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»Friare forskning kan ge större nytta på lång
sikt. Vi behöver odla nyfikenhetskulturen«
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är din ingång till forskningsfältet entreprenörskap, innovation
och småföretagande.
Tidningen fungerar som en länk mellan forskare och
allmänhet genom att sprida aktuella forskningsresultat
utanför akademin. Entré ges ut av Esbri, med stöd från
Tillväxtverket och Vinnova. Den kommer ut med fyra
nummer per år. Prenumerationen är kostnadsfri. Vill du
adressändra, anmäla en ny prenumerant eller tipsa om
forskning vi bör uppmärksamma? Kontakta oss.

Facit och Hasselblad är två svenska företag
som påverkats kraftigt av digitaliseringen.
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arbetar främst med att sprida
forskningsbaserad kunskap om
entreprenörskap, innovation och
småföretagande till olika aktörer:
forskare, företagare, politiker,
finansiärer, studenter, policyfolk och rådgivare. Syftet är
att på bred front öka förståelsen för hur innovationskraft
och företagande hänger samman med hållbar tillväxt.
Kunskapsspridningen sker bland annat genom tidningen
Entré, nyhetsbrevet e-Entré, föreläsningsserien Estrad
och webbplatsen www.esbri.se
Esbri grundades 1997 av entreprenören och uppfinnaren
Leif Lundblad, med den övergripande målsättningen
att stimulera entreprenörskap i Sverige. Verksamheten
bedrivs i stiftelseform och är icke-vinstdrivande. Esbri är
oberoende av politiska och religiösa intressen.

Innovationspolitiken
missar kvinnorna
Entreprenörer som är kvinnor
marginaliseras, menar Malin Lindberg.

adress Esbri, Saltmätargatan 9, 113 59 Stockholm
Tel: 08-458 78 00 entre@esbri.se www.esbri.se

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

12
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Otakus medskapar
japansk kultur
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Nyblivna doktorerna Tobias Fridholm
och Malena Ingemansson i samtal om
forskarens roll.
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Exportörer väljer E4:an
»Modellen har
nästan fått eget liv«
Henry Etzkowitz, pappa till
Triple Helix, porträtteras.

I Japan står fansen för
en del av innovationen.
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ledaren

Studenterna
bär kunskapen
jag vill börja med att tacka alla som deltar
i Esbris aktiviteter, som följer oss i den elektroniska världen och som läser denna tidning.
Ert intresse och engagemang gör det värt för
oss att fortsätta vårt arbete. Och vill du ge bort
en varaktig julklapp till kollegor och bekanta:
tipsa om Esbris aktiviteter!
I detta nummer finns en hel del artiklar
om kommersialisering av forskning. Läs till
exempel samtalet mellan nyblivna doktorerna
Tobias Fridholm och Malena Ingemansson på
sidorna 12–14, porträttet på Henry Etzkowitz
(pappa till det spridda Triple Helix-begreppet)
på sidorna 16–17 och Åsikten om patent och
publicering på sidan 24, skriven av prv:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg.
Kommersialisering av forskning är ett
område där vi behöver mer kunskap. Jag vill
lyfta fram en aspekt som många gånger missas i dessa diskussioner: nämligen den breda
kunskapsöverföringen. Och då tänker jag på
alla begåvade och ambitiösa studenter som
utexamineras från universitet och högskolor.
Det pratas mycket om ”tekniköverföring”
(technology transfer), ett begrepp jag anser är
föråldrat. Det borde ersättas med det bredare
”kunskapsöverföring”. Teknik är ju bara en form
av paketerad kunskap.
Att svenska studenter och doktorander får
med sig den senaste kunskapen inom sitt
specialistområde är den absolut viktigaste
formen av nyttiggörande. Kompletterad med
förståelse för vikten av entreprenörskap och
innovation i samhället, samt konkret företagskunnande, kommer den akademiska kunskapen till största möjliga nytta. Såväl i nya och
befintliga företag, som i den offentliga sektorn.
Övriga former av nyttiggörande från universitet och högskolor är bara grädde på moset.
God jul och gott nytt år från oss på Esbri,

Invandrare
viktig drivkraft

Kvinnoägda
vårdföretag växer
Rapporten Varför ska kvinnor starta företag
inom vård och omsorg (Tillväxtverket, 2010)
består av två delar. I den första visar Monica
Renstig att kvinnoägda företag i vård- och
omsorgsbranscherna är fler, större och växer
mer än vad som är allmänt känt. I den andra
delen går Elisabeth Sundin och Malin Tillmar
igenom villkoren för företagandet i samma
branscher. De menar att regelverk och konkurrenssituation påverkar mycket, och poängterar att villkoren skiljer sig markant mellan
vård- respektive omsorgsbranschen. [jg]

194000
ungdomar har drivit företag
genom Ung Företagsamhet
sedan starten för 30 år sedan.
Källa: Ung Företagsamhet

Invandrare har haft en viktig roll i den
svenska historien. Och det handlar
inte om några få lysande exempel,
som man ibland kan få intrycket av.
Utan snarare om ”en systematiskt
verkande drivkraft bakom utvecklingen”. Det skriver Anders Johnson i
Garpar, gipskatter och svartskallar (SNS
Förlag, 2010). Boken har ett kronologiskt
upplägg, från medeltiden och fram till
vår tid, med fokus på näringslivet och
på de positiva effekterna av invandring.
Det är framförallt fyra saker invandrare
har bidragit och bidrar med till det svenska
näringslivet: kompetens, kontakter, kapital
och kreativitet. I inledningskapitlet funderar
Johnson kring frågor som: Vem är invandrare? Och vad är svenskhet? Han poängterar
att invandrare inte är någon homogen grupp:
”Det enda som förenar dem är egentligen att
de inte är födda i Sverige.” [jg]

Bilderbok om
hållbart mode
What happens next? A journey towards
fashion stewardship (Camino press, 2010)
är en pedagogisk bilderbok om hållbarhet i
modebranschen. Vi får följa ett klädesplaggs
livscykel, från den organiskt odlade bomullen i Indien, till hur man på ett miljövänligt
sätt tar hand om, och till slut återvinner, sitt
plagg. Både producenten och konsumenten
måste engagera sig för att verklig hållbarhet
ska uppnås, menar författarna Annika Axelsson, Otto von Busch, Karl Palmås och Karin
Stenhammar. Von Busch och Palmås står även
bakom ett teoretiskt appendix till bilderboken. Här resonerar de kring begreppen socialt
entreprenörskap och social aktivism, med
exempel som The Pirate Bay och Muhammad
Yunus. Vissa sociala entreprenörer, menar författarna, uppfinner helt nya ekonomier. [jg]

Vilken idiot som helst
kan bli entreprenör
Forskaren Saras Sarasvathy på ett seminarium som
Esbri arrangerade i november. På Esbris webb finns
en artikel om seminariet.

Magnus Aronsson
VD ESBRI

www.esbri.se
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digital
påverkan
text jonas gustafsson bild jan-olof yxell
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Ny teknik kan vända upp och ner på företag, branscher och
hela samhällen. På senare tid har allt fler områden påverkats
av nya digitala innovationer. Facit och Hasselblad är två svenska företag som har fått känna på de digitala landvinningarnas
framfart på ett brutalt sätt.
1932 lanserade Åtvidabergsföretaget Facit
sin första räknemaskin. Den blev en exportframgång utan like och fram till 1967–68 var
företaget en enda lång framgångssaga av
tillväxt och lönsamhet. Vd Gunnar Eriksson
var 1960-talets kanske mest beundrade och
respekterade direktör. Lite som PG Gyllenhammar på 1980-talet eller Percy Barnevik på
1990-talet. Sedan kom Facitkrisen i början av
1970-talet.
– Ingen förstod riktigt vad som hände. Helt
plötsligt var ett av Sveriges mest beundrade
företag helt förintat. Det var slut på Facit,
säger Christian Sandström som har lagt fram
avhandlingen A revised perspective on Disruptive Innovation – Exploring Value, Networks
and Business models vid Chalmers.
I den har han intresserat sig för digitalisering och innovation. Förutom Facit ingår
bland annat kameratillverkaren Hasselblad i
studien.
redan på 1970-talet fick Hasselblad höra att
de skulle bli ett nytt Facit. Samma sak skulle
hända med kameror som hade skett med
räknarna. Det var bara en tidsfråga. 1981, när
den så kallade Mavicachocken slog ner som
en blixt från klar himmel i kamerabranschen,
verkade tiden vara inne. Det var Sony som lanserade den första icke-filmbaserade kameran,
Mavican.
– Hela kameraindustrin togs på sängen. På
Hasselblad gick snacket: ”Kommer Facitkrisen
till oss nu?” Sony var ju inte ens ett kameraföretag…
Efter ett möte på Sony drog Hasselblads
ledning slutsatsen att den digitala tekniken var
dålig, och att det skulle dröja länge innan den
kunde hota det analoga fotografiet.
– Och de hade rätt – det dröjde ju runt 20 år,
konstaterar Sandström.
Men cheferna på Hasselblad insåg att den
digitala revolutionen skulle nå även deras
bransch så småningom och ville lära sig mer
om tekniken. De satsade bland annat på Dixeln, en lösning för digital överföring av bilder
som blev en smärre succé när den testades av
Expressen under OS i Los Angeles 1984.
– Direkt efter 100-metersfinalen kunde fotografen scanna in sina bilder och skicka hem till
redaktionen i Sverige. Alla andra fotografer var
www.esbri.se

tvungna att framkalla sina bilder, eller skicka
dem i sämre kvalitet med den gamla analoga
överföringstekniken. Expressen kunde få sina
bilder i tryck tidigare än konkurrenterna –
affärsnyttan var oerhört tydlig.

– Digitaliseringen är som innovationernas bananflugor,
säger Christian Sandström som är knuten till forskningscentrumet CBI på Chalmers.

dotterbolaget hasselblad Electronic
Imaging lanserade flera produkter kring digital
bildhantering och 1989 stod det för 25 procent
av koncernens vinst. Sedan gav sig Nikon in
i branschen. Deras produkt Cool Scan gjorde
samma sak som Hasselblads Dixel, men var
mindre, billigare och enklare.
– Dixeln dog mer eller mindre samma dag
som Nikon lanserade Cool Scan.
Hasselblads övriga digitala satsningar blev
av olika anledningar eftersatta. Bland annat
pågick en intern konkurrens mellan den analoga och den digitala avdelningen. Resultatet
blev att de halkade efter på båda områdena. På
bara några år gick Hasselblad från framgångsrikt växande företag, till konkursnära.
– Vad jag har förstått var det ingen trevlig
arbetsplats under den här perioden, säger
Christian Sandström.
2003 lanserade Hasselblad sitt nya kamerasystem, en hybrid mellan analogt och digitalt. Det blev inte den succé man hoppats på,
främst just för att det inte var ett helt digitalt
system. I november 2004 fick halva företaget
sparken.
– Trots att Hasselblad såg den här utvecklingen redan på 1970-talet tog det nästan 25 år
innan de lyckades komma fram med ett eget
digitalt system. Det kan inte ha varit helt lätt.

det undan. På några år går penetrationen från
5 till 95 procent.
Med en engelsk term brukar det här kallas för ”disruptive innovation”, disruptiv eller
söndrande innovation. En disruptiv innovation
påverkar en existerande marknad på ett påtagligt sätt. Det disruptiva skapas när den nya tekniken går ner i pris och blir tillräckligt bra för
att ersätta en tidigare etablerad teknik.

vad kan vi då lära oss av berättelser som
Facits och Hasselblads? Christian Sandström
drar gärna paralleller mellan de två historierna.
När den integrerade kretsen började användas
i räknemaskinerna blev de billigare, bättre och
mindre. Och utvecklingen gick snabbt. På bara
fyra-fem år tog de digitala räknarna helt över
marknaden. Samma sak hände när kamerabranschen digitaliserades cirka 30 år senare.
– Det räcker med så kort tid för digitala innovationer att ta över de analoga. Spridning
av digital teknik går i steg. Först händer väldigt
lite under en lång tid – bara några procent av
marknaden tar till sig den nya tekniken. Sedan
sjunker priset och prestandan ökar, och då går

de första digitala räknemaskinerna var
stora och klumpiga och drevs via eluttaget.
I nästa steg kom miniräknaren. De var små,
batteridrivna och blev snabbt en allmän konsumentprodukt. Då kom ”disruptionen” i räknarbranschen. Och Facitkrisen med den. En
kris som påverkade företaget på många sätt.
– Facits säljorganisation blev värdelös i och
med digitaliseringen. De nya digitala räknarna
såldes i jättevolymer med liten marginal per
enhet. Då finns det inget utrymme för försäljning via relationer och lyxiga visningslokaler
med tjocka mattor.
– Värdekedjor förstörs eller förkortas ofta
i och med digitalisering. Tänk till exempel
musikbranschen på senare år. Och nu händer
samma sak inom bokbranschen. Snart är det
inte mycket kvar som inte är digitaliserat.
De disruptioner vi har sett under de senaste
30–40 åren har i stor utsträckning handlat om
att digital teknik har ersatt analog.
– Snabbheten är unik för digitaliseringen.
Det är därför den är så intressant att studera.
När biologer ska förstå evolutionen studerar de bananflugor. Digitaliseringen är som
innovationernas bananflugor, säger Christian
Sandström.

kontakta christian.sandstrom@chalmers.se
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Malin Lindberg har lagt fram avhandlingen Samverkansnätverk för innovation – en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning vid Luleå
tekniska universitet. I den undersöker hon fyra samverkansnätverk för kvinnor: Emma Resurscentrum i Västerbotten, Saga i Norrbotten, Företagsamma Kvinnor i Västmanland och Lika
Villkor i Södermanland. Samtliga nätverk deltog i projektet Lyftet.

Innovationspolitiken
missar kvinnorna
text maria marathon sjöberg bild jonas gustafsson
Dagens innovationspolitik missgynnar entreprenörer som är kvinnor. Trots att de bedriver
innovativa processer och uppfyller de kriterier
som krävs, får de inte lika mycket stöd som
mansdominerade innovationsmiljöer. De är
heller inte lika representerade i innovationsforskningen.
i sin avhandling studerar Malin Lindberg
fyra samverkansnätverk för kvinnor. Syftet är
att visa på normerna bakom den politik och
forskning som bedrivs kring innovationssystem, Triple Helix, kluster och andra samverkansnätverk för innovation.
– Vems verklighetsbild och erfarenheter har
fått bidra till de policyprogram som ska stötta
företagande och innovation? Vilka konsekvenser har det fått för människor av olika kön?
– Jag har även försökt komplettera bilden
av hur samverkansnätverk för innovation kan
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stöttas och främjas. Detta genom att belysa
insikter och erfarenheter från aktörer som hittills inte fått göra sina röster hörda i det här
kunskaps- och politikområdet, säger ekonomie
doktor Malin Lindberg.
Hon har kartlagt samverkansnätverkens
innovativa miljöer och undersökt hur de
organiserat sig, vilka strategier de använt och
vilka resultat det gett. Vilka innovationer hade
anknytning till de fyra samverkansnätverken?
Hur upplevde deltagarna att omvärlden bemött
dem?
– De här fyra nätverken hade en gemensam
erfarenhet. De kände sig marginaliserade,
när det gällde just företags- och innovationsutveckling.
Lindberg jämförde nätverkens organisering
med de teorier som finns kring kluster, innovationssystem och Triple Helix – de formationer
som får mycket medel från statligt håll, och

som även får mycket uppmärksamhet inom
forskningen.
– Det gjorde jag inte för att visa att kvinnor
skulle vara annorlunda i sig, utan för att visa
hur en marginaliserad grupp som vill förverkliga sina idéer uppträder. Jag menar att de uppfyller kriterierna för vad som är ett kluster, ett
innovationssystem och vad som är Triple Helix.
De har verkligen organiserat sådana innovativa
miljöer som borde kunna främjas av politiken
och forskningen. Trots det gavs de inte plats,
mycket på grund av genusstrukturer.

triple helix handlar om samverkan mellan
privat, offentlig och akademisk sektor (läs mer
om begreppet i porträttartikeln på sidan 16). De
studerade nätverken tog även in en fjärde sektor: den civila sektorn. Ideella föreningar, stiftelser och studieförbund spelade en viktig roll
för att hålla ihop organisationerna, men också
www.esbri.se

Det finns ingen empirisk
anledning att göra skillnad
mellan kvinnor och män
på det här området

för att komma med nya idéer, vara kompletterande projektägare och liknande.
– Det i sig blir en sorts teoretisk utveckling
av Triple Helix-begreppet. I praktiken finns
det nätverk för innovation som organiserar
sig annorlunda. Därför lanserar jag begreppet
”Quattro Helix” i avhandlingen, för att beskriva
dessa nätverk.
– De har utmanat den dominerande bilden
i både innovationsforskning och innovationspolitik att det främst är män i mansdominerade sektorer som bidrar till ekonomi och tillväxt. De har visat att även de aktörer som blivit
marginaliserade har stor potential att bidra. På
så sätt utmanar de den befintliga forskningen
och politiken.

lindberg undersökte även hur upplevelsen
av att vara marginaliserad hänger ihop med
kön inom innovationspolitik och forskning.
– Jag visar att kön ”görs” på ett väldigt segregerande och hierarkiskt sätt i den nuvarande politiken och forskningen. Det finns ingen
empirisk anledning att göra skillnad mellan
kvinnor och män på det här området.
Malin Lindberg menar att hennes slutsatser kan fungera som underlag till en föränd-

ring av innovationspolitiken, så att den stöttar
både kvinnors och mäns initiativ till innovativa
miljöer.
– Policymakarna behöver ta reda på varför vi
har värderat näringar som sysselsätter många
kvinnor så lågt i relation till näringar som sysselsätter många män. Och vilka ekonomiska
konsekvenser har detta fått? Miljontals kronor
har ju satsats på att stötta formationer i mansdominerande näringar, säger Lindberg.

kontakta malin.lindberg@ltu.se

projektet lyftet
Malin Lindberg genomförde de första åren av
sitt avhandlingsarbete inom ramen för projektet Lyftet. Syftet med projektet är att lyfta erfarenheter av att främja kvinnors företagande och
innovation till en gemensam kunskapsplattform
och relatera detta till befintlig innovations- och
regionalpolitik.
Läs mer på Lyftets webbplats
www.ltu.se/web/projekt/lyftet

Nyhetsbrev, blogg, webb-tv, Facebook, Twitter…

Esbri är mer än bara Entré.
läs mer på www.esbri.se

Verkliga värden
genereras virtuellt
Robin Teigland har myntat begreppen born
virtual och avaprenör. Det förstnämnda bygger
på internationaliseringsformen born global – ett
företag som är globalt från dag ett. På samma
sätt är en born virtual-organisation verksam
inom virtuella världar från starten. En avaprenör
är helt enkelt en sammanslagning av avatar och
entreprenör – ett företagsamt, virtuellt alter
ego. I artikeln Born Virtuals and Avapreneurship:
A case study of achieving successful outcomes in
Peace Train – a Second Life organization (Journal
of Virtual Worlds Research, nr 4, vol 2) visar hon
hur avaprenörskap i en born virtual kan se ut.
Teigland har följt välgörenhetsorganisationen
Peace Train som startades i Second Life av tre
sociala avaprenörer. Engagemanget blev enormt
och genererade stora värden även i den verkliga
världen. [åk]

kontakta robin.teigland@hhs.se

Innovationer
spirar inom vården
Individuella innovatörer syns sällan i forskningen.
Och när de väl skymtar är de ofta män. Det
konstaterar Johanna Nählinder i Where are All
the Female Inventors? Nurses as Innovators in
a Public Sector Innovation Project. Artikeln har
publicerats i Journal of Technology Management
& Innovation (nr 1, vol 5). Författaren har studerat PIMM-projektet i Östergötland, en satsning
som syftade till att öka innovationskraften
hos offentliganställd vårdpersonal. Genom att
uppmuntra sjuksköterskor att utveckla sina
idéer uppstod många nya innovationer. Med
okonventionella policyinstrument och en bredare
satsning, riktad mot exempelvis offentlig sektor,
kommer vi att få se fler och annorlunda innovationer. Kanske även av högre kvalitet. Kvinnors
innovationskraft är en outnyttjad potential,
menar Nählinder. [åk]

kontakta johanna.nahlinder@liu.se
www.esbri.se
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Otakus

medskapar japansk kultur
text paul steen bild istockphoto
Japanska fans – ”otakus” – är innovativa medskapare till kulturprodukterna de konsumerar.
Om detta, och de platser där det händer, handlar Jakob Nobuokas avhandling.
– Mitt intresse för ämnet kommer från ett
intresse för videospel, säger han.

i japansk kulturindustri ger ett medium
ofta upphov till ett annat. Ett varumärke växer
genom en bred mediemix där fansens idéer tas
upp av företagen. De utvecklas, kommersialiseras och blir till nya produkter.
Pokémon var från början ett spel av Nintendo för Gameboy. Karaktärerna i spelet blev så
populära att de blev samlarbilder. Fans började
sedan spela kortspel med samlarbilderna, och
nya officiella spelkortlekar publicerades och

8

| e n t r é 4 • 2010

bild: Privat

i stadsdelen akihabara i Tokyo har det
sålts elartiklar sedan 1930-talet. När spelkonsolerna kom på 1990-talet började det också
säljas spel, och med det följde hela mangaoch animekulturen. Här hittar du nu allt från
butiker för samlarobjekt till mangakaféer där
du kan bli serverad av unga kvinnor utklädda
till seriefigurer.
Kulturindustrin i Japan är beroende av
detaljhandeln. Man brukar prata om sofistikerade användare, konsumenter som söker
upp och skapar nya trender. Och de mest specialiserade butikerna för de mest sofistikerade
användarna finns i Akihabara. Det är en plats
där nya produkter, skapade av amatörer eller
entreprenörer med liten eller stor budget, kan
bli upptäckta av fans som inte är masskonsumenter utan kräsna ”lead users” som söker det
sällsynta.
– Akihabara är inget industrikomplex. Det
finns ingen större produktion av produkter,
utan snarare av trender. Jag är intresserad
av vilken betydelse platsen har i det här, till
exempel Akihabara eller seriemässan Comiket,
säger Jakob Nobuoka.

serieproffs med eget framgångsrikt förlag.
– Många har lyckats bygga upp en kundkrets
på Comiket, säger Jakob Nobuoka.

Kulturgeografen Jakob Nobuoka har disputerat
på avhandlingen Geographies of the Japanese
Cultural Economy. Den har lagts fram vid
Uppsala universitet. Nobuoka är bland annat
knuten till forskningscentrumet Cind.

såldes. Efter ett tag arrangerades turneringar i
Pokémonkortspelet och till slut lanserades det
som Gameboyspel. Cirkeln var sluten.
Ofta sprider sig ett varumärke till grupper
som licenstillverkaren inte hade tänkt på från
början. Särskilt överraskade blev Sanrio när
deras barnmärke Hello Kitty på 1990-talet blev
populärt bland medelålders, kontorsarbetande
kvinnor i Japan.
På Comiket blir det extra tydligt att innovation inte enbart sker i stora företag. Seriemarknaden startade som en samlingspunkt
för självpublicerande amatörer. De sålde billigt kopierade häften till några få likasinnade.
Comiket är nu ett nationellt evenemang med
en halv miljon besökare – men inträdeströsklarna är fortfarande låga. Majoriteten av utställarna är kvinnor, till skillnad från den manligt
dominerade etablerade serieindustrin. En del
går från att vara amatörer med dagjobb till

deltagarna i fankulturen är en massiv
kraft som reproducerar, omtolkar och uppfinner. Konsumenterna skapar trender utanför
licenshållarnas kontroll. Och detta är inte något
som producenterna försöker undertrycka,
snarare tvärtom. Många serietidningar har
till exempel flera sidor med insända amatörteckningar.
Innovationer bollas mellan etablerade och
fans, går varvet runt och återkommer till skaparna. Så förgrenar sig kulturindustrin i allt
fler – och allt mer raffinerade – former.
kontakta jakob.nobuoka@kultgeog.uu.se

japansk kulturkunskap
Manga – Tecknade serier som började utvecklas
på allvar efter andra världskriget, men har rötter
från 1800-talet.
Anime – Tecknade filmer. Fans kan vara supportrar av genrer och karaktärer, eller till exempel
särskilda röstskådespelare.
Cosplay – Kostymlek (från costume play) där
fans klär ut sig till olika karaktärer från anime
eller manga.
Otaku – Vanligt uttryck i väst för japanska fans,
på japanska ett mer pejorativt uttryck för nörd.
Dojinshi – Självpublicering. Populärt bland seriefans, en stor rörelse vid sidan av den etablerade
serieindustrin.
Comiket – Comic Market, mässa för dojinshi
sedan 1975. Tre dagar, två gånger om året. Comiket hade senast 35 000 utställare, och 500 000
besökare.

www.esbri.se

Gustav Martinsson har lagt fram avhandlingen Does Finance Matter for Corporate Innovation vid KTH. Numera är han verksam vid Institute for Financial Research (SIFR) i Stockholm.

Mer kapital med rätt system
text & bild anna-karin florén

Skillnader i viljan att investera i FoU-intensiva småföretag är överraskande stor mellan
utvecklade samväldesländer och andra västländer. En orsak till det är olikheter i rättssystem
och investerarskydd.
sedan slutet av 1980-talet har liberaliseringen av finansmarknaden fört med sig betydande investeringsökningar i hela västvärlden.
Det är en utveckling som har gynnat både tillväxt och produktivitet. Men Gustav Martinssons avhandling visar på en överraskande stor
och bestående skillnad i viljan att investera i
fou-intensiva småföretag mellan länder som
praktiserar ”common law” och ”civil law”.
Rättssystemet common law praktiseras i
de flesta samväldesländer, det vill säga exempelvis Storbritannien, Kanada och Australien,
samt i usa. Common law bygger på prejudikat, medan bland andra Sverige, Tyskland och
Frankrike har civil law, som bygger på en nedtecknad lagstiftning.
– Det finns litteratur som tyder på att man i
länder med common law har en mer utvecklad
aktiemarknad, på grund av att det där finns ett
bättre juridiskt skydd för investerare och större
möjlighet att utkräva ansvar. Där kan domarna
agera mer självständigt och det går snabbare
att nå till dom, säger Gustav Martinsson.
– Jag var intresserad av att titta närmare på
hur finansmarknaden påverkar realekonomin,
www.esbri.se

och började med att jämföra skillnader i viljan
att investera i småföretag mellan Storbritannien och Kontinentaleuropa. Utgångspunkten
var studier som gjorts av fou-boomen i usa
under andra hälften av 1990-talet.
Undersökningen omfattar 7 000 företag
i västvärlden och sträcker sig över arton år,
1990–2007. Martinsson har också brutit ut kortare perioder för att se om konjunktursvängningar eller andra ekonomiska fluktuationer
skulle ge ett annat utslag, men har även då
kommit fram till samma resultat. Han menar
därför att det finns en strukturell skillnad mellan de två systemen.

avhandlingen består av fyra artiklar som
tillsammans visar hur en utvecklad aktiemarknad gör det möjligt för företag med begränsat
eget kapital att få tag på externt kapital, och
hur fou-arbete i småföretag begränsas av brist
på externt kapital.
– Den här typen av korrelation mellan extern
finansiering och fou finns bara i småföretag
som är verksamma i länder med en väl utvecklad aktiemarknad. Därför var det aldrig intressant att jämföra Europa med utvecklingen i till
exempel Kina.
Gustav Martinsson anser att finansmarknadens inverkan på företagens utvecklingsmöjligheter borde vara mer uppmärksammad.
– En väl fungerande finansmarknad gynnar

produktivitet och skapar tillväxt genom att
göra det möjligt för företag att öka sina investeringar i forskning och utveckling.

martinsson tror att det är svårt för länder
som praktiserar civil law att ta igen gapet till
common law-länderna.
– Vi har det rättssystem vi har. Utan en
radikal förändring kommer Sverige ha svårt
att hämta upp den här skillnaden. Men vi ligger förhållandevis bra till i civil law-gruppen,
säger han.
– Vi har gjort så mycket vi kan genom att
fokusera på transparens. I det avseendet är
Sverige bland de bästa länderna i världen,
tack vare vår redovisningstradition. Där har
till exempel Frankrike mycket att arbeta med
för att komma ikapp.
Men det finns flera åtgärder vi skulle kunna ta till för att öka småföretagens tillgång
till kapital, menar Gustav Martinsson i sin
avhandling. Bland annat att småföretag får
listas på aktiemarknaden i ett tidigare skede
än i dag, kanske till och med innan de blir
lönsamma. Även sänkta bolagsskatter, som
skulle ge bättre likviditet, kan vara ett alternativ, enligt Martinsson.
kontakta gustav.martinsson@abe.kth.se
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Charles Edquist

bild: Jonas Gustafsson

bild: Johanna Hanno

Jan Fagerberg

Jonas Gabrielsson

Circle attraherar utländsk talang
Forskningscentrumet Circle startade för sex och ett halvt år sedan. Snart är
man uppe i 40 medarbetare som fördelar sig på tre forskningsområden: innovation, entreprenörskap och forskningspolitik. Det internationella nätverket
är stort, och till workshopen Explore i början av december kom flera världsstjärnor på besök. Nu siktar Circle på att öka dialogen med policyskapare.
text åse karlén
– vinnovas utlysning 2004 katalyserade
fram Circle. Det var Big Bang för oss, säger
Charles Edquist.
Han har varit föreståndare för centrumet
sedan starten och ser nu fram emot ytterligare
sex års stöd från Vinnova.
– Vi har vuxit till 35 medarbetare i dagsläget,
varav 60 procent har rekryterats från andra
länder. Dessutom har vi precis utlyst fem
nya forskartjänster. Circle har engelska som
arbetsspråk och vi får in ansökningar från alla
möjliga håll. Det är en stor tillgång, och det ger
oss ett omfattande internationellt nätverk.
Circle har sin fysiska hemvist vid Lunds
universitet, men samarbetar med Blekinge
tekniska högskola. Centrumet är tvärvetenskapligt inom tre närliggande fält: entreprenörskap, innovation och innovationssystem,
samt forskningspolitik – eller ”forskning om
forskning”, som ämnet ibland benämns.
– I och med att vi är så många forskare har
vi uppnått en kritisk massa inom varje fält. De
fungerar som egna delområden, men också
tillsammans. Vi har inga vattentäta skott mellan fälten, forskarna uppmuntras att sam-
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verka. Det är väldigt befruktande och ger en
massa synergier.
– Jag tror det ligger i tiden att de tre områdena integreras. Det framgick också av Vinnovas
utlysning våren 2010, säger Edquist.
Kopplingarna mellan innovation, entreprenörskap, teknologi och samhälle var även
temat för workshopen Explore. Den arrangerades 6–8 december och handlade om att
utforska kunskapsbasen i kunskapsekonomin.
Jan Fagerberg, Circle och Universitetet i Oslo,
är en av upphovsmännen.
– Som innovationsforskare har jag engagerat mig i att sammanfatta vad vi vet om
innovation. Jag var bland annat medredaktör
till Oxford Handbook of Innovation som kom
2004. I arbetet med boken stod det klart för
mig att det inte är så lätt att avgränsa innovationsfältet, och bestämma vilka som är de
centrala bidragen, säger Jan Fagerberg.
Tillsammans med Koson Sapprasert från
Universitetet i Oslo utvecklade han en metod
där översiktsverk, ”handbooks”, användes för
att studera forskningsfältet innovation. Metoden intresserade även Circlekollegan Hans

Landström, som själv varit redaktör för översiktsböcker i bland annat entreprenörskap.
Tillsammans med de nederländska forskarna
Önder Nomaler och Bart Verspagen, samt britterna Ben Martin och Paul Nightingale, lämnade de in en ansökan till det eu-finansierade nätverket Dime. Resultatet blev projektet
”Exploring the knowledge base of the knowledge economy”, eller kort och gott Explore.
– Syftet med Exploreprojektet var helt enkelt
att använda den metod vi utvecklat på tre fält:
innovation, entreprenörskap och sts. Det
senare står för Science, Technology and Society och handlar om förhållandet mellan vetenskap, teknologi och samhälle. Vi ville jämföra
fälten och se hur kunskapsförutsättningarna
sammanföll eller skiljde sig åt.

detta blev det tillfälle att göra när Circle stod
som värd för Explore. Workshopen lockade en
rad prominenta gäster, bland andra Howard
Aldrich och Maryann Feldman från University
of North Carolina at Chapel Hill, usa, BengtÅke Lundvall, Aalborg universitet, Danmark,
och James Utterback, mit, usa.
www.esbri.se

– De tre fälten handlar på olika sätt om den
roll som forskning, innovation och nya initiativ spelar i kunskapsekonomin. Under workshopen hade vi bra diskussioner kring detta.
Och jag är extra glad över att några av de mest
kända forskarna inom sina respektive fält, till
exempel Aldrich, Feldman, Lundvall och Utterback, tyckte att det var mödan värt att komma
till Lund och vara med som kommentatorer.

varför är det då så viktigt att sammanföra
forskning om innovation, entreprenörskap och
sts? Fagerberg menar att kunskap om sambanden mellan fälten kan påverka den förda
politiken i stor utsträckning.
– För teoretikern Joseph Schumpeter var
entreprenörskap och innovation två sidor
av samma fenomen. Så
enkelt är det kanske inte,
men visst hänger det ihop.
Forskning är viktigt för
innovation, och politiken
kring detta är därför också
relevant. Detta gör att vi
måste bringa klarhet i vad
de tre fälten har gemensamt.
– Vi måste också ta reda
på om forskningslitteraturen tar hänsyn till hur
fälten sammanfaller. Sociala mekanismer, nätverksstrukturer och organisatoriska förhållanden
kan medföra att sambanden inte blir tillräckligt uppmärksammade. Jag ser en fara i detta.
Det kan få negativa konsekvenser för möjligheten att utveckla politik inom dessa fält.
– Vårt initiativ – och Circles forskningsteman
– är ett försök att motverka en sådan nedbrytning av kunskapen, säger Jan Fagerberg.
Att komma med input i policyfrågor är
inget nytt för Circle. Men tidigare har man
mest arbetat med traditionella insatser som
debattartiklar och medverkan på policyseminarier. Inför den nya ansökan till Vinnova satte
sig medarbetarna ner och funderade över hur
policyinsatserna kunde vässas till.
– Vi kommer att lansera flera aktiviteter som
stärker dialogen med policyskaparna. Det
handlar dels om en formalisering av sådant vi
redan gör och som fungerar bra, dels om insatser som är nya för oss, berättar Jonas Gabrielsson som varit verksam på Circle sedan 2005.

Region Skåne. Det erfarenhetsutbytet kommer att fortsätta ungefär som tidigare med
återkommande möten.
– Det handlar om behovsorienterade, informella möten där vi kan få ytterligare policyorienterad feedback på våra projekt. Forumen
är ganska hands on, medan återkopplingen
från referensgruppen kommer att vara av mer
strategisk karaktär.
Circle planerar dessutom en årligen återkommande konferens där presentationer av
centrumets forskning står i fokus. Den blir
också ett tillfälle till nätverkande mellan regionalt och nationellt policyfolk, samt representanter från näringslivet.
Kommunikationen med policyskapare,
medier och andra forskningsintresserade ska
också förstärkas på Circles
webbplats. Pågående och
avslutade forskningsprojekt kommer att sammanfattas, indexeras och göras
sökbara.
– En annan aktivitet som
ökar policydialogen är den
doktorandkurs vi kör till
våren. Den omfattar fem
veckors heltidsstudier och
några av platserna är reserverade för deltagare från
exempelvis Vinnova och LU
Innovation.
– Vi provade detta redan 2007, och den kursen var mycket uppskattad. Deltagarna som
kom från Vinnova ställde bra frågor, och fick
möta nationella och internationella experter
inom akademin. Doktoranderna tyckte också
det var positivt att få nätverka med folk som
jobbar med de här frågorna varje dag. Bra
forskning är policyrelevant, konstaterar Jonas
Gabrielsson.
– Circles forskning är policyrelevant till sin
natur. Men det gäller att överbrygga de gap
som finns mellan forskarvärlden och policyvärlden. Under de senaste 15–20 åren har stora
framsteg skett. Nu är det bara att jobba vidare
– så kanske våra statsråd lär sig något om innovationssystem, säger Charles Edquist.

Vi har inga
vattentäta
skott mellan
fälten

circle kommer bland annat att använda
sig av en referensgrupp med experter som är
rådgivande i policyfrågor. I gruppen kommer
representanter från de regionala och nationella innovationssystemen att ingå, men även
internationella aktörer.
– Tanken är att de ska komma med synpunkter när vi startar upp nya forskningsprojekt. De
kommer inte att sätta Circles forskningsagenda, däremot bidra med förslag om spännande
frågor att ta upp, och annorlunda vinklar på
problemen. Det är viktigt att få sådan input,
både från policyhållet och från näringslivet.
De senaste åren har Circle samarbetat med
www.esbri.se

Innovativa företag
tillhör eget släkte
29 november släpptes Swedish Economic
Forum Report 2010, med titeln En innovationsstrategi för Sverige. Rapporten innehåller bidrag
från tio forskare och lanserar bland annat en
idé om ett innovationspolitiskt ramverk. Tre
forskare som är knutna till Cesis har bidragit till
rapporten: Martin Andersson, Gustav Martinsson och Hans Lööf. Martin Andersson diskuterar
i sitt kapitel om innovativa företag tillhör ett
särskilt släkte. Han konstaterar att relativt få
företag ägnar sig åt innovationsverksamhet.
De som är innovativa ingår ofta i en multinationell företagsgrupp, sysslar med utrikeshandel,
är teknikorienterade och har högutbildade
anställda. Tillgång till lokala kunskapsresurser
är också viktigt, till exempel via goda klustergrannar. Gustav Martinsson och Hans Lööf
bidrar med ett kapitel om innovationer, riskkapital och tillväxt. De har studerat hur skillnader i finansiella tillgångar påverkar företagens
innovationsverksamhet och produktivitet, och
finner att Sverige ligger ganska bra till. ”Vi
tror inte att det är en slump att Sverige och
Storbritannien har växt betydligt snabbare än
Frankrike och Tyskland sedan tidigt 1990-tal”,
skriver de. [åk]

läs mer på cesis.abe.kth.se

Nytt centrum
med distans i fokus

Utöver detta finansieras Circle av Lunds
universitet, Vetenskapsrådets Linnéstöd
samt EU.

Centre for Inter-organizational Innovation
Research (Ciir) är det nyaste tillskottet i den
Vinnovafinansierade centrumtrojkan. Ciir har
sitt säte vid Luleå tekniska universitet men
har också forskningsnoder vid Umeå universitet. Centrumet arbetar nu intensivt med att
etablera styrelse och forskningsråd, inleda
arbetet i fem operativa forskningsområden och
precisera forskningsfrågor. I forskningsrådet
ingår internationellt erkända forskare som
professorerna Erkko Autio (Imperial College i
London), Kalle Lyyttinen (Case Western Reserve
University i Ohio) och Nicola Bellini (IRPET i
Florens). Ciir fokuserar på innovation i nätverk,
distribuerade innovationssystem och de specifika förhållanden som aktörer verksamma
utanför våra storstadsområden ställs inför. Att
särskilt studera den roll och funktion som olika
former av distansöverbryggande teknik har i
innovationssystemen blir en viktig angelägenhet, liksom att integrera kunskaper både från
klassiska forskningsämnen och mer tillämpade
centrumbildningar. Ambitionen är att säkerställa en kunskapsutveckling som har bäring
långt utanför den regionala kontexten. 19–20
januari 2011 sker den officiella invigningen av
centrumet i Luleå. [åk]

Läs mer på www.circle.lu.se

kontakta hakan.ylinenpaa@ltu.se

mer om circle
Circle står för Centre for Innovation,
Research and Competence in the Learning
Economy.
Circle ingår, tillsammans med Cesis och Ciir,
i Vinnovaprogrammet Effekter av innovationspolitik för hållbar tillväxt.
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– inte så lätt som det låter

Vi lever i en kunskapsekonomi och Sverige är bra på forskning och
utveckling. Då är det väl bara att ta ett världsledande forskningsresultat,
omvandla det till en attraktiv produkt, och sedan är succén ett faktum?
Nej, så enkelt är det förstås inte. Forskning och företagande är två skilda
logiker, och det är inte alltid ljuv musik uppstår. Tobias Fridholm och
Malena Ingemansson har studerat detta gränsland i varsin avhandling.
text åse karlén

Vi riskerar
att gå miste
om det där
oväntade

I

september disputerade Tobias Fridholm och
Malena Ingemansson på två separata – men besläktade – avhandlingar vid Uppsala universitet. Tobias
är verksam vid kulturgeografiska institutionen.
Malena är civilingenjör som doktorerat vid företagsekonomiska institutionen. Entré sammanförde
dem för ett samtal om kommersialiseringspress,
forskarens roll, och forskningsresultatens nytta i
samhället.

Tobias och Malena, ni har nyligen disputerat på varsin avhandling. Berätta, vad handlar er respektive
forskning om?
tobias: Jag har studerat vad som kännetecknar framgångsrika forskarmiljöer, ur den individuella forskarens perspektiv. Vad är egentligen kunskapsutveckling? Och i vilka miljöer utvecklas och nyttiggörs
teknisk och naturvetenskaplig forskning bäst? Jag
har intervjuat forskare, bland annat inom biotekniksatsningen bio-x här i Uppsala, och undersökt hur
de förhåller sig till den ökade konkurrensen, och
de olika organisatoriska sammanhang de befinner
sig i. Det handlar till exempel om den formella och
informella organisationen av våra svenska lärosäten,
strukturerna kring att söka anslag, eller hur man job-
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bar tillsammans med företag. Jag finner att det kan
uppstå olika typer av spänningar, i forskarmiljön
och i samverkan med industrin, om vilket perspektiv på aktiviteten som är viktigast. Spänningarna är
nödvändiga för kunskapsutveckling, men kan också
ge upphov till konflikter och missnöje.
malena: Mitt avhandlingsprojekt utgår från hajpen
kring innovationer. Jag har följt en innovationsprocess från forskningresultat till företagsvärlden,
och sedan vidare till användningen av produkten.
Den startade som en vetenskaplig framgångssaga,
en upptäckt inom genetisk analys som gjordes
vid kth på 1990-talet. Ofta tror man att det som
får vetenskapligt genomslag också kommer att få
kommersiell framgång, men jag anser att det är en
paradox. En helt ny vetenskaplig upptäckt funkar
sällan direkt i företagsvärlden, för där handlar det
om att olika lösningar, nya som gamla, måste passa
ihop. Nyinvesteringar måste fungera ihop med den
existerande verksamheten, annars blir det inte lönsamt. Dessutom måste den nya lösningen fungera
i användarvärlden, hos kunderna. I det företag jag
studerat såg man framför sig att kunderna främst
skulle vara stora läkemedelsbolag som köpte flera
instrument, och sedan kontinuerligt beställde rea-

www.esbri.se

bild: Åse Karlén

Den andra strategin är att dra sig undan och köra
på i sitt eget spår. Bra för mångfalden, men det blir
inte mycket interaktion. Den tredje strategin handlar egentligen om tillit. Om forskaren tillåts följa sitt
eget intresse i högre grad upplever han eller hon
antagligen sin roll som viktigare. Jag menar att det
är positivt, både för att upprätthålla mångfalden och
för samverkan med omvärlden.

Både Tobias Fridholm och Malena Ingemansson forskar vidare vid
Uppsala universitet. Tobias pågående projekt handlar om gränssnittet mellan forskning och kommersialisering. Malena ingår i två
projekt: Ett om innovation inom den svenska byggbranschen, och
ett om hur innovationsstrategier vuxit fram vid svenska lärosäten.

genskit för att kunna göra analyserna. Men kunderna visade sig vara akademiska användare som i
hälften av fallen köpte in ett instrument, utnyttjade
det under en begränsad tid, för ett visst forskningsprojekt, och sedan ställde undan det. Företaget fick
därför inte in den beräknade inkomsten från försäljning av reagenskit.
Vilka är era viktigaste bidrag?
malena: Jag har velat föra en diskussion om vad innovation är. Jag menar att det finns en allmän missuppfattning mellan invention och innovation, både som
begrepp och som företeelse. Från policyhåll pratar
man ofta om antal patent eller nystartade företag
som ett mått på innovation, men det handlar då
snarare om idéer eller produkter som fortfarande
inte har kommit i bruk. För att något ska vara en
innovation krävs att det finns en storskalig användning, som genererar ekonomiska fördelar. Det är ju
det som är den stora utmaningen: Att få betalande
kunder. Min forskning visar på komplexiteten kring
kommersialisering av forskningsresultat. Användardelen är avgörande, och den måste inkluderas när
man pratar om innovation. Det går inte att förutse
hur användningen kommer att se ut, och som företag gäller det att kunna reagera på vad kunderna
säger. Det fall jag följt var på ett sätt en framgångssaga även inom företagsvärlden: det nystartade
företaget skaffade riskkapital, fick snabbt fram en
produkt, och börsnoterades. Men bubblan sprack
när produkten kom i bruk. Detta visar hur extremt
svårt det är att skapa ekonomiskt hållbara lösningar
kring något helt nytt.
tobias: Jag bidrar med ett ramverk för hur forskarna
agerar när de utsätts för spänningar av olika slag.
Vad är meningen med forskning? Enligt ett förenklat
sätt att se det ska forskningen innehålla en mångfald
av perspektiv, och den ska interagera med samhället
på olika sätt. Jag har identifierat tre strategier som
forskare tar till för att hantera spänningar. Den första strategin är att anpassa sig. Då kan man fortsätta
interagera med andra, men mångfalden går förlorad.
www.esbri.se

Hur kan krockarna mellan forskarvärlden och företagsvärlden se ut?
tobias: Jag ser i min forskning hur forskare tar olika roller i kommersialiseringen. En del ser sig till exempel
som första steget i en innovationsprocess. Andra vill
vara akademiska entreprenörer, och då ser ju förväntningarna annorlunda ut.
malena: I det fall jag följt blev forskarna allt mer frustrerade ju mer fokus som lades på företaget och den
vinstdrivande verksamheten. De var med som delägare hela vägen, och de tyckte att företaget snävades
in för mycket. Forskarna ville utveckla sin metod och
hela tiden utföra nya test och experiment. Det blir en
krock mellan de två världarna i och med att forskarna aldrig vill sluta upptäcka, medan man enligt företagslogiken måste låsa produkten i ett visst skede.
tobias: Det du säger nu känner jag igen också. Forskare
vill ofta lösa problemet lite bättre, medan företagare
är mer pragmatiska.
malena: Frågan är då vad användarvärlden säger.
Behövs ytterligare precision? Eller är användningen
för snäv? Det är det som avgör vad som blir en innovation.

Vi behöver
odla nyfikenhetskulturen

Har vi för höga förväntningar på kommersialisering
av forskning?
tobias: Det är svårt att säga, men jag tror i alla fall att
grundläggande forskning kräver ett visst förhållningssätt till det man gör, medan kommersialisering kräver ett annat. Sverige har ett problem med
sektorsforskningen som industrin inte vill finansiera,
och akademin inte vill göra. Det är bra om forskare
får fokusera på en aktivitet, och att man skiljer på
grundläggande och tillämpad forskning. Men de
får gärna kommunicera med varandra, och sitta i
samma hus! Jag menar bara att det är svårt för universitetsforskare att göra bäggedera. Som det är nu
är risken att de gör tillämpad forskning när de inte
får pengar för att göra annat. Och den tillämpade
forskningen är inte lika akademiskt meriterande.
malena: Jag vill lyfta fram riskerna med den rådande
synen på forskningsresultat som en direkt källa till
innovation och ekonomisk tillväxt. Det är en förenklad syn. Vi kan inte säga att en viss forskning
kommer att leda till framtida innovationer. Det
finns så mycket kunskap och olika lösningar som
vi använder i dag, som ingen kunde ana sig till på
forskningsstadiet. Vad händer om vi bestämmer nu
vad som ska vara användbart om hundra år? Det är
ju omöjligt, och vi riskerar att gå miste om det där
oväntade. Mångfald och variation är nödvändigt för
framväxten av ny kunskap, nya tekniska lösningar
och system.
tobias: Som strukturen ser ut på våra lärosäten blir
doktorander och andra unga forskare lätt en slags
hjälpredor åt professorerna. De rekryteras för att
forskargruppen behöver någon som kan en viss teknik, de får ett projekt och skolas in i hur forskningen
bedrivs. Risken finns att nytänkande forskning kvävs
e n t r é 4 • 2010 |
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Tobias Fridholms
avhandling har titeln
Working Together:
Exploring Relational
Tensions in Swedish
Academia

i sin linda. Jag tror att hårt arbete, ofta i motvind,
ligger bakom det som blir riktigt bra.
malena: Jag har ju studerat tillämpad bioteknik, och
inom det fältet finns en oerhörd drive att det man
gör ska få praktisk användning. Forskarna ser slutprodukten framför sig, och hur bra den skulle kunna
bli.
tobias: Ja, jag tror att väldigt få skulle svara ”nej” på
frågan ”Vill du se din forskning komma till nytta?”
malena: Men samtidigt finns en viss skepsis mot företagsvärlden. ”Ställ inte krav på min forskning, den
sköter jag”.
tobias: Forskare kan nog reagera negativt i mötet med
industrin för att de inte vet vad som händer med
deras forskningsresultat. Vart tar patentet eller inputen vägen? De vill kunna se vad de bidragit med, och
vara stolta över det.
Är det någon idé att snegla på andra länder?

malena: Tittar man på usa så har ju de haft samarbeten

Malena Ingemanssons
avhandling heter
Success as Science but
Burden for Business?
On the difficult relationship between scientific
advancement and innovation

mellan industri och akademi under väldigt lång tid.
Frågan är om sådana samarbeten går att skapa på
artificiell väg? Jag tror det krävs verklig interaktion,
som bygger på varandras kunskaper. Men visst finns
en poäng i att studera hur det har gått till där. Inte
minst för att förstå hur svårt det är, och vad som
faktiskt krävs.
tobias: Jag håller med, ta Stanford som exempel. Där
fanns företagen med från början, samarbetsformerna har vuxit fram otroligt organiskt.
Vad skulle ni vilja skicka med i en innovationsstrategi för Sverige?
malena: Just nu har vi ju väldigt starkt fokus på innovationer med vetenskaplig bas. Men innovationer sker
hela tiden, i existerande industrier också. Vi borde
kanske fokusera mer på det. Empirisk forskning
visar att lyckade innovationer ofta uppstår i etablerade relationer mellan företag och kunder. Båda

parterna är medvetna om de problem som finns, och
vilka lösningar som krävs.
tobias: Söker vi innovationer i grundforskningen innebär det ofta 10–15 års väntetid, eller mer. Jag misstänker att det mest handlar om individers inställningar. Kanske borde vi helt enkelt satsa på att utbilda
många kreativa studenter och doktorander. Vi behöver fler drivna människor, som vågar göra saker på
egen hand. Om vi tar Stanford som exempel igen:
Jag var där i ett år och förundrades över hur studenterna hoppar runt mellan olika ämnesområden. En
kurs i konsthistoria kunde följas upp med en kurs i
datorkunskap.
malena: Jag tror också att vi måste bort från synen på
innovation som något linjärt. Det handlar inte om
olika steg i en process, utan om ett pågående skifte
mellan exempelvis produktionsfas och användningsfas. Det gäller att lyssna, och lära av varandra.
tobias: Den tanken gillar jag, att innovation existerar
på flera håll samtidigt. Ett av mina resultat är att en
friare forskning kan ge större nytta på lång sikt. Vi
behöver odla nyfikenhetskulturen.
malena: Absolut, variationen måste finnas. Vi vet ju inte
vad som kan ge nytta.
tobias: Men så har vi förstås pengaproblemet. I det akademiska systemet ska du publicera dig och få många
citeringar. Det är inte speciellt långsiktigt. Konkurrensen är rätt stor också.
malena: Och ändå har vi ganska stor frihet jämfört
med den privata sfären. Forskare ska vara kunskapsproducenter, men det måste finnas frihet att ifrågasätta. Med för stor företagsstyrning har vi inte fri och
kritisk granskning av samhället.

kontakta tobias.fridholm@kultgeog.uu.se
		

malena.ingemansson@sts.uu.se

Forskare saknar kunskap om patent

Kreativ forskning krävs

Lärarundantaget innebär att svenska forskare
äger sina forskningsresultat. Men de borde ha
bättre kunskap om patent och andra immaterialrättsliga frågor. Det hävdar Caroline Pamp, som
disputerat vid juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I avhandlingen Intellectual Property in Science utgår hon
från den omvandling som pågår inom universiteten, där vetenskap och forskning privatiseras och
behandlas utifrån en affärsmässig logik. Pamp
benämner den ”privatiseringsprocessen”. Hon
ser en fara i att universiteten förlorar tillgången
till viktiga forskningsresultat i takt med att de
patenteras i allt tidigare skeden. Pamp förespråkar att obligatoriska kurser om immaterialrätt
införs på forskarutbildningen. Med ökad kunskap
om innebörden i exempelvis aktieägaravtal,
forskningssamarbetesavtal och sekretessavtal
kan forskarna göra mer medvetna val. Då kan de
överlåta sina forskningsresultat men fortsätta

Forskare är i regel självständiga individer som
drivs av sina visioner. Behöver de pushas att vara
kreativa? Och kan en forskningsledare överhuvudtaget stimulera kreativiteten inom en forskargrupp? Lisa Olsson ställer frågorna i sin licentiatuppsats i psykologi med titeln Leadership and
Creativity in Research Groups. Hon konstaterar att
kreativa forskningsresultat kan ligga till grund för
innovationer och annan samhällelig nytta. Därför
är det viktigt att undersöka hur ledarskap utövas,
och kreativiteten påverkas, inom forskargrupper.
Olssons studier av biomedicinsk och bioteknisk
FoU visar att ledarna kan främja kreativiteten,
främst genom sin expertis och sociala förmåga.
Det handlar om att bistå med expertkunskaper,
koordinera gruppens forskning och dela ut uppgifter där lösningen inte är given. Bra forskningsledare visar även omsorg om sina medarbetare,
initierar externa kontakter och främjar självständighet. Lisa Olsson är verksam vid Göteborgs
universitet. [åk]

forska på dem utan att
begå patentintrång.
Eller själva driva en
kommersialiseringsprocess, om det är vad
de vill. Caroline Pamp
diskuterar även avvägningen mellan publicering och patentering. Att
publicera banbrytande
forskningsresultat i en
ansedd tidskrift är många forskares dröm. Men
Pamp konstaterar att publicering innebär att en
annan aktör kan forska vidare på resultaten och
patentera dem – utan att vara skyldig universitetet eller forskaren något. PRV:s generaldirektör
behandlar också detta tema i sin Åsikt, läs den på
sidan 24. [åk]

kontakta caroline.pamp@law.gu.se

kontakta lisa.olsson@gri.gu.se
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Sara Johansson har lagt fram sin avhandling vid Internationella Handelshögskolan
i Jönköping, IHH. Hon arbetar nu med
utredningar och ekonomiska analyser på
Jordbruksverket, men har även kvar en
deltidstjänst på IHH. Där är hon bland annat
kopplad till forskningscentrumet Rureg som
forskar om tillväxt och entreprenörskap på
landsbygden.

Exportörer väljer E4:an
text jonas gustafsson bild pia svensson

En stor del av ekonomin skapas i kunskapsintensiva storstäder. Men ett område där städerna inte dominerar lika starkt är inom export.
Många exportföretag söker sig till bra infrastruktur, snarare än till FoU. Däremot påverkar
kunskapstillgången vilken typ av produkter
företagen exporterar.
sara johansson är nationalekonom och
disputerade på avhandlingen Knowledge, Product Differentiation and Trade. I den har hon
studerat hur tillgänglighet till fou och högutbildad arbetskraft påverkar exportföretag i
olika delar av landet. Var finns de exporterande
företagen och varför?
– Jag blev tidigt intresserad av internationella kontakter, export och den delen av ekonomin. Regional ekonomisk geografi var jag först
inte så intresserad av. Bland annat på grund av
att geografin är svår att förändra. Men när jag
hade läst en del förstod jag att de geografiska
aspekterna är jätteviktiga. Man kan inte förstå
hur ekonomin fungerar om man inte förstår
de geografiska förutsättningarna, säger Sara
Johansson.

en stor del av den senare tidens ekonomiska forskning har handlat om urbanisering och
vikten av att finnas i händelsernas centrum.
Ta till exempel modebegrepp som kluster och
regionala innovationssystem, eller kändisprofessorn Richard Floridas forskning om städers
attraktionskraft.
– Men det är egentligen mer intressant att
www.esbri.se

förstå varför någon startar företag i glesbygdsregioner. Det är inte så svårt att förstå varför
man startar i Stockholm, där har man ju nära
till allt.
Johanssons forskning visar att export faktiskt inte är så koncentrerat till storstäder som
man kan tro.
– Exporten är hög ifrån områden där infrastrukturen är bra. Många exportföretag ligger
i stråk längs större vägar som e4:an och e6:an.
Det har såklart med logistik att göra. Vägnätet
ger bra tillgänglighet till både den inhemska
och den utländska marknaden.

en anledning till att export inte koncentreras till storstäder är att hemmamarknaden
minskar i betydelse för exporterande företag.
Då minskar också fördelen med att ligga i storstädernas absoluta närhet. Sedan behöver det
ju inte vara samma företag som skapar produkten som säljer den till utlandet. Företaget
som tar fram produkten kan mycket väl ligga
i en storstad, medan exportföretaget ligger
någon helt annanstans – exempelvis längs
e4:an.
Forskningsmiljöer, som framförallt finns i
storstäder, är alltså inte avgörande för mängden export från en region. Men tillgänglighet
till forskning och högutbildad arbetskraft
ger ändå tydliga avtryck i en regions exportflöden. Företag i kunskapsintensiva regioner
exporterar fler produkter, och produkter med
ett relativt sett högt värde. Från sådana regioner exporteras alltså mer differentierade och

avancerade produkter. Det gör att företagen
blir mindre utsatta för konkurrens från lågkostnadsländer.
Forskning och kunskapsintensiv produktion behöver inte nödvändigtvis resultera i
högteknologiska produkter, poängterar Sara
Johansson. Det kan ligga avancerad fou även
bakom produkter som vid en första anblick ser
enkla ut.
– Det här är intressant för innovationspolitiken. Man bör inte stirra sig blind på
högteknologiska exportprodukter, utan bredda
perspektivet. Tänk hur mycket forskning som
ligger bakom till exempel avancerade produktionsprocesser som kanske främst används i
den inhemska tillverkningsindustrin.

johansson fr amhåller också att det
behövs olika typer av entreprenöriellt kunnande för att bli en framgångsrik exportör.
– När man ska börja exportera är det inte
främst teknisk kunskap och forskning som
behövs. Det är snarare kunskap om olika
marknader och affärskulturer som krävs för
att bli konkurrenskraftig på en internationell
marknad. Den här typen av kunskap verkar
kunna spilla över mellan företagen. Så här kan
det faktiskt finnas en anledning för exportföretag att ligga nära varandra. Det är ett tecken på
en klusterekonomi som grundar sig i exportverksamheten, säger Johansson.
kontakta sara.johansson@jordbruksverket.se
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porträttet | Henry Etzkowitz
henry etzkowitz, pappa till triple helix:

»Modellen har nästan fått eget liv«
text & bild jonas gustafsson

Henry Etzkowitz har använt sig av Norrköping som studieobjekt i sin forskning, men det är första gången han besöker staden.
Han imponeras av Norrköpings utveckling och gillar särskilt att man tagit tillvara de gamla byggnaderna i övergången till kunskapsekonomin.

Det är få förunnat att skapa en tankemodell
som används av såväl forskare som politiker
över hela världen. Professor Henry Etzkowitz
är en av dessa få förunnade. Han är upphovsmannen till konceptet Triple Helix som handlar
om samverkan mellan akademi, näringsliv och
det offentliga.
henry etzkowitz tillbringar en vecka i
Sverige, varav den mesta tiden i Linköping och
på universitetet där. Han är medlem i forskningscentrumets Helix advisory board, och är
här för sitt årliga besök.
Men Etzkowitz är också involverad i forskning som har den här regionen som studieobjekt. Bland annat deltar han i ett projekt
tillsammans med Linköpingsforskarna Peter
Svensson och Magnus Klofsten. Det handlar
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om kunskapsbaserad, regional utveckling i
Norrköping.
När vi träffas är de tre på besök i Norrköping
för att presentera sin forskning för en grupp
bestående av folk från kommunen, universitetet och det lokala näringslivet. Ett passande
sammanhang för en Triple Helix-anhängare
alltså.
Etzkowitz intresse för ämnet uppstod i samband med en studie av mit. Han upptäckte
att lärosätet i stor utsträckning samverkade
med näringslivet och det offentliga, och att
samarbetet verkligen bidrog till den regionala
utvecklingen.
– Sedan såg jag en liknande utveckling på
andra håll i världen, bland annat i Mexiko. Då
började jag tänka på det här som ett koncept,
säger Henry Etzkowitz.

Triple Helix-modellen är i dag vida känd, i
alla fall inom akademiska kretsar. På Google
Scholar får en sökning på begreppet drygt
32 000 träffar. Det finns en Triple Helix Association, där Etzkowitz är ordförande, som
regelbundet arrangerar konferenser. Nästa
konferens hålls vid Stanford University sommaren 2011.
– Modellen har nästan fått eget liv. Många
som använder den vet inte var den kommer
ifrån, eller kallar den något helt annat. I Indonesien kallas den exempelvis för abc-modellen. I utvecklingsländer ses den som en analysmodell, medan den i utvecklade länder mer
har blivit ett sätt att gå tillväga för att praktiskt
organisera den här typen av samarbeten.
Det bärande i modellen är kunskap. Men
bara kunskap i sig ger ingenting, menar Etz-

www.esbri.se

Det är viktigt att alla får lära sig entreprenörskap
kowitz. Då är det på sin höjd en potential. Det
finns många regioner med en stark kunskapsbas, men relativt liten utväxling på kunskapen.
Det måste också finnas en vilja att skapa något
med kunskapen som grund, och ett system för
att ta hand om innovationer och företag som
kommer ut av kunskapen.
– I min hemstad New York finns en jättestor
kunskapsbas, i form av universitet och kultur
med mera. Men det händer inte så mycket
baserat på kunskapen. Det sägs ofta att vi ska
bygga på kunskap från våra universitet. Nu,
sent omsider, börjar regionen ta ett steg mot
det.

enligt etzkowitz ser vi en andra akademisk
revolution. Den första var när universiteten
gick från att vara rena utbildningsinstitutioner
till att även syssla med forskning. Nu sker en
övergång mot att universiteten även sysslar
med det vi i Sverige ofta kallar för den tredje
uppgiften, alltså att på olika sätt aktivt samverka med omvärlden och bidra till samhällsutvecklingen.
– Vi kan inte se på universiteten som enskilda enheter. Vi måste se på dem utifrån sin plats
i regionen. Regionen får sitt värde genom universiteten och tvärtom.
– I den kunskapsbaserade ekonomin spelar
universiteten en viktigare roll. Tidigare var de
en sekundär institution. Nu är de även ansvariga för att ta fram kunskapen som ligger till
grund för den kunskapsbaserade ekonomin,
och de skapar nya företag på egen hand. När
universiteten tar den rollen, börjar andra institutioner i samhället också spela andra roller.
Staten var tidigare bara ansvarig för att skapa
regler, i dag är den också riskkapitalist. Företag
agerar lite som universitet, de har en hel del
forskning och tar utbildningsansvar. Alla spelar
på varandras roller och kan stimulera varandra,
säger Etzkowitz.
ett av hans förslag för att öka interaktionen mellan de tre sfärerna i Triple Helixmodellen och skapa det entreprenöriella universitetet, är något han kallar för ”Professors of
practice” och ”Researchers of practice” – alltså
ungefär praktiska lärare och forskare. Tanken är
att det ska bli lättare att röra sig mellan sfärerna
och att man ska kunna arbeta halvtid i två samtidigt. Hans idé har mötts av visst motstånd.
– Det finns en rädsla för att de som inte är
heltidsakademiker inte kommer att producera
tillräckligt med vetenskapliga artiklar. Min teori
är att de kommer att producera fler. De kommer att få mer inspiration och ha fler resurser
att ta ifrån eftersom de blandar teori och praktik, och rör sig i fler sfärer.
www.esbri.se

Han har också en tanke om hur den framtida
grundutbildningen på universitet och högskolor bör se ut. Visionen är en blandning mellan
den breda, amerikanska examensformen och
den klassiska europeiska examen som normalt
är inriktad mot ett expertområde. Det är en tredelad modell där man läser ett huvudämne, får
träning i entreprenörskap och innovation, samt
läser ett annat språk och kultur.
– Jag tror det är viktigt att alla får lära sig
entreprenörskap, inte bara de som studerar
ekonomi. Och att kunna något om ett språk
och en kultur förutom din egen är också viktigt. De flesta kommer att arbeta med folk från
andra kulturer eller jobba utomlands. Delar av
det här börjar komma in i utbildningar nu, men
det är ingen som har det som system ännu.
Etzkowitz andra stora intresseområde är kön
kopplat till forskning, innovation och entreprenörskap. Han har bland annat skrivit mycket
om den så kallade Athenaparadoxen, efter den
grekiska gudinnan för vishet och krig. Den
innebär att kvinnor diskrimineras inom den
vetenskapliga världen, trots att alla ideal och

mer om henry
Namn Henry Etzkowitz
Bakgrund Disputerade 1969 på en avhandling i sociologi som handlade om organisationen av ett kooperativ i Brooklyn: ”I dag skulle vi ha kallat det för socialt
entreprenörskap, men det visste vi inget om då”. Blev
docent 1972 vid State University of New York, där han
hade en tjänst fram till 2005. Parallellt hade han olika
gästprofessurer, bland annat i Porto Allegre, Brasilien
och vid Lunds universitet. Mellan 2005 och 2009 hade
han en professur vid Newcastle University. Sedan
2009 är han gästprofessor vid Center for Innovation
and Communication, Stanford University.
Aktuell Som medlem i forskningscentrumet Helix
advisory board. Och som redaktör för en specialutgåva
av den vetenskapliga tidskriften Journal of Technology
Management & Innovation: ”The Gender Dimension
of Technology, Innovation and Entrepreneurship”.

I New York
finns en
jättestor
kunskapsbas
normer säger att akademin ska vara befriad
från sådana strukturer.
Just nu arbetar han på en bok som handlar
om att fler kvinnor än män lämnar akademin,
bland annat på grund av dessa hierarkiska
strukturer som missgynnar kvinnorna. En av
hans teorier är att många av kvinnorna i stället söker sig till nya forskningsrelaterade yrken
som tekniköverföring, vetenskapsjournalistik
och andra arbeten inom innovationssystemet.
– De här nya jobben som dyker upp kring
akademin kan hjälpa till att göra den mer jämställd. Jag tror också att en del av de barriärer
som har hindrat kvinnor inom akademin är på
väg att rivas, säger Henry Etzkowitz.

kontakta henry.etzkowitz@stanford.edu

mer av henry
Triple Helix: University-Industry-Government
Innovation in Action, Routledge, 2008
MIT and the Rise of Entrepreneurial Science,
Routledge, 2002
Athena Unbound: The Advancement of Women in
Science and Technology (tillsammans med Carol
Kemelgor och Brian Uzzi), Cambridge University
Press, 2000
Public Venture Capital: Government Funding Sources
for Technology Entrepreneurs (tillsammans med Magnus Gulbrandsen och Janet Levitt), Harcourt, 2000
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Språkkunskap
kan avgöra affärer

– Med direktkommunikation
är det lättare att ta ansvar för
affären, säger Kjell Ljungbo som
har disputerat på Language as a
Leading Light to Business Cultural
Insight.

text & bild christina eriksson

I en alltmer globaliserad värld ökar kraven på
god kommunikationsförmåga. I affärsvärlden
är flerspråkighet en tillgång för företagare som
vill bygga relationer på utländska marknader.
Det visar en avhandling från Stockholms universitet.
kjell ljungbos doktorsavhandling handlar
om interkulturell kommunikation och vilken
betydelse språket har för att göra affärer i Central- och Östeuropa. Ljungbo har under sammanlagt två års tid rest och bott i sju länder:
Ryssland, Polen, Serbien, Tjeckien, Ukraina,
Rumänien och Bulgarien. Han tillbringade två
till tre månader i respektive land för att lära sig
språket och affärskulturen.
– Det känns som det finns ett eftersatt konsumtionsbehov och en vilja att komma ikapp
Västeuropa ekonomiskt och materiellt. Vi
behöver skaffa oss en ökad förståelse för dessa
länder, säger Kjell Ljungbo.
studien är baserad på 35 intervjuer med
bland annat svenska affärsmän och -kvinnor,
bankirer och diplomater. Ett av resultaten är
att språkkompetens underlättar affärerna. Den
kan skapa en god kundnärhet och ett successivt tillitsbyggande, något som är fundamentalt i affärer.
I just dessa länder, som många gånger har
svagare institutioner än länder i Västeuropa, är
högre kommunikativ och språklig kompetens
av stor vikt.
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– Det är viktigt att skapa ett win-win-tänkande. I dag finns ofta ett win-lose-tänkande
i dessa länder som genom åren präglats av
bland annat diktaturer, ockupation och ett
hierarkitänkande.
Språkkunskaper möjliggör ett informationsintag som ökar förmågan att tänka och agera
självständigt. De ger också en strategisk helhetsblick där man kan upptäcka och se affärsmöjligheter.
– Goda kunskaper i landets språk och kultur
kan vara avgörande för att vinna affären, medan bristfälliga kunskaper kan fälla en affär. Att
förstå landet, kulturen och kontexten skapar
personligt förtroende och ger absolut företagaren en klar fördel, säger Ljungbo.

– Företag har mycket att vinna på att ha
personal som talar flera språk än engelska. De
senaste åren har Sverige fokuserat mer och
mer på export av tjänster, något som ofta kan
kräva mer avancerad kommunikationsförmåga än varuexport.
– Realistiskt sett är det lättare för ett mindre
företag att göra affärer i sin egen världsdel, i
vårt fall Europa. Det har mycket att vinna på
affärer med Östeuropa samt att anställa personal som talar landets språk. Behovet av kunskaper i landets språk torde också vara större
för små företag än för stora företag. Storföretagen kan ju lättare anställa engelsktalande lokal
personal, säger Kjell Ljungbo.

kontakta klj@fek.su.se
för svenska företag finns stora affärsmöjligheter i Central- och Östeuropa. Speciellt
inom verkstadsindustrin, som står för cirka
hälften av Sveriges totala varuexport. Inom
denna sektor har Sverige under decennier förlorat marknadsandelar, även i dessa länder.
– Det som är svårt för dem kan vara lätt för
oss, och vice versa. Det kan exempelvis vara
lättare för oss att vinna stora marknadsandelar medan vissa administrativa och praktiska
saker – som är enkla här – kan vara svåra där.
Resultaten visar även att företag kan få en
ökad effektivitet med direkt kommunikation.
Exempelvis undviker man användande av tolkar, något som kan medföra förseningar samt
brist på tillit och sakkunskap.

råd till företagare
som vill utomlands
• Skaffa en bild och
förståelse av affärskulturen
• Se till att ha språkkompetens inom företaget
• Var lyhörd, uthållig och ha tålamod
• Visa motparten respekt och uppskattning

www.esbri.se

Innovativ policy
föder gaseller

63%

Åsa Lindholm Dahlstrand och Lois Stevenson är
författare till Innovative entrepreneurship policy:
linking innovation and entrepreneurship in a
European context. Artikeln har publicerats i den
nya tidskriften Annals of Innovation & Entrepreneurship (nr 1, vol 1, 2010). Författarna konstaterar
att de flesta länder hanterar entreprenörskap och
innovation som två separata policyområden. De
menar dock att det finns en poäng i att integrera
dessa områden till ett slags ”innovativ entreprenörskapspolicy”. Mycket av den entreprenöriella
aktiviteten involverar också innovation. Och i
innovationsprocesser och kommersialisering
spelar ofta den entreprenöriella kapaciteten en
viktig roll. Genom att beakta både innovation och
entreprenörskap får vi kanske se fler företag med
gasellpotential. [åk]

av svenskarna har stort
förtroende för forskare.
Samtidigt tror 21%
att astrologi är en
vetenskap
Källa: Vetenskap och allmänhet

19 november höll Ungt forskarforum, ett nätverk
för unga entreprenörskapsforskare, en workshop
i Stockholm. På bilden: Karl Wennberg, Kristina
Nyström, Anders Broström, Marcus Box, Sara
Thorgren, Karl Palmås och Erika Färnstrand
Damsgaard. [jg]

kontakta lindholm.dahlstrand@hh.se

Stor förändring med små medel
Inom den globala, mogna bilindustrin utgör Volvo Cars ett relativt litet företag.
Hur handskas de med det komplexa teknikskiftet från bensindrivna förbränningsmotorer till eldrivna hybrider? Radical innovation in a small firm: a hybrid electric
vehicle development project at Volvo Cars har publicerats i R&D Management (nr 4,
vol 40). Artikeln är författad av Hans Pohl och Maria Elmquist. De jämför Volvos
tillvägagångssätt med hur Toyota utvecklade den framgångsrika, men resurskrävande, Priusmodellen. I Volvos fall handlade det om att göra snabba framsteg med
små resurser. Det uppnåddes genom starkt målfokus, målmedvetna förändringar
av företagets värderingar, nära samarbeten med leverantörer av ny teknik, återanvändning av existerande teknik – och inte minst entreprenöriella anställda. [åk]

kontakta hans.pohl@vinnova.se

ta vara på improvisationen
Det finns en rädsla för det oplanerade. Det
konstaterar Lasse Lychnell, som disputerat vid
Handelshögskolan i Stockholm. Han vill i stället
uppgradera betydelsen av improvisation.

kringgick därför de nya rutinerna, och projektet såg ut att bli misslyckat. Tills ledningen
förstod medarbetarnas improvisationer och
åtgärdade vissa it-problem – som egentligen
låg utanför planen.
– Poängen är att det är först när nya system
verkligen används som man kan se effekten.
Det gäller att inte stirra sig blind på att allt ska
gå enligt planen. Utveckling och användning
måste i stället växelverka. Och människors
förmåga att improvisera bör ses som värdefull
information, snarare än en oönskad avvikelse
från planen.
– I verklighetens mangel testas resultaten på
riktigt. Ibland kan det vara nödvändigt att ändra planen. Målet är ju att åstadkomma positiva
förändringar – inte att till varje pris hålla fast
vid planen, säger Lasse Lychnell. [åk]

relaterad verksamhetsförändring. Processer
som formar växelspelet mellan utveckling och
användning. Han har följt ett it-relaterat föranvändning
ändringsprojekt på en liten resebyrå i Stockholm. Företaget har begränsade resurser, men
ändå ambitionen att åstadkomma värdefull
förändring. En inte helt ovanlig situation.
I det läget väljer många att lägga onödigt
mycket krut på att planera, och försöka styra
utvecklingen. Detta skedde även i Lychnells
fallföretag. Syftet med ett av projekten var
att effektivisera resebyråns informationshantering. Men förändringen skapade i stället krångel på försäljningssidan. Personalen
www.esbri.se

bild: Andreas Apell

lasse lychnells avhandling har titeln it -

Lasse Lychnell

kontakta lasse.lychnell@hhs.se
e n t r é 4 • 2010 |

19

esbrinytt

Catharina Håkansson Bohman

Clare Fairfield

Joanne Vliet

Tod Perry

Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum 2010:

600 deltagare på 4 orter
text jonas gustafsson bild viktoria davidsson
I oktober arrangerade Esbri Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum för sjunde året i rad. Det firades med ett större evenemang än någonsin,
sett till både antal orter och antal deltagare.
forumet var i år en hel vecka långt. Det
inleddes i Stockholm 25–26 oktober, drog vidare till Luleå och Skellefteå 26–27 oktober, för
att sedan avslutas i Lund 28–29 oktober. Totalt
deltog drygt 600 personer i de olika aktiviteterna. Under veckan diskuterades bland annat
hur man pitchar sitt företag för finansiärer,
möjligheter inom cleantech, samt hur det är
att ha staten som sin största kund.
Veckan inleddes med en forumdag i Stockholm. Den i sin tur inleddes med korta anföranden av Magnus Aronsson, vd Esbri,
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William Stewart, andreman på amerikanska ambassaden, och Catharina Håkansson
Bohman, statssekreterare på näringsdepartementet.
– Sverige och usa har mycket att lära av varandra när det gäller att främja grön tillväxt, sa
Håkansson Bohman.
– Esbri spelar en viktig roll för att göra forskningsresultat publika, fortsatte hon.
Först ut i själva talarprogrammet var Clare
Fairfield, vd för Concerto Ventures. Som riskkapitalist med över 25 år i branschen hade han
många goda råd att ge publiken, särskilt alla
entreprenörer. Hans anförande handlade om
hur man finansierar sitt företag i turbulenta
tider.
– Vänta så länge ni kan med att jaga risk-

kapital, det är dyra pengar. Och när ni väl
bestämmer er för att göra det, sök er till en
riskkapitalist som passar just ert företag. Ni
kommer aldrig bli undantaget i någons investeringsportfölj, hur gärna ni än vill tro det, sa
Fairfield.
Ett annat råd han skickade med alla entreprenörer var att det är värdefullt att delta i
konferenser som Sweden-u.s. Entrepreneurial
Forum. Det är ett bra sätt att få input och nya
kontakter. Han varnade också för att entreprenörskap inte är något man bara slutar med,
utan snarare en livslång karriär – eller en ”dödlig sjukdom” som han uttryckte det. Men det
är inte en helt lätt karriär.
– För en entreprenör är det alltid turbulenta
tider, frågan är hur turbulenta.

www.esbri.se

joanne vliet från u . s. Department of
Commerce pratade bland annat om de olika
stödsystem som finns att tillgå för företagare
som vill etablera sig i usa. Framförallt fokuserade hon på Silicon Valley där hon är verksam.
Hon rekommenderade att man vänder sig till
Invest in America, en statlig organisation med
uppdrag att främja utländska investeringar i
usa. Annars påpekade hon att det faktiskt på
många sätt är ganska odramatiskt att komma
utifrån till Silicon Valley.
– En bra idé är en bra idé. Det spelar ingen
roll var den kommer ifrån. Vi har en väldigt
hög andel utlandsfödda i Silicon Valley. Ungefär hälften av alla start-ups grundas av invandrade entreprenörer.
I Silicon Valley finns också ett väloljat stödsystem som är vant att ta hand om nya idéer,
oavsett om de kommer från privatpersoner,
företag eller akademin.
– Silicon Valley är en start-up-maskin, sa
Joanne Vliet.
Dag två i Stockholm hölls två parallella
seminarier, ett om entreprenöriella möjligheter inom cleantech och ett om hur man bäst
pitchar sin affärsidé.
Nästan hela den amerikanska delegationen
åkte sedan norrut för arrangemang i Luleå och
Skellefteå. Veckan rundades av i Lund fredagen
29 oktober.

Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum 2010 arrangerades av Esbri, näringsdepartementet och U.S.
Department of Commerce. Regionala medarrangörer var Dare, Luleå tekniska universitet,
Tillväxt Skellefteå, Umeå universitet och Lunds
universitet.
Huvudpartners var Energimyndigheten, Tillväxtverket och Vinnova. Mediepartner var tidningen
Entreprenör. Nätverkspartners i Stockholm var
Connect, Go Stanford, Sting, SSES, Sacc, Tie och
Venture Cup.

www.esbri.se

bild: Viktoria Davidsson

Tod Perry från National Renewable Energy
Laboratory pratade om möjligheter inom
cleantech i usa och Sverige. De ligger i att
ta reda på vilken expertis man har och vilka
resurser som finns tillgängliga – och sedan
kombinera dessa två på bästa sätt.
– Sverige har mycket bra naturresurser för
förnybar energi, bland annat vind. Och det är
viktigt eftersom det ju inte går att påverka, sa
Tod Perry.
Några konkreta möjligheter han pekade på
för Sverige var: 1) Smarta elnät – vi är bra på it
och har ett välutvecklat elnät. 2) Biobränsle –
vi har en stark bioteknikbransch och lång erfarenhet från träindustrin. 3) Offshorevindkraft
– vi har en utvecklad aerodynamisk industri
och en bra kustlinje.
– Allt det här sammantaget leder förhoppningsvis till konkurrenskraft.
Glada prisutdelare och mottagare: Magnus Aronsson, Signhild Arnegård Hansen, Rafael Bermejo, Maroun Aoun
och Anna-Karin Hatt. Detta var det tredje Esbri-priset som delats ut någonsin.

Esbri-priset gick till IFS
Internationella Företagarföreningen i Sverige
(IFS) tilldelas det tredje ”Esbri-priset – För
entreprenörskap”. Det avslöjades på SwedenU.S. Entrepreneurial Forum, 25 oktober 2010.
Prisutdelare var Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister.
– tack för att jag fått möjligheten att delta
vid Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum. Det
är första gången jag är här, men jag hoppas att
det inte blir den sista, sa Anna-Karin Hatt.
– Som nytt statsråd i näringsdepartementet ser jag fram emot att lära mig mer om det
entreprenöriella klimatet, och om initiativen
för att stimulera entreprenörskap och tillväxt.
Jag är övertygad om att initiativ i usa kan fungera som inspiration för oss här i Sverige.
Därefter läste Hatt upp juryns motivering.
I den står bland annat att ”Årets mottagare
av ’Esbri-priset – För entreprenörskap’ har
genom rådgivning, coachning och finansiering lyft många nybyggare till nya höjder.
Tidigt uppmärksammade de hur ett mer jämlikt företagsklimat bidrar till en positiv samhällsutveckling, och att ’Lika möjligheter ökar
tillväxten’ […] Sedan 1996 har ifs konsekvent

och med uthållighet arbetat för att stödja företagare med utländsk bakgrund.”
Sedan kom Rafael Bermejo, ordförande ifs,
och Maroun Aoun, vd ifs, upp på scenen för
att ta emot skulpturen ”Vinge” av Henrik Allert.
De belönades även med blommor, diplom och
publikens hyllningar.
– Tack, det här är en stor ära för oss. Allt började 1996, vid ett köksbord. ifs har verkligen
gjort en entreprenöriell resa, och vi har lärt oss
mycket under åren som gått. ifs har hela tiden
fokuserat på att stödja invandrade företagare.
Det vill vi fortsätta att göra även i framtiden,
sa Rafael Bermejo.
– Jag är både glad och stolt över att ifs har
fått Esbri-priset. Jag vill passa på att tacka alla
ifs rådgivare som finns runtom i landet, och
som träffar och hjälper entreprenörer varje
dag, sa Maroun Aoun.
– I dag inser de flesta att Sverige behöver
mobilisera all kompetens för att stå sig i den
globala konkurrensen. Vi på Esbri vill uppmuntra ifs att fortsätta sitt viktiga arbete, sa
Esbris vd Magnus Aronsson. [åk]

läs mer på www.esbri.se/esbripriset

Presentationer, filmklipp och annat material från

Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum
finns på www.esbri.se/sweden-us-2010
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personnytt
vinit parida, Luleå tekniska universitet, får Norrbottensakademins forskarpris
på 20 000 kronor. Parida disputerade i
april 2010 på en avhandling om teknikbaserade småföretag.
kristina nyström är verksam vid
Ratio och kth. 22 september höll hon sin
docentföreläsning ”The role of entrepreneurship, industrial dynamics and institutions for economic growth”.
Forskningsgruppen Kite vid Linköpings
universitet får 14 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond för att fortsätta sin
forskning kring innovation och kunskapsintegration i internationellt konkurrerande företag. I samma veva tar fredrik
tell över som programchef för Kite efter
christian berggren.

joakim wincent och
sara thorgren, Luleå
tekniska universitet har
fått 2 553 000 kronor
från Vetenskapsrådet för
att studera entreprenörers passion.

alexandra waluszewski, professor
i företagsekonomi, särskilt relationer mellan vetenskap, teknologi och samhälle, vid
Uppsala universitet, har valts in i Iva.
Tenzingpriset är uppkallat efter Sherpan
Tenzing Norgay som hjälpte Edmund Hillary att bli först i världen upp på Mount
Everest 1953. Priset är på 100 000 kronor
och delas sedan 2009 ut till en vägledare.
I år går det till kaj mickos , professor emeritus i innovationsteknik, för att ”genom
mentorskap ha hjälpt mer än tusentals
idérika personer att kommersialisera sina
produkter”.

boktips
titel Socialt företagande
– Den nya typen av kapitalism
som tjänar mänsklighetens
mest trängande behov
författare Muhammad Yunus
förlag Bookhouse
isbn 978-91-89388-54-3

titel Zombie Economics – How
Dead Ideas Still Walk among Us
författare John Quiggin
förlag Princeton
University Press
isbn 978-0-691-14582-2

Muhammad Yunus är främst känd som mottagare av Nobels fredspris och för att med
sin Grameen Bank ha skapat mikrokrediten.
Men han är också professor i nationalekonomi och författare, här med sin tredje bok.
I Socialt företagande ger han sin syn på ett
begrepp som i dag används flitigt, med ganska olika innebörd. För Yunus innebär socialt
företagande en ny form av kapitalism som
inte är vinstmaximerande, utan sätter sociala
mål främst. Han menar att entreprenörskap
är en viktig del i den mänskliga naturen,
och att socialt företagande är ett nytt sätt att
ge uttryck för detta. I boken förklarar han
hur det går till, med exempel från sina egna
erfarenheter som social företagare. Även
utgivningen av boken präglas av Yunus anda.
Finansieringen kommer via crowd sourcing
och den svenska översättningen är ett crowdprojekt med tio inblandade. [jg]

En vampyr dödar man med en påle genom
hjärtat. Varulvar fälls säkrast med silverkula.
Zombies kan vara svårdödade – eftersom de
redan är döda – men brukar gå att stoppa
med ett skott i huvudet. Men hur dödar man
en ekonomisk idé som har gjort sitt, fast
likt en zombie ändå lever vidare? I Zombie
Economics går John Quiggin igenom olika
nationalekonomiska tankegångar som han
menar har överlevt sig själva, bland annat
hypotesen om effektiva marknader och den
dynamiska stokastiska jämviktsteorin. Hans
huvudzombie är den extrema marknadsliberalismen. Dessa ideal lever vidare, trots
att de ledde fram till den senaste finansiella
krisen. En anledning till att idéer är svårdödade är, enligt Quiggin, att akademin
rör sig långsamt. Fast han poängterar att vi
måste hitta ett sätt att döda dem, åtminstone
om vi vill undvika ännu en kris. [jg]

Fält med historia
Entreprenörskap betraktas ofta som ett ungt
forskningsfält, utan någon vidare historia
att lära av. Fel, fel, fel, menar författarna till
Historical Foundations of Entrepreneurship
Research, och uppmanar oss att inte återuppfinna hjulet.
entreprenörskapsforskningen som

Professor jarna heinonen , Åbo universitet, leder ett fyraårigt forskningsprojekt kring kön och tillväxt i familjeföretag.
Projektet tilldelas ett anslag på 550 000
euro från Finlands Akademi.
Högskolan i Halmstad har fått en ny
professor i industriell organisation med
inriktning mot innovation och technology
management: mike danilovic .

agneta marell, kommundirektör i
Örnsköldsvik och professor i företagsekonomi, har utsetts till vicerektor för samverkan och innovation vid Umeå universitet.
Hon har tidigare varit rektor för Handelshögskolan vid samma lärosäte.
Bytt arbetsplats, beviljats medel eller fått pris?
Tipsa oss! entre@esbri.se
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eget fält växte fram under 1970- och 80-talen.
Intressanta forskningsuppslag och fräscha
forskningsanslag resulterade i att forskare från
många olika områden strömmade till. Fältet
växte explosionsartat under de kommande
årtiondena.
Trots entreprenörskapsforskningens relativt korta historia på egna ben, finns mycket
att lära av att se bakåt. Det menar i alla fall
Hans Landström, professor vid Ekonomihögskolan och Circle, Lunds universitet, och Franz
Lohrke, professor i entreprenörskap vid Brock
School of Business, Samford University, usa,
som är redaktörer för boken.
I sitt inledningskapitel framhåller de värdet i
den forskning som bedrevs under fältets barndom. Den höll hög kvalitet, var praktiknära
och kan tjäna som förebild för dagens forskare,
menar de. Det finns också en hel del entreprenörskapsrelaterad forskning som är betydligt

äldre än 30–40 år. Tidiga bidrag från 1800- och
1900-talen kan lära oss mycket, enligt Landström och Lohrke. En anledning att se bakåt är
för att lära mer om de teorirötter som ligger till
grund för dagens entreprenörskapsforskning.
Boken innehåller en rad svenska bidrag,
bland annat från Frédéric Delmar, Jonas Gabrielsson, Lennart Schön och Johan Wiklund.
Henrik Berglund skriver i ett kapitel, tillsammans med Saras Sarasvathy, om entreprenörer
och beslutsfattande. Redan 1959 behandlades
detta ämne för första gången, enligt författarna. Det var psykoanalytikern Heinz Hartmann som skiljde mellan hur managers och
entreprenörer fattar beslut.
Boken gavs ut i oktober 2010 av Edward
Elgar. isbn-numret är 978-1-84720-919-1. [jg]
www.esbri.se

titel Finansiering af
innovativ virksomhed
författare Erik Søndergaard,
Bjarke Tinten & Henrik Kjær
förlag Academica
isbn 978-87-7675-792-2

Hur kan man finansiera starten av en ny,
innovativ verksamhet? Det är den centrala
frågeställningen i Finansiering af innovativ
virksomhed, skriven av Erik Søndergaard,
Bjarke Tinten och Henrik Kjær. De tre författarna går igenom viktiga områden som
verksamhetens utvecklingsfaser och finansieringsbehov, due diligence, fördelning av
ägarskap och immaterialrätt. De diskuterar
också exitstrategier. De menar att företagets
utveckling är avhängig det värde som projektet förväntas ha för de första investerarna.
Ett avsnitt handlar därför om beräkningar av
likviditet och nutidsvärde. Kapitlen avslutas
med frågor, uppgifter och fallbeskrivningar
där läsaren kan testa sitt lärande. Boken vänder sig i första hand till ekonom- och ingenjörsstudenter som redan har vissa kunskaper
om hur man exempelvis skriver affärsplaner
och upprättar en budget. [åk]

titel The Microtheory of
Innovative Entrepreneurship
författare William J Baumol
förlag Princeton
University Press
isbn 978-0-691-14584-6

88-årige nationalekonomen William Baumol, som ofta nämns som en het kandidat
till nobelpriset i ekonomi, är still going
strong. I år kom han ut med ännu en bok:
The Microtheory of Innovative Entrepreneurship. Han konstaterar att entreprenörers
stora betydelse för tillväxt och välfärd är
allmänt accepterad i dag, men att det tog
längre tid för nationalekonomerna att ta
dem till sitt hjärta. Framsteg har skett inom
makroteorin, men inom mikroteorin har de
fortfarande ingen framträdande roll. Detta
vill Baumol ändra på. I boken föreslår han
hur entreprenörer, uppfinnare och företagare
kan inkluderas i standardmodellerna. Han
skiljer mellan innovativa entreprenörer, som
genererar nya idéer och sätter dem i bruk,
och kopierande entreprenörer, som startar
företag som inte nödvändigtvis är nya för
marknaden. [åk]

titel Soft Innovation. Economics, Product Aesthetics and
the Creative Industries
författare Paul Stoneman
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-957248-9

Soft Innovation. Economics, Product
Aesthetics and the Creative Industries handlar om innovationsprocessens ”mjukare”
sidor: estetik, design, kreativitet och kreativa
industrier. Författaren Paul Stoneman menar
att innovationslitteraturen oftast fokuserar
på teknologisk eller funktionell utveckling.
Han har ett bredare perspektiv och anser att
innovation kommer i många former. Som
exempel nämner han skrivandet av en bok,
produktionen av en film, lanseringen av
en reklamkampanj och designen av en ny
möbelserie. Men den mjuka, estetiska innovationen existerar inte bara inom kreativa
industrier. Stoneman finner den också inom
branscher som livsmedel, finansiella tjänster och läkemedel. I boken diskuterar han
fenomenets utbredning och frekvens. Han
behandlar också dess samhällspåverkan och
policyimplikationer. [åk]

Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips
Jan 2011
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Onsdag

Evenemangstips
Småföretagsdagarna
26–27 januari 2011
Örebro
AGSE International Entrepreneurship
Research Exchange
1–4 februari 2011
Melbourne, Australien
Babson College Entrepreneurship
Research Conference
8–11 juni 2011
New York, USA
2nd International Conference
on Sustainability Transitions
3–15 juni 2011
Lund
Fler evenemang finns på
www.esbri.se/konferenser

www.esbri.se

ICSB tar oss
tillbaka till framtiden
Jättekonferensen ICSB (The International
Council for Small Business) arrangeras nästa år
i Stockholm. Forskare, utbildare, policyskapare
och praktiker från hela världen välkomnas till
huvudstaden 15-18 juni 2011. Professor Hans
Rosling är en av huvudtalarna. Temat för konferensen är ”Back to the Future – Changes in
Perspectives of Global Entrepreneurship and
Innovation”, och abstracts ska lämnas senast
15 januari. Lokala arrangörer är Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket, Esbri deltar
som partner. [åk]

Mer information och call for papers finns på www.icsb2011.org
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Läs bland annat om talangfabriker, radikal innovation
och attraktion som en drivkraft för lärande.
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»Patent ger frihet
och möjligheter«
Susanne Ås Sivborg är generaldirektör för Patent- och registreringsverket (PRV). Under
hösten lanserade PRV Svensk Patentdatabas, en webbtjänst där du kostnadsfritt kan söka
bland alla offentliga svenska patent och patentansökningar. Susanne Ås Sivborg nås på
susanne.sivborg@prv.se
en forskare är , med all rätt, stolt över det

investeringar, och vill ofta att man har lämnat
in en patentansökan. Helst bör man ha ett
patent redan innan man söker finansiering.

han eller hon har gjort. Det är otroligt viktigt
att publicera sitt forskningsresultat, och det så
snabbt som möjligt. Samtidigt vill de flesta att
det man kommit fram till, en innovation eller
ett forskningsresultat, ska leda till något som
är bra och användbart. Helst ska det också
inbringa inkomster – det har ju kostat pengar
att ta fram resultatet och den investeringen vill
man ha tillbaka.

genom att söka patent på sin uppfinning
eller sitt forskningsresultat har forskaren
större möjlighet att få tillbaka sina investerade
pengar. Publicering och patent hänger ihop,
och om man gör saker och ting i fel ordning
kan man förstöra sina möjligheter att få tillbaka investeringarna i framtiden.
Hur fungerar det här? Jo, för att få patent får
det man gör inte vara känt innan ansökan om
patent lämnas in. Förenklat kan man säga att
resultaten inte får publiceras innan. Man så
snart man har lämnat in sin ansökan är det
fritt fram att publicera det som täcks in av
ansökan. Patentansökningar publiceras 1,5 år
efter det att de lämnats in. Dessa publicerade
patentansökningar finns tillgängliga i databaser och utgör ett fantastiskt väl organiserat
bibliotek för den som söker kunskap inom och
om ett specifikt teknikområde.
Många tror att patent är besvärligt och dyrt.
Visst är det ett ganska komplicerat juridiskt
område – men det är inte omöjligt, och det är

att ha ett patentskydd ökar möjligheterna att själv bestämma över det man har gjort.
Med en patentansökan eller ett patent är det
du som avgör vad du vill göra med din innovation eller ditt forskningsresultat. Du kan
utveckla det själv, och då kan patentet ge dig
större möjligheter att få investerare intresserade av din idé. Du kan sälja det till någon annan,
med ett patent ökar värdet på det du gjort. Det
blir lättare att hitta köpare, och patentet gör
dem mer betalningsvilliga.
Du kan licensiera patentet till någon annan
som utvecklar det. Blir det lyckosamt kan du få
inkomster under en längre tid. Du kan då samtidigt behålla rätten att även göra något själv.
Eller så går du in i ett samarbete med någon
annan, och då är det viktigt att veta vem som
har gjort vad, och vem det tillhör.
Susanne Ås Sivborg

inte så dyrt som många tror. Framför allt inte
om man jämför med hur dyrt det kan bli om
man inte söker patent. Utan patent löper man
risken att någon annan kopierar ens produkt
eller idé så snart den blir känd. Det kan också
bli svårare att få investerare att intressera sig
för uppfinningen eller resultatet. De efterfrågar någon form av ”garanti” om att få igen sina

en patentansökan definierar på ett bra sätt
det du har gjort och gör det enklare i framtiden. Och sist men inte minst, med ett patent
kan du skydda dig och det du gjort. Du har
helt enkelt större möjligheter att hålla dina
konkurrenter borta – och göra det besvärligt
för dem.

Susanne Ås Sivborg
GENERALDIREKTÖR PRV
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