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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.

»Entreprenörerna blir
nästan älskade till döds«
Sabrina Fredin har studerat skillnader i 		
företagsklimat mellan Linköping och
Norrköping.

Utbildad personal
viktigast för tillväxten

				

08

			
			
			

10

			
			
			
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.
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ledaren
Klusterföretag är mer innovativa
bild: Sofia Ernerot

Akademin bidrar
lagar och myndighetsregler upplevs
som ett tillväxthinder av många företagare. I
Tillväxtverkets rapport Företagens villkor och
verklighet 2017 rankas regler på andra plats
bland sådant som ligger i vägen för företagens
växtplaner.
Jag deltog nyligen i Cut the red tape: Eliminating Excessive Regulation To Create Jobs and
Growth, som handlade om hur det offentliga
ska agera för att främja jobb-skapande och
tillväxt. Konferensen hölls i Washington d.c.
med högsta chefen för federala Small Business Administration som värd. Även där lyftes
regelbördan fram som ett hinder, framförallt
för mindre företag som vill expandera.
Många hoppas att akademin ska bidra till
innovationer och tillväxt. Men all samverkan
leder inte till innovation. Och vägen från forskningsresultat via patent till färdig produkt kan
vara både lång och vindlande. Temat i det här
numret (sidorna 10–15) handlar om forskningskommersialisering och akademiskt entreprenörskap. Anna Launberg har i sin doktorsavhandling följt hur ett helt forskningscentrum vid Uppsala universitet avknoppas och
säljs till ett multinationellt företag. För att
sedan gå tillbaka till universitetet.
I temat skriver vi även om två doktorsavhandlingar från Karolinska institutet, författade av Charlotta Dahlborg och Danielle
Lewensohn. De har kartlagt k i -forskares
patent genom att bygga upp databasen Karolinska Institutet Intellectual Property (kiip).
De menar att vi i Sverige presterar bra när det
gäller kommersialisering. Om vi bara kunde
mäta vad som produceras i patent och innovation vid våra lärosäten på ett mer rättvisande
sätt, skulle vi hävda oss väl i den internationella konkurrensen.
Åsikten (sidan 24) är skriven av Jonas Gabrielsson. Han pekar på studenternas viktiga
roll i det akademiska entreprenörskapet: ”Det
är genom högkvalitativa utbildningsmiljöer
som sektorn bäst bidrar till att utveckla Sveriges innovationskraft.” Det här råkar också vara
en av mina käpphästar, så jag håller såklart
med Jonas. Vi behöver göra mer för att lyfta
statusen i att vara lärare på universitet och
högskolor.

Magnus Aronsson
VD ESBRI

Företag som samarbetar i kluster är mer innovativa, produktiva och anställer fler än
andra företag. Det är ett av resultaten i Regional nettverksorganisering og innovasjon.
En studie av fem næringsmiljøer på Østlandet (Högskolan i Oslo och Akershus, 2017),
författad av Knut Onsager, Helge Svare, Anne Haugen Gausdal, Anders Underthun,
Bjørg Langset och Øyvind Pålshaugen. Det krävs många olika kunskaper för att ta fram
nya innovationer, och framgångsrika kluster satsar mycket på att främja kunskapsdelning. Ett av klustren i studien arrangerar möten med forskare, med det uttalade målet
att skapa nya banbrytande produkter. Ju mer klustren satsar på nätverksaktiviteter och
ju högre tilliten är mellan medlemmarna, desto bättre resultat. [jg]

kontakta knut.onsager@nibr.hioa.no

Mångfald och konflikter driver fram innovation
Harvardprofessorn Linda Hill i DN

Patentoffensiv ger
konkurrenskraft
Att ta patent snabbt för att få en flygande
start, eller att ta många patent för att
begränsa konkurrenternas handlingsutrymme, är två vanliga strategier som
företag använder sig av. Florian Jell, Joachim
Henkel och Martin Wallin har studerat det
patentrace som pågår inom tryckpressbranschen. Den kännetecknas av relativt komplex teknologi och ett fåtal starka företag.
Forskarna har analyserat patent, granskat
arkivdata och genomfört intervjuer, och finner offensiva aktörer som tävlar om att äga
den bästa patentportföljen. Det handlar om
att aktivt tillskansa sig konkurrensfördelar
– inte om att bara försöka skydda sig mot
förluster. Artikeln Offensive Patent Portfolio
Races har publicerats i Long Range Planning
(nr 5, vol 50, 2017). [åk]

av Sveriges professorer är kvinnor.
Källa: EU-rapporten She figures

kontakta martin.wallin@chalmers.se

Brejk eller fejk?
Allt vi hör och läser i dag kan vara aprilskämt, även sådant som till
synes är vetenskapsbaserat. Trollen finns överallt, på sociala medier
givetvis men även på mäktiga presidentposter. Det är utgångspunkten för Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams (Volante,
2017). I boken ger Emma Frans, forskare i epidemiologi, råd om hur
man genomskådar vanliga myter och tricks. Hon ger också förslag
på hur man kan bemöta felaktiga påståenden. Det är en slags
grundkurs i källkritik, och i hur vetenskapliga fakta bör bedömas
och värderas. Vem har betalat för studien och vem är avsändaren?
Hur skiljer man ett verkligt vetenskapligt genombrott från ett
som ett gäng undersökande journalister har hittat på? Det är
viktiga frågor att ställa sig, menar Frans. [jg]

magnus@esbri.se
www.esbri.se
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Norrköping har fått epitetet
"Sveriges Manchester".
IT-industrin växte fram långsammare här än i Linköping.

Industriellt arv präglar
text & bild åse karlén

Entreprenörskap är ett socialt fenomen som
påverkas av den lokala kulturen. Det industriella arvet skapar både möjligheter och hinder,
visar Sabrina Fredin. I sin avhandling studerar
hon Norrköping och Linköping – grannstäder
med skilda förutsättningar.
så nära, men ändå så långt ifrån varandra.
Linköping kallas ”Sveriges flyghuvudstad”
medan Norrköping har fått epitetet ”Sveriges
Manchester”. Det ena smeknamnet andas
framtidstro, medan det andra signalerar en
nedåtgående kurva. Hur påverkar bilderna
entreprenörskapet, och hur kan en utveckling
vändas?
Frågorna intresserar Sabrina Fredin som har
disputerat i industriell ekonomi vid Blekinge
tekniska högskola. Doktorsavhandlingen har
titeln History and Geography Matter: The Cultural Dimension of Entrepreneurship.
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– när entreprenörerna beskrev hur de
startade sina företag fick jag höra många olika
berättelser. Utgångspunkten för min avhandling var hur olika industrier växer fram, men
med tiden kom den att handla mer om vad
den sociala dimensionen betyder för entreprenörskap på olika platser.
– Jag ser en stark koppling till kultur: Hur
folk ”ska” bete sig. I Norrköping passade entreprenörerna inte riktigt in. De var inte normen.
I Linköping var det mer naturligt med entreprenörskap. Där ville man starta företag – alla
gjorde ju det.
– Linköpings entreprenörer beskrev sig som
rockstjärnor, medan entreprenörerna i Norrköping berättade om hur facket hela tiden
kom och knackade på.
I avhandlingen förenar Fredin två forsk-

bild: Marika Ottosson

– jag har en bakgrund inom regional
utveckling och planering. Det kändes naturligt att studera varför olika industrier kommer fram i olika regioner. Jag valde att titta på
it-industrins framväxt i Norrköping och Linköping, berättar Fredin.
– Bilden av Norrköping är att det är en gammal industristad med många lågutbildade
arbetare. Bilden av Linköping är en annan:
En dynamisk stad med högutbildad arbets-

kraft och mycket entreprenörsanda. Men på
båda ställena har en it-industri vuxit fram.
Jag blev intresserad av vad sådana här bilder
skulle kunna betyda för entreprenörer, och för
framväxten av nya industrier.
Sabrina Fredin har intervjuat över 50 entreprenörer, kommuntjänstemän, forskare,
fackrepresentanter och anställda vid forskningsparker i Linköping och Norrköping. itindustrin har växt fram i olika vågor i de båda
städerna, från 1970-talets slut och framåt till
2010-talet.

Sabrina Fredin är anställd vid Blekinge tekniska högskola, och
affilierad till Circle vid Lunds universitet. Just nu undervisar
hon i fysisk planering och regional utveckling.
– Jag ser fram emot att fördjupa min forskning framöver,
bland annat för att kunna konkretisera resultaten från min
avhandling.

www.esbri.se

entreprenörskapet
ningsspår: entreprenörskap och stigberoende,
eller path dependence på engelska.
– Stigberoende handlar om att det som har
hänt förr i tiden påverkar vad som är möjligt
nu och i framtiden. Att en viss industristruktur
byggs upp i en stad skapar både begränsningar
och förutsättningar. Det är inte alla företag som
passar in i på den platsen sedan.
– Till exempel påverkar tillgänglig infrastruktur och arbetskraft platsen, men kulturen är
också viktig. Inom forskningen fokuserar man
ofta på siffror. Det sociala är mycket svårare att
fånga, konstaterar Sabrina Fredin.

linköpings största privata arbetsgivare
sedan många år tillbaka är Saab. Företaget
är forskningsintensivt, lockar till sig många
ingenjörer och är en viktig del av stadens industriella arv. Saab spelade också en viktig roll för
etableringen av Linköpings universitet.
Norrköpings framgångar var länge centrerade till Motala ström som rinner genom staden. Kraften i den drev en blomstrande textilindustri under 400 år, fram till 1960-talet. På
2000-talet etablerade Linköpings universitet
ett campus i Norrköping.
– Om inte Saab hade funnits skulle inte itindustrin ha vuxit fram som den gjorde i Linköping. Samtidigt ville kommunen också satsa
på it. Och Linköping var en av de första städerna i Sverige som satte igång en science park.
www.esbri.se

Det skapades en struktur för entreprenörskap.
Norrköpings industriella arv gjorde att det
tog längre tid för it-entreprenörerna att komma igång där. I Linköping startade en första våg
redan i slutet av 1970-talet, medan det dröjde
till 1990-talet i Norrköping.
– Det är inte så att alla i en stad är emot att
en viss industri växer fram. Men det kan ta
längre tid – och behövas eldsjälar. I Norrköping
fanns det personer inom kommunen som ville
se en it-industri, men de fick jobba hårdare för
det. När Linköpings universitet öppnade campus i Norrköping hjälpte det till. Närheten till
universitetet kompenserade för att staden inte
var redo.
– Det finns forskning som säger att det är
invånarna i en region som driver utvecklingen.
Samtidigt visar annan forskning att det är de
som flyttar in till städerna som utvecklar nya
verksamheter. Min forskning visar att det både
i Linköping och Norrköping var folk som kom
utifrån som startade it-företag: ingenjörer och
studenter.

sabrina fredin menar att det på en plats
finns ett kollektivt paradigm som styr hur
invånarna beter sig. Med tiden ersätts det
av ett alternativt paradigm, och då finns det
utrymme att bana nya vägar. Hon kallar personerna som driver framväxten av nya lokala
branscher för outsiders. Fredin poängterar att

det inte bara handlar om att komma från en
annan geografisk plats. En outsider kan lika
gärna komma från ett annat socialt sammanhang.
Regioners utveckling kan beskrivas som en
livscykel med tre stadier:
1. Ny kunskap tillkommer.
2. En ny bransch formas.
3. Branschen får lokal förankring.
– Nu har det vänt lite i Linköping. Strukturerna har hunnit bli utbyggda, och det finns
många olika organisationer som ska hjälpa till.
Företagen får stöd från olika håll beroende på
om de befinner sig i startupfas, tillväxtfas, och
så vidare. Entreprenörerna blir nästan älskade
till döds. De har inte längre lika mycket plats
att utveckla sig själva. Men i Norrköping är det
friare nu.
Enligt Fredin är det svårt att hitta generella
rekommendationer för hur städer ska bli bättre
på entreprenörskap, eftersom det är så kontextberoende.
– Varje stad behöver fundera över sina förutsättningar, det finns inte en lösning som passar
alla. Kanske är det lite sent att satsa på entreprenörer som redan är i färd med att starta
företag. Det hela börjar ju egentligen mycket
tidigare. Fler måste lära sig att bli entreprenörer, det är inte medfött.

kontakta sabrina.fredin@bth.se
e n t r é 3 • 2017 |
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Utbildad personal
viktigast för tillväxten
text jonas gustafsson bild matteo rapisarda

Vi är många som sätter stor tilltro till att de nya, kunskapsintensiva
företagen ska frälsa oss med tillväxt och välstånd. Ethan Gifford har
undersökt hur kunskap, innovation och prestation hänger ihop. Grundarnas tidigare erfarenhet och personalens utbildningsnivå är särskilt
viktiga för framgång och överlevnad.

det kan låta självklart att kunskap påverkar
innovation. Och att innovationsförmåga i sin
tur leder till att företagen presterar bättre. Men
sambandet är inte alltid så kristallklart som
det låter. I avhandlingen Exploring Knowledge
Intensity in Entrepreneurship. A Quantitative
Study of Knowledge, Innovation and Performance in Entrepreneurial Firms har Ethan
Gifford djupdykt i stora mängder data för att
ta reda på mer om hur det sambandet ser ut.
– Det är viktigt att förstå de faktorer som driver tillväxt i nya företag i den nya ekonomin.
Kunskapsbaserade aktiviteter är viktigare än
någonsin för ekonomisk tillväxt och en väl
fungerande välfärd, säger han.
Gifford har studerat hur nya, kunskapsintensiva och entreprenöriella företag använder olika former av kunskap för att öka sin
prestationsförmåga och konkurrenskraft. Hur
ser sambandet mellan intern och extern kunskapsintensitet ut? Hur påverkar den interna
och externa kunskapsintensiteten innovationsförmågan? Och hur påverkas företagets prestation, mätt i sysselsättning och omsättning?
Intern kunskapsintensitet handlar bland
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annat om grundarnas bakgrund och utbildningsnivån hos de anställda. Sammansättningen av den interna kunskapen påverkar
hur företaget värderar och tar in kunskap utifrån – den externa kunskapsintensiteten.

– det gäller att ha en bra mix bland medarbetarna. Att grundarteamet kompletterar
varandra är bra, och här är det tidigare entreprenöriell erfarenhet som har störst betydelse.
Men det är ännu viktigare vem man väljer att
anställa. Personalens utbildningsnivå är en
jättestor del av den interna kunskapsnivån.
Sammanlagt leder det till nya kreativa kombinationer inom organisationen, och avgör
hur bra företaget tar till sig ny kunskap. Det
i sin tur ger innovationskraft och förbättrad
prestation.
Gifford skiljer mellan tre typer av kunskap:
1. Vetenskapsbaserad kunskap, från exempelvis universitet och forskningsinstitut.
2. Kunskap från företagets egen värdekedja,
som kunder, distributörer och leverantörer.
3. Kunskap som inhämtas från till exempel
tidskrifter och konferenser.

Ethan Gifford har lagt fram sin avhandling vid Institutet för
innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och
samhälle, Göteborgs universitet. Nyligen fick han ett stipendium på 268 000 kronor från Bromanska stiftelsen för forskning
och företagande för att fortsätta sina studier kring kunskapsintensiva företag.

www.esbri.se

Hur viktiga är då de olika kunskapstyperna
för innovation och nya affärsmöjligheter?
– Ett företag som har stor andel personal
med högre utbildning sträcker sig längre efter
ny kunskap. De går oftare utanför den egna
branschen och är mer benägna att använda
sig av forskningsbaserad kunskap. De företagen blir också mer innovativa.
En annan skillnad ligger i hur företagen
söker efter ny kunskap, på bredden eller på
djupet. Alltså, använder de sig av många olika
kunskapskällor eller har de ett fördjupat samarbete med ett mindre antal källor?
– Att ta in extern kunskap vid innovation
hamnar nära det som brukar kallas för öppen
innovation. Generellt kan man säga att det är
bra att vara öppen. Ju mer kunskap företagen
tar in utifrån, desto bättre blir deras innovationsförmåga. För nystartade företag är det
effektivast att söka på djupet. Att söka alltför
brett verkar inte vara särskilt effektivt.

ett resultat som förvånade Ethan Gifford
var att ny kunskap från kunder inte ökade
innovationsförmågan när det gäller tjänster.
Det går emot den tidigare forskning som lyfter
fram vikten av att samarbeta med kunder och
leverantörer. Kunskap från den egna värdekedjan verkar inte heller ha någon effekt på hur
radikala innovationerna blir, något som kan
vara viktigt för företagen.
– Företag som lyckas med radikal innovation
går bättre över tid, konstaterar Ethan Gifford.
Hans forskning utgår från en enkät som
gick ut till 4 000 företag i 10 europeiska länder.
Enkäten genomfördes inom aegis-projektet
2010–2011 som en del av eu:s sjunde ramprogram. Han har sedan kompletterat med
aktuell finansiell information från de företag
som ingick i enkäten. För att verkligen suga

musten ur sina data har han använt sig av
metoder som annars är vanligast inom andra
samhällsvetenskapliga discipliner.
– Jag gick flera avancerade metodkurser
under min doktorandtid, bland annat i usa.
Jag var där i en månad och vi hade 12 timmar
metodutbildning om dagen. Inom exempelvis
statsvetenskap och psykologi jobbar de mycket
med enkäter. Jag tror att entreprenörskap och
innovation har en hel del att lära metodmässigt
från andra discipliner.

policy i stora delar av världen försöker stimulera små och medelstora företag att bli mer
innovativa. Det anses viktigt för hela samhällsutvecklingen och ligger högt upp på dagordningen inom till exempel oecd och eu. Ethan
Gifford tror att hans forskning kan användas
för att finslipa innovationspolicy för kunskapsintensiva företag. Han menar att policyaktörer
måste ta hänsyn till komplexiteten i hur kunskap integreras och används i samhället.
– Policy vill gärna försöka förutse vilken kunskap som kommer att behövas framöver och
driva upp den i form av nya företag inom vissa
branscher, gärna högteknologiska. Jag tycker
att vi ska bry oss mer om dem som redan har
företag, och se till att deras risk minskas och
att deras kompetensbehov tillgodoses. Jag tror
på en bred policyinriktning snarare än en specialiserad. Som till exempel att satsa mer på
utbildning och infrastruktur. Alla företag i alla
branscher kan dra nytta av ökade satsningar
på högre utbildning. Förvisso på längre sikt,
men jag tror att det skulle fungera bättre än att
policy ska försöka pick the winner.
– På samma sätt gäller det att inte satsa för
hårt på en bransch eller i en region. Det finns
potential för kunskapsintensivt entreprenörskap överallt. Generella satsningar gynnar alla.

Ethan Gifford fortsätter nu som lektor och
har ansvar för en kurs om just kunskapsintensivt entreprenörskap.
– Min handledare Maureen McKelvey har
skrivit flera av de böcker jag använder som
kurslitteratur och sedan kryddar jag med resultat från min egen forskning. Det känns verkligen lyxigt att få undervisa inom det jag precis
har skrivit min avhandling om, säger han.

kontakta ethan.gifford@gu.se

kunskapsintensiva entreprenöriella företag (kie)
• Är nya, innovativa företag som på ett utpräglat sätt
använder sig av ny kunskap i sin verksamhet.
• Söker ständigt efter nya innovativa möjligheter.
• Finns inom alla områden och branscher; till exempel
bland lågteknologiska tillverkande företag, inom
tjänstesektorn och bland de riktigt högteknologiska
företagen.
• Använder sig av kunskap med ursprung i vetenskapliga, teknologiska, organisatoriska eller designbaserade framsteg.
• Hämtar kunskap från forskarvärlden, från företagets egen värdekedja (exempelvis från leverantörer,
kunder eller distributörer) samt från källor som
tidningar och konferenser.

Tillit ersätter kontroll när tillvaron är osäker
Hur bygger man starka team? Och hur tar man
bäst tillvara humankapitalet i entreprenöriella
företag som verkar under hög osäkerhet? Det är
frågor som intresserar Pamela Nowell.

www.esbri.se

bild: Ulrika Ernström

pamela nowell har lagt fram licentiatuppsatsen New Venture Teamwork and Uncertainty:
Implications of Interacting in the Unknown vid
Chalmers. I sin forskning studerar hon team i
nya och entreprenöriella företag, och hur de
hanterar den osäkerhet som de möter.
I större och etablerade organisationer, konstaterar Nowell, finns väl definierade roller, mål
och strukturer som styr medarbetarnas beteende. Men den typen av fastslagna ramar saknas
i yngre företag. Entreprenörskap karaktäriseras

av osäkerhet, och det
påverkar hur personer i teamet skapar
relationer och interagerar med varandra.
– För att kunna
tackla utmaningar
måste vi vara uppfinningsrika. Vi måste
lära oss att arbeta tillsammans och bygga
Pamela Nowell
förtroende under
osäkra förhållanden, säger Pamela Nowell.
Hon hämtar sin empiri från Chalmers inkubatorverksamhet och har använt både fallstudier och enkäter för att komma teamen

inpå livet. Licentiatuppsatsen visar bland
annat att flexibilitet, öppenhet och kommunikation är viktigt för de entreprenöriella företagen som ställs inför osäkerhet på flera nivåer.
Förtroende mellan medarbetarna kan ersätta
rigida kontrollfunktioner.
– Jag vill fortsätta att utveckla min kunskap
inom området, för att kunna bistå entreprenöriella team, policymakare och utbildare. Starka
team kan blomstra även under osäkerhet. Det
behövs om de ska kunna bygga tillväxtföretag
som kan bidra till samhället, säger Nowell. [åk]

kontakta nowell@chalmers.se
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Invandrade och
infödda uppfinnare
lyckas lika bra
text åse karlén bild andreas leon jönsson
Personer som har invandrat till Sverige är
mindre sannolika att ta patent än infödda
svenskar. Men utlandsfödda uppfinnare presterar lika bra som svenskfödda. Yannu Zheng
har i sin avhandling gjort en stor kartläggning
av svensk patentering.
yannu zheng, ursprungligen från Kina, flyttade till Sverige 2008 för att ta en masterexamen. I den processen väcktes hennes intresse
för innovation kopplat till migration, och hon
gick vidare till doktorandstudier.
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– När jag kom till Sverige pluggade jag på
kth och bodde i Kista utanför Stockholm.
Kista är något av ett europeiskt Silicon Valley.
I de här miljöerna mötte jag många utländska
ingenjörer och forskare, inklusive min man
och många av våra vänner.
– Jag började intressera mig för hur alla migranter, från olika delar av världen, bidrar till
innovation i Sverige. Hur påverkar de svensk
ekonomi och det svenska samhället?
2010 fick Zheng erbjudande om en doktorandtjänst på Lunds universitet, vid eko-

nomisk-historiska institutionen och Circle.
Hon tog då tillfället i akt att djupdyka i ämnet.
Hon ville kombinera ekonomisk historia med
innovation, och det råkade sammanfalla med
att Circle just då byggde upp en databas över
svenska uppfinnare. Zheng utvecklade databasen så att uppfinnarna kopplades till hela
Sveriges befolkning.
– Och det visade sig till och med att forskningsämnet var mer intressant än vad jag först
trodde, säger Yannu Zheng som fortfarande är
affilierad till Circle.
www.esbri.se

Hon har undersökt infödda och invandrade
svenskar som har sökt patent hos det europeiska patentverket (epo) 1985–2007. I databasen finns 39 600 patentansökningar. Zheng
har också jämfört uppfinnare med personer
som inte uppfinner. Resultaten visar att de
utlandsföddas prestationer påverkas av en rad
faktorer: ålder vid migration, ursprungsregion,
utbildningsnivå, matchning mellan utbildning
och yrke, samt vilken migrationspolitik som
förs.
– Generellt sett är första generationens
invandrare mindre sannolika att ta patent än
infödda svenskar. Men det finns undantag:
Bland personer som arbetar inom högteknologiska och kunskapsintensiva branscher patenterar invandrade svenskar mer än infödda. Det
beror främst på att de invandrade svenskarna
är mer välutbildade än de infödda inom just
den här gruppen.
– Inom de flesta andra sektorer är människor
med utländsk bakgrund överrepresenterade
inom lågkvalificerade yrken, och det drar ner
deras patentering.

när zheng studerade andra generationens
invandrare fann hon att de med ickenordisk,
europeisk bakgrund var mer framgångsrika än
infödda svenskar när det gällde patentering.
Förklaringen ligger i att de förstnämndas föräldrar är mer välutbildade, vilket barnen kan
dra nytta av. Dessutom finns en geografisk
närhet till föräldrarnas hemländer som verkar
påverka patenteringen positivt. När analysen
snävas in mot enbart uppfinnare är det ingen
skillnad på invandrade och infödda – båda
grupperna lyckas lika bra.
Yannu Zheng har också undersökt vilka
effekter en mer liberal migrationspolitik kan få
på patenteringsgraden i Sverige. Människors
möjlighet att röra sig mellan eu-länder ökade
under 1990-talet. På kort sikt blev effekten att
de européer som sökte sig till Sverige hade en
lägre utbildningsnivå än invandrare från andra
utvecklade länder under samma tidsperiod.
– Men vi ser ingen sådan effekt när vi tittar
på längre sikt. Och migranterna från eu15-länderna är inte mindre troliga att bli uppfinnare.

Företagare lika lyckliga
som anställda i Kina

How Immigrants Invent: Evidence from Sweden är titeln på
Yannu Zhengs doktorsavhandling. Hon har disputerat vid Lunds
universitet.

Zheng nämner telekommunikation, hälso- och
sjukvård och kunskapsintensiva tjänster som
några viktiga sektorer.
– Ett sätt att få fler sådana personer att flytta
till Sverige skulle kunna vara att underlätta för
dem och deras familjer att bosätta sig här, särskilt om de kommer från länder utanför eu.
Hon betonar vikten av att ha ett långsiktigt
perspektiv. En innovativ ådra överförs ofta
från förälder till barn. Men även om föräldern
är första generationens invandrare med låg
utbildningsnivå, det vill säga en person som i
regel inte patenterar i samma grad som infödda svenskar, kan dottern eller sonen bidra till
innovationsutvecklingen i Sverige.

kontakta yannu.zheng@icloud.com

givet att vi vill att fler individer ska söka
patent och utveckla uppfinningar finns en rad
slutsatser att dra från Zhengs avhandling.
– Det är av största vikt att personer med
utländsk bakgrund får arbeta med det som de
är utbildade för. Då kommer deras kunskaper
till störst nytta. Min forskning visar att överensstämmelse mellan utbildning och yrke är
den huvudsakliga förklaringen till invandrade
personers patentering. Och överensstämmelsen skiljer sig starkt åt mellan olika branscher.
– Det är också viktigt att motverka diskriminering. Människor måste få möjlighet att skapa
band till sitt nya hemland, och utveckla sina
språkfärdigheter, säger Yannu Zheng.
Personer som besitter kvalificerad kunskap,
och som invandrar från ett land som är geografiskt eller kognitivt närliggande till Sverige,
är mest troliga att ta fram nya uppfinningar.

www.esbri.se
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faktorer som
påverkar utlandsföddas innovation

1. Ålder vid migration
2. Ursprungsregion
3. Utbildningsnivå
4. Matchning mellan utbildning och yrke
5. Förd migrationspolitik

Nationalekonomen Chizheng Miao har disputerat
vid Linnéuniversitetet på avhandlingen Essays on
Self-employment, Happiness and International
Trade. Den är en sammanläggning av tre artiklar
som behandlar egenföretagande kopplat till
konjunktur, lycka respektive internationell handel.
I den första artikeln undersöker han hur lokal
arbetslöshet i Sverige påverkar egenföretagandet.
För infödda och de flesta invandrade män går
egenföretagandet ner när arbetslösheten ökar.
Undantaget är män som har invandrat till Sverige
från Mellanöstern: Deras egenföretagande ökar
när arbetslösheten ökar. Miao konstaterar att
sambanden är likartade för kvinnor, men effekterna är inte lika kraftiga. I den andra artikeln
studerar Chizheng Miao skillnader i livskvalitet,
exempelvis upplevd lycka, mellan lönearbetare
och egenföretagare i Kina. Slutsatsen är att
egenföretagande män upplever högre livskvalitet,
medan det för kvinnor inte är någon skillnad i
livskvalitet mellan anställning och företagande.
Slutligen, i avhandlingens tredje och sista artikel
visar Miao att den ökande importen från Kina inte
verkar påverka svensk sysselsättning negativt,
varken inom tillverkningsindustrin eller andra
sektorer. De importerade varorna kompletterar
förmodligen svenska produkter, menar Chizheng
Miao. [åk]

kontakta chizheng.miao@lnu.se

Inkubatorer hjälper
flyttande företagare
Forskningen om företagare med utländsk bakgrund handlar ofta om personer som flyttar till ett
land, etablerar sig där, och sedan startar ett företag. Nedim Efendic riktar i sin doktorsavhandling
uppmärksamheten mot en subgrupp som det
inte har forskats lika mycket om, nämligen personer som flyttar till ett annat land i syfte att starta
företag. Han konstaterar att deras etnicitet inte
är avgörande för företagandet, och de har sällan
som mål att företaget ska vara en länk mellan det
nya och gamla hemlandet. I stället flyttar de för
att de vill exploatera en affärsmöjlighet. Och upptäcker de nya möjligheter någon annanstans, kan
de tänka sig att migrera igen. Chile, Storbritannien och Danmark var först i världen med att dra
igång statligt finansierade acceleratorer, riktade
just mot dessa mobila ”expat-entreprenörer”.
Via fallstudier i de tre länderna visar Efendic att
acceleratorerna utgör ett viktigt stöd. De hjälper
entreprenörerna att bygga nätverk och skaffa
resurser. Avhandlingen har titeln Expatriate Entrepreneurship. The Role of Accelerators in Network
Formation and Resource Acquisition och har lagts
fram vid Handelshögskolan i Stockholm. [åk]

kontakta efendic@gmail.com
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Kunskapsjakt
med olika syften
text jonas gustafsson illustration johan brunzell

Akademisk kunskap ska nå ut och vara nyttig. Det är de flesta överens om.
Allra helst ska forskningen kommersialiseras och leda till innovationer, som
i sin tur ger tillväxt. Det kan ske genom samverkan, avknoppningar av nya
företag, patentering och licensiering. Eller, som i fallet PET-centrum, genom
att en hel forskargrupp säljs till näringslivet. Vi är bra på kommersialisering i
Sverige, men inte lika bra på att mäta exakt vad som produceras när det gäller patent och innovation vid landets lärosäten.

N

är bengt långström grundade pet-centrum 1989 var han redan en superstjärna inom
den globala pet-forskningen. Han hade stora
planer för sitt nya forskningscentrum, som
till en början var en egen enhet inom Uppsala
universitet. Den finansiella strukturen var
ovanlig: En tredjedel finansierades av anslag, en tredjedel genom att sälja tjänster till Akademiska sjukhuset
och en tredjedel skulle centrumet dra in genom uppdragsforskning.
Centrumet blev snabbt internationellt framgångsrikt på ett vetenskapligt plan. Men den här typen av
forskning är dyr. Centrumet drog på sig underskott,
som resulterade i att det pratades mycket om finansieringen i korridorerna på universitetet.
I slutet av 1990-talet kom de på allvar igång med
uppdragsforskning och började försiktigt gå med plus.
Det gamla underskottet låg kvar, men togs över av universitetet mot löfte om att centrumet skulle ha bättre
koll på finansieringen framöver.
– Men Bengt hade stora visioner och ville expandera. Hur skulle man finansiera de maskiner och den
personal som behövdes för att växla upp? Lösningen
blev att kommersialisera hela centrumet. Jag vet ingen
annan som har gjort på det sättet, säger Anna Launberg som har ägnat sin doktorsavhandling åt att följa
pet-centrums resa.
Det var det brittiska bioteknikföretaget Amersham
som köpte upp centrumet. I samma veva köpte de
även ett pet-centrum i London och ett i Åbo. Ett
syfte var att komma åt expertisen som fanns bland
forskarna, och få tillgång till deras nätverk inom läkemedelsbranschen.
– Det är lite oklart om Amersham hade en detaljerad
plan för sina uppköp. De visste att det var häftigt med
pet, och att det var något helt nytt de prövade. De ville
också använda pet-forskarnas kunskap för att ta fram
kommersiella innovationer.
De akademiska forskarna på pet-centrum ville i
första hand ha de finansiella musklerna som ett multinationellt bolag kunde erbjuda. Samtidigt ställdes nya
krav på dem att fokusera på kommersiella projekt. När
Amersham senare köptes upp av ge Healthcare skärptes kraven ytterligare.
– Det blev en stor krock mellan de tre aktörerna;
de akademiska forskarna, sjukhuset och företaget.
Den fria forskningen begravdes nästan helt och för
Akademiska sjukhuset blev det svårt att få tillgång
www.esbri.se

till pet-centrumet för vård och klinisk forskning.
En konkret svårighet i samarbetsprojekt är, enligt
Launberg, att samsas på samma fysiska yta. I det här
fallet skulle de inblandade dela på samma maskiner
med begränsad kapacitet.
– Den här rent fysiska nivån glöms ofta bort när man
går in i ett samarbete.
Det märktes också skillnad i forskningens akademiska output. Forskarna publicerade mindre när centrumet ägdes av ge Healthcare och den pre-kliniska
och kliniska forskningen minskade drastiskt.
– En annan skillnad var att beslutsgångarna ändrades. Under Bengt Långström var beslutsgångarna
informella. Om han blev intresserad av ett projekt,
kunde det köra igång snabbt och prislappen var förhandlingsbar. När ägandet blev kommersiellt ändrades
rutinerna och det blev svårare för kliniska forskare att
få igenom sina studier.

det fanns en plan på att bygga ett nytt petcentrum, ett riktigt superlabb. Förväntningarna
bland akademikerna var stora. Men i slutändan beslöt
ge Healthcare att lägga ner planerna. Samtidigt fick
många av de akademiska forskarna sparken.
– Det blev en ganska deppig stämning. Forskarna
kände att de inte fick gehör för sina idéer och att deras
kompetens inte kom till användning.
Efter åtta år i privat ägo blev centrumet återigen en
del av Uppsala universitet. ge Healthcare hade kommit fram till att det var för jobbigt och olönsamt att äga
den här typen av centrum i längden.
Det tog lite tid att återanpassa sig till den akademiska miljön, men centrumet tog tillbaka sin plats i
forskningsfronten. Den fria forskningen ökade igen.
De gör fortfarande uppdragsforskning, men i mindre
omfattning än tidigare. Under de första åren efter övergången återstod ett visst samarbete med ge Healthcare, som fortsatte att använda sig av centrumets
maskiner. ge fungerade då också som mellanhand till
andra företag som ville köpa studier.
– Att jobba med uppdragsforskning är ett relativt
okomplicerat sätt att kommersialisera. Det tar en del
resurser i anspråk, men det är samtidigt ett sätt för
forskarna själva att få ny kunskap som även är akademiskt relevant.
– Jag tror inte att det finns något enkelt sätt att kommersialisera. Ju större organisatorisk förändring, desto
svårare är det nog. Att göra en avknoppning kräver en

pet
PET (Positronemissionstomografi) är en medicinsk avbildningsteknik som åskådliggör
biologiska processer i kroppen.
Genom att injicera små mängder
av radioaktiva substanser i en
människa går det till exempel
att upptäcka även mycket små
cancertumörer, och demenssjukdomar som Alzheimers.
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Det blev en
stor krock
mellan de
tre aktörerna

större ansträngning än att göra uppdrag. Samtidigt
kan det bli riktigt stora vinster om man lyckas med en
avknoppning, konstaterar Anna Launberg.
Ett vanligt sätt att inleda en kommersialiseringsresa
är genom att ta patent. Charlotta Dahlborg och
Danielle Lewensohn har disputerat på varsin avhandling om kommersialisering vid Karolinska institutet.
Mer specifikt har de gått igenom alla patentansökningar som forskare vid ki skickade in 1995–2010. Det rör sig
om totalt 4 000 ansökningar och 700 uppfinningar. Ett
av resultaten från deras forskning är patentdatabasen
kiip (Karolinska Institutet Intellectual Property).

men dahlborg och Lewensohn tycker egentligen
att ”patentdatabas” är ett missvisande begrepp. Den
innehåller så mycket mer information än bara en
uppräkning av patent. Vad står egentligen i patenten?
Vem har tagit patentet, och tillsammans med vem? Har
personen tagit många patent? Vem äger patentet i dag,
och hur förändras ägandet över tid?
Innovation mäts ofta genom att räkna antalet tagna
patent vid ett givet tillfälle. Det enskilda patentdokumentet ses då som en produkt. Ju fler patent, desto
mer innovativ anses en person, en organisation eller
ett land vara. Ett ganska tillyxat mått menar Danielle
Lewensohn.
– Begreppet innovation används väldigt brett, men
det finns inget vedertaget sätt att mäta det på. I min
avhandling undersöker jag hur patentinformation kan
användas för att mäta innovationsförmåga, belysa
hur innovationsprocesser går till och hur uppfinnarna
beter sig, säger hon.
– Vi har velat följa hela innovationsresan. Precis som
på en vanlig resa träffar man olika individer, och det
händer saker som gör att man går i en viss riktning –
för att sedan vända och byta kurs helt.
De menar att det satsas för lite på innovationsuppföljning inom akademin. Det finns ingen som har
överblick över forskningsresultat som har patenterats
och kommersialiserats på svenska lärosäten. Det har
bland annat med lärarundantaget att göra. I länder
där universiteten äger patenten finns statistik – till en
viss gräns. Eftersom svenska forskare själva äger sina
patent, är det svårare att upprätta patentstatistik.
– om man bara söker efter patent från Karolinska
institutet i publika patentdatabaser missar man upp
till 90 procent av uppfinningarna som har genererats
vid universitetet, säger Charlotta Dahlborg.
– Det finns bra statistik om vetenskapliga publikationer, de används för rankningar av individer och
universitet. Men den tredje uppgiften, det vill säga
nyttiggörande och kommersialisering, mäts inte alls på
samma sätt. Det är ganska förvånande, men i Sverige
vet vi inte vad som produceras när det gäller patent
och innovationer vid våra lärosäten. Vår ambition är
att ta reda på hur det ser ut där ute och förstå processerna.
De högre kraven på nyttiggörande och kommersialisering gör att behovet av, och kraven på, att mäta
output från akademin ökar. Inget svenskt lärosäte finns
med på rankningar som Reuters Top 100: The World’s
Most Innovative Universities. I topp ligger Stanford,
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mit och Harvard, men på listan finns också ett antal
lärosäten i Europa.
– Ett eller flera svenska lärosäten borde finnas med.
Vi ser ju på våra resultat från ki att vi presterar bra
jämfört med många europeiska och nordamerikanska
universitet.
Deras kartläggning visar att 6 procent av forskarna
på ki har tagit patent. 8 procent av de patenterande
forskarna står för hälften av alla patent. Det handlar
alltså om få personer som tar många patent – serieuppfinnarna. Av ki:s 7 000 forskare står drygt 30 individer för hälften av alla uppfinningar.
– Ofta ses forskare som en homogen grupp, men när
man ska mäta kommersialisering måste man beakta
variationer inom forskarsamhället, säger Danielle
Lewensohn. Det finns många subpopulationer att ta
hänsyn till. Inom vilket område är forskaren verksam?
Hur länge har personen forskat? Har forskaren riskkapitalister, patentkonsulter och andra rådgivare i sitt
nätverk?
I en av de fyra studier som ingår i Lewensohns
avhandling har hon intervjuat ett flertal ki-forskare om
deras innovationsresor. Hur aktiva forskare är i kommersialiseringsaktiviteter varierar. Dels mellan olika
forskare, del mellan olika innovationsprocesser hos
samma forskare.
Det finns de som har fem–sex patent, men inte har
startat något företag. I stället kanske de har goda relationer med ett stort företag som tar över eller samäger
patenten. Andra forskare har bara ett patent, men startar eget företag med det som grund.
– Det gäller att vara försiktig med hur man använder
patent som mätmetod och styrmedel. Patentstatistiken
behöver kompletteras med exempelvis intervjudata.
Man måste också se på hela patentportföljen och följa
den över tid. Det kan ta jättelång tid innan ett projekt
som har avknoppats blir lönsamt, inte minst inom
medicinsk forskning.
När patenten precis har tagits ägs 12 procent av ki
Innovations, Karolinska institutets inkubator. Resten
ägs av andra aktörer. Med tiden sprids ägandet. En
uppföljning några år senare visar att 6 procent av
patenten ägs av ki Innovations, 10 procent av multinationella bolag och 50 procent av små och medelstora bolag, inklusive universitetsavknoppningar. 11
procent ägs fortfarande av forskarna själva.
– Att patenten absorberas av andra organisationer
är en tydlig form av tech transfer – det är bra! Men jag
tror inte att man ska stirra sig blind på absorption av
patent vid ett givet tillfälle heller. Det kan hända nya
saker med patenten längre fram. En del patent vandrar
i flera steg från forskare till företag och tillbaka. Forskningen visar att innovationsresan inte på något sätt är
en linjär process.
– Många patent försvinner också. Det kostar nämligen en hel del att hålla patenten levande, upp till 1–2
miljoner kronor kan man få betala för ett bra skydd.
Det kan vara svårt för en enskild forskare att klara av.
Vid tiden för datainsamlingen ser vi att 23 procent
av de ursprungliga beviljade europeiska patenten
fortfarande upprätthålls. Det är en utmaning att satsa
på rätt patent, och ta patent i rätt skede, konstaterar
Lewensohn.

www.esbri.se

kommersialisera väljer att gå vägen via innovationskontoret, andra inte. I många fall vänder man sig
först till en kollega för råd. Då spelar kunskapsnivån
hos kollegor stor roll för fortsättningen. Om kollegan
själv har patenterat och lyckats, blir man troligen
uppmuntrad att gå vidare. Men om kollegan tvärtom
har misslyckats med ett kommersialiseringsprojekt,
kanske man väljer att lägga ner sina kommersialiseringstankar.
– Vilken kultur som finns kring kunskapsspridning
spelar jättestor roll. På många håll är det fortfarande
tabu att prata om kommersialisering. Forskningen
visar att en uppmuntrande institutionsledning gör en
otrolig skillnad, säger Charlotta Dahlborg.
Det behövs en baskunskap om de här frågorna i
organisationen. Vad innebär det att kommersialisera?
Vart kan man vända sig för att få råd? Vad krävs för att
något ska gå att patentera? Hur skriver man ett bra
patent? Vad innebär lärarundantaget?
– Allt det här borde finnas med i undervisningen för
doktorander. Universiteteten måste få bättre resurser
för att hantera kommersialisering. Det kan inte vara
något High Chaparall kring de här frågorna. Trots
lärarundantaget ligger ett stort ansvar på universiteten. De har i sitt uppdrag att sköta tredje uppgiften,

Charlotta Dahlborg har disputerat vid Karolinska institutet på
avhandlingen Exploring connectivity.
Invention, innovation and knowledge
transfer in the university-industry
interface. Hon fortsätter forska på
KI, och arbetar samtidigt halvtid på
KI Innovations som projektledare för
Nome, ett mentorskapsprogram för
nordiska life science-startups.

bild: Patrik Cederman
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en del forskare som gör en upptäckt som de vill

Anna Launberg la fram sin avhandling vid Uppsala universitet och är
numera verksam vid Mälardalens
högskola i Västerås. Avhandlingen
har titeln Creating value from science.
Interaction between academia, business and healthcare in the Uppsala
PET Centre case.

bild: Privat

universitet eller företag som vill främja kommersialisering kan försöka se till att det finns erfarenhet från olika kunskapsområden i styrelserna och
uppmuntra till kunskapsspridning, menar hon. En
kartläggning av innovationssystemet kring ett lärosäte
kan användas för att identifiera mellanhänder, så kal�lade brokers, som kan hjälpa till med kontakter och
kunskapsspridning.
– Det handlar om att förstå den kompetens som
finns och att korta stegen mellan relevanta personer.
Det är även viktigt att förstå hur de formella och informella kopplingarna mellan olika aktörer ser ut.
Rörelsen mellan akademin och näringslivet – ofta
kallad mobilitet – är en faktor som brukar nämnas som
viktig för att öka kommersialisering.
– Mobilitet kan vara avgörande för att ett patent
blir till. I våra intervjustudier berättar flera om hur en
person med näringslivserfarenhet har kommit in i ett
projekt och sett möjligheter som inte forskarna själva
såg. Tyvärr är mobilitet fortfarande nästan omöjligt
inom akademin. Det sitter i kulturen att man ska vara
antingen akademisk forskare eller på företagssidan.
Inte både och. Det har även med meritering och
forskningsfinansiering att göra. Om man inte forskar,
publicerar man inte heller. Och då finns man inte med
i finansieringslooparna.
Nu vill Charlotta Dahlborg och Danielle Lewensohn
bygga ut kiip, bland annat genom att komplettera med
siffror efter 2010. För att kunna jämföra svenska universitet med varandra vill de även bygga ut databasen
på nationell nivå.
– Vi har gjort vår studie vid ki, men metoden kan
tillämpas på andra lärosäten. Det är ett stort projekt
att kartlägga patenteringen på alla Sveriges lärosäten,
men mycket av det arbetet kan automatiseras nu när vi
har utvecklat metoden, säger Dahlborg.
– Om vi visste vad forskarna har patenterat ute på
landets lärosäten skulle vi till exempel kunna hjälpa
till att matcha forskare med andra forskare som har
kompletterande teknologier. Det handlar om att förstå
innovationslandskapet för att kunna organisera innovationsprocessen bättre.
Dahlborg och Lewensohn vill också gå vidare med
studier kring vilka patent som faktiskt leder till färdiga
produkter. Ett patent är ingen garanti för att det ska bli
ett företag eller en innovation.
– Genom att vi följer ägandeförändringar i patenten

ser vi om det finns kommersiella rörelser kring dem.
Att ett patent ägs av ett företag är en indikation på att
det händer något. Men vi vill även kunna mäta effekter
på längre sikt, säger Dahlborg.
– Ett patent är en bas för att kunna kommersialisera.
Det är olika viktigt inom olika forskningsområden.
Inom medicin och life science är det vanligt, man
behöver ofta ha patent för att få finansiering. Inom till
exempel it-området är det inte lika viktigt. Där är det i
stället snabbhet till marknaden som är avgörande, och
att få ett patent beviljat kan ta flera år.
Innovationssystemet kring akademin utvecklas hela
tiden. Det skiljer sig mellan landets lärosäten, men de
flesta har en enhet som ska stödja kunskapsspridning,
nätverkande, samverkan (internt och externt), kommersialisering, avknoppningar och innovation. De kan
kallas för innovationskontor, tto (Technology Transfer
Office), inkubator eller holdingbolag. Många lärosäten
har flera av dessa enheter och verksamheterna överlappar varandra.
– På ki finns det 700 forskargrupper. Det är en stor
yta att dammsuga efter möjliga patent. För att kunna
identifiera och vidareutveckla potentiellt värdefulla
idéer behövs kontinuerlig uppföljning. Annars är det
stor risk att man missar en uppfinning som skulle kunna vara kommersiellt gångbar. Forskarna kan inte bära
hela ansvaret för att kommersialisera, säger Danielle
Lewensohn.
– Det går nog inte att hitta en kommersialiseringsmodell som fungerar för alla lärosäten i Sverige. Man
måste se vilka förutsättningar som finns vid varje
lärosäte och region. I ekosystemet kring ki finns till
exempel många små biotech-företag. I ekosystemet
kring Chalmers finns i stället framförallt stora företag.
Det ger olika förutsättningar för de forskare som vill nå
ut med sina uppfinningar.

bild: Jessika Hedén

Forskarna har identifierat 65 spinoffbolag som äger
patent som har tagits av ki-forskare. Genom social
nätverksanalys kartlade de hur företagens styrelsenätverk såg ut och hur de förändrades över tid. Vilken typ
av personer satt i styrelserna och hur såg deras nätverk
ut? De hittade runt 600 personer som florerar runt ki:s
spinoffbolag, både forskare och externa aktörer som
finansiärer. Eftersom flera av personerna sitter i ett
antal företagsstyrelser samtidigt, skapas ett nätverk där
kunskap, best practice och information kan flöda.
– Vissa personer sitter på många inflytelserika positioner över tid och har möjlighet att påverka dynamiken och kunskapsflödet i nätverket. De kan exempelvis
möjliggöra att kunskap sprids eller stoppas, säger
Charlotta Dahlborg.

Danielle Lewensohn har disputerat
vid Karolinska institutet på avhandlingen Beyond Bean Counting. Using
patent information to investigate
inventive productivity in academia,
där hon nu fortsätter sin forskning. Hon har tidigare bland annat
arbetat på University of Chicagos
innovationskontor (U Chicago Tech),
i läkemedels- och medtechindustrin
samt inom patentbranschen.
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även om de inte har ekonomiska incitament på samma
sätt som lärosäten i länder utan lärarundantag.
Dahlborg påpekar att det inte handlar om att alla
forskare ska bli entreprenörer, snarare om att möjliggöra för fler forskare att kunna kommersialisera om
de vill. Det kan mycket väl vara så att någon annan än
forskaren ska driva själva kommersialiseringen efter
att ett patent är taget.
– Men det är nästan ett måste att ha med forskaren
som en vetenskaplig rådgivare under innovationsprocessen.
Många menar att innovation bör få en tydligare plats
i det akademiska meriteringssystemet. Regeringens
forskningsproposition från förra året lyfter fram samverkan på ett mycket tydligt sätt och numera baseras
en del av finansieringen till lärosätena på just samverkan.
– En viktig del i forskning och idéskapande är kreativitet och att testa sig fram. Det behövs luft i systemet
för att även jobba med innovationsaktiviteter. Som ett
labb i labbet. Publiceringshetsen inom akademin riskerar att ta fokus från dessa aktiviteter. Det saknas tid,
pengar och incitament. Men det saknas inte idéer! Och
vi får inte glömma bort forskarna. Om man kommer
på något revolutionerande, ska man belönas, säger
Danielle Lewensohn.
Patent, oavsett hur djupt man går i dokumenten, är
förstås bara en liten del av värdet eller nyttan av akademisk forskning. Inom samhällsvetenskap kan nyttiggörande handla om att påverka policy eller bidra till
samhällsdebatten.
– Vi behöver även skapa kunskap om hur man kan
bygga värden från akademisk forskning utan att starta
bolag. Det kan till exempel handla social innovation.
Den här bredare formen av nyttiggörande är ännu
svårare att mäta. Hur mäter vi nyttan av att en forskare
är ute på skolor och pratar om sin forskning? Eller att
en forskare berättar om sina resultat för en journalist?
Hur väger man olika nyttor emot varandra?
– Allt kommer inte kunna mätas. Det är inte mätandet i sig som är viktigt, men det kan göra något med
kulturen. Jag är ju till exempel kritisk mot att mäta
antal patent vid ett givet tillfälle. Å andra sidan kan ett
sådant mått uppmärksamma forskare som tänker ”out
of the box” och på sikt även öka viljan att kommersialisera. Det är inte svart eller vitt, säger Lewensohn.
Charlotta Dahlborg poängterar att de här frågeställningarna inte är nya, även om debatten har stigit i
temperatur de senaste åren.
– Uppfinningar, innovation och samverkan har alltid
varit en viktig del av akademin. Att vilja bidra och nå ut
med sin kunskap är en naturlig drivkraft hos de flesta
forskare, sedan kan det vara olika långt från grundforskning till tillämpning, säger hon.
I Anna Launbergs forskning om pet-centrum
framhöll de akademiska forskarna att de fick mindre
utrymme för grundforskning när de ägdes av näringslivet. Av det kan man dra slutsatsen att det gör skillnad
vem som äger forskningen. Akademin och näringslivet
har olika utgångspunkter för sin kunskapsjakt – och
olika mål med forskningen.
– pet-centrum hade väldigt skickliga forskare och
en mycket karismatisk och uppfinningsrik ledare, med
tidigare erfarenhet av uppdragsforskning och kom-

mersialisering. När inte ens
ett sådant forskningscentrum lyckas fullt ut med
kommersialisering, kan
man undra hur det ska
gå för dem med mindre
erfarenhet, säger Anna
Launberg.
Inom policy finns en
norm som säger: Ju mer
samarbete, desto bättre.
Men Launberg menar att
man inte kan utgå från att
samarbeten mellan akademin och näringslivet alltid
blir positiva.
– Det låter ju som en jättebra idé att låta
akademiker kommersialisera, men deras
kunskap är akademiskt färgad. De tänker inte i första hand på hur man ska
kunna kommersialisera den.
– Den enda kommersiella innovationen från pet-centrum kommer från
forskning där inget samarbete mellan
akademin och näringslivet ägde rum.
Den har sitt ursprung i den rent akademiska miljön, och sedan tog ge Healthcare över den. Det var en helt uppdelad
innovationsprocess.

en viktig lektion för näringslivet blir därmed att det inte automatiskt kommer att vaskas fram
en massa vinstgivande innovationer bara för att man
omger sig med duktiga forskare. I fallet pet-centrum
blev det en krock mellan industriforskarna och de akademiska forskarna. Forskarna från ge Healthcare kände
att de inte togs på allvar och tyckte att akademikerna
var snobbiga. Akademiforskarna i sin tur tyckte inte att
de fick gehör för sina idéer, och menade att industriforskarna inte hade koll på ämnet.
– Båda sidorna måste justera sina förväntningar
kring vad de vill få ut från ett samarbete. I det här fallet hade Amersham och sedan ge Healthcare stora
förväntningar – som inte infriades. Om ge hade sett
pet-centrum mer som en utvecklingsavdelning utan
samma vinstkrav som resten av bolaget hade situationen kunnat bli annorlunda.
Anna Launberg tycker att det vore bra att ta ett steg
tillbaka och fundera på vilken grad av samverkan som
är realistisk.
– Det är ett otroligt fokus på det här med samverkan
nu, inte minst från politikens håll. Det kan vara bra
med samverkan, men om den är påtvingad kan den
vara skadlig.
– Forskare i allmänhet är intresserade av samverkan,
och vill samverka. Inte gräva ner sig på institutionen.
Men de vill göra det i ett sammanhang som inte
begränsar deras forskning. Jag tror att det vore sunt om
trycket på samverkan minskade något, säger Launberg.

kontakta
charlotta.dahlborg@ki.se
anna.launberg@mdh.se
danielle.lewensohn@ki.se
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Kunskapstriangel i obalans
Samverkan mellan forskning, utbildning och innovation
kallas ibland för kunskapstriangeln. Begreppet har dykt
upp i kölvattnet av de ökade kraven på att universiteten
ska bidra till samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. På
policynivå lever begreppet, men nationella policyriktlinjer
saknas och därmed ligger en stor del av ansvaret på universiteten själva. Resultatet blir att det ser väldigt olika ut
på olika lärosäten. I praktiken hanteras de tre uppgifterna
till stor del separat. Att säkra forskningsfinansieringen
överskuggar alla andra uppgifter. Det visar Eugenia Perez
Vico, Sylvia Schwaag Serger, Emily Wise och Mats Benner
i Knowledge Triangle Configurations at Three Swedish Universities (Foresight and STI Governance, nr 2, vol 11, 2017).
Författarna efterlyser en mer balanserad implementering
av kunskapstriangeln. [jg]

kontakta eugenia.perez_vico@fek.lu.se
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Avknoppad men ändå inte
Det finns många sätt att kommersialisera forskning. Det kanske mest omtalade är att starta
företag. Men det kan vara svårt att hålla isär
rollerna som forskare och företagare.
nina fowler har lagt fram sin doktorsavhandling Walking the Plank of the Entrepreneurial University. The little spin-out that
could? vid institutionen för teknikvetenskaper,
Uppsala universitet.
I den undersöker hon hur en akademisk
avknoppning förhåller sig till sin ursprungliga
forskargrupp. Hon tar på sig sociala glasögon
för att förstå vilka krafter som sätts igång när
forskning kommersialiseras, med fokus på den
www.esbri.se

tidiga utvecklingen av en universitetsavknoppning.
Fowler har intervjuat och gjort observationer
av akademiska forskare, aktörer inom spinouts,
myndigheter och i ett multinationellt företag.
Hennes resultat visar att det inte bara är
kunskap från universitetet som går till företaget, utan även tvärtom. I fallet som hon har
studerat gick forskare från universitetet in i
företaget, samtidigt som ingenjörer från företaget inledde en forskarkarriär.
Fowler finner att efter fem års verksamhet
har avknoppningen inte riktigt knoppats av.
Den har fortfarande klara och starka band till
den ursprungliga forskargruppen vid universi-

tetet. Flera forskare var anställda av både företaget och universitetet, och många vittnar om
att det är svårt att hålla isär rollerna.
Professorn som var grundare slets mellan
sina uppgifter som akademisk forskare och
sin roll på företaget. Ett möte som hade att
göra med den akademiska forskningen kunde
snabbt skifta till att handla om företagsspecifika frågor. Resurser delades mellan institutionen och företaget, och företagsjobb utfördes
vid forskarskrivbordet – och tvärtom.
Nina Fowlers slutsats är att avknoppningar
inte alltid riktigt knoppas av som de borde. [jg]
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porträttet
professor joakim wincent bytte familjeföretaget mot forskarkarriären:

»Som forskare är
man nära framtiden«
text åse karlén bild luleå tekniska universitet
Hög publiceringstakt, intressanta forskningsspår och samarbeten med forskare från en
mängd olika lärosäten och discipliner. Nyfikenheten gör att professor Joakim Wincent
hela tiden söker sig till de projekt som känns
viktiga – och roliga. Men att han skulle satsa
på en akademisk karriär var egentligen otippat.
joakim wincents framtid var ganska utstakad. Med en teknisk bakgrund, bland annat
som industrielektriker och maskinprogrammerare på Rönnskärsverken, var han rustad
för att gå in i familjeföretaget. Han skulle bara
läsa någon enstaka kurs på universitetet för att
bygga på sina kunskaper. Men han blev fast i
akademin, och det har han inte ångrat.
– När man har en företagande familj är
det omöjligt att hålla sig undan företaget. Jag
var på Wincent Mekanik i flera år, på ett eller
annat sätt. Vi sysslade med legotillverkning
av hydraulcylindrar och metallkomponenter.
Men nu är företaget sålt och min far är en glad
pensionär.
– När jag skulle börja jobba med marknadsföring på Wincent Mekanik förstod jag
att det var mycket jag inte visste. Jag hade inte
en tanke på att söka till ett helt program på
universitetet, utan tyckte att det räckte med
någon fristående kurs. Sedan skrev jag in mig
på ekonomprogrammet i alla fall. Strategin var
att snabbt beta av utbildningen och dra vidare.
Men jag märkte under det sista året att akademin var mer intressant än familjeföretaget
– eller något annat företag. Forskning var min
grej. Jag gjorde en kovändning och började
som doktorand, säger Joakim Wincent.
Han blev familjens första akademiker. I dag
är Joakim Wincent professor och ämnesföreträdare för Entreprenörskap och innovation
vid Luleå tekniska universitet (ltu). Han är
också professor vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors, vanligtvis kallad Hanken.
Men när han började som doktorand var det
med inriktningen ekonomistyrning.
– Även om redovisning och finansiering
var kul, insåg jag efterhand att det fanns
något ännu trevligare: entreprenörskap. Min
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Joakim Wincent

avhandling handlar om nätverk, men entreprenörskapet smög sig in redan där.
Influenserna kom bland annat från Weatherhead School of Management i Ohio, usa
där Wincent tillbringade en del av sin doktorandtid.
– Det fanns en jättestark entreprenörskapsgrupp där just då. Jag har hållit kontakten
med många av forskarna och vi har även skrivit tillsammans. På Weatherhead fick jag teorin – praktiken hade jag ju redan smakat på i
familjeföretaget.

joakim wincent disputerade 2006, blev
docent 2008 och professor 2009. Snabbt marscherat kan tyckas – och med en imponerande
samling publicerade artiklar.
– Jo, men hastigheten var aldrig ett mål.
Det är väl bara så att det går fort när man har
roligt? Det handlar om tillfälligheter också, och
framförallt att jag har jobbat med så duktiga
personer. Vi har dragit varandra framåt, det är
så det ska vara. En del forskare fastnar i sina
projekt, och det gör att de inte hinner meritera
sig. Men jag har ingått i bra team som har haft
flyt, förklarar Wincent.

– Jag har också kuskat runt en hel del. Jag
var verksam vid Umeå universitet ett tag, och
jag har exempelvis varit gästforskare på University of Vaasa i Finland och Kent State University i usa. Nu delar jag min tid mellan ltu
och Hanken, det är två fantastiskt fina miljöer.
På ltu är vi tio professorer inom ämnet vilket
är otroligt, och Hanken har studenter och forskare som ligger långt fram i världsrankningen.
Det stimulerar verkligen.
Joakim Wincent berättar att han alltid har
skrivit forskningsartiklar ihop med doktorander och seniora forskare som han har mött på
olika platser. Och han är övertygad om att det
har gjort honom till en bättre forskare.
– Akademin skulle må bra av mer mobilitet!
Jag får ny energi av att vara i olika miljöer. Det
håller produktiviteten igång, så att man inte
rostar igen. Själv har jag varit tvingad att vara
mobil från början, eftersom min familj och jag
bor i Skellefteå.
I sin forskning har han varit inne på en
mängd olika teman och vinklar. Ett viktigt
forskningsspår handlar om att ringa in hur vi
kan mäta entreprenöriella möjligheter, som
är ett centralt begrepp inom forskningen. Hur
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Akademin skulle må bra av mer mobilitet
kan mätningarna göras över branscher, regioner och länder? Och hur påverkar mätmetoderna de teoretiska modeller som vi använder?
Ett annat av Wincents forskningsspår är
olika psykologiska studier av hur entreprenörer upplever exempelvis stress, passion och
utmattning. Hur hanterar de krävande arbetssituationer och intressenter? Varför väljer de att
starta företag?

till joakim wincents tidigare forskning hör
också studier om kluster, innovationssystem,
samt forskning och utveckling i större företag.
På senare tid har han börjat intressera sig för
genusfrågor kopplade till finansiering, samt
entreprenörskap i utvecklingsländer.
– Jag skiljer mig från de forskare som väljer
att borra djupt i ett ämne, jag har snarare forskat inom flera områden samtidigt. Jag drivs av
att undersöka det jag upplever som viktigt och
riktigt intressant. Just nu ingår jag i en studie
med finländska och nordamerikanska kollegor. Vi använder hjärnscanningar för att se hur
entreprenörer reagerar på olika stimuli.
– Jag kan ju inte själv tolka sådana hjärnscanningskartor, så vi har kopplat in forskare
i neuropsykologi. På ltu finns en tradition av
att samarbeta med ingenjörer, informatiker
och nationalekonomer. Vissa frågeställningar
kräver multidisciplinära ansatser.
Wincent konstaterar att mycket har hänt
inom entreprenörskapsfältet under hans tid
som aktiv forskare.
– Det är en helt annan produktion i dag. För
tio år sedan var det knappt någon som hade
med publicerade artiklar i sin doktorsavhandling. Nu är det mer eller mindre kutym.
– Jag brukar skämtsamt säga: ”Jag är glad att
jag inte är doktorand i dag”. De unga forskarna
måste kunna så mycket mer nu. Metoderna
är mer avancerade, och arbetsmarknaden
mer krävande. De ska klara av att publicera
forskning, undervisa och ha minst en riktigt
bra artikel att visa upp när de söker jobb. Men
självklart är det positivt också. Det visar på progression: Världen blir bättre på alla plan.
Samtidigt, menar Wincent, skulle fältet gynnas av ännu mer samordning. Forskare inom
entreprenörskap och innovation publicerar sig
i olika vetenskapliga tidskrifter, åker på olika
konferenser och rör sig i olika sfärer.
– Alla skulle tjäna på att kunna samlas. De
som betecknas som entreprenörskapsforskare
kan ha helt olika teoribaser, men tillsammans
kan de föra fältet framåt. Vi behöver exempelvis ekonometri och nationalekonomi för att
besvara viktiga frågeställningar.
Men informationsspridning och kunskaps-
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delning är viktigt även utanför akademin. Inte
minst som grund för policybeslut.
– Det är en utmaning att nå ut. Det finns så
mycket entreprenörskapsforskning som håller hög kvalitet, bra frågor som studeras av bra
folk. Men det skulle behövas en professionalisering och ett system för dialog.
– Det finns en del trosföreställningar om
entreprenörskap som man inte granskar kritiskt. Intuitiva modeller som policy gärna
springer på, trots att de inte alltid är sanna,
säger Joakim Wincent.
Mycket av dagens forskningslitteratur utgår
exempelvis från förhållanden i västvärlden.
Det säger kanske ingenting om verkligheten
i utvecklingsländer, och Wincent spår att vi
kommer att få se många intressanta studier
framöver om entreprenörskap i andra kulturer och system. Själv har han artiklar på gång
om hur det är att vara kvinna och entreprenör i
Pakistan, och om hur indiska innovatörer arbetar under extremt fattiga förhållanden.
– Det roligaste med mitt jobb är när man
träffar studenter som har den där gnistan. Jag
tycker inte att jag är så gammal själv, men jag
märker ju att jag är det i jämförelse med studenterna. De har andra värderingar och de
väljer inte sin utbildning på samma premisser
som vi gjorde. De väljer vad de verkligen vill
göra, och samtidigt utifrån en etisk kompass.

– i den här branschen är man nära framtiden hela tiden. Dels i form av studenter, dels
i de företag man studerar. När vi började tala
om självkörande bilar för ganska länge sedan
handlade diskussionen om företag som Volvo.
Säljer de egentligen bilar, eller säljer de transporter? Jag minns att jag tänkte: ”Kommer det
här att bli verklighet?” Och det är det ju nu!
– Entreprenörskap är förändring, det är
framåtblickande och spännande att studera.
Det verkar som om människan kan lösa alla
problem om det bara finns incitament. Då är
man beredd att ta risker. Det skulle inte förvåna mig om några kluriga personer kan lösa
problemet med vår ökande medeltemperatur.
När Joakim Wincent får frågan om han själv
skulle vilja bli entreprenör skrattar han lite och
menar att det nog räcker med att hans fru är
det.
– Jag har full förståelse för folk som vill starta
företag – och man ska ju aldrig säga aldrig. Men
jag är en person som går all in. Och jag känner
mig inte alls mättad på forskningen ännu. Jag
tror att jag har stora genombrott kvar att göra!

mer av joakim
The Surprising Duality of Jugaad: Low Firm Growth and
High Inclusive Growth. Journal of Management Studies,
DOI: 10.1111/joms.12309 (tillsammans med Dean A
Shepherd och Vinit Parida).
Breaking the routines: Entrepreneurial orientation, strategic learning, firm size, and age. Long Range Planning,
vol 50, nr 2, 2017 (tillsammans med Charlotta Sirén,
Henri Hakala och Dietmar Grichnik).
We Recorded VCs’ Conversations and Analyzed How
Differently They Talk About Female Entrepreneurs. Harvard Business Review, 17 maj, 2017 (tillsammans med
Malin Malmström och Jeaneth Johansson).
Entrepreneurial Orientation-as-Experimentation and
Firm Performance: The Enabling Role of Absorptive
Capacity. Strategic Management Journal, nr 11, vol 36,
2015 (tillsammans med Pankaj C Patel, Marko Kohtamäki och Vinit Parida).
Using the Repertory Grid to Identify Entrepreneurial
Cognition of Business Model Attributes: An Empirical
Illustration. Entrepreneurship Theory and Practice, nr 5,
vol 39, 2015 (tillsammans med Malin Malmström och
Jeaneth Johansson).
The Nature and Experience of Entrepreneurial Passion.
Academy of Management Review, nr 3, vol 34, 2009
(tillsammans med Melissa Cardon, Jagdip Singh och
Mateja Drnovsek).

mer om joakim
Bakgrund Disputerade 2006 vid Luleå tekniska universitet, avhandlingen har titeln On Building Competitiveness in Strategic SME Networks. Blev docent 2008 och
professor 2009. Delar i dag sin tid mellan Luleå tekniska universitet och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Har tilldelats många priser för sin forskning,
bland annat Academy of Managements Idea Award
2010, Entreprenörskapsforums Unga forskarpris 2010
och Nordeas vetenskapliga pris 2015.
Fritid Reser gärna. Umgås med familjen inklusive
hunden Tilde, en svart bichon havanais som är nybliven pensionär (räknat i hundår).
Aktuell Tillträder under hösten som en av redaktörerna för Entrepreneurship Theory and Practice, en
av de mest ansedda tidskrifterna inom entreprenörskapsområdet.

kontakta joakim.wincent@ltu.se
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Balanserade relationer
bäst i familjeföretag
Vad är det som avgör om en extern vd i ett familjeföretag ska stanna länge på sin post,
eller inte? Det handlar om relationer och balans, förklarar Matthias Waldkirch, Mattias
Nordqvist och Leif Melin i artikeln CEO turnover in family firms: How social exchange relationships influence whether a non-family CEO stays or leaves. Den är under publicering i
Human Resource Management Review (DOI: 10.1016/j.hrmr.2017.05.006). Forskarna utgår
från triaden som består av familjeföretagets externa vd, den äldre generationen och den
yngre generationen. Om banden är starka mellan dem är chansen större att företagets vd
jobbar kvar i flera år. Och goda relationer är lättare att bygga om det finns en balans mellan triadmedlemmarna, så att de är ungefär lika erfarna och etablerade. [åk]

kontakta matthias.waldkirch@ju.se

ADHD tillgång
inom entreprenörskap
ADHD och impulsivitet verkar vara positivt kopplade till entreprenörskap. Många blir
stressade av de osäkerhetsfaktorer som hänger ihop med entreprenörskap, medan
personer diagnosticerade med ADHD klarar osäkerheten bättre. Deras fördelar blir
faktiskt tydligare ju osäkrare omgivningen ter sig. Det visar Johan Wiklund, Wei Yu,
Reginald Tucker och Louis D Marino i ADHD, impulsivity and entrepreneurship (Journal
of Business Venturing, nr 6, vol 32, 2017). Det som lockar personer med ADHD till
entreprenörskap är bland annat att det går snabbt, här kommer hyperaktiviteten
och impulsiviteten till sin rätt. Även sensationssökandet som kan kopplas till ADHDdiagnoser är positivt i entreprenörssammanhang, liksom viljan och behovet av självbestämmande. Svårigheten att koncentrera sig påverkar däremot i negativ riktning.
Totalt sett blir påverkan komplex och forskarna påpekar att den här forskningen
fortfarande är i sin linda. [jg]

kontakta jwiklund@syr.edu

Öppen innovation
skapar spänningar

har stort förtroende för forskare.
Motsvarande siffra för universitet
och högskolor är 55 procent.
Källa: Vetenskap och allmänhet

Exploring Tensions between Appropriability and Openness to
Collaboration in Innovation är titeln på Ioana Stefans licentiatuppsats, framlagd vid KTH. Hon intresserar sig för spänningarna
som uppstår i företag som å ena sidan vill arbeta med öppna
innovationsprocesser, men som å andra sidan också vill skydda
de innovationer som skapas – i syfte att exploatera dem. Ioana
Stefan har studerat 415 företag i tre europeiska länder. Hon finner att olika grad av öppenhet gör att företagen tar till olika typer
av skyddsmekanismer, till exempel patent och affärshemligheter,
för att värna om innovationerna. Hennes forskning visar också
att spänningarna mellan öppenhet och skydd har en geografisk
dimension. Ett företag som arbetar med internationella innovationspartners måste satsa på dyrare skyddsmekanismer, något
som kan öka spänningarna ytterligare. [åk]

kontakta ioana.stefan@hig.se
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Jag vill gärna få ”pang för
pengarna”, eller kanske
snarare mycket innovation
för tiden jag lägger ner
Anna Pernestål Brenden
har gästbloggat i Curie

Svensk utbildningsparadox
Möjligheterna till högre utbildning har aldrig varit större
i Sverige. Lärosätena har blivit fler, och antalet högutbildade i arbetskraften är fler än någonsin. Vad har
utvecklingen lett till när det gäller ekonomisk tillväxt,
välfärd och utformningen av arbetsmarknaden? Inte
så mycket, menar Johan Eklund och Lars Pettersson i
Högskola i otakt (Dialogos, 2017). De lyfter bland annat
fram paradoxen i att det, trots all utbildning, finns ett
kompetensförsörjningsproblem i Sverige. Matchningen
mellan utbildningarna och behoven på arbetsmarknaden
är alltså bristfällig. Författarna anser att det pågår en
systematisk felutbildning, och att det hämmar den positiva inverkan som den högre utbildningen skulle kunna
ha på samhällsutvecklingen. [jg]

kontakta hans.ellegren@ebc.uu.se

Crowdfunding måste regleras – lagom mycket
Att klara finansieringen lyfts ofta fram som en
av de tuffaste utmaningarna för startups. Vanligast är att man använder sina egna sparpengar.
Nya finansieringsformer som crowdfunding
ökar i popularitet, men behöver mer legitimitet.
venture capital-investeringarna har
minskat betydligt sedan den senaste finanskrisen, och bankerna har blivit mer restriktiva
med sin långivning. Samtidigt har nya former
av finansiering, som crowdfunding, sett dagens
ljus.
Michel Elmoznino Laufer har undersökt olika finansieringsformer som startups använder
sig av. Han presenterar sin forskning i licentiatuppsatsen Essays on Finance for Start-ups som
har lagts fram vid Handelshögskolan i Stockholm.
Resultaten visar att egna besparingar är det
www.esbri.se

vanligaste sättet att finansiera sin startup. 87
procent använde egna besparingar, jämfört
med 29 procent som tog banklån. Många nyföretagare tar stor risk när de tar banklån med
personlig garanti.
I kontrast mot tidigare forskning visar
Elmoznino Laufer att erfarna entreprenörer
med tillväxtplaner undviker att söka banklån,
alternativt nekas lån. Det här, menar han, kan
vara ett problem i ett större perspektiv eftersom denna grupp är extra viktig för samhället.
Michel Elmoznino Laufer intresserar sig
också för legitimitet inom crowdfundingbranschen. Han har studerat nio plattformar som är
verksamma i Sverige, och hur de försöker skapa
legitimitet kring sina erbjudanden. Kraven på
stramare regelverk har ökat efter flera skandaler i branschen. Plattformarna kommunicerar
numera inte bara framgångsrika kampanjer för

att skapa legitimitet, utan har även blivit mer
transparenta kring sina misslyckade kampanjer.
Ett råd från Elmoznino Laufer till policymakare som vill se fler nya företag är att göra
det enklare att skapa personliga förmögenheter
som sedan kan investeras i egenföretagande.
Och att minska risken för dem som misslyckas
med sitt företagande. Han efterlyser också ökad
konkurrens på bankmarknaden.
För att få fler att vilja stödja startups via
crowdfunding måste branschens legitimitet öka. Elmoznino Laufer poängterar att det
behövs en balans mellan de regleringar som
ska skydda konsumenter och att tillåta crowdfundingbranschen växa. Både överreglering
och underreglering kan hindra tillväxten. [jg]

kontakta michel.elmozninolaufer@ratio.se
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Kompromisser
ger harmoni
i innovationsprocessen
text jonas gustafsson bild nashita moona

Osäkerhet är vardagsmat för entreprenörer och innovatörer.
Sabrina Luthfa Karim forskar om hur innovatörer hanterar
osäkerhet och hittar tre typer av kompromisser som många
innovatörer tvingas göra. Att kompromissa kan ge en harmonisk innovationsprocess, menar hon.
– jag ser osäkerheten som en del av själva
innovationsprocessen, de går hand i hand.
Osäkerheten påverkar processen, men påverkas också av den. Därför är det intressant att
titta på hur osäkerheten uppstår, och på hur
företagarna hanterar den, säger Sabrina Luthfa
Karim.
Nya vändningar i innovationsprocessen
får ofta hanteras genom kompromisser av
olika slag. I sin avhandling identifierar Luthfa
Karim tre områden som företag kan behöva
kompromissa inom: resurser, relationer och
aktiviteter.

hon har gjort fallstudier av innovationsprocesser i två företag. Det ena tillverkar kopplingar till tryckluftsdrivna verktyg. Företaget
hade funnits i närmare 60 år när de skulle
utveckla en ny innovativ koppling tillsammans med ett kinesiskt företag. Om en del inte
passade eller blev försenad stod man inför ett
problem. Det hanterades genom att modifiera
delen eller byta ut den mot en annan.
– Att modifiera en del kunde innebära en
förbättring i en funktion, men en försämring
i en annan. De blev tvungna att kompromissa
med sina resurser flera gånger under utvecklingen för att komma framåt.
En bit in i innovationsprocessen stötte företaget på ett större tekniskt hinder. De behövde
en del som var skyddad av ett patent som de
inte kunde få loss. Det innebar ett stopp på två
år i utvecklingen av produkten.
– Till slut fick de tillgång till den patenterade
tekniken, men det var ett kostsamt hinder i
innovationsprocessen.
Det andra fallet är ett bioteknikföretag som
utvecklade saltresistenta grödor som kan odlas
där andra grödor inte växer. Det gjorde de tillsammans med ett företag från Bangladesh.
Det här fallet följde Luthfa Karim i realtid
medan innovationsprocessen pågick.
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Här var det snarare affärsrelationerna som
företaget blev tvunget att kompromissa med.
På grund av lagarna i Bangladesh kunde företaget där inte betala ut tillräckligt med pengar
till sin svenska partner. Det gjorde att grödorna
inte levererades och konflikt uppstod mellan
parterna.
– De var inte villiga att kompromissa och
då avstannade också innovationssamarbetet,
konstaterar Luthfa Karim.
Hennes råd är att kompromissa mer, samtidigt som man hela tiden har ett öga på sitt
slutmål. Det tillverkande företaget ville lansera
en koppling som var säkrare än alla andra. De
kunde kompromissa med vissa delar, men inte
med andra, och ändå styra mot samma slutmål.
Det kinesiska företaget kom vid ett tillfälle
med förslag på en lösning som det svenska
företaget egentligen inte var så förtjust i. Första
reaktionen var att säga nej, men till slut kom de
svenska tillverkarna fram till att det var en vettig lösning. Det var viktigare att komma framåt
i innovationsprocessen än att till varje pris få
igenom sin vilja. Samtidigt valde de alltså vid
ett annat tillfälle att stoppa utvecklingen i väntan på ett patent.
– De hade kunnat utveckla sin produkt även
utan den patenterade delen, men valde att
vänta. Det skulle inte ha blivit en lika bra koppling utan den. Det gäller att bestämma sig för
vad man kan tänka sig att kompromissa med.
– I en innovationsprocess vet man aldrig vad
som ska hända, det går inte att envist följa en
plan. Det skulle ju kunna vara så att en kompromiss i slutändan leder till en ännu bättre
produkt än man hade tänkt sig från början.
Men jag tycker samtidigt att man ska hålla fast
vid sitt mål så gott det går – om det är ett bra
mål. Innovation är dyrt, och man kan inte kompromissa med allt.
Det är framförallt med sina affärsrelationer

Sabrina Luthfa Karim har lagt fram sin doktorsavhandling
The Uncertainty-Embedded Innovation Process. A study of how
uncertainty emerges in the innovation process and of how firms
address that to create novelty vid Högskolan i Halmstad.

Sabrina Luthfa Karim menar att man bör vara
beredd att kompromissa.
– Kompromissvilja leder till bättre relationer,
vilket i sin tur ger bättre tillgång till resurser
och en mer harmonisk innovationsprocess.

studierna av det lilla bioteknikföretaget som
stötte på patrull när de samarbetade med ett
företag från Bangladesh gav henne tankar om
nya forskningsprojekt. Företag från Sverige och
resten av västvärlden vill i ökande utsträckning
handla och samarbeta med företag i utvecklingsländer. För att kunna sälja sina varor och
investera i innovationsprojekt behövs en mer
global syn på innovationssystem.
– I västvärlden har vi utvecklade regionala
och nationella innovationssystem, men det
finns inte i utvecklingsländer. Det kan uppstå
problem när företag från de här olika världarna ska samarbeta. Det behövs mer balans och
harmoni i det globala systemet. Här har både
forskningen och policy en del att göra, säger
Sabrina Luthfa Karim.

kontakta sabrina.luthfa@gmail.com
www.esbri.se
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»Allt entreprenörskap är socialt«
text & bild jonas gustafsson

I år är det 20 år sedan Esbri grundades och den
första Estradföreläsningen hölls. Cirkeln slöts
när professor Bill Gartner föreläste 11 september 2017. Det var nämligen han som höll i den
första föreläsningen hösten 1997.
– otroligt att det har gått 20 år sedan jag
stod här första gången. Jag var bara en pojke
då, sa Gartner.
Föreläsningen var ett slags ”best of Bill”. Vad
har han kommit fram till i sin forskning under
de senaste 20 åren som kan vara till nytta för
entreprenörer? Titeln var 10 entrepreneurial
lessons from 20 years of research.

en av lektionerna , och en av Bill Gartners
käpphästar genom åren, handlade om att det
finns massor av olika typer av entreprenörer.
Att vara entreprenör är inte en personlighetstyp, det är en samling färdigheter. Som går att

lära sig. En annan lektion fokuserade på att
det är utbildning man bör satsa på om man
vill boosta entreprenörskapet.
– Precis som tidvattnet lyfter båten, kan
utbildning lyfta hela samhällen. Och det spelar ingen roll inom vilka områden, det kan vara
teknologi heller humanism. Sverige lägger
mycket pengar på utbildning – yay!
– Varför har ni så många bra tennisspelare
i Sverige? Därför att det finns många tennisbanor, där barn och ungdomar kan träna. Och
det finns förebilder. Ju fler som tränar, desto
fler kommer bli bra på det. En del blir riktigt
bra. Samma gäller inom entreprenörskap.
För att lyckas som entreprenör är Bill Gartners främsta råd att göra saker. Det spelar inte
så stor roll vad man gör, bara man går ut och
gör, hävdade han.
– Allt entreprenörskap är socialt. Det handlar
om att interagera med andra människor; man

behöver ta sig utanför sitt hem och prata med
folk.
Gartner menade att det är viktigt att vara
förberedd och att planera. Men också att alltid vara beredd att ändra sina planer. Det som
även är en viktig del av tankebanor som effectuation eller bricolage.

bill gartner besökte oss igen 6 oktober, då
för ett utbildningsseminarium som vi arrangerade tillsammans med våra kontorsgrannar
Stockholm School of Entrepreneurship, sses.
Hela Gartners Estradföreläsning finns att se
i vårt webb-tv-bibliotek som numera är helt
öppet och tillgängligt för alla utan inloggning.
Där finns också närmare 100 andra föreläsningar, och mängder av annat filmat material.
www.esbri.se/webb-tv är adressen.

Snart smäller det! Hela november firar vi GEW i
Sverige och 170 andra länder. Registrera din aktivitet
på www.gew.se för att bli en del av gemenskapen och
få ökad synlighet.

www.esbri.se
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personnytt
sarah jack blir den första innehavaren
av Jacob och Marcus Wallenbergs professur i hållbar och innovativ företagsutveckling vid Handelshögskolan i Stockholm.
mary walshok, till vardags professor vid
University of California San Diego, har blivit hedersdoktor vid samma lärosäte.
Bromanska stiftelsen delar ut årliga stipendier till forskare vid Handelshögskolan
i Göteborg. rögnvaldur saemundsson ,
som är en av årets mottagare, får 268 000
kronor för ett projekt om innovation och
entreprenörskap inom medicin och teknik.
Även ethan gifford får stipendium för
sin forskning (se sidorna 6–7).

tetyana kolyaka, doktorand i entreprenörskap vid Lunds universitet, fick pris
för bästa vetenskapliga artikel vid årets
esu-konferens i Tyskland.
Årets ferc Lifetime Influence and
Impact Award gick till leif melin för hans
betydande insatser inom familjeföretagsforskningen. Melin är professor emeritus
vid Internationella handelshögskolan i
Jönköping. Hans Cefeo-kollegor kajsa
haag, massimo baù och hanna almlöf
har tilldelats 2,5 miljoner kronor från Jan
Wallanders och Tom Hedelius stiftelse
samt Tore Browaldhs stiftelse.

hans landström, professor vid Sten
K Johnson Center for Entrepreneurship,
Lunds universitet, har blivit vald till 2017
Wilford White Fellow på årets iscb-konferens i Buenos Aires.
The Greif Research Impact Award går till
den vetenskapliga artikel inom entreprenörskap som haft mest citeringar. Priset,
som består av 5 000 dollar, delas ut sex år
efter att texten publicerades. Årets pris går
till friederike welter för artikeln Contextualizing Entrepreneurship – Conceptual Challenges and Ways Forward.

anders gustafsson, professor vid
Karlstads universitet, har tilldelats uppdraget som ordförande för det internationella
akademiska rådet ama Academic Council.
1 september tillträdde jim andersén
en tjänst som professor med inriktning
mot entreprenörskap på Handelshögskolan vid Umeå universitet.

sylvia schwaag serger blir prorektor vid Lunds universitet från 1 januari
2018. Hon arbetar i dag på Vinnova och är
adjungerad professor vid Ekonomihögskolan i Lund.
Tipsa entre@esbri.se
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boktips
titel Entrepreneurial Identity.
The Process of Becoming an
Entrepreneur
redaktörer Thomas N
Duening & Matthew L Metzger
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78536-370-2

Moral, yrkesroll och beteende. Det är några
av de pusselbitar som tillsammans formar en
människas professionella identitet. Men hur
blir man entreprenör? En person som startar
ett nytt företag vet kanske vad en entreprenör gör, men hen vet inte vad det innebär
att vara en, skriver Thomas Duening i introduktionskapitlet till Entrepreneurial Identity.
The Process of Becoming an Entrepreneur.
Tillsammans med Matthew Metzger är han
redaktör för boken som innehåller bidrag
från sex andra forskare varav en är svensk:
Karen Williams Middleton. Hon och Anne
Donnellon har skrivit ett kapitel om lärande,
identitet och entreprenöriella vanor. De tar
avstamp i en formell utbildningssituation
och menar att det egna, informella lärandet
om vad det innebär att vara entreprenör
borde ges större plats. Genom att reflektera
över sina känslor, värderingar och handlingar
kan studenterna bli bättre entreprenörer. [åk]

titel Familjedynastier.
Så blev Sverige rikt
författare Hans Sjögren
förlag Volante
isbn 978-91-88123-92-3

Vi känner alla till namnen: Kamprad, Wallenberg, Stenbeck, Bonnier, Rausing. De
svenska familjeföretagen går som tåget, och
hör till de största i världen. Det är den dominerande företagsformen i Sverige, som står
för en tredjedel av sysselsättningen och bnp.
Många familjeföretag dör unga, bara tre procent överlever till fjärde generationen. Men
de som överlever, och blir till stora familjedynastier, spelar alltså en mycket viktig roll
för Sveriges välstånd och ekonomiska tillväxt.
De ligger också bakom många banbrytande
innovationer, och de flesta dynastier har sitt
ursprung utanför storstäderna. I Familjedynastier. Så blev Sverige rikt tar Hans Sjögren
upp familjernas motiv med företagandet,
hur de har agerat genom åren och hur de
har klarat av generationsskiften. Sjögren tar
även upp exempel som Fazer och Maersk från
övriga Norden i denna forskningsbaserade
bok med populärvetenskaplig ansats. [jg]

Relationer spelar roll
Relationer och nätverk är viktiga när man ska
starta företag. Det håller nog de flesta med om.
En ny bok med många nordiska bidrag fördjupar sig i ämnet.
bra sociala relationer med relevanta
aktörer är a och o för ett lyckat företagande.
Inte minst nya företag är ofta helt beroende av
interaktion med kunder, leverantörer, policymakare och universitet. Det är avgörande för
en startup att knyta an till ett existerande nätverk och skaffa sig en position i det nätverket.
Boken Starting Up in Business Networks.
Why Relationships Matter in Entrepreneurship
fokuserar på just nya företags tidiga relationer
med kunder och leverantörer.
Kapitlen tittar på olika delar av den här
processen. Hur formas nätverken och på vilket sätt samarbetar startups med olika aktörer? Hur startar man företag med begränsade
resurser? Hur skapar man legitimitet för sin
startup och för sin nya, okända teknik?
Tommy Shihs och Alexandra Waluszewskis
kapitel handlar om akademiska startups. De
tar bland annat upp de skilda syner på värdeskapande som finns i universitetsvärlden
respektive affärsvärlden. Att befinna sig i en

akademisk miljö innebär ofta en automatisk
koppling till ett policytungt nätverk. Det kan
vara en fördel, men också en nackdel eftersom andra relationer inte tillåts att utvecklas
på samma sätt.
Även Malena Ingemansson Havenvinds text
handlar om en forskningsbaserad startup, med
inblandade från både akademin och näringslivet. Hon visar att det inte är säkert att det
räcker med generellt affärskunnande för att
göra innovation av forskning. Även med specifik kunskap kan det vara svårt för externa
spelare att engagera sig i innovationsprocessen på ett fruktbart sätt.
Redaktörer är Lise Aaboen, Antonella La
Rocca, Frida Lind, Andrea Perna och Tommy
Shih. Boken har getts ut av Palgrave McMillan
och har isbn 978-1-137-52714-1. [jg]
www.esbri.se

titel Challenging
Entrepreneurship Research
redaktörer Hans Landström,
Annaleena Parhankangas, Alain
Fayolle & Philippe Riot
förlag Routledge
isbn 978-1-138-92231-0

Ett ungt forskningsfält är spretigt, med
en mängd olika ämnen, infallsvinklar och
metodval representerade. Med tiden blir
det allt mer strömlinjeformat och prydligt.
Entreprenörskapsforskningen har genomgått
en sådan utveckling, och det är inte av ondo.
Att ett ungt ämne mognar är helt naturligt.
Men forskningen bör inte slå sig till ro, utan
fortsätta att utforska och tänja på ämnets
gränser, menar Hans Landström, Annaleena
Parhankangas, Alain Fayolle och Philippe
Riot. De är redaktörer för boken Challenging
Entrepreneurship Research och har bjudit
in ett gäng representanter ur den halvunga
forskargenerationen, varav flera nordiska.
Gry Agnete Alsos menar i sitt kapitel att perspektivet ”en individ – en möjlighet” missar
komplexiteten i entreprenöriella processer.
Ester Barinagas kapitel handlar om hur forskare kan bli mer engagerade, och komma
närmare studieobjekten. [åk]

titel Innovation
författare Alf Rehn
förlag Liber
isbn 978-91-47-11358-3

Vi pratar mer om innovation än någonsin.
Det som tidigare mest var ett ämne för
forskare och utvecklingsingenjörer är nu allmängods. Och alla är överens: Innovation är
jättebra. Frågan är om allt prat och tyckande
om innovation också innebär att vi innoverar
mer än någonsin? Det är inte lika självklart,
hävdar Alf Rehn i boken Innovation. Det är
nämligen svårt att jämföra innovationer med
varandra. ”Är många små innovationer bättre
än en väldigt stor? Är något en innovation
bara för att den finner sin marknad, eller ska
definitionen innefatta att det hela ska skapa
ett mer bestående värde?” För att förstå
begreppet menar Rehn att vi måste inse att
innovation handlar om mer än bara ”nya
saker, typ”. Det är vår tids nya ideologi. Boken
kan ses som en introduktion till ämnet där
författaren resonerar kring vad innovation är,
hur innovationer kommer till, och om innovation går att leda. [jg]

titel Contextualizing
Entrepreneurship in Emerging
Economies and Developing
Countries
redaktörer Marcela Ramírez
Pasillas, Ethel Brundin
& Magdalena Markowska
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78536-752-6

Contextualizing Entrepreneurship in Emerging Economies and Developing Countries
utmanar den etablerade, västliga förståelsen
av fenomenet entreprenörskap. Boken samlar
forskningsbaserad kunskap från Etiopien,
Rwanda, Mexiko, Bolivia, Pakistan och flera
andra länder. Den handlar bland annat om
vad som kännetecknar en etnisk minoritet,
hur man motverkar könsstereotyper, crowdfunding i låglöneländer, samt familjeföretag i
kaffebranschen. Perspektiven kommer både
”uppifrån”, ”nerifrån” och däremellan: Vilka
statliga initiativ fungerar? Hur hushållar företagare med knappa resurser? Och hur kan
en karneval trigga socialt entreprenörskap?
Quang Evansluong bidrar i sitt kapitel med en
genomgång av forskning om personer som
har sitt ursprung i utvecklingsländer, men
som nu är företagare i Sverige. Redaktörer är
Marcela Ramírez Pasillas, Ethel Brundin och
Magdalena Markowska. [åk]
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Enklare forskning på 1800-talet
Fyra doktorander på Karolinska institutet har gått igenom
700 000 sammanfattningar av vetenskapliga artiklar, skrivna
inom 12 forskningsfält mellan åren 1881 och 2015. Resultatet?
De vetenskapliga texterna är svårare att läsa i dag än för 100
år sedan. William Hedley Thompson, Pontus Plavén-Sigray,
Granville Matheson och Björn Schiffler har bland annat granskat antalet stavelser per ord, och antalet ord per mening.
Studien har publicerats i Elife (DOI: 10.7554/eLife.27725). [åk]

Närmare 10 000 små och medelstora
svenska företag har bidragit med sina
erfarenheter till undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017. Sedan
2002 har den genomförts av Tillväxtverket vart tredje år. Årets rapport visar
att 70 procent av företagen vill växa,
och siffran ligger i nivå med 2014 års
undersökning. Men sett över en längre
tidsperiod är tillväxtviljan dalande, särskilt bland de allra minsta företagen.
Bland de undersökta företagen uppger
28 procent att de inte har tillgång till
lämplig arbetskraft, vilket upplevs som
ett stort hinder. Rapporten har ISBN
978-91-88601-29-2 och kan laddas ner
från tillvaxtverket.se [åk]
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»Studenter bär på
innovationskraften«
Jonas Gabrielsson är professor i företagsekonomi och biträdande akademichef vid Akademin
för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Högskolan i Halmstad. Han forskar och undervisar
inom företagsstyrning, strategi och entreprenörskap. Jonas nås på jonas.gabrielsson@hh.se
förändringar i vår omvärld har ska-

nyfikna studenter möta ämneskunniga lärare,
men ger även stöd till kvalitetsdrivande processer såsom forskningsanknytning, pedagogisk utveckling, och samverkansaktiviteter. Det
är i denna nexus som universitet och högskolor
ska möta och vässa morgondagens entreprenörer.

men sådana ambitioner försvåras av styr-

bild: Joachim Brink

pat press på att universitets- och högskolesektorn ska bidra till samhällsekonomisk
tillväxt. Forskningspolitiken har blivit innovationspolitik. Lektorer och professorer ses
som potentiella entreprenörer. Men siktet är
skevt. Dagens debatter och satsningar missar
ofta det akademiska entreprenörskapets kärna
– alla de studenter som varje år passerar
genom utbildningssystemet. Det är genom
dessa blivande akademiker som universitets- och högskolesektorn gör sitt allra största
avtryck i samhället.
För att driva på ekonomisk utveckling
behöver Sverige individer och företag som
kan omsätta teknologi och ny kunskap till produkter och tjänster. Individer med akademisk
utbildning står för en betydande del av detta
entreprenörskap. En akademisk utbildning
ökar sannolikheten att identifiera affärsmöjligheter, att starta företag, och även att lägga
ned ett företag som inte möter rimliga förväntningar på lönsamhet.

Jonas Gabrielsson

akademikers företag är samtidigt mer
benägna att växa, vilket skapar arbetstillfällen
och skatteintäkter. Generellt sett ger statens
satsningar på akademisk utbildning en god
entreprenöriell avkastning. Och detta utan
hänsyn till alla andra olika sätt som akademiker skapar värden i samhället.
Universitets- och högskolesektorns främsta
bidrag till den samhällsekonomiska tillväxten
ligger i dess förmåga att erbjuda studenter
högkvalitativa utbildningar, grundade i veten-

skap och beprövad erfarenhet. Detta kräver
utbildningsmiljöer som inspirerar, utmanar
och utvecklar studenter. Men det kräver också
en innovationspolitik som uppmärksammar
utbildningens betydelse för att stärka Sveriges
akademiska entreprenörskap, och som förstår
de komplexa sambanden mellan utbildning,
forskning, samverkan och innovationskraft.
Högkvalitativa utbildningsmiljöer låter

Håller du med, eller är du av en annan åsikt?

Diskutera på www.esbri.se/debatt

ningsmodeller och incitament som ensidigt
premierar forskningsexcellens framför utbildningskvalitet, och ett system för resurstilldelning där sektorn sedan lång tid tillbaka förväntas öka produktiviteten varje år. I många
fall har man över tid tvingats anpassa sig till
en närmast industriell processlogik. Minskade
resurser kompenseras genom allt större klasser och allt mindre schemalagd undervisning.
Kostnaden för undervisning väger tyngre än
förlorade lärtillfällen.
Efter en långvarig nedgång behöver utbildningens status inom universitets- och högskolesektorn uppgraderas. Samtidigt behöver dess
betydelse för det akademiska entreprenörskapet lyftas fram. Det är genom högkvalitativa
utbildningsmiljöer som sektorn bäst bidrar till
att utveckla Sveriges innovationskraft. Tiden är
mogen. Potentialen är stor. Vad väntar vi på?

Jonas Gabrielsson
PROFESSOR
HÖGSKOLAN I HALMSTAD

