som gör tidningar.
– Marknaden är svår och stökig. Inom forskningen pratar vi om konvergens inom media,
alltså att traditionella och nya medier smälter
ihop. Det gör det svårt att ”mappa” konkurrenterna.
När Johansson tidigt i sin forskning pratade
med beslutsfattare inom tidskriftsbranschen
noterade hon en skillnad i hur de pratade om
affärsutveckling, jämfört med beslutsfattare i
andra branscher.
– Jag förstod att något låg högst upp på
deras agenda, nämligen: ”Hur ska vi veta vad
vi ska göra? Vad blir nästa stora grej?”. Ingen

www.esbri.se

bild: Istock

arbetar enligt principerna för effectuation
refererar ofta till att de följer sin magkänsla,
intuition och erfarenhet.
Saras Sarasvathy är grundare till teorin
effectuation, som bygger på forskning om
hur erfarna entreprenörer gör när de startar
nya bolag och skapar nya marknader. Anette
Johansson har i stället undersökt hur beslutsfattare närmar sig innovationsprocesser.
Effectuation och den kausala logiken kan
liknas vid matlagning. En kausal logik är att
gå in i köket och öppna kokboken, bläddra
fram ett recept, gå och handla ingredienserna
och laga maträtten enligt receptet. Använder
du dig i stället av effectuation går du in i köket,
öppnar kylskåpet, funderar på vad du kan göra
av ingredienserna som du har hemma och
lagar en maträtt utifrån dem.
– Om maten blir god? Det beror på kocken.
– I en kausal logik undersöker man sin
marknad, sätter upp mål och utformar en
plan. Effectuation är en handlingsorienterad
logik där du gör saker och utgår från vad som
händer, förklarar Johansson.

i sin forskning har hon undersökt hela den
svenska tidskriftsbranschen. Avhandlingen
bygger på kvalitativa intervjuer och enkätsvar
från 243 beslutsfattare. Den lyfter fram två slutsatser som särskilt viktiga för ett framgångsrikt
ledarskap i branschen. För det första använder
sig framgångsrika bolag av såväl traditionell,
kausal logik som av effectuation.
– De två logikerna är inte motsatta, man
använder sig bara av dem vid olika tillfällen.
Den kausala är idealisk när framtiden är förutsägbar, och effectuation när framtiden är osäker. Vi bör alltså fråga oss vad som är rationellt
vid olika tillfällen.
Den andra viktiga slutsatsen är att företags-

www.esbri.se

kulturen spelar en avgörande roll för valet av
logik.
– Företag med en entreprenöriell anda,
där människor har stor frihet att tänka och ta
beslut baserat på sin expertis, använder effectuation mer. De tycks även lyckas bättre än
andra. Min studie visar att ju högre uppsatt
personen är, desto mer effektuell. Alltså verkar
friheten, kopplad till ett större ansvar, göra att
man väljer effectuation i större utsträckning än
traditionell managementlogik.
Innovation i tidskriftsbranschen kan handla
om stort och smått – exempelvis en ny idé om
hur man kan öka prenumerationsantalet, få
nya intäkter eller distribuera tidningen på ett
nytt sätt.

veckorevyn skapade avdelningen ”lol”
(laughing out loud), med material som läsarna
vill dela. Det har gett nya ingångar till tidningen, och attraherar både läsare och annonsörer.
– Ett annat bra exempel är tidningen Chefs
projekt ”Battle of the numbers”, ett samarbete
med stora svenska företag i syfte att öka antalet
kvinnliga chefer i näringslivet.
För beslutsfattare finns det utmaningar med
att använda sig av effectuation. Vill de få grönt
ljus från ledningen är det sällan hållbart att
hänvisa till sin magkänsla eller intuition. Ledningen vill oftast se en faktabaserad affärsplan.
– Det skapar frustration hos beslutsfattarna.
På grund av den osäkra framtiden är det svårt
för dem att visa upp något svart på vitt. Därför
har de ofta en annan uppfattning än ledningen
om vad som är ett rationellt tillvägagångssätt,
och det skapar friktioner.
– De beslutsfattare som jag har pratat med
berättar om hur de inför ledningen sätter ihop
en traditionell plan och argumenterar kausalt. Men så fort de har fått grönt ljus lägger

de undan sina papper, kopplar på sin kreativa
hjärna och ringer sina samtal.
För att kunna jobba framgångsrikt med
innovation i tidskriftsbranschen behöver man
alltså balansera kraven på en kausal logik samtidigt som man använder sig av effectuation.
För Anette Johansson, som nyligen börjat en
anställning på Tekniska högskolan i Jönköping,
blir nästa steg att undersöka i vilka specifika
situationer respektive logik behövs.
Hon skulle gärna se att innovationsprocesser
effektiviseras initialt.
– Ett mål med avhandlingen är att luddiga
benämningar som magkänsla och intuition ges
legitima etiketter och får samma berättigande
som traditionellt rationella, ”faktabaserade”
beslut. Här kan principerna inom effectuation
vara lämpliga.

kontakta anette.johansson@jth.hj.se
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vägar till
mer effectuation

1. Hämta intryck och diskutera projekt och idéer med
utomstående.
2. Lägg inte för mycket tid på att samla information
till ett beslutsunderlag. Ta i stället ett första steg
och se vart det leder.
3. Lägg inte ner mer resurser än du har råd att förlora.
4. Lita på din egen och andras erfarenheter. Det vi
kallar magkänsla och intuition är ofta förankrat i
gedigen erfarenhet och ska tas på allvar.
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Smart utveckla
teknik tillsammans
text emilie eliasson hovmöller

Angelika Löfgren fick idén till sin avhandling genom att tala
med små och medelstora bioteknikföretag om hur deras internationalisering gått till. Hon upptäckte ett tydligt samband
mellan att utveckla teknisk kunskap i nätverk och en lyckad
internationalisering.
många företag utvecklar teknik tillsammans med sina internationella kunder. Och
det verkar vara en klok strategi. Angelika Löfgrens resultat visar att det är ett bra sätt att
växa utomlands. Hennes avhandling fokuserar på små och medelstora företags långsiktiga
konkurrenskraft inom internationella nätverk.
Löfgren menar att kunskapsutveckling tillsammans med utländska kunder bland annat
leder till att företaget lär sig mer om internationella marknader.
– Företaget får tillgång till kundernas kunskap och – viktigast av allt – företaget och
kunden kan gemensamt utveckla ny kunskap
tillsammans. Kombinationen av teknisk och
internationell kunskapsutveckling driver små
och medelstora företags internationalisering.

6
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Exempelvis kan en utländsk kund, som ett
företag utvecklat teknisk kunskap tillsammans
med, agera bro till nya internationella kunder,
säger Angelika Löfgren.
Hon har lagt fram avhandlingen International Network Competitiveness: Technical
and Foreign Market Knowledge Development
in International sme Networks vid Handelshögskolan i Stockholm. I dag är hon verksam vid Internationella handelshögskolan i
Jönköping.
Löfgren berättar att tidigare forskning
främst har fokuserat på hur snabbt eller tidigt
företag internationaliseras. Hon frågar sig i
stället vad företagen gör när de väl har kommit
in på en utländsk marknad, och hur de klarar
av sin internationella resa. För att fånga detta

mer långsiktiga perspektiv har hon utvecklat
ett analytiskt ramverk som består av tre komponenter.

den första är International Network Potential, det vill säga vilka är företagets interna och
externa källor till internationell konkurrenskraft. Interna källor inkluderar företagets ledningsförmåga och tekniska kunskap, medan
externa källor exempelvis består av internationella kundnätverk och deras kunskap. Den
andra komponenten är International Network Management, hur man tar hand om och
utvecklar tillgångarna i sitt nätverk. International Network Performance inkluderar både
finansiella framgångsmått och mjukare mått,
som kunskapsutveckling.
www.esbri.se

tips för en lyckad
internationalisering

Angelika Löfgren menar att det är viktigt
att titta på sambanden mellan de tre komponenterna för att få ett långsiktigt perspektiv på
företags internationella konkurrenskraft. Att
bara fokusera på finansiella framgångsmått är
alldeles för kortsiktigt. Då missar man att bygga upp kunskap och tillgångar som företaget
behöver längre fram.
– Visst är det viktigt att få ut sina produkter
på marknaden. Men man får inte glömma bort
vikten av nätverkskontakter och kunskapsutveckling som i förlängningen bidrar till
lyckad internationalisering och lönsamhet för
företaget.

att nätverkskoordinera är avgörande för
att ta hand om sina interna och externa tillgångar. Med nätverkskoordinering menar Löfgren inte att företagen ska styra sina partners,
utan snarare sträva efter att hitta synergier för
att utvecklas tillsammans.
– Det är viktigt för små och medelstora före-

tag generellt, men kanske speciellt för kunskapsintensiva företag. De har ett större behov
av att utveckla kunskap tillsammans med sina
nätverkspartners. Nätverkskoordinering kan
ske på många olika sätt. Till exempel är det
vanligt att bioteknikföretag bjuder in internationella kundrepresentanter till kurser där
ett kunskapsutbyte sker. Företaget får därmed
en möjlighet att lära sig om kundernas behov,
och vilken kunskap de har. Det kan sedan ligga
till grund för nya samarbeten, säger Angelika
Löfgren.
Hennes avhandling grundar sig på djupintervjuer i 12 bioteknikföretag i Stockholm,
en enkätstudie inklusive besök hos 188 företag
i Stockholmsregionen, samt en webbaserad
enkätstudie med 318 företag utanför Stockholm. Alla företagen har färre än 250 anställda
och åtminstone tio procent av deras omsättning kommer från internationell handel.

• Kunskap är företags främsta tillgång, och både teknisk och internationell marknadskunskap utvecklas i
internationella nätverk.
• Ett företags internationella konkurrenskraft är
avhängig dess förmåga att utveckla kunskap tillsammans med nätverkskontakter, framför allt med
internationella kunder.
• Ett långsiktigt nätverksperspektiv på företags
internationella konkurrenskraft, snarare än enbart
ett kortsiktigt fokus på prestation, är centralt för
internationell framgång över tid.
• Genom att fokusera på tre komponenter främjas
detta mer långsiktiga nätverksperspektiv: 1) Vilka
interna och externa källor till konkurrenskraft har
företaget (exempelvis ledningsförmåga, internationellt kundnätverk)? 2) Hur kan företaget utveckla
dessa källor genom bland annat nätverkskoordinering? 3) Vad genereras (till exempel ny kunskap och
lönsamhet)?

kontakta angelika.lofgren@gmail.com

När industrisamhället växte fram under första halvan av 1900-talet, växte också städerna explosionsartat. Att försörja den inflyttade befolkningen med mat föll bland annat
på de stadsnära trädgårdsodlingarnas lott.
De flesta drevs som familjeägda småföretag.
hortonom inger olausson har lagt fram
En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Sverige 1900–1950 med fyra fallstudier
i Stockholms län vid Sveriges lantbruksuniversitet.
I avhandlingen beskriver hon den svenska
trädgårdsnäringens historia, och berättar om
hur handelsträdgårdarna utvecklades och
drevs. Vilka resursbehov fanns, vilka strategier arbetade man efter, hur såg konkurrensen ut?
Avhandlingen har ett brett perspektiv och
Olausson använder sig av teorier från före-

www.esbri.se

bild: Cristina Prytz

Små trädgårdar med stor betydelse
tagsekonomi, entreprenörskap, agrarhistoria, hortikultur
och ekonomisk historia. Hon har gjort
fallstudier av bland
annat Erik Nilssons
handelsträdgård på
Runmarö och Nora
h a n d e l s t r ä d g å rd
Inger Olausson
i Danderyd. Båda
drevs som småskaliga familjeföretag, den vanligaste företagsformen i branschen vid den
tiden.
Trädgårdarna levde i symbios med städerna. Hästgödsel, latrin och annat avskräde
från städerna användes som värmekälla och
näring i odlingsbänkarna. Närheten till kunderna var avgörande eftersom man handlade
med ömtåliga och skrymmande färskvaror.

Efterfrågan ökade i samma takt som städerna
växte, människor fick det bättre ställt och fler
förstod nyttan av att äta frukt och grönt. Trädgårdsnäringen expanderade kraftigt.

men sedan blev transporterna effektivare. De
storskaliga odlingarna gynnades – både de ute
i landet och de som låg i länder med varmare
väder och billigare arbetskraft. De flesta av de
små, stadsnära odlingarna konkurrerades ut
och branschen förändrades kraftigt efter andra
världskriget.
Nu går trenden åt motsatt håll igen: Allt fler
efterfrågar variation, närodlat och mindre
användning av kemikalier. Konceptet Bondens
egen marknad och stadsnära odlingar får stor
uppmärksamhet. [jg]

kontakta inger.olausson@slu.se
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Centrumforskning
med spridningseffekter
text jonas gustafsson

Forskarna på Ciir i Luleå producerar i första hand
forskning om innovation, med särskild bäring
på villkoren utanför våra storstadsområden. En
annan uppgift är att ha nära kontakt med praktiker och policy. Ciir spelar också en viktig roll
som katalysator för att få igång ”associerade
forskningsprojekt”. Ett sådant handlar om tekniska innovationer för äldre.
de associerade projekten är inte direktfinansierade via Ciirs budget, utan har en egen
finansiering. Men de skapar mervärden för
forskargruppen, och även för det omgivande
samhället, menar Ciirs föreståndare Håkan
Ylinenpää.
– Det glöms ofta bort att centrumbildningar
som Ciir medför ringar på vattnet. Sedan gäller det att hålla tungan rätt i mun och inte
dubbelrapportera. Man kan exempelvis inte
ange samma forskningsartikel som leverabel i
två olika projekt, det är inte hållbart. Men är
man så dum, får man nog stå sitt kast. Är man
bara ärlig och transparent i sin redovisning är
det inga problem, säger han.
Alla associerade projekt är i någon mening
kopplade till det Ciir arbetar med, och stimuleras av det arbete forskarna gör inom centrumet. Ett sådant projekt är ”Commercializing Technology for the Elderly”. I det ingår
forskare från Luleå tekniska universitet och
Linnéuniversitetet. Finansieringen kommer
från Familjen Kamprads Stiftelse och ligger
på 3,5 miljoner kronor under två år. Tanken är
att studera kommersialisering av hjälpmedel
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för en effektivare äldreomsorg, med särskild
inriktning mot landsbygden.

äldreomsorgen är ett prioriterat område
för eu. Hela Europa, inte minst Sverige, har
en åldrande befolkning. I Sverige bor 1,8 miljoner invånare som är över 65 år, en siffra som
hela tiden ökar. Ett syfte med projektet är att,
med hjälp av tekniska lösningar, kunna erbjuda äldre att bo kvar i sina egna hem längre.
Det skulle innebära en besparing för samhället, men framförallt tänker man sig att det
är bättre och tryggare för de äldre.

Man vill inte sitta i knäet
på bara en finansiär

titta mer på framöver. Att vi är inblandade i
det här projektet är en bra början, säger Vinit
Parida som är kopplad till Ciir och är en av
forskarna i projektet.
Huvudmålet med projektet är att förstå de
äldres behov, och ta reda på vilken roll entreprenörer kan ha i att möta de behoven. Flera
aktörer är intressanta här: de äldre, entreprenörerna som kan tillhandahålla de tekniska
lösningarna, vårdgivarna och policymakarna.
– Det finns helt klart ett behov bland de
äldre. Och man tycker ju att det borde finnas
entreprenörer som är intresserade av att fylla
det behovet. Men det verkar inte riktigt vara så
enkelt. Det finns inga kluster med företag som
jobbar med de här frågorna, åtminstone inte i
våra områden.
– Ett problem kan vara att entreprenörerna
inte riktigt vet vad de äldre efterfrågar. Det vet
inte alltid de äldre själva heller. De kanske inte
vet vilka nya tekniska lösningar som finns, eller
har inte så lätt att ta till sig ny teknik.

därför har vårdgivarna en viktig roll i
Det är ingen slump att det är just forskare
från Norrbotten och Småland som ingår i projektet: e-hälsa är viktigt för landsbygden. Där
bor många äldre, långt ifrån närmaste serviceboende.
– Man kan säga att det här projektet är en
spinoff från tankar som kommer från Ciir. Vi
har pratat mycket om e-hälsa inom Ciir, men
vi har inte haft så mycket forskning inom
området hittills. Det är ett spår vi gärna vill

projektet. De har bättre förståelse för de äldres
behov. Även policyfolk är viktiga för att projektet ska bli en framgång. Inte minst för att
resultaten kan leda till besparingar och nöjdare invånare. Studien har nämligen inte bara
en akademisk inriktning. Forskarna kommer
också arbeta experimentellt i ett ”live case”
med en grupp äldre och en grupp entreprenörer. Tanken är att på nära håll, i realtid, kunna
följa hur produktutvecklingen går till.

www.esbri.se

Akademiker
gillar att pussla

bild: LTU

bild: LTU

Håkan Ylinenpää

Vinit Parida

– Vi vill inte bara ställa frågor i efterhand om
hur arbetet gick till. Vi vill kunna ta del av hur
entreprenörer faktiskt jobbar i praktiken, och
kanske ge förslag på hur de kan bli bättre. Det
är också roligt att få ”smutsa ner händerna” lite
i forskningen. Ciir är bra på den här typen av
aktionsforskning. Och jag tror att finansiärerna
ser ett värde i att det tas fram kunskap bortom
det strikt akademiska – även om det såklart
också är viktigt.
Tanken är sedan att resultatet ska kunna
spridas till vårdgivare, policymakare och till
kommunerna.
– Det är viktigt att vårt arbete får ett verkligt
resultat. Här finns en tydlig vinst i kopplingen
till Ciir, som har bra samhällskontakter. Och i
Umeå finns it-forskare kopplade till Ciir. Jag
tänker att vi kan ha stor nytta av deras expertis.
– Det är mycket värdefullt för oss att få del
av både kompetens och hjälp att sprida forskningen, konstaterar Vinit Parida.

Om du frågar mig är det bara plus-plus. Vi
blir bättre forskare – och mer relevanta, säger
Håkan Ylinenpää.
Han menar att projekten som ger den här
typen av synergieffekter har blivit fler, jämfört
med när Ciir startade för tre år sedan.
– Vi har byggt upp en stark kompetens kring
innovation. Det gör att vi har blivit mer attraktiva på marknaden för finansiering. Vi kan peka
på att vi verkar i en kreativ miljö, med många
bra forskare. Numera får vi propåer från olika
håll att medverka i samarbetsprojekt. Det gör
att vi upptäcker nya saker och nya vägar att
söka pengar från andra håll. Vilket i sin tur gör
att vi utvecklas ännu mer och kan anställa fler.
Det blir en positiv effekt åt alla håll.
– Jag tror att det är så här man bygger starka
forskningsmiljöer. Det innebär att vi breddar
vår finansiering och får fler ben att stå på. Man
vill ju inte sitta i knäet på bara en finansiär,
konstaterar Håkan Ylinenpää.

ciir samhällskontakter består av både
policymakare och praktiker. Dels i rena innovationsprojekt, där forskarna följer och stödjer ett försök att skapa en innovativ miljö. Som
exempelvis miljön kring Spaceport Sweden,
som vi har skrivit om i Entré tidigare. Eller
Cloudberryprojektet, som följer Facebook och
andra datacentrum som har etablerats i Norrbotten. Ciirforskarna har också varit med och
tagit fram en regional innovationsstrategi. Och
Håkan Ylinenpää håller just nu på med en rapport till Länsstyrelsen om hur strukturfondsmedel från eu bäst kan användas i Norrbottens
län.
– En del är mer fou-projekt än ren forskning. Men de är också viktiga och innebär
synergieffekter för oss och för vår omgivning.
Det är ju fantastiskt om vi exempelvis kan
hjälpa till att öka nyföretagandet i närområdet.
– Alla de här projekten, oavsett om de ligger
helt inom Ciir eller finansieras av Kamprad,
Länsstyrelsen eller Handelsbanken, bidrar till
nyttiggörande av vår forskning. Och de ger oss
ett bredare underlag för att leta efter kunskap.

kontakta

www.esbri.se

vinit.parida@ltu.se
hakan.ylinenpaa@ltu.se

mer om ciir
Ciir står för Centre for Interorganizational
Innovation Research
Ciir ingår, tillsammans med Cesis och Circle, i
Vinnovaprogrammet ”Effekter av innovationspolitik för hållbar tillväxt.”
Utöver detta finansieras Ciir av Luleå tekniska
universitet, Umeå universitet, Landstinget
respektive Länsstyrelsen i Norrbotten, samt
Regionförbundet Västerbotten.
Läs mer på www.ciir.se

Akademiker bryr sig om sitt anseende. De vill
gärna bli förknippade med vetenskapliga genombrott, få uppskattning och återkoppling från
studenter. Cesisforskaren Anders Broström höll
nyligen sin docentföreläsning ”The art of herding
cats: Understanding the incentive structures of
academia”. I den tog han upp flera drivkrafter som
har identifierats i forskningen om universitetslärare och forskare. Förutom ett gott anseende,
eftersträvar akademiker en fast anställning och
möjligheten att uppnå andra ”bra positioner”.
De bryr sig om både resurserna till forskning och
forskarutbildning och sin personliga inkomst. Akademiker ser högre utbildning och forskning som
ideal och viktiga aktiviteter i sig. De drivs av
”pussellösandet”, nyfikenheten och av glädjen i
att lära sig och lära ut. Att veta mer om akademikers drivkrafter är en viktig förutsättning för en
fördjupad förståelse av villkoren för exempelvis
samverkan med omvärlden, menar Broström.
Vidare forskning inom området krävs för att förbättra vår förståelse för om – och i så fall hur – en
förändring av högskolans organisation och
finansiering påverkar verksamheten. [jg]

kontakta anders.brostrom@indek.kth.se

Offentlig upphandling
driver innovation
Offentlig upphandling är en drivkraft för innovation, och ett av de mest utvecklingsbara och
kraftfulla innovationspolitiska instrumenten i
Sverige. Den årliga offentliga upphandlingen i
Sverige utgör uppskattningsvis 16–22 procent av
BNP. En ökad innovationsrelaterad upphandling
kan ge betydande ekonomiska effekter och
utveckla den svenska välfärden. Det visar Circleprofessorn Charles Edquist i Offentlig upphandling
och innovation (Konkurrensverket, 2014). Ett av
de viktigaste förslagen i rapporten är att göra
reguljära upphandlingar mer innovationsvänliga.
Till exempel genom att låta dem beskriva en
önskad funktion i stället för en specifik produkt.
Det frigör kreativitet och innovationskraft hos
potentiella leverantörer. Vidare vill Edquist se en
mer systemisk innovationspolitik, snarare än den
linjära och utbudsorienterade syn som dominerar
i dag. Charles Edquists forskning kring offentlig
upphandling som drivkraft för innovation har fått
uppmärksamhet även utanför Sveriges gränser.
I september höll han ett föredrag för EU:s hälsoministrar om vilken roll innovationsupphandling
kan spela i ett hälsoinnovationssystem. [jg]

kontakta charles.edquist@circle.lu.se
e n t r é 3 • 2014 |
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Tillväxtmål
hotar demokratin
text maria marathon sjöberg

Med tillväxt och konsensus som givna mål inom regionalpolitiken,
försvagas värden som demokrati, jämställdhet och jämlikhet. Samtidigt
utmanas demokratin och insynen när en allt större del av den regionala
tillväxtpolitiken förs utanför den representativa demokratins arenor,
såsom utskott och riksdag. Det menar Line Säll i sin avhandling.

med sin avhandling Regionalpolitikens diskursiva grunder och gränser: om politik, makt
och kunskap i det regionala samhällsbyggandet
vill Line Säll problematisera kunskapens roll i
den regionala tillväxt- och innovationspolitiken. Hon har bland annat analyserat kluster
som en del av regionalpolitiken genom att
undersöka hur begreppet tolkats i forskning,
i regeringens propositioner och i en svensk
region.
Säll efterlyser, och vill bidra med, en maktanalys av den lärande och projektbaserade
regionalpolitiken.
– Det som i dag i stor utsträckning tas för
givet och ses som en neutral och objektiv
berättelse av verkligheten, bygger på att tidigare konflikter har utraderats. Och att den
politiska arenan har förändrats, säger hon.
– En politiker som jag intervjuade på lokal
nivå uttryckte att hon höll på att bli tokig på
alla nätverk, frukostmöten och lobbying som
pågick. Hon beskrev sig som en gammaldags
politiker som tyckte att det demokratiska
bordet var viktigt – att debatten och besluten
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skulle tas där. När man inte är överens så kan
man reservera sig, eller så når man konsensus.
Politikern gav uttryck för en av de effekter
som Säll identifierar i sin studie: Att man inte
längre med kraft kan uttrycka en annan ståndpunkt. Den typen av positioner osynliggörs i
informella nätverksprocesser.
Ett annat exempel är företagare som kände
sig överkörda av offentlig sektor. De uttryckte
stor frustration över att det inte gick att reservera sig mot beslutet, och gå tillbaka i anteckningar om hur beslutsprocessen gått till.

– det visar på hur de här strukturerna problematiseras först när man själv upplever att
det inte går som man vill. När de politiska frågorna flyttas från traditionella politiska arenor,
där medborgarna kan påverka och ha insyn,
och besluten i stället fattas i nätverk, blir
in-synen väldigt svag. Vem bestämmer vem
som ska vara med i de här processerna? Den
politiska ordningen vi har i den representativa
demokratin utmanas.
Den lärande och projektbaserade regional-

politiken har till stor del kommit att präglas av
vikten av uppföljningsbara mål, utvärderingar,
benchmarking och jämförelser mellan regioner – med ett starkt fokus på tillväxt. Initialt,
när måluppfyllelse infördes i regionalpolitiken, betonade näringsutskottet vikten av att
indikatorerna anpassades till målen så att
riksdagen kunde följa upp den förda politiken.
– Men sedan kom successivt målen i stället
att anpassas alltmer till indikatorerna, och det
blir två helt olika logiker. Politiken blir väldigt
teknisk och administrativ när det som går att
mäta styr de politiska målen – snarare än att
de politiska målen styr vilket sätt man följer
upp politiken på, säger Line Säll.
En tydlig effekt är hur målet att skapa tillväxt i regionalpolitiken har förändrat synen på
till exempel jämställdhet.
– Nu betraktas jämställdhet i stor utsträckning som ett medel för att skapa tillväxt. Det
blir väldigt tydligt i en handlingsplan från
regeringen om jämställd tillväxt. Där pratar
man om jämställdhet och demokrati som
resurser för tillväxt. Vill man i dag prata om

www.esbri.se

Hinder gör oss kreativa

bild: Aksel Bjerva

Line Säll disputerade vid Karlstads universitet i maj 2014. Hon intresserar sig för relationen mellan kunskap, makt och politik – och
särskilt vetenskapens och expertisens roll i styrningen av samhällen.

Att stöta på patrull när man löser problem är
frustrerande. Men i slutändan kan det bidra till
kreativare lösningar. Det visar Ragnhild
Kvålshaugen och Sebastiano Lombardo i artikeln
Constraint-Shattering Practices and Creative
Action in Organizations (Organization Studies, nr
4, vol 35, 2014). De har observerat och intervjuat
brainstorminggrupper på företag. När vi går in i en
problemlösningssituation har vi ofta en klar uppfattning om problemets art, hur det ska lösas och
ungefär vad resultatet ska bli. Det gör att vi löser
problem på samma sätt som vi alltid har gjort. Den
fasta strukturen blir en barriär för kreativiteten. Ett
oförutsett hinder, till exempel att någon i gruppen
sätter sig på tvären eller att pengarna inte räcker
till, gör att vi tvingas tänka utanför ramarna. Vi blir
tvungna att vända och vrida på problemet tills vi
hittar en ny, kreativare lösning. Några råd till företag är: Ha en öppen diskussion kring de hinder som
uppstår, ha inte för snäva ramar kring problemdefinitionen och skapa ordentligt med utrymme
för nya idéer att komma fram. [jg]

kontakta ragnhild.kvalshaugen@bi.no

Människor blir resurser
i stället för medborgare

behov av jämställdhet i regionalpolitiken så
måste man sätta det i en tillväxtlogik för att bli
tagen på allvar. Det är en ganska stor förskjutning i medborgarskapet. Människor blir resurser i stället för medborgare.

regionerna har också fått ta mer ansvar
genom att politiken regionaliserats. Ett exempel på politikens nya arenor, den nätverksbaserade politiken och regionernas ökade roll,
är Ivas arbete för en nationell innovationsstrategi – och implementering av densamma.
Iva, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien,
har drivit projekten ”Innovation för tillväxt”
och ”Innovationskraft Sverige”.
– Iva och näringsdepartementet har bedrivit
parallella processer, där regionerna varit väldigt aktiva och involverade. Det förslag som
togs fram av Iva liknar också till stora delar den
strategi som regeringen senare presenterade.
Det är intressant att det är Iva, tillsammans
med regionerna och myndigheter som Vinnova
och Tillväxtverket, som driver det här arbetet.
Samtidigt är den regionala tillväxtpolitiken

www.esbri.se

ganska frånvarande i riksdagen och näringsutskottet. Den debatteras i stort sett inte där.
I stället för att innovationsstrategin hanteras
i utskotten och av riksdagen, drivs den av en
extern – men också ganska exklusiv – kunskapsorganisation i samarbete med regeringen,
menar Säll.
Hon konstaterar samtidigt att det i dag råder
stort samförstånd kring vad regional tillväxtoch innovationspolitik är, och hur den ska
bedrivas. Både politiker i näringsutskottet
och tjänstemän och politiker på regional nivå
uttrycker en liknande syn på regionerna och
behovet av samarbete och samsyn:
– Målet med den politiska ordningen är visserligen att vi ska komma överens. Men det är
problematiskt när man förutsätter konsensus
redan innan processerna har startat, konstaterar Line Säll.

kontakta line.sall@kau.se

Trolldryckstanke
tilltalar politiker
Inom entreprenörskapsforskningen finns två starka metaforer – elixir respektive mutagen – som
präglar synen på det som studeras. Det hävdar Erik
Lundmark och Alf Westelius i Entrepreneurship as
Elixir and Mutagen (Entrepreneurship Theory and
Practice nr 3, vol 38, 2014). De menar att om entreprenörskap betraktas som ett elixir, en magisk
trolldryck som löser alla problem, fokuserar man
främst på dess positiva effekter. Elixirmetaforen
tilltalar politiker. Risken är därför att det främst är
den typen av forskning som får finansiering, varnar
forskarna. De diskuterar också metaforen mutagen. Att likna entreprenörskap vid ett ämne som
genetiskt förändrar en organism är också populärt.
Med en sådan syn bryter entreprenörerna mot
vanor och normer för att skapa något nytt. Lundmark och Westelius konstaterar att metaforer
kan användas för att skapa intresse och provocera
kring ett forskningsfält, för att sedan utveckla det
vidare. De välkomnar fler metaforer inom entreprenörskapsområdet. [åk]

kontakta erik.lundmark@mq.edu.au
e n t r é 3 • 2014 |
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Svenska innovationer i retrospektiv:

text åse karlén illustration johan brunzell

Sverige fick fram fler produktinnovationer under 1970- och 1980-talen än
under 2000-talet. Dessutom var de tidiga innovationerna mer nyskapande.
Var det alltså bättre förr? Nej, inte nödvändigtvis. Karolin Sjöö och Josef
Taalbi har studerat produktinnovationernas ursprung från 1970 till 2007. De
finner att småföretagen står för en allt större del av periodens innovationer.

K
Sverige
har inte
blivit
mindre
innovativt

12

| e n t r é 3 • 2014

arolin sjöö och josef taalbi är båda
ekonomhistoriker, och har disputerat på
varsin avhandling vid Lunds universitet.
Vägen dit gick via timmar och åter timmar
i dammiga arkiv, bläddrandes i gamla årgångar av svenska branschtidningar.
– Tidigare forskning om ekonomisk omvandling
har ofta handlat om investeringar i till exempel fou,
byggnader och maskiner. Josef och jag byggde en egen
databas, för vi var intresserade av vad resultaten blev
av investeringarna. Vi ville gå rakt på innovationsobjekten och det fanns ingen sådan data i Sverige,
förklarar Karolin Sjöö.
– Innovationer representerar ju omvandling, för
enskilda företag är det ett sätt att förnya sig. Med så
många observationer som vi har, framträder en bild
av hur omvandlingen inom hela den svenska tillverkningsindustrin har sett ut, fortsätter hon.
Sjöö och Taalbi började med att kontakta branschorganisationer för att ta reda på vilka de tongivande
branschtidskrifterna har varit. De fann 15 relevanta
tidskrifter, och satte igång med att plöja igenom 38
volymer – 8 600 nummer – från åren 1970–2007. Bland
de undersökta tidskrifterna finns exempelvis Energi
& miljö, Livsmedel i fokus och Ny teknik. Forsknings-

metoden går ut på att undersöka vilka produktinnovationer som tidskrifterna har uppmärksammat.
– Vi har tittat på det redaktionella materialet och valt
ut de innovationer som är omskrivna i längre artiklar.
Alltså sådant som journalisterna har valt att uppmärksamma. Det är en viktig signal!
– Produktinnovationerna är ofta omskrivna innan de
har kommit ut på marknaden. Vi vet inte hur viktiga de
har varit över tid, utan det är en slags snapshot där och
då. Tidens tand har inte tuggat sönder innovationerna,
och vi kan studera företagens strategi – hur de tänkte
då. Totalt fann vi över 5 000 innovationer, berättar
Sjöö.
Innovationerna kommer från olika håll: från stora
och små företag, från enskilda uppfinnare och akademiker. Ett kriterium var att en kommersiell aktör ska
vara inblandad. Ett annat kriterium var att huvuddelen
av utvecklingen ska ha skett i Sverige.
– Processinnovationer som stannar inhouse har vi
inte kunnat fånga upp på ett bra sätt. Företag delar
ogärna med sig av detaljerad information om tillverkningen till journalister. Många gånger handlar det
om företagshemligheter som de inte vill att konkurrenterna ska läsa om i branschtidskriften, konstaterar
Karolin Sjöö.

www.esbri.se

Hon har i sitt forskningsprojekt granskat sammansättningen av produktinnovationer över tid. När
innoverar företag, vilka gör det, och vilken typ av
innovationer rör det sig om?
Josef Taalbis forskning är mer inriktad på vad som
ligger till grund för innovationerna. Bygger de på nya
möjligheter, eller är det upplevda problem som gör att
människor hittar nya lösningar?

början av den undersökta perioden. Vad kan man dra
för slutsats av det – är de svenska innovationerna på
väg att ta slut? Nej, det finns egentligen inget som tyder
på det, enligt Sjöö.
– Ser man på utvecklingen i vårt material går innovationerna ner. Men i själva verket handlar det kanske om
att innovationer på senare tid inte är lika lätta att snappa upp? Under 1970- och 1980-talen hade vi mycket
produktinnovationer. Nu handlar det mer om tjänster
och immateriella värden, en övergång till att sälja
tjänstekoncept. Sverige har inte blivit mindre innovativt, men innovationerna har kanske ändrat karaktär.

www.esbri.se

Karolin Sjöö la fram sin avhandling
Innovation and transformation in the
Swedish manufacturing sector, 1970–
2007 i mars 2014. Hon är anställd på
Institutet för ekonomisk forskning,
Lunds universitet. Hennes fortsatta
forskning kretsar kring innovation på
olika sätt, bland annat inom hälsooch sjukvård.

bild: Charlotte Högberg

merparten av innovationerna i Swinno kom alltså i

han finner att både möjligheter och problem har
varit drivande för svenska produktinnovationer
under perioden 1970–2007. Det negativa och positiva
omvandlingstrycket har varierat med konjunkturerna.
– De negativa faktorerna har följt ett säreget mönster. Under 1970-talskrisen svarade innovativa företag på olika miljöproblem. Det var oljekris och man
behövde ersätta fossila bränslen. Det ledde bland
annat till att man utvecklade elbilar och katalytiska
renare. Inom massaindustrin uppfanns nya klorblekningssätt, det utvecklades värmepumpar och solceller.
– Under 1970-talet fanns också ekonomiska och
organisatoriska problem, exempelvis inom skogsindustrin. Strejker och råvarubrist gjorde att innovationer
behövdes för att öka lönsamheten.
– Man kan misstänka att det, på samma sätt som
under 1970-talet, kommer en våg av innovationer igen
– som en följd av den kris vi har haft nu. Kriser kan ge
starka signaler till företag om att det krävs nytänkande.
Utvecklingen kan då ledas in i nya banor, säger Josef
Taalbi.
Dåliga resultat i det egna företaget kan förstås också
vara en sporre till innovation, en slags vinna-eller-försvinna-strategi. Det gamla radioföretaget Luxor valde
att utveckla Sveriges första persondator – abc 80 – tillsammans med två andra företag. Det handlade inte
främst om att de hade identifierat en möjlighet. Taalbi
menar att det snarare handlade om att ”nödvändigheten är innovationens moder”. Det gick så dåligt för
Luxor på 1970-talet att de helt enkelt var tvungna att
göra något nytt.
Under den undersökta perioden 1970–2007 fanns
också positiva omvandlingstryck. Josef Taalbi beskriver
det som en tvåstegsraket. I början av 1980-talet kom
en våg av innovationer som byggde på möjligheter
kring mikroelektronik och industriautomation. Sedan
kom ännu en våg i slutet av 1990-talet och början av
2000-talet. Då handlade det om innovationer baserade
på möjligheter inom ny informations- och kommunikationsteknologi (ikt).
I sin avhandling studerar Taalbi också om det finns
industrispecifika problem som leder till innovationer,

bild: Apelöga

den databas de har byggt upp tillsammans kallas
Swinno och sträcker sig alltså nästan 45 år tillbaka i
tiden. Den undersökta perioden innehåller såväl kriser
som uppsving, och medierna verkar inte ha haft något
problem att hitta svenska innovationer att rapportera
om. Men flest nyskapande produkter kom under 1970och 1980-talen. Karolin Sjöö spekulerar i varför:
– Utvecklingen inom mikroelektronik var intensiv
under dessa årtionden. Det var en disruptiv teknologi
som ställde tidigare logik på ända. Det fanns avancerade maskiner även innan dess, men genom att putta
in mikroelektronik i dem gick allt snabbare. Och de
svenska företagen var väl rustade för att ta till sig den
nya tekniken.
– På senare år har innovationerna varit av mer gradvis karaktär. Det rör sig om lite snabbare och bättre,
men också lite mindre radikala innovationer – jämfört
med de som kom på 1970- och 1980-talet. De tidiga
innovationerna var verkligen världsnyheter. De stora
stegen fanns att ta, mikroelektroniken öppnade en
mängd möjligheter. Det ligger förmodligen i teknikens
natur. Först blir förändringen jättestor, sedan görs mindre förbättringar, säger Sjöö.
I tidigare innovationslitteratur har 1970-talet setts
som en period av stagnation. I framställningen ingår
också ett antagande om att Sverige var beroende av
storföretag, och att småföretagen inte växte. Swinno
visar en annan bild.
– Småföretagen går om storföretagen som innovationsskapare under 1980-talet. Vi ser också en enorm
ökning i innovationerna från startups. I början av
perioden kom innovationerna från befintliga företag,
men under 2000-talet stiger andelen som nystartade
företag bidrar med. Reformer har nog förenklat för små
och nya företag, men jag tror också att det handlar om
att mediernas bevakning har skiftat, säger Karolin Sjöö.
Josef Taalbis forskning stödjer bilden av småföretagaren som en allt viktigare innovatör.
– Den mikroelektroniska revolutionen innefattar
utvecklingen av bland annat robotar, datorer, mätinstrument och elektroniska apparater. Först ser vi en
stark koncentration till större företag som Ericsson,
Asea och Saab, men under perioden sker en gradvis
förskjutning. Vid mitten av 1980-talet kom en våg av
nya, små företag som nappade på tekniken, säger han.

Skype, Spotify och Minecraft är bara några exempel.
– Med rätt införsel av kapital och satsningar på kunskap, kan svenska företag vara med och konkurrera
även i nästa disruptiva teknikskifte. Man kan ju önska
att det blir inom förnybar energi, men det är svårt att
sia om, säger Karolin Sjöö.
Genom att förstå drivkrafterna bakom historiska
innovationer kan vi kanske bli bättre på att förutse
kommande innovationer. Josef Taalbi har studerat
myntets båda sidor: Problem respektive möjligheter
som drivkraft.
– Jag intresserar mig för vad som ligger till grund för
de innovationsmönster vi ser. I min forskning skiljer
jag på positiva och negativa drivkrafter, eller omvandlingstryck. Ett negativt omvandlingstryck innebär att
innovationerna försöker lösa olika typer av problem.
Det kan vara ekonomiska, organisatoriska, eller miljörelaterade problem. Ett positivt omvandlingstryck
innebär att aktörer svarar på uppkomna möjligheter
genom att skapa innovationer.
– Positivt omvandlingstryck kan också handla om
att lösa problem som uppstår som en konsekvens av
möjligheten. Att bredbandstekniken utvecklades var
till exempel en positiv situation, men i det uppstod
problem som behövde lösas, säger Taalbi.

Josef Taalbi disputerade i oktober
2014. Titeln är Innovation as Creative
Reponse. Determinants of Innovation in the Swedish Manufacturing
Industry, 1970–2007. I avhandlingen
diskuterar han två mekanismer kring
innovation: den möjlighetsbaserade
och den problembaserade.
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några innovationer
från swinno-databasen
samt hur tekniken samverkar mellan olika industrier.
Han använder sig bland annat av nationalekonomen
Erik Dahméns teori om utvecklingsblock.
– Teknisk utveckling är inte något isolerat – den får
följder. I utvecklingsblock skapas beroenden mellan
företag och mellan industrier. När bredbandet byggdes
ut i Sverige på 1990-talet behövdes ny nätverksteknik
och nya komponenter. Väldigt ofta uppstod flaskhalsar. Innovationer kan lösa problem för det egna
företaget eller branschen, men även för andra företag
och industrier. För att systemet ska utvecklas måste
alla delar hänga med, konstaterar Josef Taalbi.
Han har identifierat andra starka utvecklingsblock
inom ikt och förnybar energi. Där har det funnits problem som varit helt nödvändiga att lösa.
– Ett tydligt exempel är elbilar. Utvecklingsblocket
har krävt nya bilar och nya motorer – men batterierna
blev en flaskhals. De var väldigt tunga och inte tillräckligt energiintensiva. Det försöker man fortfarande lösa,
för att elbilar ska bli gångbara i högre grad.
– Många svenska industrier är starkt beroende av
varandra. Om vi ska tackla miljöproblemen krävs att
många delar utvecklas i paritet med varandra.

Lagstiftning
kan i vissa
fall driva på
utvecklingen

josef taalbis forskning visar också att strängare
lagstiftning har varit en viktig drivkraft till innovation.
Under 1970-talet fanns en diskussion om asbest, lösningsmedel, avgaser och utsläpp. När lagarna skärptes
kom innovationerna som ett brev på posten. Kanske
kan tvingande lagstiftning snabba på de miljöinnovationer vi så väl behöver?
– Jag tror att vi måste se olika delar i ett större sammanhang. Problem och hinder uppkommer med alla
nya teknologier. Vi behöver institutioner som stöttar
problemlösning. Vi behöver också politiska satsningar
för att främja innovationsklimatet, i synnerhet kring
energi och miljö. Lagstiftning kan i vissa fall driva på
utvecklingen, säger Taalbi.
Swinno har en föregångare i Finland – Sfinno – som
är uppbyggd på samma sätt. Sjöö hoppas få fortsatt
finansiering för att i ett kommande projekt jämföra
resultaten med den finländska motsvarigheten.
– Vi vet inte vilken effekt de svenska politiska reformerna har haft på innovationsverksamheten. Det vore
intressant att jämföra med finländsk data, för att se
hur småföretagens förutsättningar har påverkats. Både
Sverige och Finland hamnar ofta i topp i olika innovationsmätningar, men det går alltid att bli bättre och
lära av varandra.
– Vi hoppas också på att få finansiering för att fortsätta bygga ut Swinno. Dels vill vi uppdatera databasen
fram till i dag, dels vill vi bredda den så att vi även täcker in tjänstesektorn och offentlig sektor, säger Karolin
Sjöö och Josef Taalbi.

kontakta

Bricanyl, 1970. Läkemedel mot astma, skapat av Draco/Astra.
IRB 6, 1973. Asea tillverkade världens första helelektriska mikrodatorstyrda robot.
ABC 80, 1978. Sveriges första persondator utvecklades av Luxor.
Sjöugglan, 1983. 1,2 meter lång, fjärrstyrd undervattensfarkost.
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Det våras för uppfinnarna

Kaikaku boostar innovationen
Kaikaku, det japanska begreppet som står för radikal förändring, fascinerar. Daniel Gåsvaer beskriver i sin licentiatuppsats hur förändringar i ett företags produktionssystem
hänger ihop med dess innovationskraft, kreativitet och
lärande. Han presenterar en metodologi för hur Kaikaku
kan uppnås, och testar den också i praktiken. Gåsvaer
bedrev under ett år deltagande forskning i ett mindre,
tillverkande företag. Han visar att vägen till Kaikaku går
via nulägesanalyser, idégenererande workshops samt formuleringen och genomförandet av en handlingsplan. Om
processen ska bli lyckad krävs att företaget är moget för
förändring. Licentiatuppsatsen har titeln Towards Radical
Improvement in Production Systems och har lagts fram vid
Mälardalens högskola. [åk]

Christian Sandström har granskat ursprunget till
100 av Sveriges främsta innovationer – från Polhemsknuten 1690 till Spotify 2006. Han redovisar
sina resultat i rapporten Var skapades Sveriges
100 främsta innovationer? (Reforminstitutet,
2014). Sandström kopplar 47 procent av innovationerna till företag, 33 procent till fristående
uppfinnare, och 20 procent till universitet. En
trend i materialet är att de fristående uppfinnarnas
bidrag har ökat de senaste decennierna. Deras innovationer
uppgick till 25 procent under perioden 1955–1979, och till 45
procent under perioden 1981–2006. Ett annat resultat är att
innovationers uppkomst skiljer sig mellan olika sektorer. Universiteten står exempelvis totalt sett för en begränsad andel
av studiens innovationer, men när det gäller medicin och hälsa
är deras bidrag stort. [åk]

kontakta christian.sandstrom@ratio.se

kontakta daniel.gasvaer@swerea.se

Hållbart håller måttet
Hur ska Sverige bli världens ledande innovationsland?
Det är den sammanhållande frågan i debattboken
Position Sverige – Om innovation, hållbarhet och arbetsmarknad (Ekerlids förlag, 2014). Redaktören Mats Ögren
Wanger har samlat en mängd skribenter, från en mängd
olika områden. Här finns forskare som Sofia Börjesson,
Charles Edquist och Magnus Henrekson. Här finns politiker
som Gustaf Fridolin, Stefan Löfven och Annie Lööf. Här
finns entreprenörerna Laurent Leksell och Ken Frazier, samt
journalisterna Niklas Ekdal och Cecilia Wanger. Psykiatrikern
Simon Kyaga lyfter fram kopplingen mellan kreativitet och
psykisk sjukdom. Han menar att vi måste bli bättre på att
tolerera det som är annorlunda, det är grunden i ett framgångsrikt innovationssamhälle. Flera av författarna, bland
andra Swedfunds vd Anna Ryott och miljöforskaren Johan
Rockström (tillsammans med Per Olsson) pekar på att det är
hållbara innovationer som kan ta oss in i framtiden. [jg]

»Att vara
innovationskraftig
förutsätter
insikt, empati och
förståelse för sina
medmänniskor«
Christian Runius jobbar med att
kommersialisera produktidéer.

Osäkerhet kräver individuell innovation
Företags humankapital, alltså personalen,
anses ofta vara avgörande för innovationskraften. Ju osäkrare processen är, desto viktigare blir de enskilda individerna. Det visar
Peter Altmann i sin licentiatuppsats.
altmann har lagt fram Human Resources Management and Innovation. Exploring
the Connection vid Högskolan i Halmstad. I
den undersöker han kopplingarna mellan
hur organisationer hanterar sina personalrelationer (Human Resource Management,
hrm) och innovationskraften.
Uppsatsen består av tre artiklar, varav två
www.esbri.se

bygger på fallstudier i det svenska medicinteknikbolaget Getinge Group. Peter Altmann
har följt utvecklingen av tre tekniska innovationer. Han menar att kopplingen mellan hrm
och innovation framförallt bestäms av hur
stor osäkerheten i utvecklingsarbetet är. När
osäkerheten är låg är det rutiner och etablerade
processer som får styra. När osäkerheten ökar,
förlitar sig företagen mer på enskilda individer
för att nå framgång i innovationsprocessen.
Altmann har också undersökt hur arbetet
med att ta fram en innovationsstrategi i en
organisation påverkas av att medarbetarna
har olika syn på hrm och innovation. Det kan

exempelvis handla om att personalchefen ser
innovation som resultatet av ett bra samarbete
mellan talangfulla individer, i ett stödjande klimat. Vd:n i sin tur kanske snarare ser innovation som ett svar på kundernas efterfrågan.
Peter Altmann menar att sådana olika uppfattningar både kan hämma och främja strategiarbetet. Alltför stora skillnader kan få negativ
effekt. Hans råd till chefer är därför att inte ta
för givet att ett visst perspektiv är sanningen.
Det gäller att vara öppen för olika synsätt. [jg]

kontakta peter.altmann@hh.se
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porträttet | Anne de Bruin
anne de bruin, nyzeeländsk nationalekonom med hållbart engagemang:

»Vi måste lyfta in
ekologiska dimensioner«
text anna-karin florén bild åse karlén

– Entreprenörskap är främst intressant som
möjlighet att skapa arbetstillfällen för människor som lever i utsatthet, säger Anne de Bruin.
Den nyzeeländska professorn i nationalekonomi vill bidra till att lösa de stora frågorna i världen. Engagemanget för hållbarhet avspeglar sig
i hennes forskning, där kooperativ, kvinnor och
ekologi har framskjutna platser.
– jag tillhör inte mainstreamekonomerna, konstaterar Anne de Bruin.
Vid tillfället för intervjun är hon i Stockholm
för Dianakonferensen, där hon medverkar vid
ett seminarium om kontextens betydelse för
kvinnors företagande. Hon tycker att konferensen erbjuder ett trevligt sammanhang,
och ett lagom stort forum för att deltagarna
ska hinna mötas och fördjupa sig i varandras
frågor.
Till vardags undervisar Anne de Bruin i ekonomi på School of Economics and Finance
på Massey University i Auckland, Nya Zeeland. Här har hon också grundat forskningscentrumet New Zealand Social Innovation and
Entrepreneurship Research Center (Sierc).
– Vi måste lyfta in sociala och ekologiska
dimensioner när vi studerar företagande. Det
är den väg världen måste gå för att kunna
möta de utmaningar som mänskligheten står
inför.
De utmaningar som Anne de Bruin syftar
på är exempelvis miljöförstöring och arbetslöshet. Hennes forskning kretsar också huvudsakligen kring entreprenörskap i anslutning till
arbetsmarknaden, kvinnors företagande, kreativa näringar, sociala innovationer och socialt
entreprenörskap.
– Mitt intresse för fattigdomsbekämpning
går långt tillbaka. Jag föddes och växte upp
i Sri Lanka. Min mamma var engagerad i en
frivilligorganisation som hjälpte fattiga barn.
Jag såg hennes omtanke om fattiga människor.
Det skapade mitt intresse för utvecklingsekonomi.
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Mitt intresse för
fattigdomsbekämpning
går långt tillbaka

Anne de Bruin kom till Nya Zeeland under
sin studietid. Det var innan Muhammad
Yunus, ”de fattigas bankir”, fick nobelpris för
sitt arbete med mikrofinansiering i framförallt
Bangladesh. Idén om mikrofinansiering var i
sin linda, och på allas läppar.
– Yunus arbete visade att det gick att
avhjälpa fattigdom genom att stödja kvinnors
entreprenörskap och kooperativt företagande
i fattiga områden. Jag började intressera mig
för arbetsmarknadens missgynnade grupper,
och för hur man kan skapa arbete med hjälp
av entreprenörskap.
Anne de Bruin blev kvar i Nya Zeeland efter
studietiden. Hon ser sig som nyzeeländsk,
även om hennes ursprung är blandat. Hon
ser sig också som en förebild, inte minst för
kvinnor inom akademin.
– Det är fortfarande bara ett fåtal kvinnor
som innehar professurer i nationalekonomi.
Jag blev klar med min avhandling genom att
gå upp halv fem på morgnarna för att hinna
arbeta innan mina fyra barn vaknade. Akademiska yrken har fördelen av att vara flexibla,
säger Anne de Bruin.

erfarenheten har stärkt hennes uppfattning om att individer inte kan studeras utanför sin sociala miljö. Det gäller särskilt kvinnor
som förväntas ta hand om hem och familj, och
samtidigt driva företag.
– Jag använder mig av ett interdisciplinärt
perspektiv. Det är min styrka som forskare.
Frågan om hur entreprenörskap kan bidra
till ökat välstånd fick förnyad aktualitet i och
med finanskrisen. Den förde med sig hög
arbetslöshet, särskilt för ungdomar.
– Som arbetsmarknaden ser ut efter finanskrisen, kan ungdomar inte bara gå in på en
arbetsplats och förvänta sig att få en anställning. De måste själva leta reda på jobb som
inte utannonseras, eller skapa egna arbetstillfällen. För den gruppen tror jag att det finns
stora möjligheter inom de kreativa näringarna.

www.esbri.se

Finanskrisen väckte också liv i ett ifrågasättande av det kapitalistiska systemet, menar de
Bruin.
– Den gjorde människor medvetna om vilken förändring som behövs på arbetsmarknaden, som jämnare inkomstfördelning. Både
resurser och kompetens behöver bli mer tillgängliga för bredare grupper, inte minst för
kvinnor. Men det handlar om tidsandan också.
Möjligheten med kooperativa rörelser har
väckts till liv efter ett par decennier i dvala.
Företagsformen kan vara en modell om
målsättningen är att förändra samhället på
systemnivå, och att bidra till att minska sociala
problem, tror de Bruin. Kooperativa entreprenörer och kvinnors engagemang i den ekologiska rörelsen är områden hon vill forska mer
om.
– Det skulle kunna bidra till social innovation. Min uppfattning är att kvinnor generellt
sett är mer intresserade av hållbarhetsfrågor.
Men för att uppnå strukturförändringar
behövs en kritisk massa. En producent av ekologiska grönsaker, till exempel, verkar lokalt.
För att produkterna ska nå marknaden, måste
det finnas distribution av varor för småskaliga
producenter, tillgång till ekologiskt utsäde och
möjlighet till hållbar förädling.
– Det behövs många olika slags företag
med samma inriktning för att en rörelse ska
få genomslag. Jag har studerat hur sådana
kluster av företag kan samverka för att uppnå
märkbar förändring av utbudet, som i förlängningen kan leda till en förändring av våra konsumtionsmönster.
Hur sådana kluster fungerar är ett annat
forskningsområde som de Bruin vill fördjupa
sig i.
– Ny kunskap på det här området kan bidra
med viktiga pusselbitar till en rörelse som
arbetar för att lösa vår tids utmaningar, säger
hon.

mer av anne
Capitalizing on Creativity: Insights on Creative Entrepreneurship (tillsammans med Erik Noyes). I Ted Baker
och Friederike Welter (redaktörer): The Routledge
Companion to Entrepreneurship. Routledge, 2014.
Entrepreneurship and the Creative Economy – Process,
Practice and Policy. Edward Elgar, 2011 (redaktör tillsammans med Colette Henry).
Women entrepreneurs and the global environment
for growth: A research perspective. Edward Elgar, 2010
(redaktör tillsammans med Candida Brush, Elizabeth
Gatewood och Colette Henry).
Entrepreneurship: New Perspectives in a Global Age.
Ashgate, 2003 (redaktör tillsammans med Ann
Dupuis).

mer om anne
Namn Anne de Bruin
Bakgrund Disputerade 1997 vid Massey University, Nya
Zeeland, där hon nu är professor i nationalekonomi.
2010 grundade hon Sierc, New Zealand Innovation
and Entrepreneurship Research Centre vid samma
universitet. Anne de Bruin har publicerat artiklar inom
exempelvis sociologi, finansiering, ledarskap och
marknadsföring. Hon har gästforskat vid Babson College i USA. Hon sitter i redaktionsråd för vetenskapliga
tidskrifter som International Small Business Journal,
Journal of Management and Organization, Forum for
Social Economics och International Journal of Gender
and Entrepreneurship.
Aktuell Medverkade vid Diana International Research
Conference i Stockholm i juni 2014.
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Kloka kluster
tänker först
text hanna andersson

EU vill skapa tillväxt och innovation i Europa genom att stödja företagssamarbeten i regionala
kluster. Bara i Sverige har man spenderat 8 miljarder kronor mellan 2007 och 2013. Men det är
näst intill omöjligt att säga vad satsningarna ger för resultat. Jens Eklinder-Frick har följt två
svenska klusterinitiativ, och vill se mer samarbeten över företagsgränserna.
klusterverksamheter i sverige får bland
annat pengar genom eu:s strukturfonder.
Mycket skattepengar läggs på sådana här projekt, men det har inte gjorts så många uppföljningar om vad de faktiskt leder till och vilka
värden de tillför, enligt Jens Eklinder-Frick. I
sin doktorsavhandling har han undersökt två
olika sätt att skapa värde genom regionala
strategiska nätverk, så kallade klusterinitiativ.
– Det ena är det överbryggande sociala
kapitalet. Det innebär att man träffar nya
människor som kommer från en helt annan
bakgrund än en själv. Genom dem lär vi oss
nya saker och får nya perspektiv. Ny inspiration och information, helt enkelt, säger Jens
Eklinder-Frick.
– Det andra sättet innebär en tätare kontakt
med personer som du redan känner. Jag kallar
det för bindande socialt kapital. Då nätverkar
du med människor du redan känner väl, och
som det därför oftast är lätt att samarbeta
med. Baksidan är att vi inte lär oss så mycket
nytt av den sortens kontakter. Å andra sidan:
om man bara skapar nya kontakter, kan det bli
svårt att föra arbetet framåt.
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Eklinder-Frick har följt två kluster under
en längre tid: Firsam i Söderhamn och fpx
i Gävle. När Ericssonfabriken i Söderhamn
stängde, fanns mycket högteknologiskt kunnande i regionen. Många av företagen hade
redan samarbetat en hel del genom Ericsson.
– Företagarna ansåg att de behövde göra
något för att all den här kunskapen inte skulle
försvinna ur regionen. De ville föra samman
kunskapsföretagen med de tillverkningsföretag som fanns i området. Det var två
grupper som inte hade samarbetat så mycket
tidigare, men som ändå kände till varandra.
Men det blev svårt att förena de två grupperna. De möttes helt enkelt inte.
– Här var det bindande sociala kapitalet
starkare än det överbryggande, och man ville
helst arbeta med människor man redan kände
till. Idén att de två grupperna skulle samarbeta
sinsemellan nåddes aldrig riktigt. Däremot
kom en del andra samarbeten igång inom
klustret.
En viktig fråga att ställa sig är hur man ska
jobba i sådana här nätverkskonstellationer.
Ska man arbeta med öppna dörrar och ta in

nya influenser, eller stänga dörrarna och satsa
på att bli ett sammansvetsat team som känner varandra väl? Vad är bäst för näringslivet
i regionen?
– Ofta saknas en strategi för hur man ska
göra. Jag menar att man redan från början
måste tänka på vilken sorts grupp man har.
Tar man in nya människor är det svårare för
individerna i gruppen att hitta varandra. Vågar
man lita på varandra? En del personer i Söderhamn frågade sig: ”Vad ska vi kunna lära oss
av dem?”.

söderhamn är en typisk bruksort, där det
funnits ett enda stort företag som anställt i
princip alla.
– Då skapas en stark vi-känsla, ”vi som jobbar på bruket”. Det är ju bra för lojaliteten och
skapar gemenskap så länge bruket finns kvar.
Men när bruket är borta, måste ”vi mot dem”känslan brytas. Då blir den i stället ett hinder
mot att släppa in nya influenser, konstaterar
Eklinder-Frick.
– Det var många som sa att: ”Här i Söderhamn samarbetar vi inte. Jag vill ju samarbeta
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bild: Ove Wall

Jens Eklinder-Frick är verksam vid Högskolan i Gävle. Han har lagt fram sin avhandling Sowing Seeds for Innovation: The Impact of Social Capital in
Regional Strategic Networks vid Mälardalens högskola.

med alla, men ingen vill samarbeta med mig.”
Och med den attityden blir det inget samarbete alls. Hade den här konstellationen satts
ihop någon annanstans kanske det hade varit
enklare. Men kulturen är inte unik för Söderhamn, den finns på många bruksorter runtom
i Sverige.
I Söderhamn påbörjades en del projekt och
de fick bollen i rullning. I vissa fall skapades
tillit genom den gemensamma historien.
Någon sa till exempel: ”Honom kan jag lita på,
hans pappa har jobbat tillsammans med min
pappa”. Men ”vi mot dem”-känslan fanns fortfarande där.
– Samtidigt lärde sig grupperna väldigt
mycket. Några av företagen i klustret började
värma upp inför idén att samarbeta och såg
över sina strategier för att bli mer interaktiva.
Det såddes ett frö till hur man kan arbeta.
I stället för att se olikheterna som ett problem kan man se dem som en tillgång, menar
Eklinder-Frick. Han efterlyser en större medvetenhet om hur man bygger upp ett kluster.
– Jag tror det var lite för ambitiöst att försöka få de här två grupperna att fungera tillsammans. Projektledarna kom utifrån och fick
ingen riktig legitimitet. Och de reflekterade inte
över att det faktiskt är två grupper, från två väldigt olika branscher. Hade de insett det tidigare
och jobbat mer med det, hade de kunnat få ut
mer av varandra.
Gävleklustret fpx arbetar med gps-teknologi och geografiska informationssystem, gis.
fpx har kommit längre på väg som industrisamhälle jämfört med Firsam.
– fpx har varit mer framgångsrikt när det
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gäller att jobba med företag i regionen som kan
tekniken. fpx har funnits längre och har flera
olika projekt på gång.
Men klustret har haft en annan sorts problematik. De har varit bra på att ta fram idéer
och testa produkterna mot användare, men
det fanns ingen som kunde tillverka själva produkten. Resurserna för att göra något bra och
långsiktigt av produktutvecklingen saknades.

– innan man startar ett klustersamarbete
bör tre saker finnas på plats: en bra idé, intresserade användare och någon som kan tillverka
produkten. fpx problem kanske löser sig framöver, men jag tror inte att man ska hoppas på
att sådant alltid ordnar sig automatiskt.
fpx har dock varit bra på att marknadsföra
sin ort som gis-huvudstaden i Europa. Just nu
håller ett av Kinas största gis-företag på att etablera sig i Gävle.
– Det är tveksamt om det hade hänt om inte
fpx funnits.
Det är inte alltid lätt att hitta rätt väg i sådana
här regionala nätverk, men de behövs om Europa ska kunna bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi, vilket är eu:s mål.
– Vill företag fortsätta utvecklas, vara innovativa och komma med nya lösningar måste de
jobba med att få in nya färska idéer och folk
från andra branscher.
– Vi måste ha ett öppnare klimat även om
det blir lite svårare att samarbeta ibland, säger
Jens Eklinder-Frick.

5

funderingar för
blivande kluster

1. Slutmålet. Diffusa slutmål fungerar dåligt. Ska ni
tillsammans skapa en vision av vad ni vill göra i
framtiden, måste ni ha tydliga mål för hur klustret
ska se ut.
2. Gruppdynamiken. En tight sammansatt grupp kan
arbeta väl tillsammans, men fastnar lätt i gamla
hjulspår. En grupp med främlingar kan å andra
sidan lära sig mycket av varandra men saknar
kanske ömsesidigt förtroende. Det gäller att skapa
en gruppdynamik som överensstämmer med de
mål gruppen har.
3. Samarbetet. Varför ska vi samarbeta? Klargör hur
kunskapsutbytet gynnar den enskilda medarbetaren, företaget och hela regionen. Det är bra om alla
från början förstår varför de ska dela med sig av sin
kunskap – och hur.
4. Innovationsmöjligheterna. För att skapa en innovation behövs inte bara en bra idé, utan även slutanvändare som kan ta till sig det nya. Dessutom
behövs företag som har resurser att massproducera nya produkter på ett sätt som skapar vinst.
5. Regionen. Ni jobbar för er region tillsammans. Hur
gör ni för att skapa fler arbetstillfällen i regionen?
Hur får ni företag och människor att trivas och
stanna kvar?

kontakta jesekk@hig.se
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Entreprenören som

r
o
t
a
k
o
v
pro
text jonas gustafsson
Entreprenörens uppgift är att utmana det som
tas för givet, att vara en provokatör och en
anarkist. Det tycker Monika Wallmon som själv
utmanar forskarvärlden med en avhandling i
manifestform. Hon vill få oss alla att engagera
oss, ifrågasätta och göra saker. I samhällets
namn – inte i marknadens.
monika wallmon menar att marknaden

bild: Alexander Lindström

har kidnappat entreprenörskapet och entreprenörskapsforskningen. Hon tycker också
att forskningsfältet är alltför anglosaxiskt
inriktat. Hennes avhandling är därför skriven med utgångspunkt i kritisk teori och den
så kallade Frankfurtskolan, med namn som
Horkheimer, Adorno, Marcuse och Habermas
bland ”medlemmarna”. Avhandlingen består
av tre essäer och en sammanhållande kappa
– en lite annorlunda form, åtminstone inom
företagsekonomin.

Även om Wallmon utmanar forskarvärlden
som sådan, menar hon att hon ändå i viss
utsträckning har anpassat sig till de akademiska normerna.
– Jag förstår ju traditionen jag verkar inom,
även om jag vill förhålla mig kritisk till den.
– Forskning är ideologisk, även om man
inte alltid uttryckligen säger det. En sak som
jag tycker är beklämmande är exempelvis att
lärosäten får betalt per godkänd student. Det
gör att universiteten drivs som fabriker, med
lönsamhet i fokus. Vi pratar om produktivitet
när vi pratar om utbildning. Jag efterlyser en ny
kunskapssyn, och ett frigörande av den kritiska
kunskapens möjligheter.
I sina essäer beskriver Monika Wallmon
byråkratin, bruksmentaliteten och jantelagen
som några av entreprenörskapets största motståndare.
– De vidmakthåller en inlärd hjälplöshet
som förlamar.

Monika Wallmon har lagt fram sin doktorsavhandling A Manifesto for Anarchist Entrepreneurship – Provocative Demands for
Change and the Entrepreneur vid Uppsala universitet. Numera är
hon verksam vid Högskolan i Gävle.

även om det numera pratas en hel del om

Jag vill vara stenen i
etablissemangets sko

– I en humanistisk tradition är den inte alls
så ovanlig. Jag har skrivit avhandlingen som
ett manifest för att jag vill leva som jag lär. Och
jag gillar verkligen herrarna i Frankfurtskolan,
sättet de tänker på. De skakar om i de invanda
tankarna, säger Monika Wallmon.
– Avhandlingen är mitt sätt att försöka tillföra diskussionen ett nytt perspektiv – ett som
inte bara handlar om marknaden. Jag vill vara
stenen i etablissemangets sko.
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entreprenörskap med sociala värden, menar
Wallmon att marknadstänkandet fortfarande
dominerar. Hon skulle gärna se en skilsmässa
mellan begreppen entreprenörskap och marknad. En tanke med hennes manifest är att lyfta
fram de entreprenörer som verkar utanför det
marknadsekonomiska, för förändring i samhället.
– Jag försöker vända på perspektiven. Det
kan finnas ett samhälle utan pengar, även om
det är en utopi. Pengar är en produkt av oss
människor, de har inget egenvärde, konstaterar
Wallmon.
– Visst, även marknadsentreprenörer kan ha
sociala värden. Men jag vill fördjupa diskussionen till en mer existentiell nivå.
Hon jämför gärna entreprenören med konstnären, speciellt då konstnärer som arbetar med
sociala förtecken. Kopplingen ligger i skapandet och ifrågasättandet av det vedertagna. Likt

Joseph Beuys ”varje människa en konstnär”,
menar Wallmon att alla är potentiella entreprenörer. Alla har den inneboende kraften att
skaka av sig sina tankefängelser.

– konst är ett bra sätt att bryta upp invanda tankefigurer. Konst kan också vara medvetandegörande och politisk i sig.
– Jag hoppas att mitt manifest inspirerar till
eftertanke, och inte bara går obemärkt förbi.
Det är ju det här jag brinner för. Jag vill uppmana alla att vara kreativa och skapa något.
Du måste själv se din kreativa potential, ingen
annan kan frälsa dig. Det handlar om att medvetandegöra sig. Emancipation, med ett finare
ord.
kontakta monika.wallmon@hig.se
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esbrinytt

18 personer slutförde årets upplaga av R2B. De kom från 13 svenska lärosäten, från Luleå i norr till Lund i söder.

Nya nyttiggörare examineras
text jonas gustafsson bild johanna hanno

I mitten av september hölls den sista workshopen på årets upplaga av forskarkursen R2B.
Syftet med kursen är att lära ut nyttiggörande
till doktorander och nyblivna forskare.
from research to business (r2b) arrangeras av Esbri i samarbete med Vinnova. Kursen
riktar sig till både doktorander och så kallade
postdoks, disputerade forskare i början av sin
karriär. Den motsvarar 15 poäng i det europeiska systemet.
Årets kull började kursen hösten 2013. Sedan
dess har de haft fyra flerdagars workshops.
Däremellan arbetar deltagarna med sina
projekt, ofta baserade på deras egen forskning. Huvudlärare på kursen är Lena Ramfelt.
Studenterna har också haft gästlärare från
bland annat Stanford University och London
Business School. En annan uppskattad del är

mötena med erfarna entreprenörer och investerare under kursens gång.
Tanken är inte att alla kursdeltagare nu ska
åka hem och starta företag. Lika viktigt är det
att de unga forskarna får pröva att tänka i de
här banorna – att se olika vägar som forskning
kan nyttiggöras på. Förhoppningen är sedan
att tankarna sprids vidare till forskarkollegor,
studenter och andra.
– Jag fick möjlighet att fundera på många
aspekter av min affärsidé som jag inte alls
hade tänkt på innan. Det var också fantastiskt
att träffa och brainstorma med entreprenörer,
advokater, akademiker och de andra kursdeldagarna.
– Det är en jättebra övning att få höra olika
åsikter om sin idé, och vända och vrida på den
ur olika perspektiv. Även att höra alla andra
deltagare berätta om sina idéer var intressant,

det breddar verkligen synen på entreprenörskap, säger kursdeltagaren Marcin Kierczak.

till vardags forskar han inom genetikområdet vid Uppsala universitet. Hans projekt
på r2b har gått ut på att utveckla en crowdfundingplattform för kommersialisering av
forskningsidéer.
– Nästa steg är att bli globala. Just nu går vi
igenom de lagliga aspekterna av att crowdfunda forskning. Samtidigt utvecklar vi den
tekniska plattformen och för diskussioner med
potentiella partners.
För mer info och uppdateringar om nästa kursomgång, mejla magnus.aronsson@esbri.se

Estrad i höst
Estradföreläsningarna genomförs i Stockholm och sänds
på webben. Mer info på www.esbri.se
19 nov 2014  .  .  .  .  .  . Social innovation inkluderar flera
8 dec 2014  .  .  .  .  .  . Myten om de lönsamma snabbväxarna
28 jan 2015  .  .  .  .  .  . The Customer Funded Business
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personnytt
malin gawell,
Södertörns högskola
och Handelshögskolan i
Umeå, har blivit docent.
Hon har också fått ett
treårigt anslag från Riksbankens Jubileumsfond för att forska om
”Entreprenörskap, ledarskap och konsten
att beskriva historien” med utgångspunkt i
Röda korsets glokala verksamhet.
Professor howard aldrich , sociolog
från University of North Carolina, Chapel
Hill, usa, har utnämnts till hedersdoktor
vid Mittuniversitetet.
En forskningsartikel som presenterades
på konferensen ”Entrepreneurship, Culture, Finance and Economic Development”
i Klagenfurt, Österrike i juli visar vilka som
är de mest citerade forskarna på temat
företags tillväxt. Professor per davidsson
tar täten, och på tio-i-topp-listan finns
även professorerna johan wiklund och
frédéric delmar.
En annan produktiv professor är ron
boschma, föreståndare för Circle vid
Lunds universitet. Han kvalar in bland de
3 000 forskare i världen som utnämnts till
Highly Cited Researcher år 2014. Boschma
tillhör därmed den procent inom sitt
forskningsfält som blivit mest citerad.

siri terjesen, docent vid Indiana
University, usa och gästforskare vid Lunds
universitet, är nu även associerad till forskningsinstitutet Ratio.
Docent karl wennberg , Handelshögskolan i Stockholm, är biträdande
föreståndare för nystartade Institutet för
analytisk sociologi vid Linköpings universitet. Han kommer bland annat att driva
ett forskningsprojekt om könssegregering
i startups.

wajda wikhamn, john armbrecht,
tommy d andersson och björn
remneland-wikhamn, alla från
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har fått 1,6 miljoner kronor till forskningsprojektet ”Hotell som innovativa
arbetsplatser” från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (bfuf).
Institutet för näringslivsforskning (ifn)
har anställt özge öner som bland annat
forskar om urban och regional ekonomi,
detaljhandel och turistnäring. Hon är även
knuten till bfuf.
Hej forskare! Har du bytt jobb, beviljats medel
eller fått pris? Tipsa entre@esbri.se
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boktips
titel Entreprenöriellt
lärande – i praktik och teori
författare Åsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg,
Eva Leffler & Gudrun Svedberg
förlag Liber
isbn 978-91-47-11440-5

Entreprenörskap i skolan har diskuterats
länge nu, och står inskrivet i läroplanen.
Ändå finns ingen enhetlig definition. Enligt
författarna till Entreprenöriellt lärande – i
praktik och teori handlar den entreprenöriella skolan om sådant som bidrar till elevernas kreativitet, handlingskraft, initiativförmåga och motivation. Undervisningen ska
på så sätt upplevas som meningsfullare. Författarna lyfter bland annat lärandets sociala
aspekter och vikten av att känna ett känslomässigt engagemang. Boken är uppbyggd
kring fallbeskrivningar – med efterföljande
reflektioner – från för-, grund-, sär- och
gymnasieskolan. Den riktar sig i första hand
till pedagoger och fallen är tänkta att kunna
sättas i relation till den egna undervisningen.
Målet är att koppla ihop teori och praktik,
och göra den entreprenöriella lärprocessen
mer åtkomlig och förståelig. [jg]

titel Creativity and Leadership
in Science, Technology, and
Innovation
redaktörer Sven Hemlin, Carl
Martin Allwood, Ben R Martin
& Michael D Mumford
förlag Routledge
isbn 978-0-415-83484-1

Hur kan organisationer som håller på med
forskning och utveckling bli kreativare? Spelar ledarskapet någon roll, kreativitet går väl
ändå inte att styra? Författarna till Creativity
and Leadership in Science, Technology, and
Innovation menar tvärtom att rätt typ av
ledarskap visst kan stimulera kreativitet.
För att lyckas behöver ledaren ha expertis
inom sitt fält, samt förmågan att stödja och
uppmuntra individer och grupper. Hen ska
kunna skapa en positiv arbetsmiljö och ge
bra feedback. Fokus i boken ligger på de samhällsviktiga områdena forskning, teknik och
innovation. I förordet skriver redaktörerna att
det behövs en väl genomtänkt strategi för att
bli en kreativ forskningsorganisation – i dag
mer så än tidigare. Annars minskar chansen
att komma på de kreativa lösningarna och de
stora innovationerna. Och det förlorar hela
samhället på. [jg]

Sociala
utmaningar
Socialt entreprenörskap kan förändra livet för
många människor, men det behövs mer forskningsbaserad kunskap. En ny bok pekar på
fältets svagheter, och föreslår framtida forskningsspår.
vad vet vi om socialt entreprenörskap, och
vad vet vi inte? Författarna till Theory and
Empirical Research in Social Entrepreneurship
menar att policyintresset för frågan ännu inte
matchas av ett forskningsintresse.
Enligt dem finns det flera forskningsmässiga utmaningar som behöver tacklas. Det
handlar bland annat om att teoribildningen är
fragmentarisk och att det saknas stora, tillförlitliga databaser. Hittills har forskningen till
stor del bedrivits isolerat, inom discipliner
som nationalekonomi, sociologi, antropologi
och psykologi. Nu är det tid för mer tvärvetenskaplighet, konstaterar författarna.
Huriye Aygören, doktorand på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har skrivit bokens första kapitel. Hon inventerar kunskapsstocken inom forskningsområdet socialt
entreprenörskap utifrån 150 tongivande artiklar. I dem finner hon över 40 olika definitioner

av vad socialt entreprenörskap är – ett tecken
på hur spritt fältet är i dagsläget.
Boken innehåller också kapitel om crowdfunding, ledarskap, värdeskapande och
överlevnad i sociala företag. Flera bidrag presenterar teorier och modeller för hur forskningsobjekten kan mätas och förstås.
Redaktörer är Phillip H Phan, Jill Kickul,
Sophie Bacq och Mattias Nordqvist. Boken
har getts ut av Edward Elgar och har isbn 9781-78254-682-5. [åk]
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titel Territorial Development
and Action Research.
Innovation Through Dialogue
författare James Larsen
& Miren Larrea
förlag Gower
isbn 978-1-4724-0923-2

Forskare som studerar en region ”utifrån”,
skriver en rapport och presenterar sina resultat kommer förmodligen inte påverka dess
utveckling nämnvärt. De är alltför teoretiska.
Det menar James Larsen och Miren Larrea i
Territorial Development and Action Research.
De förespråkar i stället att forskare bokstavligen ska dyka in i de regionala innovationssystemen, via så kallad aktionsforskning.
Det är en forskningsgren som syftar till att
forskaren direkt påverkar forskningsområdet,
i stället för att vara en objektiv betraktare.
Genom att forskaren deltar i diskussionerna,
och samverkar med praktiker och policymakare, utvecklas en gemensam kunskap.
När aktionsforskning kombineras med regional utveckling kan resultatet bli social innovation. I boken presenterar författarna sina
erfarenheter av att delta i processer i olika
baskiska regioner. [åk]
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Sören Eriksson är redaktör för Clusters and
Economic Growth in Asia. Han har samlat
bidrag från ett tiotal forskare som intresserar
sig för kluster och ekonomisk tillväxt i olika
delar av Asien. De skriver bland annat om
taiwanesiska elektronikföretag i Kina, biomedicinska kluster i Korea samt informations- och kommunikationsteknologi i
Japan, Hong Kong, Sydkorea och Singapore.
Eriksson bidrar själv med två kapitel om flygindustrin i Indonesien respektive Kina. Ett
annat nordiskt bidrag kommer från Curt
Nestor. Han har studerat Vietnams satsningar
för att öka de utländska investeringarna i
landet. Nestor konstaterar att Vietnam gått
från att vara jordbruksdominerat till att alltmer förlita sig på tillverkningsindustrin. Det
finns en hel del ”industriella zoner”, ett slags
förstadium till kluster, men teknologiöverföringen har inte riktigt kommit igång. [åk]

titel Innovation, Human
Capabilities, and Democracy.
Towards an Enabling Welfare
State
författare Reijo Miettinen
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-969261-3

Finland står i fokus i Innovation, Human
Capabilities, and Democracy. Landet nämns
ofta som förebild när man pratar om informationssamhället, utbildning och innovationspolitik. Reijo Miettinen beskriver hur
det ser ut i Finland nu, med en tydlig blick
bakåt – var kommer framgångarna ifrån?
Bland annat tar han upp hur Finland på
ett tydligt sätt har använt sig av begreppet
”nationellt innovationssystem” i sin forsknings- och innovationspolitik. Finland var
det första landet i världen som antog den
synen. Författaren lyfter fram kopplingen
mellan en stark utbildningssektor, ett utvecklat välfärdssamhälle och den ekonomiska
utvecklingen. Miettinen efterlyser en politik
där marknadskrafterna inte får härja fritt på
bekostnad av en ”möjliggörande välfärd”,
med offentliga institutioner som odlar
människors färdigheter. [jg]
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Företagsamma slottsfruar synliggörs
Vad ska jag göra här? Alexandra von Schwerin ställde sig frågan som nybliven
slottsfru på Skarhult i Skåne. Nyfikenheten drev henne till arkiven och när
hon skrapade lite på ytan fann hon en mängd företagsamma föregångare.
Slottsfruar som varit formellt omyndiga och som inte fått ärva godset
– men som haft stor makt och verkat som entreprenörer. Von Schwerin
är redaktör för boken Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhult slott
(Atlantis, 2014). [åk]

Design för innovation
ABC i design och social innovation är en liten fickvänlig skrift
från Mötesplats Social Innovation (2014). Designprocessen
handlar om att involvera olika aktörer, tillsammans formulera behov, utforska och testa möjliga lösningar. Resultatet
behöver inte bli en produkt – processen funkar lika bra för
sociala innovationer. Redaktörerna Lotta Solding och Louisa
Szücs Johansson diskuterar design av sociala innovationer,
med exempel hämtade från bland annat äldrevård i Storbritannien och hörselundersökningar i Indien. [åk]
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»Frigör ekonomernas
skapande krafter«

Lars Strannegård tillträdde som rektor för Handelshögskolan i Stockholm i juni 2014. Han är professor i företagsekonomi med
inriktning på ledarskap vid samma lärosäte. Strannegård har forskat om ledarskap, organisering i kunskapsintensiva företag,
miljöfrågor och vilken roll konst och design har i ekonomin. Han nås på lars.strannegard@hhs.se
sedan slutet av 1960-talet har väst-
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liga länder tappat i innovationsförmåga och
arbetsglädje. Vad beror det på? Ekonomen och
nobelpristagaren Edmund Phelps ser våra värderingssystem som den viktigaste förklaringen. Individer har marginaliserats till förmån
för organisationer: företag och stater. Allt för
många människor känner att de har blivit till
kuggar i maskinerier. Peter Tillbergs välkända
målning Blir du lönsam lille vän? illustrerar
detta värderingssystem väl.
Förra året kom Phelps ut med boken Mass
Flourishing. Den handlar om hur vissa länder,
mellan åren 1820 och 1960, kom att blomstra
i bred bemärkelse. Länderna växte ekonomiskt, samtidigt som de var demokratiska
och möjliggjorde känslor av meningsfullhet
och personlig utveckling hos många människor. Phelps hävdar att de värderingar som
växte fram under perioden – viljan att skapa,
utforska och anta utmaningar av olika slag –
var anledningen till den exceptionella tillväxten. Hans poäng är att det inte var enskilda
forskargenier eller innovatörer som skapade
detta tillväxtunder, utan miljoner människors
förmågor att tänka ut, utveckla och marknadsföra oräkneliga nya produkter och tjänster.
Det är alltså känslan av att kunna tänka
fritt, tänka stort och tänka annorlunda som är
basen för framgångsrika samhällen. Om detta
finns inbyggt i vårt värderingssystem växer
också vår kollektiva förmåga att utveckla kreativa lösningar på komplexa utmaningar samt
anpassa oss till och skapa förändring. Välstånd
handlar helt enkelt om att släppa människans
skapande krafter fria.
I de bolag som ingår i omx30 (de trettio
mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen)
har 18 procent av medlemmarna i ledningsgrupperna, 27 procent av styrelseledamöterna
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och 41 procent av de kvinnliga styrelseledamöterna en bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm. Dessa individer har ett reellt
inflytande – men också ett symboliskt sådant –
i sina roller som förebilder för andra. Många
av Handelshögskolans studenter väljer också
andra vägar, de startar företag som Klarna,
engagerar sig i politiken eller flyttar utomlands.

om man tar till sig Phelps forskningsresultat, så är det uppenbart att en institution som Handelshögskolan måste stimulera
till kreativt tänkande, till att skapa förståelse
för vår komplicerade, globaliserade värld, till
att förmå människor att tro på sin egen inneboende förmåga och till att öka graden av kulturell sensitivitet hos våra studenter.
De som utexamineras från oss måste där-

för vara fenor på sådant som företagsekonomi,
finans och nationalekonomi, och vi besitter
mycket djupa kunskaper inom dessa ämnen.
Men studenternas kunskap ska också vara
bred. De bör exponeras för humaniora, för
konstens kraftfulla uttryckssätt och för problemkomplexiteten kring våra stora globala
utmaningar. De måste från djupet av sina
hjärtan känna att de kan skapa förändring, att
de kan göra något nytt, något annorlunda. Det
innebär absolut inte att deras specialistkunskaper ska minska. Det är i stället kombinationer av utbildningsmoment som vill till för
att möta de utmaningar som Phelps skisserar.
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