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Lärande, stöd 
och rekord
för precis ett år sedan skrev jag en ledare 
om att utbildning måste uppvärderas på uni-
versitet och högskolor. Då argumenterade jag 
för att en av forskningens viktigaste uppgif-
ter är att se till att studenterna tar del av den 
senaste kunskapen. På sidorna 8–9 kan du läsa 
om forskningscentrumet Cesis som gör det på 
ett tydligt sätt i sitt masterprogram. Läs också 
om entreprenöriellt lärande på sidorna 4–5.

I det här numret finns flera artiklar som 
lyfter olika perspektiv på stöd till företag. Det 
handlar om hur stöd fördelas mellan kvinnor 
och män, och om vilka branscher som pre-
mieras. På porträttsidan presenteras professor 
Mariana Mazzucato som har bestämda åsikter 
om statens roll för innovation.

Vi rapporterar även om några av de akti-
viteter som Esbri har hållit i under hösten: 
Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum arrange-
rades 20 oktober (se sidan 20) och 2 december 
avslöjades vinnarna i uppsatstävlingen Nytt & 
nyttigt (se sidan 21). Esbri är svensk värd för 
Global Entrepreneurship Week (gew) som 
gick av stapeln 17–23 november. gew  nådde 
all-time high i Sverige med över 300 aktivite-
ter på närmare 60 orter, med 130 partners som 
arrangörer. Ett stort tack till alla medverkande! 
Mer om årets gew – och om hur du kan bli en 
del av 2015 års firande – kommer i nästa num-
mer av Entré.

8 december arrangerade vi årets sista 
Estradföreläsning. Rubriken var ”Tillväxten 
hotar tillväxtföretag – myten om de snabbväx-
ande företagen”. Det har varit ett helt fantas-
tiskt Estradår, med rekordmånga deltagare. I 
samband med Estrad delade vi även ut Esbri-
priset till Ung företagsamhet. Läs mer och se 
repriser på www.esbri.se

Efter årsskiftet återkommer vi med nya akti-
viteter. I slutet av januari får vi besök av pro-
fessor John Mullins, London Business School. 
Han är vår första Estradör under 2015, temat 
på hans föreläsning är kundfinansierade före-
tag. Läs mer på sid 23, och på webben förstås.

God jul och gott nytt år,

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

Utan invandrande arbetskraft 
hade vi stått handfallna

Joacim Waara har skrivit en bok om 
arbetskraft, välfärd och tillväxt i Västsverige 

 

ledaren

Inte bara handelsmän
Handelsmännen var även kvinnor, redan på 1600-talet. Det visar  
Christina Dalhede i sitt kapitel i antologin Preindustrial Commercial 
History. Flows and Contacts between Cities in Scandinavia and North 
Western Europe (Preindustrial Research Group, 2014). Hon har stu-
derat hur Göteborgs handelsflotta interagerade med kontinenten. 
Kvinnor hade en aktiv roll i utbytet, som skeppsägare och handels-
kvinnor, med länder över hela Europa och i många olika branscher. 
Dalhedes slutsats är att det fanns en tidig ekonomisk frihet 
bland (vissa) kvinnor, som var mer spridd än många tror. [jg]

Sociala medier alltmer 
kommersialiserade
Sociala medier handlar mer och mer om 
marknadsföring. Gärna i skön förening 
med inlägg av mer privat karaktär. 
Avsändarna är ofta privatpersoner 
som anlitas av företag som vill 
sprida sitt budskap. Det visar Chris-
tofer Laurell i sin avhandling Com-
mercialising social media. A study 
of fashion (blogo)spheres (Stock-
holms universitet, 2014). Laurell 
menar att utvecklingen – sett 
ur företagens perspektiv – är 
positiv. De kan kontrollera 
en större del av innehållet 
i de olika sociala kanalerna 
jämfört med tidigare. Från 
konsumentens perspektiv är däremot 
förändringen mer problematisk. Det 
blir svårare att skilja kommersiellt 
innehåll från icke-kommersiellt, något 
som utmanar dagens lagstiftning kring 
marknadsföring. De nya förutsättning-
arna påverkar hur företag arbetar med 
marknadskommunikation och varumärkes- 
byggande. Laurells empiriska material 
består av 25 000 blogginlägg från svenska 
mode- och livsstilsbloggar. [jg]

kontakta christofer.laurell@sbs.su.se

Sverige är världstrea på kvinnors 
entreprenörskap, efter USA och Australien.
Källa: Gender Gedi 2014     3

150 år 
av svensk 
företagsamhet
I år är det 150 år sedan den all-
männa näringsfriheten (som för-
visso inte omfattade gifta kvinnor) 
trädde i kraft i Sverige. Förordningen, 
tillsammans med en rad andra refor-
mer, la grunden för vår moderna 
nation, och för en bred höjning av 
levnadsstandarden. Det svenska 
näringslivets historia 1864-2014 
(Centrum för Näringslivshistoria och 
Dialogos förlag, 2014) är en riktig 
tungviktare. Bokens 760 sidor hand-
lar om vilken roll företagen har spelat 
i den svenska ekonomiska historien. 
Den belyser de förhållanden som 
rådde under olika tidsepoker när det 
gäller bland annat politik, handel, 
institutioner, finansmarknad, teknisk 
utveckling och entreprenörskap. 
Många kända och okända företagare 
lyfts fram. Författare är ekonom-
historikerna Mats Larsson (red), Lena 
Andersson-Skog, Oskar Broberg, 
Lars Magnusson, Tom Petersson och 
Peter Sandberg.  [åk]
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kåre moberg har undersökt effekterna av 
utbildning i entreprenörskap på grundeskole- 
och universitetsnivå i Danmark. Hans avhand-
ling bygger på två undersökningar som sträcker 
sig över längre tid. En fokuserar på tre kullar 
av danska niondeklassare som följs under flera 
år. I den andra undersöks tolv danska master-
program, åtta inom entreprenörskap/innova-
tion och fyra i en kontrollgrupp (i dagsläget har 
projektet utökats med fler program i Danmark, 
men även i Sverige och Finland). Moberg pre-
senterar sina resultat i doktorsavhandlingen 
Assessing the Impact of Entrepreneurship Edu-
cation – From ABC to PhD.

Vilka effekter en utbildning har är viktigt för 
många. För politiker, för lärarna och för elev-
erna. Men det är ingen lätt sak att utvärdera 
utbildning. Vissa entreprenörskapsutbildning-
ar kan medföra extra stora mätutmaningar. 

– Ibland stirrar man sig blind på att mäta 
attityder och inställning till företagande. Då är 
man inte i samspråk med de mål som utbild-
ningarna har. Nu pratas det ju mycket om 
entreprenöriellt lärande. Då ligger fokus inte 
på att skapa företagare, utan på att göra delta-
garna entreprenöriella – i meningen att ta sig 
för saker.

– Entreprenöriellt lärande som begrepp har 
ett pedagogiskt perspektiv. Det ligger närmare 
lärarnas egen livsvärld än entreprenörskap 
som eget ämne. Det är inte så många lärare 
som har en egen koppling till entreprenörskap 
i betydelsen driva företag.

Här finns en viss begreppsförvirring. Många 
som pratar om utbildning i entreprenörskap 
menar helt olika saker. När man utbildar entre-
prenöriella individer, alltså inte nödvändigtvis 
företagare, handlar det om att utveckla icke 
kognitiva egenskaper som handlingskraft, hur 
man reagerar på nya möjligheter och hur man 
hanterar osäkerhet. Dessa är svåra att utbilda i 
– och att mäta. I alla fall med traditionella prov 
eller läxförhör.

ett av kåre mobergs resultat är att entre-
prenöriellt lärande som pedagogisk metod ger 
ökad skollust och mer motiverade elever.

– Det handlar om vilka undervisningsmeto-
der som används, och om den roll som läraren 
får gentemot eleverna. Det blir en mer väg-
ledande roll, i kontrast till den bedömande 
roll som lärare traditionellt har haft. Entrepre-
nöriellt lärande har en väldigt positiv effekt på 
skolmotivationen.

bild: M
aria Skjaerbaek 

Om målet med utbildningen är att skapa 
företagare är det snarare kognitiva egenskaper 
som ska utvecklas. Som exempelvis hur man 
skriver en affärsplan, utvärderar en idé eller tar 
fram en finansiell plan. 

– För elever på grundskolan, som ofta är 
ganska långt ifrån arbetsmarknaden, kan 
sådan kunskap kännas irrelevant, konstaterar 
Kåre Moberg.

– Vi har haft en stark policypush för att 
utbilda fler företagare. Men lärarna har inte 
varit med på tåget och har inte riktigt vetat 
hur de ska gå tillväga. Då landar det ofta i ren 
katederundervisning i bokföring och redovis-
ning. I bästa fall leder det till att intentionen att 
starta företag ökar. Men samtidigt sjunker tro-
ligen elevernas studiemotivation. Det är klart 
att man kan hitta kombinationer, där både 
företagandefärdigheter och studiemotivation 
främjas. Men tyvärr blir det ofta antingen eller. 
Inte minst på grund av resursbrist.

Entreprenörskap i utbildningen är ett ämne som engagerar. 
Politikerna vill få fler att starta företag, men många lärare 
känner sig exkluderade från diskussionen. En utmaning är att 
utvärdera utbildningarna, som ser mycket olika ut.

– Sammanfattningsvis har entreprenörskapsutbildning en 
positiv effekt. Men det beror mycket på typ av utbildning och 
på vilka mål man har, säger Kåre Moberg.

Kåre Moberg är anställd på Fonden för Entreprenörskap i Dan-
mark. Han har bedrivit sitt avhandlingsprojekt som industridok-
torand, och lägger fram avhandlingen vid Copenhagen Business 
School. Moberg fortsätter nu sina studier av entreprenörskaps-
utbildning med fler program, i fler länder.

text jonas gustafsson
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Kåre Moberg ser gärna mer av den entrepre-
nöriella, handlingsinriktade undervisningen 
genom hela skolsystemet. I senare delen av 
gymnasiet och uppåt kan det även vara berät-
tigat med företagande på schemat. Eleverna 
är närmare yrkeslivet och en allt större del av 
dem kan komma att ägna sig åt  företagande 
efter studietiden. 

– samtidigt gäller det att inte slarva bort 
elevernas motivation. Här brottas man med 
traditioner i skolsystemet. Vi måste klä lärar-
na i kompetens för att klara av olika typer av 
undervisning.

På masterprogrammen är studenterna när-
mare en eventuell karriär som entreprenörer, 
i bemärkelsen starta företag. Sedan är det 
långtifrån alla som startar företag efter fär-
dig utbildning. Och det är helt i sin ordning, 
menar Moberg. 

En utmaning på masterprogrammen är att 
få studenterna att driva verklighetsanknutna 
projekt som samtidigt är tillräckligt avance-
rade för den nivån på undervisning. Många 
program litar inte på att studenterna själva 
klarar av att hitta på den typen av idéer. I stäl-
let samarbetar de med befintliga företag, där 
studenterna får jobba med verkliga projekt. 

– Det gör studentrollen ganska fast. Studen-
terna går ut i verksamheterna och applicerar 
exakt det de lärt sig i klassrummet. Studen-
terna utvecklas mer om de tillåts driva helt 
egna projekt, utan koppling till någon befintlig 
verksamhet. De blir mer motiverade och mer 
engagerade i utbildningsprocessen.

– Jag förstår universitetslärare som menar 
att studenterna inte har tillräckligt bra idéer, 
men då gäller det att hitta sätt som låter dem 
känna ägandeskap kring projektet ändå. Det 

handlar om att lära sig på samma sätt som 
entreprenörer lär sig.

Mobergs studier bygger på flera olika mät-
metoder. Bland eleverna från grundskolan 
har han framförallt undersökt engagemanget 
i undervisningen och deras entreprenöriella 
attityd. Masterstudenterna har fått göra själv-
utvärderingar kring både kognitiva och icke 
kognitiva entreprenörskapsrelaterade egen-
skaper (så kallad entrepreneurial self-efficacy).

– Det är ett subjektivt mått, men har visat 
sig ha hög korrelation med vad studenterna 
faktiskt lär sig. Fördelen är att man kan mäta 
saker som exempelvis kreativ förmåga, som 
annars är svårmätt.

Politiker vill gärna att satsningar på entre-
prenörskapsutbildning leder till att fler blir 
företagare. Något som ofta upprepas är att 
sådan utbildning bör införas tidigare i skol-
systemet. 

– Jag tror inte att man ska stirra sig blind 
på hur många nya företag som startas efter 
utbildningarna. Men att börja tidigt kan abso-
lut ha sina poänger. Givetvis med hänsyn till 
elevernas mognadsgrad. Klassiska teorier kring 
lärande visar att det tar tid att få verklig utväx-
ling på ny kunskap, så kallade multiplikator-

effekter. De icke kognitiva egenskaperna är det 
egentligen aldrig för tidigt för. 

– Det gäller inte minst elever som inte svarar 
så bra på traditionell undervisning. De tar ofta 
till sig entreprenöriell undervisning mycket 
bättre.

många policyåtgärder  handlar om att 
bygga en entreprenöriell kultur kring studen-
ter. Men studenterna är flyktiga, och försvinner 
efter studietiden. Kåre Mobergs råd till politi-
ker är att satsa på lärarna, de är mer trögrörliga. 
Det handlar om satsningar inom lärarutbild-
ningarna, men även på vidareutbildning av 
yrkesverksamma lärare. 

– Att undersöka effekterna av de utbildning-
ar som finns är viktigt. Och undersökningarna 
måste få ta tid, effekterna kommer inte över en 
natt. Sedan gäller det ju att undersökningarna 
tas på allvar. Utbildning är kostsamt och vi 
behöver veta hur vi bäst ska bedriva den, slår 
Kåre Moberg fast.

kontakta kaare@ffe-ye.dk

Vi måste klä lärarna i kompetens
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Miriam Bird har lagt fram sin avhandling om familjen som 
entreprenöriellt team vid Handelshögskolan i Stockholm. Efter 
årsskiftet börjar hon en ny tjänst som postdok på University of 
St. Gallen i Schweiz. Hon är fortsatt knuten till Handelshögsko-
lan som gästforskare.

kar processer som nyföretagande, företags-
tillväxt och ”exit”.

– Det korta svaret är att familjen påverkar 
företagandet mycket. På många olika sätt, 
säger hon.

Ämnesvalet var ganska självklart för Bird. 
Hon kommer själv från en familjeföretagar-
bakgrund: Hennes farmors mor drev skofabrik 
och hennes pappa är grossist i mattbranschen. 
Även systern är entreprenör.

– Jag har ett starkt personligt intresse för frå-
gorna. Samtidigt passade det bra forsknings-

Majoriteten av företagen i Sverige är familje-
företag. De är viktiga för ekonomin, sysselsätt-
ningen och tillväxten. Men spelar det någon roll 
att de är just familjeföretag? Miriam Bird fors-
kar om dynamiken mellan familj och entrepre-
nörskap. Hon menar att familjen är en bra plats 
att leta efter teammedlemmar till sitt företag.

i avhandlingen The Impact of the Family on 
Entrepreneurial Outcomes. The Role of Social 
Embeddedness undersöker Miriam Bird, med 
hjälp av kvantitativa data, hur familjen påver-

mässigt: När jag började mitt avhandlings-
projekt på Handelshögskolan i Stockholm för 
fyra år sedan inleddes ett projekt inom familje- 
företagande och generationsskiften tillsam-
mans med Internationella handelshögskolan 
i Jönköping. Det var en bra kombination av 
intresse och möjlighet. 

Det är egentligen inte så konstigt att många 
verksamheter hålls inom familjen, menar 
Miram Bird. Fler och fler företag är team-
baserade, den enskilda entreprenörshjälten 
är på väg ut. Och när man letar efter ett lämp-

text jonas gustafsson   bild franz pfluegl

Familjen är ett  
framgångsrikt team

Miriam Bird har lagt fram sin avhandling om 
familjen som entreprenöriellt team vid  
Handelshögskolan i Stockholm. Efter  
årsskiftet börjar hon en ny tjänst som postdok 
på University of St. Gallen i Schweiz. Hon är 
fortsatt knuten till Handelshögskolan som 
gästforskare.
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ligt team börjar man gärna i närheten – bland 
familj och vänner. 

– Att leta inom familjen är naturligt. Det är 
personer man tillbringar mycket tid med, och 
som man litar på. De kan ställa upp med resur-
ser, och kan kanske tänka sig att jobba gratis 
en tid. Att starta företag med familjen innebär 
trygghet och är för många ett sätt att boot-
strappa. Det ligger också nära till hands att dis-
kutera företagsidéer hemma runt köksbordet.

det finns givetvis utmaningar med att driva 
företag tillsammans med familjemedlemmar. 
Två olika sammanhang – familjen och företa-
get – ska mötas. Det kan leda till konflikter i 
båda sfärerna.

– Företaget och familjen har inte alltid 
samma mål. Eftersom en familj strävar efter 
harmoni, blir den ofta nepotistisk. Det kan till 
exempel innebära att man väljer att anställa 
en familjemedlem, trots att man skulle kunna 
hitta en bättre lämpad kandidat på annat håll.

– Utmaningen är att hitta en balans mellan 
de två olika sfärerna. Många familjeföretag 
lyckas inte med det. För att bli framgångsrik 
är det viktigt med tydliga strategier. Hur ska 
företaget utvecklas? Hur säkrar vi framtida 
generationsskiften, inom eller utom familjen?

Familjeföretagens mål kan skilja sig från 
målen i andra, ”vanliga” företag. Det är inte 
bara finansiella mål som vinstmaximering som 
gäller. Att hålla företaget levande inom familjen 
i flera generationer är ofta ett viktigt mål. Och 
att verka för den lokala omgivningens bästa, i 
ett långsiktigt perspektiv.

I sin avhandling visar Miriam Bird att regio-
nala faktorer påverkar startups olika, beroende 
på om de drivs som familjeföretag eller inte. 
Ekonomiska faktorer som regionens inkomst-

nivå, befolkningsstorlek och befolknings- 
tillväxt, påverkar framförallt antalet icke- 
familjerelaterade startups. För familje- 
företagen är sociala faktorer viktigare. Antalet 
familjestartups är större i lantliga regioner med 
många existerande småföretag och en allmänt 
positiv attityd gentemot småföretagande.

familjeföretag är generellt sett fram-
gångsrika och bidrar till sysselsättningen. Men 
vilken typ av familjerelation företagarteamet 
har påverkar hur framgångsrikt ett företag 
blir. Företag som drivs av makar går bättre än 
de som drivs av syskon, mätt i sysselsättnings-
tillväxt.

– Det kanske inte är så konstigt. Ett företag 
påverkas mycket av ritualer och traditioner. 
Och man har ju rätt olika relationer till sina 
olika familjemedlemmar. Ett syskon växer man 
oftast upp med, men väljer sedan kanske olika 
vägar i livet. En partner lever man ofta ihop 
med till vardags. Den relationen blir närmare, 
och kanske lyckas företagandet därför också 
bättre, säger Bird. 

Familjestrukturen påverkar även företagens 
exit, alltså deras utträde från marknaden. Går 
företaget i arv inom familjen, skiftas det externt 
eller stängs det helt enkelt ned? Familjens 
engagemang i företaget är en faktor som påver-
kar. Familjeföretag där två eller flera generatio-
ner är verksamma samtidigt stannar oftare kvar 
inom familjen. Om det finns många arvingar 
spelar också roll, liksom finansiell status. 

– Sammantaget tyder mina resultat på att 
det blir svårare att behålla starka band – och 
därmed komma överens – inom familjen när 
ägandet sprids ut. Ett annat resultat är att 
familjeföretag med en vd från den egna famil-
jen oftare skiftas internt. Familjeföretag som 

har finansiella problem skiftas ofta utanför 
familjen.

Bird har också kartlagt några skillnader mel-
lan familjeföretag som drivs av infödda respek-
tive utlandsfödda svenskar.

– Många invandrade svenskar blir egen-
företagare, bland annat för att de diskrimine-
ras på arbetsmarknaden. Det är vanligare att 
invandrare vänder sig till familjen för hjälp 
med exempelvis resurser och nätverk. Att ha 
företagande förebilder inom familjen påverkar 
huruvida invandrare väljer att bli – och förbli – 
företagare.

miriam birds bästa råd till policy är att inse 
hur viktiga familjeföretagen är för ekonomin, 
sysselsättningen och tillväxten. Inte minst på 
landsbygden. Familjeföretag väljer gärna att 
verka i sin hembygd, även om de ekonomiska 
förutsättningarna kanske inte är optimala. 
Regioner bör därför satsa på att skapa bra för-
hållanden för företagande och en öppenhet 
inför entreprenörskap. 

Birds råd till dem som verkar i familjeföre-
tag är att ta hänsyn till balansen mellan företag 
och familj. De bör också tänka långsiktigt och 
strategiskt kring frågor som generationsskifte.

– Familjen är en viktig resurs. Men den kan 
också bli en resursslukare, och skapa konflik-
ter. Familjerelationer kan bli väldigt känslo-
mässiga, ibland för känslomässiga. Då glöms 
företagssidan lätt bort. Det gäller att jobba på 
båda sidorna – företaget och familjen – för att 
få det att fungera. Då kan familjen bli ett starkt 
entreprenörsteam som bygger på solidaritet 
och en vilja att samarbeta, säger Miriam Bird.

kontakta miriam.bird@hhs.se

Utlandsfödda anställer fler
Eget företagande fungerar som en väg in på arbets-
marknaden för många med utländsk bakgrund. 
Men det handlar inte alls bara om levebrödsföretag. 
Invandrarföretag anställer fler och växer snabbare, 
jämfört med andra företag. Det visar Daniel Rauhut, 
Ellinor Torsein, Thomas Winman och Anna Karin 
Olsson i Integration, entreprenörskap och hållbar 
samhällsutveckling (Högskolan Väst, 2014). Tyvärr 
tar vi inte tillvara den här potentialen fullt ut, menar 
författarna. Personer med utländsk bakgrund får 
mindre stöd från samhället, i form av exempelvis 
finansiering och rådgivning. ”Integration är inte en 
etnisk fråga utan en konkurrensfråga för Sverige och 
vårt näringsliv”, säger Winman. [jg]

kontakta thomas.winman@hv.se

Tjänster skapar värde
Tjänster är det som just nu står för tillväxten i Sveriges ekonomi. Det slår Per Kristens-
son, Anders Gustafsson och Lars Witell fast i boken Tjänsteinnovation (Studentlitteratur, 
2014). Spotify, Klarna, Middagsfrid, Truecaller och Tocaboca är bara några exempel på 
svenska, relativt nya och framgångsrika, tjänsteföretag. Tjänster blir också allt viktigare 
som konkurrensmedel för tillverkande företag – det räcker inte att bara erbjuda en bra 
produkt. Tjänsteinnovationer samskapas med användare, förklarar författarna. En mat-
kassetjänst är så mycket mer än bara en kasse mat. Kunden slipper exempelvis åka till 
affären, stressa och ställa den obligatoriska ”vad-ska-vi-äta-till-middag”-frågan. Hen får 
kanske också nyttigare, mer varierad och annorlunda mat genom att anlita matkasse-
företaget. Allt detta upplevs som värde. [åk]
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lägga till grön ekonomi, berättar Hans Lööf.
Zara Daghbashyan är utbildningsansvarig 

för ”Economics of Innovation and Growth”. 
Hon tillhör också en av de första årskullarna 
som läste masterprogrammet. Daghbashyan 
kom till Sverige från Armenien med en kandi-
datexamen i nationalekonomi och matematik 
i bagaget. Hon ville fördjupa sina kunskaper 
och Cesis masterprogram passade som han-
den i handsken.

– Min kandidatuppsats handlade om eko-
nomiska tillväxtmodeller och jag ville lära mig 
mer om det. Jag gillade också att programmet 
innehöll kurser där man fick kombinera kun-
skaper i matematik och nationalekonomi. 
Dessutom hade jag en bra bild av Sverige och 
ville gärna studera här, säger Zara Daghbas-
hyan.

– det är jättekul att jag nu ansvarar för det 
program där jag en gång var antagen som stu-
dent. Eftersom jag har erfarenheter både av att 
vara student och att ingå i lärarkollegiet kan 
jag se utbildningens styrkor och svagheter. Det 
är till stor nytta när vi utvecklar programmet.

”Economics of Innovation and Growth” sjö-
sattes 2005 och löpte till en början över 1,5 år. I 
dag är programmet tvåårigt.

I vårt kunskapsbaserade samhälle är den inno-
vativa förmågan central. Individer som dess-
utom förstår entreprenöriella processer har ett 
stort försprång. Cesis har hittills examinerat 
ungefär 200 studenter som tränats i just detta, 
och fler står i startgroparna.

cesis startade 2004 och firar alltså tioårs-
jubileum i år. En av de första aktiviteterna som 
centrumet drog igång var masterutbildningen 
”Economics of Innovation and Growth”. Den 
ges på kth i Stockholm, och lockar ekonom- 
och ingenjörsstudenter från hela världen.

Hans Lööf är föreståndare för Cesis. Han var 
med när det begav sig.

– Vi blev kontaktade av universitet i Tyskland, 
Frankrike, Spanien och Italien. Tanken var att i 
ett eu-projekt skapa liknande utbildningar på 
våra fem lärosäten, och att studenterna skulle 
kunna välja var de ville läsa. I slutändan var det 
bara kth som faktiskt drog igång ett master-
program.

– Söktrycket var stort redan första året. När vi 
startade var innovation som ämne väldigt nytt, 
särskilt på kth. I dag har vi 200–300 sökande 
till utbildningens 20 platser. Kursplanen har 
ändrats en del, vi har till exempel ökat inslaget 
av entreprenörskap. Nu funderar vi på att också 

Praktiskt program i  
innovationsekonomi

– De första 5–6 åren var majoriteten av våra 
studenter utländska, främst från Asien och for-
na Sovjetunionen. I dag är 70 procent av våra 
studenter svenskar. 15 procent kommer från 
eu-länder, och resten från övriga världen. Skif-
tet beror dels på att det har införts en avgift för 
icke-europeiska studenter, dels på att utbild-
ningen har fått ökad popularitet i Sverige.

i  masterprogrammet  integreras bland 
annat mikro- och makroteori, ekonometri och 
entreprenörskap. Innovationsprocessen står 
i centrum, och kopplas till företagsdynamik, 
globalisering, handel och management.

– Ekonometrin är en viktig del av program-
met. Våra studenter lär sig dataanalys och att 
göra ekonomiska prognoser. De får ta del av 
toppforskning inom nationalekonomi, entre-
prenörskap och innovation. Och de får för-
ståelse för innovationers koppling till värde-
ökning, välstånd och tillväxt i företag, regioner 
och länder.

– Studenterna får träna på att lösa problem 
och ta fram beslutsunderlag åt kunskapsbase-
rade företag, finansiella marknader och policy-
makare. Efter examen är de väl rustade för att 
möta dagens innovationsutmaningar, konsta-
terar Daghbashyan.

text åse karlén

bild: Å
se Karlén

Zara Daghbashyan
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mer om cesis

Cesis står för Centre of Excellence for Science 
and Innovation Studies.

Cesis ingår, tillsammans med Ciir och Circle, i 
Vinnovaprogrammet ”Effekter av innovations-
politik för hållbar tillväxt.”

Utöver detta finansieras Cesis av KTH och  
Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Läs mer på www.cesis.se

Alumnerna återfinns i dag i olika delar av 
världen, på skilda positioner, och i en mängd 
olika branscher och företag. Huawei Techno-
logies i Kina, Pakistan Institute of Trade and 
Development och Toyota i Japan är några av 
de mer avlägsna arbetsplatserna. Andra jobbar 
som konsulter och analytiker på exempelvis 
Danske bank, Vodafone, Deloitte consulting, 
Swedbank, Google, h&m, Oriflame och Proc-
ter & Gamble. Några arbetar för fn och Röda 
korset, och ett par studenter från varje årskurs 
brukar bli antagna som doktorander.

Matilda Evaldsson och Fredrik Werner 
läste ”Economics of Innovation and Growth” 
2010–2012. Evaldsson är i dag projektledare på 
Nordea och Werner är produktionsansvarig på 
undersökningsföretaget Nepa. Innan de bör-
jade på masterprogrammet läste de national-
ekonomi i Jönköping respektive Lund. Båda 
såg goda möjligheter att utvecklas på kth.

– Jag letade efter en utbildning som var inter-
nationell och lite mer specifik än kandidat- 
utbildningen. Jag tyckte att ”Economics of 
Innovation and Growth” kändes modern och 
framtidsinriktad i och med att den kombinerar 
mikro- och makroekonomi med innovation. 
Fokus ligger på kunskapsbaserade företag, 
snarare än på traditionella, tillverkande före-
tag, säger Matilda Evaldsson.

– de kurser som var mest relevanta för mig 
var Economics of innovation, Economic geo-
graphy, Econometrics och Management and 
strategy. Kursen i ekonomisk geografi gav mig 
förståelse för komparativa fördelar, läges- 
specifika fördelar, specialisering, flöden av 
varor och tjänster, och andra handelsteorier, 
fortsätter hon.

Fredrik Werner lockades främst av att utbild-
ningen var företagsnära, och kunskapen prak-
tiskt användbar.

– Jag ville arbeta med case och applicerbar 
kunskap, i stället för enbart teoretisk kunskap. 
Kurserna i ekonometri, men även Industrial 
organization och Managerial economics, var 
mina favoriter. De var mest kopplade till verk-
liga situationer, säger Werner.

– Vi förväntades verkligen förstå och kunna 
använda oss av de nationalekonomiska och 
matematiska verktygen. Inte bara lära oss 
”utantill”. Det var positivt, konstaterar han.

Både Werner och Evaldsson berättar att 
de har stor nytta av lärdomarna från master- 
programmet i sitt dagliga arbete.

– Jag har förstås med mig de generella lär-
domarna och insikterna i matematisk och 
kvantitativ analys. Men jag lärde mig också 
att möta svåra analytiska och teoretiska ut- 
maningar med rätt verktyg. Det grundtänk som 
jag och mina kollegor använder för att lösa våra 
kunders problem, är samma som vi använde i 
utbildningen, säger Fredrik Werner.

– under masteruppsatsen fick vi plocka in 
alla de teorier och analysverktyg vi fått med oss 
från tidigare kurser. Det var den delen av pro-
grammet jag lärde mig mest av. Utbildningen 
introducerade mig till en mängd verktyg som 
jag använder varje dag: Hur man strukturerar 
arbetet på bästa sätt, hur man hanterar en stor 
mängd data och hur man utför empiriska stu-
dier, säger Matilda Evaldsson.

– Vi lever i en värld där företag med 28 
anställda har lika stort marknadsvärde som 
bolag med 22 000 anställda. Företagen har gått 
från att främst producera varor till att vara mer 
it-styrda. På masterprogrammet fick vi lära oss 
om varför vissa företag har utvecklats som de 
har gjort, varför vissa platser blev företags-
hubbar för vissa branscher, och hur det kom-
mer sig att vissa länder ligger i framkant när det 
gäller entreprenörskap och fou. Nu går vi mot 
ett mer kundorienterat samhälle. Utbildningen 
har definitivt gett mig förståelse för hur – och 
varför – förändringar sker, konstaterar hon.

kontakta 
hans.loof@indek.kth.se
zara.daghbashyan@indek.kth.se

Innovation tacklar 
samhällets utmaningar
Circle grundades i juli 2004 och har sedan starten 
växt i både storlek och inflytande. I dag samlar 
centrumet mer än 50 forskare och är därmed en 
av de största forskningsmiljöerna i världen inom 
området innovationsstudier. 10-årsjubiléet firades 
med ett öppet seminarium 27 november. Temat 
var ”Innovation som en lösning på samhällets 
utmaningar”. Under seminariet diskuterades hur 
innovationsstudier som forskningsfält kan öka 
förståelsen för – och bidra till att tackla – exem-
pelvis ekonomiska kriser, ökad globalisering och 
klimatförändringar. Circles historia, nutid och 
framtid presenterades, och deltagarna fick även 
inblick i den forskning som bedrivs vid andra fram-
stående forskningsmiljöer inom området. Bland 
de inbjudna talarna fanns Maryann Feldman, 
Meric Gertler, Simona Iammarino, Keld Laursen, 
Franco Malerba, Stan Metcalfe och Roberta 
Rabellotti. [åk]

mer på www.circle.lu.se

Absorptionsförmåga 
viktig för företag
Att entreprenörskap och innovation är avgörande 
för att utveckla lönsamma företag är välkänt. 
Men det är inte alltid så lätt att omsätta i prak-
tiken. De Ciir-kopplade forskarna Pankaj Patel, 
Marko Kotamäki, Vinit Parida och Joakim Wincent 
har studerat svenska högteknologiska företag 
som är i 10-årsåldern eller yngre, och som har 
mellan 10 och 50 anställda. I en nyligen publicerad 
artikel i Strategic Management Journal visar fors-
karna att företagens absorptiva kapacitet påver-
kar hur väl de lyckas omvandla entreprenöriella 
satsningar till innovationer som får genomslag. 
Med ”absorptiv kapacitet” menas företagets 
rutiner för att registrera och processa information. 
Artikeln har rubriken Entrepreneurial Orientation-
as-Experimentation and Firm Performance: The 
Enabling Role of Absorptive Capacity. [åk]

mer på www.ciir.se 

Fredrik Werner

Zara Daghbashyan

Hans Lööf Matilda Evaldsson

bild: Johanna H
anno

bild: Privat

bild: Privat
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lena olaison vill vrida och vända på före-
ställningar om entreprenörskap. Hennes dok-
torsavhandling är en sammanläggning av fyra 
artiklar som studerar entreprenörskap på mer 
eller mindre ovanliga platser, och delvis med 
experimentella metoder.

– Alla mina studier befinner sig på gränsen. 
Jag får ofta frågan: ”Är detta entreprenör-
skap?” Och det är det ju – även om amerikan-
ska mainstreamforskare inte tycker det. I den 
skandinaviska och europeiska traditionen där 
jag verkar, är vi ganska många som försöker 
påverka de gamla stelbenta föreställningarna 
om entreprenörskap. Till exempel den om 
entreprenören som en ensam, manlig hjälte, 
säger Olaison.

Hennes avhandling befinner sig också i 
gränslandet mellan den kritiska och den tol-
kande ansatsen. Genom att kombinera de 
båda vill hon analysera och transformera hur 
vi betraktar entreprenörskap.

– Inom entreprenörskapsforskningen har 
det hänt mycket på relativt kort tid. Det visar 
på vikten av att som akademiker gå utanför de 
traditionella ramarna. Det som varken ses som 
forskning eller verkar ha praktisk relevans i 
dag, kan mycket väl visa sig ha det längre fram.

När stormen Gudrun drog in över Sverige i 
januari 2005 var entreprenörskap kanske inte 
det första man tänkte på. Men i spåren av hen-
nes framfart följde en massa företagsamma 
processer.

– Jag kommer från Småland och min familj 
drabbades av stormen. De, liksom många 
andra, fick direkt bege sig ut och börja hjälpa 
till. Det handlade om att röja vägar, rensa 
elledningar, bistå grannar. När en sådan här 
händelse inträffar hinner inte myndigheterna 
och storföretagen ut snabbt nog.

lena olaison ser entreprenörskap som en 
social process som skapar organisation – ofta 
temporärt.

– Stormen Gudrun var en möjlighet att 
studera entreprenörskap i sin intuitiva form: 
Människor var helt enkelt tvungna att agera. 
Hur funkar det? Hur tänker de? Varifrån tas 
resurserna? Och vad händer sedan?

Olaison fann att de stormdrabbade smålän-
ningarna utnyttjade sin lokalkännedom. De 
aktiverade avsomnade nätverk och använde 
sig av relationer och socialt kapital för att få 
saker gjorda.

Den andra studien i hennes avhandling 

handlar om kvinnor i Kosovo som är företa-
gare. Men egentligen finns de inte. Det var i 
alla fall vad hon fick höra när hon pratade med 
myndigheter och internationella organisatio-
ner i Pristina hösten 2005.

– De bara skrattade åt mig när jag sa att jag 
ville studera kvinnor som var entreprenörer. 
Alla drog slutsatsen att det inte fanns några. 
De tyckte att jag var naiv och borde byta ämne, 
berättar Olaison.

Kvinnor var exkluderade och förutsättning-
arna för företagande minimala. Men till slut 
fann Olaison företagarna ändå. Det visade 
sig att lokala organisationer som arbetade 
med olika kvinnofrågor – familjeplanering, 
jämställdhet, läs- och skrivkunnighet – också 
bistod med informell mikrofinansiering.

– Min studie mynnade ut i att synliggöra de 
företagsamma kvinnorna. I artikeln leker jag 
med entreprenörskapsmyten och skriver fram 
dem som hjältar.

Enligt en klassisk, amerikansk entreprenörs-
definition kvalar kvinnorna inte in. Och det är 
inte precis några gasellföretag de driver. Men 
deras ambitioner och resultat, i förhållande till 
rådande förutsättningar, handlar självklart om 
entreprenörskap, menar Lena Olaison.

text åse karlén  bild bjarke maccarthy

Entrepreneurship at the limits är titeln på Lena Olaisons avhandling.  
Hon utforskar entreprenörskapets gränsmarker, i syfte att utveckla 

forskningsfältet vidare. Bland annat har hon studerat osynliga företagare 
i Kosovo, och lokal krishantering i stormen Gudruns spår.

Entreprenörskap 
på gränsen



e n t r é  4  •  2014  |  11www.esbri.se

Lena Olaison påbörjade sina forskarstudier vid dåvarande Växjö universitet (numera Linnéuniversi-
tetet). En av artiklarna i avhandlingen har hon skrivit tillsammans med Bengt Johannisson, och två 
är samförfattade med Frederic Bill. Olaison disputerade innan sommaren vid Copenhagen Business 
School och forskar nu vidare där.
      – Den forskargrupp jag ingår i studerar just nu hållbart entreprenörskap, vilket kan sägas vara en 
paradox. Vissa menar att det är ett kapitalistiskt entreprenörskap som har orsakat den ekonomiska 
och ekologiska kris vi nu befinner oss i, säger hon.

– De här människorna har betydelse. De går 
ut och gör något. De transformerar kulturen 
och får entreprenörskapet att spira.

En kvinna bakade och sålde bröd på gatorna. 
Sedan fick hon idén att också börja tillverka 
tårtor, och startade därefter upp en kedja av 
konditorier. Det var något helt nytt för Kosovo, 
så på sätt och vis konkurrerade hennes kondi-
torier med varandra. Men entreprenören såg 
det inte så.

– Hon byggde sin egen marknad. För henne 
gällde det att väcka intresse och skapa nya kun-
der. Det var också viktigt att skapa jobb, främst 
för andra kvinnor.

avhandlingens två sista  studier syftar 
främst till att skapa nya forskningsmetoder. 
I den ena ville Lena Olaison undersöka para-
doxen kring stöd till små och medelstora före-
tag. I utvärderingar uppger företagare ofta att 
stödet haft liten, eller ingen, effekt. Ändå deltar 
många företag i stödprogram, och det satsas 
mycket på eu-nivå.

– Jag tänkte: ”Stöden kan ju inte avskrivas 
som idioti. Det måste finnas andra effekter som 
vi forskare inte får fram!”

Kanske handlar det om att ”som man ropar 

får man svar”. Frågar man en entreprenör: 
”Blev du hjälpt av det eu-finansierade stöd-
programmet?” svarar hen: ”Nej”. Det ligger ju i 
mytbildningen att entreprenörer ska klara sig 
själva.

för att komma runt det iscensatte Olaison 
ett rollspel. Företagare fick i uppdrag att lösa 
en uppgift, och genom att lyssna på deras reso-
nemang fick forskarna svar på sina frågor. Utan 
att fråga rakt ut.

– Ett resultat som förvånade oss var att före-
tagarna såg stödprogram som något man tog 
del av när det gick bra för företaget. Då fanns 
det tid. Vi trodde att det skulle vara tvärtom, att 
företaget skulle söka stöd när de hade problem. 
Men i kristider ville de hellre lägga allt krut på 
att själva lösa sina problem.

I avhandlingens fjärde artikel studeras 
bokantikvariat, en miljö som kanske inte för-
knippas med entreprenörskap i första hand. 
Olaison konstaterar att antikvarierna är pas-
sionerade kring böcker och drivs av att arbeta 
med sin hobby. Samtidigt är själva företa-
gandet inget som de har längtat efter. De har 
snarare tvingats in i det när deras intresse och 
samlande har blivit alltför omfattande.

– Det finns forskning som säger att för att 
förstå kreativitet måste man studera kreativa 
platser – arkitektkontor, reklambyråer, konst-
närsateljéer… Men inför den här studien hade 
vi en annan idé. Utgångspunkten var att krea-
tivitet också måste finnas på de mest prosaiska 
platser.

Studien visar på en intressant affärslogik där 
kärleken till boken och kontakten med kunden 
avgjorde priset.

– En del kunder genomförde ett klassiskt 
köp, en ekonomisk transaktion. De ville läsa 
boken helt enkelt.

– Andra kunder var själva samlare. De visade 
på ett genuint intresse och kanske hade anti-
kvarien och kunden en intressant konversa-
tion om boken. När deras relation utvecklades 
kunde det hända att den blev en gåva. Med den 
följde en förväntning om att kunden skulle ta 
väl hand om boken.

kontakta lo.mpp@cbs.dk

En längre version av denna artikel 
finns på www.esbri.se/olaison
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inte att politikerna ska hälla pengar över de 
branscherna. Mitt bästa råd är i stället att ta 
hänsyn till tidsperspektivet, vilken bransch 
som växer snabbast är föränderligt över tid.

snabbväxande företag definieras nästan 
alltid i termer av antal anställda eller försälj-
ning. Skälet är att de två måtten är lätta att få 
tag i. Elert menar att det förstnämnda måttet 
är viktigt, men att det intressanta är förutsätt-
ningen för den ekonomiska tillväxten – pro-
duktivitetstillväxten. Tillväxt i antal anställda 
och produktivitet står i motsats till varandra. 

– Det företag som växer i termer av antalet 
anställda är i liten utsträckning snabbväxare 
i produktivitet. Satsar politikerna på att före-
tagen ska anställa fler, kan det bli negativt för 
produktiviteten.

– Bilden av att man kan välja vinnare är 
felaktig och farlig. Om man tror att en typ av 
företag kommer att bli framgångsrik, varför då 
ge dem pengar? Och visar det sig att företagen, 
trots subventionering, inte blir framgångsrika 
har pengar slängts i sjön.

Han nämner Solyndraskandalen – en ameri-
kansk satsning på grön teknik – som ett exem-
pel på misslyckat riktat företagsstöd.

samhället har under decennier subven-
tionerat högteknologiska företag, bland annat 
med stöd till forskning och utveckling (fou). 
Politiker och många experter menar att det är i 
de företagen som tillväxten är störst. Det stäm-
mer inte, enligt Niklas Elert, men de politiska 
satsningarna har sin förklaring.

– Det har att göra med hur man ser på inno-
vation. Forskaren Joseph Schumpeter talade i 
sin tidiga forskning mycket om den självstän-
diga, kreativa entreprenören. Senare i karriären 
fokuserade han på hur entreprenörskap kan 
rutiniseras – att satsningar på fou är det som 
leder till nya innovationer. Den bilden av inno-
vation är vanlig inom politiken och akademin, 
säger Niklas Elert.

han tycker inte det är fel att tänka så, men 
vill påminna politikerna om att mycket inno-
vation görs utan investeringar i forskning och 
utveckling. De senaste 20 åren har bilden av 
den kreativa entreprenören kommit tillbaka 
men inte fått genomslag bland politikerna.

– I min avhandling är det tydligt att de 
snabbväxande företagen finns inom kunskaps-
intensiva företag med välutbildad personal, det 
vill säga stort humankapital. Men det betyder 

Tjänsteföretag  
största jobbskaparna
text maria linde   bild istock

I avhandlingen Economic Dynamism – Essays on firm entry and 
firm growth, kommer Niklas Elert fram till att humankapital är 
den viktigaste tillväxtfaktorn. I dag är han verksam vid Institutet 
för näringslivsforskning (IFN) och har nyligen avslutat en utvär-
dering av Ung företagsamhet (UF).

bild: Elisabeth Precht

Kunskapsintensiva tjänsteföretag växer snabbast. Det kastar skuggor över 
politikernas riktade satsningar på högteknologiska företag. Dessutom är det 
farligt med företagsstöd som ska locka individer att bli entreprenörer. Det 
menar Niklas Elert, som disputerat vid Örebro universitet.
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– I stället för att erkänna att satsningen var 
fel, gick staten in med mer pengar i företaget. 
Ett rent företagsstöd. Det är farligt och inte bra 
för ekonomin.

Niklas Elert förespråkar generella satsningar 
som regelförenklingar.

– Politikerna bör satsa på stabila spelregler 
som inte ändras vart femte år. Osäkerhet kan 
i värsta fall skapa entreprenörer som har som 
affärsidé att söka olika typer av stöd, så kallad 
rent-seeking. 

– Som samhällsmedborgare tycker jag att 
staten ska satsa på välfärdens kärna snarare 
än att ge pengar till företag.

att företag i kommuner med välutbildad 
befolkning har större benägenhet att överleva 
än företag i områden med lågutbildad befolk-
ning, är känt sedan tidigare. Men att human-
kapitalet spelar större roll för nyföretagandet 
än vad institutionella faktorer gör, är däremot 
inte lika självklart.

– Det förvånar mig som ekonom att skatte-
tryck och företagsklimat inte har så stor inver-
kan på beslut om att bli nyföretagare. De avgör 
inte heller om ett företag ska överleva.

Hälften av de nya företagen i Sverige dör 

inom fem år. Och över en tioårsperiod är det 
få företag som överlevt.

– Många politiker är förtjusta i nyföretagan-
de och ser det som ett sätt att minska arbets-
lösheten. Men det kan leda till ”nödvändig-
hetsentreprenörskap”, att någon startar företag 
för att hon eller han inte kan få ett jobb. Har 
man ingen bra affärsidé kan det få förödande 
ekonomiska konsekvenser för individen.

Den viktigaste faktorn för att lyckas med 
företagande är erfarenhet. Elerts avhandling 
pekar på att det ofta är unga företag som väx-
er snabbt. Men företagsåldern i sig är ingen 
tillräcklig faktor för tillväxt. De flesta företag 
växer inte.

– Människor kan bara lära sig att driva före-
tag genom erfarenhet. Det innebär exempel-
vis att Ung företagsamhets verksamhet, där 
ungdomarna får starta, driva och lägga ner ett 
företag, är vad som gör att deras företag över-
lever. Inte att de har fått en kurs i entreprenör-
skap, säger Niklas Elert.

kontakta: niklas.elert@ifn.se

Familjen  
påverkar företagarval
Familjen är viktig för oss, och för vilka beslut vi 
fattar. Om jag har en mamma som är företagare, 
är det mycket större sannolikhet att jag också 
satsar på en karriär som företagare. Dessutom 
verkar avsikten med företagandet gå i arv inom 
familjen. Det här har Tobias Schölin, Per Broomé 
och Henrik Ohlsson intresserat sig för. I Egna 
företagare – om familjens betydelse för vilken 
företagsform som väljs (Ekonomisk debatt nr 6, 
2014) mäter de avsikt med företagandet utifrån 
val av företagsform. De visar att om föräldern 
hade exempelvis ett aktiebolag är chansen stor 
att hens barn också väljer AB som företagsform. 
Den vanligaste företagsformen är enskild firma i 
kombination med ett annat jobb (kombinatörer). 
Avsikten är då främst att tjäna lite extra eller 
förbättra sin livssituation. Den näst vanligaste 
formen är enskild firma som huvudsyssla. Här 
är avsikten framförallt att försörja sig själv, eller 
kanske slippa en jobbig anställningssituation. Den 
tredje vanligaste formen är aktiebolag, och här 
är avsikten utveckling och tillväxt. Författarnas 
slutsats är att en förståelse för att familjen påver-
kar företagarbeslut, kan ha betydelse för hur de 
offentliga insatserna bör utformas. [jg]

kontakta tobias.scholin@fek.lu.se

Ny teknik kräver  
nya affärsmodeller
Etablerade företag stöter ofta på problem när ny 
teknik helt förändrar en marknad. De väljer att 
inte investera i det nya, eftersom deras befintliga 
kunder inte efterfrågar det. Därmed hamnar de 
ohjälpligt efter när den gamla tekniken blir omo-
dern och fasas ut. Ett bra exempel är hur digitali-
seringen förändrade bland annat fotobranschen, 
och satte företag som Kodak på pottkanten 
(och till slut i konkurs). Det här kallas för disruptiv 
innovation och teorin kring fenomenet börjar bli 
allmänt spridd, både inom och utom akademin. I 
Symmetric Assumptions in the Theory of Disrupti-
ve Innovation: Theoretical and Managerial Implica-
tions (Creativity and Innovation Management, nr 
4, vol 23, 2014) pekar Christian Sandström, Henrik 
Berglund och Mats Magnusson på några punkter 
där teorin kan förbättras. Exempelvis menar de 
att teorin antar att företag är heterogena och 
komplexa, men att omvärlden inte är det. Ett 
annat antagande säger att företag kontrolleras av 
sin marknad men inget om hur företagen i sin tur 
påverkar omvärlden. De vill se en tydligare kopp-
ling mellan teorin kring disruptiv innovation och 
affärsmodeller. För att ta till sig en helt ny teknik 
behövs nämligen ofta en helt ny affärsmodell. 
Teknisk innovation och affärsmodellinnovation 
går hand i hand. [jg]

kontakta christian.sandstrom@ratio.se 
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garen som fortfarande är härskande på många 
håll.

– Det är farligt att tänka att man måste vara 
våghalsig för att kunna driva företag. Då kan 
man ju verkligen ställa till det för sig.

Ett annat exempel som hon nämner är en 
rapport om kvinnors företagande. En kvinna i 
högklackat och dräkt på framsidan ska repre-
sentera den företagande kvinnan. Det är nog 
inte heller en bild som många företagare kän-
ner igen sig i, poängterar Cecilia Dalborg. 

– Företagande könsmärks alltid när det är 
en kvinna som driver företag, aldrig när det är 
en man.

Allmänna stöd till företagande riktar sig 
ofta till tillverkande företag, som drivs av män. 
Dagens stödsystem utgår också från en snäv 
syn på vad tillväxt är, anser Dalborg. Det byg-
ger på att företagare ska ha fokus på syssel-
sättningstillväxt redan från början, helst vara 
så kallade gasellföretag.

Cecilia Dalborg skulle gärna se att stödsys-
temet öppnade upp för alternativa synsätt på 

som en stor del av stödsystemet är uppbyggt 
kring att företag ska växa, får kvinnor inte ta 
del av samma stöd som män.

– Många hävdar att kvinnor inte vill att 
deras företag ska växa, och anser att de måste 
våga mer. Vi lägger gärna ansvaret på kvin-
norna, och vill att de ska ändra sig. Vi har inte 
samma tilltro till kvinnor som företagare. 

många studier visar dock att det finns en 
hög tillväxtvilja även bland kvinnor. Cecilia 
Dalborg menar därför att strategierna för ett 
jämställt företagande måste baseras på en 
verklighetsbild där både män och kvinnor 
betraktas som entreprenörer som startar och 
driver tillväxtföretag.

– Ett exempel som jag har med i min 
avhandling är en rapport om företagande i 
Sverige från 2012. Den har en kostymklädd 
man på en surfbräda på framsidan. Vad är det 
för bild av företagande som förmedlas då? Att 
företagaren måste vara riskvillig och man? Det 
är tyvärr den här gamla hjältebilden av företa-

strategierna för ett jämställt företagande 
har inte varit speciellt lyckosamma. Sedan de 
särskilda stöden till kvinnors företag initiera-
des i början av 1990-talet har inte könsförhål-
landena ändrats. Det är fortfarande dubbelt 
så många män som startar företag. Det är det 
första vi måste inse, enligt Cecilia Dalborg.

Det andra är att felet inte är kvinnornas. 
Inför sin avhandling har Dalborg undersökt 
företagare i Jämtlands län. Resultaten visar att 
både kvinnor och män känner stor passion för 
företagande, men att kvinnors passion inte all-
tid resulterar i nya företag. 

– Kvinnorna upplever att risken med före-
tagandet är större än passionen, det gör att 
de tar ett steg tillbaka. Det är inte så konstigt 
när förutsättningarna kring att driva företag är 
orättvisa. Det här påverkar beslutet att starta 
företag.

En bakomliggande orsak är samhällets före-
ställningar om vem som anses vara entrepre-
nör. En sådan – felaktig – föreställning är att 
kvinnor inte driver tillväxtföretag. Och efter-

Företagsstödet  
fördelas inte 

jämlikt 
En fjärdedel av Sveriges företag drivs av kvinnor. Men bara sex procent av 
samhällets stöd går till kvinnoledda företag. Gamla myter och ineffektiva 

stödsystem är bovarna i dramat, menar Cecilia Dalborg som forskar inom ämnet.
– Så här ska det inte vara, stöden ska fördelas rättvist. 25 procent av företags-

stöden borde gå till kvinnor, säger hon.

text jonas gustafsson  bild patrik jonsson
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Kvalitetsarbete lönar sig även i småföretag
och ett litet företag, samt två initiativ som arbe-
tar för att införa qm i mindre företag. Assarlind 
konstaterar att små och medelstora företag ofta 
dras med en resursknapphet. Den innefattar 
både ekonomi och kompetens, och påverkar 
förstås företagens möjligheter att satsa på sys-
tematiskt kvalitetsarbete.

Han menar att statliga program som stöd-
jer företagens förbättringsarbete skulle kunna 
förbättra strukturen och öka långsiktigheten i 
satsningarna.

I sin forskning identifierar Marcus Assarlind 
sex kritiska faktorer när qm  ska införas. Han 
förordar bland annat en gradvis implemen-
tering med realistiska mål, att de anställda 
utbildas och görs delaktiga, och att såväl led-

ning som extern expertis medverkar. Han visar 
också på vikten av uppföljning. Men först av 
allt gäller förstås att företagarna ser en poäng i 
att satsa på de ganska abstrakta management-
idéerna med tjusiga namn.

Avhandlingen har titeln Adoption of quality 
management in sme:s och är en sammanlägg-
ning av sex forskningsartiklar. [åk]

kontakta marcus.assarlind@chalmers.se

tillväxt. I sin avhandling lyfter hon fram kvali-
tativ tillväxt – en långsiktigt stabil tillväxt där 
olika delmål uppnås innan sysselsättnings-
tillväxt kan komma ifråga. Första steget är att 
klara av att försörja sig själv som företagare. 
Andra steget handlar om att nå stabilitet. Först 
efter det kan man börja tänka på att anställa 
och skapa sysselsättning. Dalborg knyter också 
tillväxtbegreppet till företagarens personliga 
utveckling.

– Företagare jobbar alltid framåt, och har 
ambitionen att utveckla sina företag. Tillväxt-
målen bestäms utifrån den situation där före-
tagaren befinner sig just då.

Många tror att stöden till kvinnors företa-
gande handlar om massor av pengar. Det stäm-
mer inte, enligt Dalborg.

– Det är lite konstigt att just stöden till kvin-
nors företagande har uppmärksammats – och 
kritiserats – så mycket som de har. De utgör en 
bråkdel av allt stöd som går till företagande. 
Varav den största delen alltså går till män, 
eftersom deras företagande är normen.

dalborg menar att det i dagsläget är svårt 
att säga något om vilka effekter stödsystemet 
för kvinnors företagande kommer att ge. Hon 
nämner bland annat Tillväxtverkets ambassa-
dörer – som hon tror kan bidra till att förmedla 
en annan, bredare bild av företagande.

– Sådana här särskilda satsningar på kvin-
nors företagande kan nog ha sin funktion. Men 
de handlar aldrig om pengar in i företagen. Det 
är andra sätt att försöka få till förändring, som 
stöd till aktiviteter, nätverk och förebilder. 
Ambassadörerna gör säkert ett jättebra jobb, 
men det är fortfarande dubbelt så många män 
som startar företag…

Hennes råd till policy är att se över både 
regelsystemen och stödsystemen kring före-
tagande. Hon menar också att det vore på sin 
plats att fundera mer kring bolagsformer. Ska 

företag verkligen drivas som enskilda firmor? 
Kanske borde vi snarare uppmana fler att starta 
aktiebolag och driva företag tillsammans.

cecilia dalborg tycker  inte att företag-
ande borde behöva könsmärkas. Särskilt inte i  
Sverige.

– Vi är jämställda på så många andra plan. 
Det är konstigt att vi inte har lyckats nå jäm-
ställdhet inom företagandet. Om vi vill ha fler 
företagare i samhället, borde vi se till att fler 
kvinnor attraheras av att starta och driva före-
tag.

– Vi måste börja se företagande enhetligt. 
Företagande är inte könsbundet. Visst, det 
kan skilja sig i vilka branscher män och kvin-
nor främst verkar. Men sättet att driva företag 
skiljer sig inte. De här förhållandena har varit 
kända länge. Ändå placeras fortfarande surfan-
de män på framsidan av rapporter. Vi behöver 
en mer verklighetsanknuten syn på företagan-
det än så, säger Cecilia Dalborg.

kontakta cecilia.dalborg@miun.se

Systematiskt kvalitetsarbete är sällsynt i 
små och medelstora företag. Det är synd, för 
det skulle kunna vara värdefullt för dem. Det 
menar Marcus Assarlind som har disputerat 
vid Chalmers.

quality management (qm), Lean och Six 
sigma. De amerikanska termerna duggar tätt 
när vi diskuterar metoder för att öka kvalite-
ten, förbättra flödena och minska misstagen.

Främst förknippar vi kanske begreppen 
med stora, tillverkande företag. Men Marcus 
Assarlind beskriver i sin doktorsavhandling 
hur kvalitetsarbete kan bedrivas även i min-
dre företag.

Han har studerat ett stort, ett medelstort 

Cecilia Dalborg är anställd på Mittuniversitetet sedan 1997. Framförallt har hon varit verksam som lärare i redovisning, men när det 
blev dags att disputera lockade entreprenörskapsämnet mer. I oktober 2014 la hon fram avhandlingen Gamla villfarelser och nya 
verkligheter. En studie om föreställningar och förutsättningar för entreprenörskap.
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grund är att jag inte har några lojaliteter gen-
temot något system. 

Kanske ger bakgrunden också den distans 
till samtiden som behövs för att genomskåda 
etablerade sanningar. Systemkritik och dekon-
struerandet av sådana sanningar är just vad 
Mazzucato ägnar sig åt i The Entrepreneurial 
State. Hon menar att stater schablonmässigt 
kallas för byråkratiska monster och förknip-
pas med plågsamma pålagor som begränsar 
företagens möjligheter att bedriva forskning 
och utveckling. Med boken vill hon nyansera 
bilden av statens roll vid utvecklingen av inno-
vationer.

Nutidshistoriska exempel illustrerar hur 
statliga högriskinvesteringar ledde till it-
revolutionen, utvecklingen av bioteknik och 
nanoteknologi. Själva begreppet nanotekno-

logi har till och med statligt ursprung, påpekar 
Mazzucato i sitt Ted talk från 2013.

– En Iphone skulle inte fungera utan 
pekskärm, gps  och Siri, innovationer som 
ursprungligen finansierades med offentliga 
medel. Men bristfälliga skattesystem och ren 
mytbildning gör det möjligt för företag med 
miljardvinster att helt eller delvis undkomma 
skatt, trots att deras produkter bygger på inno-
vation som bekostats med statliga medel. 

utöver apple lyfts även Google, Compaq 
och företag i life science-sektorn fram som 
exempel. Främst är det usa som befinner sig 
i skottgluggen.

– Rimligen bör företagens vinster beskattas, 
och återgå till samhället. I dag finns det män-
niskor som finansierar utvecklingen av nya 

Mariana Mazzucato har seglat upp som en klart 
lysande stjärna på den internationella ekonom-
himlen, om än inte oemotsagd. Med sin senas-
te bok utmanar hon etablerade föreställningar 
om statens betydelse för ett positivt innova-
tionsklimat. Apples Iphone och Googles sök-
motor är två innovationer som inte hade fun-
nits utan statlig inblandning, menar hon.

mariana mazzucato darrar inte på man-
schetten. Hon är i Stockholm för att marknads-
föra sin senaste bok The Entrepreneurial State: 
Debunking Private vs Public Sector Myths. Hit-
tills har boken, som kom för ett drygt år sedan, 
refererats och recenserats i ledande tidskrifter 
som New York Times, Time, Forbes, The Eco-
nomist och The New York Review of Books. 
Inbjuden av Vinnova och Entreprenörskaps-
forum presenterar hon sina idéer för en sam-
ling svenska politiker, journalister, tjänstemän, 
akademiker och andra. Kroppsspråket vittnar 
om det slags självförtroende som kommer 
med övertygelse.

Men så är också akademin en hemtam miljö 
för Mariana Mazzucato, som mer eller min-
dre växte upp på ett Ivy League-universitet.  
Pappan var kärnfysiker och valde att förlägga 
sin karriär till Princeton, lockad av universite-
tets partikelaccelerator. Familjen flyttade med 
från Italien.

– Själv föredrar jag Europa, säger Mariana 
Mazzucato under den korta intervju som Entré 
får efter föredraget. 

sedan några år tillbaka är hon etablerad i 
London, och verksam som professor i innova-
tionsekonomi vid Sussex University. Utöver 
sin forskargärning skriver hon böcker och är 
kolumnist i tidningar som The Guardian och 
The Observer. Hon arrangerar konferenser och 
är rådgivare åt ledande politiker i såväl usa 
som Europa, däribland åt både Labour och 
Tories i Storbritannien. Hon medverkar regel-
bundet i tv-kanalen bbc, och har haft uppdrag 
för oecd och World Economic Forum.

– En fördel med min internationella bak-

porträttet | Mariana Mazzucato

världskända mariana mazzucato lyfter statens betydelse:

»Jag vill uppnå största 
möjliga samhällsnytta«

Mariana Mazzucato

text anna-karin florén  bild johanna hanno
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Men det handlar inte bara om pengar. 
Genom att uppmuntra forskning inom en 
viss sektor kan staten påskynda framväxten 
av en ny industri. Biotekniksektorn, till exem-
pel, finansierades av offentligt kapital under 
tjugo år innan den privata finansieringsvågen 
kom in.

– Riskkapitalisterna räknar i dag med exit 
inom tre till fem år. Få investeringar betalar sig 
på så kort tid. I takt med att riskkapitalisterna 
har blivit allt kortsiktigare, har betydelsen av 
de statliga investeringarna i fou ökat. Tio till 
femton år är en rimligare tidshorisont, och det 
är bara stater som vågar bära de enorma risker 
som är förknippade med en sådan satsning, 
säger Mazzucato.

stater får ofta skäll för att de inte gör 
tillräckligt bra investeringar, men man kan 
bara räkna med att cirka tjugo procent av alla 
investeringar som görs i det här skedet leder 
till framgångsrika innovationer. Här har poli-
tikerna en pedagogisk uppgift. De kan förklara 
för medborgarna att det är väl investerade 
pengar.

– Staten går in där risken är som störst. Det 
behöver inte betyda att de gör sämre investe-
ringar än riskkapitalisterna. Vem ska annars 
finansiera ”the next big thing”, frågar hon 
retoriskt. Och pekar samtidigt ut grön tekno-
logi som en framtidsbransch, där nya innova-
tioner än så länge huvudsakligen finansieras 
med statligt kapital.

I sin rådgivning uppmanar Mariana Maz-
zucato ledande politiker och regeringar att 
skapa ramverk med strategiska satsningar på 
ett fåtal områden. Företagsstöd ska riktas till 
företag med potential att åstadkomma något. 
Företagens storlek spelar mindre roll. Hon 
pratar gärna om det hon kallar för smart och 
inkluderande tillväxt.

– Det handlar inte om att bygga system där 
besluten kommer uppifrån och ner. Innovatio-
ner kommer till i ett ekosystem, där hela ked-
jan är intressant – från energitillgång, tillgång 
till internet, infrastruktur och forskning. Men 
även välfärdsfrågor som hälsovård är avgö-
rande för ett positivt innovationsklimat, slår 
Mariana Mazzucato fast.

kontakta m.mazzucato@sussex.ac.uk

mediciner via skattsedeln, men inte själva har 
råd att köpa dem. Det är en ganska märklig 
situation, konstaterar hon.

Att dessa snabbväxande megaföretag gene-
rerar en och annan skattekrona genom arbets-
givaravgifter, arbetstillfällen och ökad pro-
duktivitet, är inget Mazzucato tar upp under 
seminariet. 

Fokus ligger på att statens roll är underskat-
tad. I själva verket har storleken på statens 
investeringar större betydelse än byråkrati för 
ett lands innovationskraft. Det är ingen slump 
att länder som Portugal, Italien och Grekland 
har stagnerat. Det är länder som spenderat 
förhållandevis lite pengar på utbildning och 
investeringar, menar hon.

Ur svensk synvinkel är det möjligt att Maz-
zucato slår in öppna dörrar; vi har ju både ett 
fungerande skattesystem och satsar en pro-
cent av bnp på fou. Men perspektivbytet är 
uppfriskande. 

– Entreprenörerna har blivit vår tids gurus 
och näringslivet odlar myten om det ensam-
ma entreprenörsgeniet. Men det är inte en ny 
Steve Jobs som saknas, utan en stat som finan-
sierar fou som entreprenörer kan dra nytta av.

Genom att skymma statens betydelse för 
utvecklingen av ny teknologi, kan näringslivet 
motivera en låg företagsbeskattning, menar 
Mazzucato.

– Det talas tyst om statens roll, och man 
bortser ifrån den i all marknadsföring. Min 
slutsats är att någon tjänar mycket pengar på 
en historieskrivning som utesluter den statliga 
finansieringen.

mariana mazzucato började sin akademis-
ka karriär med fokus på arbetets historia och 
fackföreningens framväxt i usa. Det förde in 
henne på sociala frågor. Hon läste Schumpe-
ter och Marx och deras teorier om hur män-
niskors sociala villkor kan förbättras genom 
förändrade produktionsvillkor. Studierna 
ledde vidare till kapitalismen och innovations-
ekonomi.

– Det är tydligt att det behövs nya metoder 
för att studera ekonomi. Vi kan inte bara prata 
om ekonomi i termer av ekvationer, vi måste 
lyfta in den sociala dimensionen också. Och 
det är vad jag försöker göra, förnya modellerna 
som samhället byggs på och utveckla teorierna 
om vad som driver företags tillväxt. 

mer om mariana

Namn Mariana Mazzucato

Bakgrund Doktorerade i nationalekonomi vid New 
School for Social Research i New York. Har varit verk-
sam vid bland annat University of Denver, London 
Business School, Open University och Bocconi Univer-
sity. Professor i innovationsekonomi på forsknings-
centrumet The Science Policy Research Unit (SPRU) 
vid University of Sussex. Hennes forskning handlar om 
innovationsekonomi, finansiering, ekonomisk tillväxt 
och statens roll i den moderna kapitalismen. Hon 
nominerades till ”Wirtschaftsbuchpreis” i Tyskland 
2013, och fanns med på Financial Times och Forbes 
årsbästalistor samma år. Talade på Ted Global i Edin-
burgh i juni 2013.

Aktuell Som mottagare av New Statesman Speri-
priset i politisk ekonomi hösten 2014. Även Thomas 
Piketty var nominerad till priset.

mer av mariana

The Green Entrepreneurial State. I Ian Scoones, Melissa 
Leach och Peter Newell (redaktörer): The Politics Of 
Green Transformations. Routledge, kommer 2015.

The Entrepreneurial State: Debunking Public vs Private 
Sector Myths. Anthem Press, 2013.

Knowledge Accumulation and Industry Evolution: 
Pharma-Biotech. Cambridge University Press, 2006 
(redaktör tillsammans med Giovanni Dosi).

Firm Size, Innovation and Market Structure: the evolu-
tion of market concentration and instability. Edward 
Elgar, 2000.

Det är inte en ny 
Steve Jobs som saknas
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– Det finns inte ett recept som passar alla. 
Man kan inte säga att fou-investeringar all-
tid är det bästa för att öka innovationen, säger 
Sam Tavassoli.

Han har också studerat hur geografin påver-
kar företagets innovationskraft.

– Varje region har sina förutsättningar som 
på olika sätt påverkar innovationen. För att 
förbättra innovationsresultatet i en region 
måste det genereras kunskap på platsen. Men 
man behöver även låna in kunskap utifrån.

Regionen behöver helt enkelt ha både intern 
och extern kunskapsinhämtning. Investering-
ar i fou gynnar regionen, men Tavassoli visar 
att regioner som har högre ”relativ variation” 
producerar fler innovationer. Relativ variation 
betyder att regionen består av sektorer som 
är lagom olika och som därför kan befrukta 
varandra på ett bra sätt. Det genererar kun-
skapsutbyte mellan företagen, och gynnar alla 
företag i regionen. Om däremot alla omkring-
liggande företag kan precis samma sak, lär sig 

företagets storlek och dess humankapital.
– Men faktorerna är olika viktiga i olika 

stadier. I växande eller redan utvecklade 
branscher är företagens storlek den allra vik-
tigaste faktorn för innovation. Det beror på 
att utvecklade branscher är kapitalstarka. Då 
måste man vara stor för att överleva och gene-
rera innovationer.

– För företag i växande branscher är storlek 
inte lika viktigt. Då handlar det mer om inves-
teringar inom fou och vidareutbildning för de 
anställda. För företag i nedgående branscher, 
som pappersindustrin, är inga av de här fak-
torerna avgörande. Där är det i stället viktigt 
att det finns en länk till externa marknader, 
genom exempelvis export eller import. 

Var i livscykeln hela branschen befinner sig 
spelar alltså roll för innovationsmöjligheterna. 
Därför blir Tavassolis råd till företag att blicka 
utåt och identifiera var deras bransch befin-
ner sig mognadsmässigt, och sedan justera sin 
innovationsplan efter det.

Var ett företag befinner sig betyder mer än vi 
kanske tänker oss. Inte bara geografiskt, utan 
också var i livscykeln. För att öka innovations-
kraften behöver man precisera både företagets 
och branschens utveckling.

– Många företag är så upptagna med sin 
egen verksamhet att de glömmer att zooma 
ut och se det större perspektivet, säger Sam 
Tavassoli.

sam tavassoli forskar om hur samman-
hanget påverkar företags innovationskraft. 
Han menar att alla branscher befinner sig i 
olika faser, vare sig det handlar om en tillväxt-
industri, en mogen industri eller en som håller 
på att avvecklas.

– För att förstå hur företag lyckas få fram 
innovationer behöver vi förstå att innovation 
alltid sker i ett specifikt sammanhang. Det är 
aldrig ett isolerat fenomen.

Faktorer som avgör innovation är exempel-
vis investeringar i de anställdas utbildning, 

Sam Tavassoli har doktorerat på Ble-
kinge tekniska högskola med avhand-
lingen Determinants and Effects of 
Innovation. Context Matters.

ZOOMA UT 
– och innovera mera

text hanna andersson
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företagen inte av varandra. Samma sak gäller 
när omkringliggande företag har en helt annan 
kunskapsbas.

– En hög relativ variation är speciellt vik-
tig för små företag. De har lägre kapacitet att 
själva investera i forskning. Om de är omgivna 
av företag inom liknande verksamheter spiller 
kunskapen över. De mindre företagen kan då 
utvecklas, utan att själva göra investeringar. 

tavassoli menar att det bästa sättet att öka 
innovationen är att investera i branscher lik-
nande de som redan finns i regionen. 

– Lyckas politikerna med det garanterar min 
forskning i princip att innovationen kommer 
att öka. 

Men det handlar inte bara om att ösa in 
pengar för att öka innovationen. För före-
tag som vill nå ut på exportmarknader spe-
lar det ingen roll hur mycket man satsar på 
fou, utbildning till anställda eller en förnyad 
maskinpark. De måste försäkra sig om att 
en del av investeringarna i innovationer ger 
avkastning. Det i sin tur kan leda till högre 
export.

Ett annat, allt viktigare, sammanhang att 
finnas med i är företagskluster. Många policy-
makare ser kluster som regionernas allra bästa 
vän, och de vill gärna att alla kluster följer sam-
ma checklista. Men Tavassoli menar att de bör 
ta med i beräkningen var i livscykeln klustret 
befinner sig.

även kluster går nämligen igenom olika 
faser: uppstart, mognad, nedgång, kanske 
också återfödelse om de börjar växa igen, och 
slutligen avslut. Klustrets framgångsfaktorer 
varierar beroende på var i livscykeln det befin-
ner sig. Man måste redan från början ha en klar 
vision av framtiden, men klustrets varumärke 
är bara betydelsefullt senare i utvecklingen. 

– Innovation är alltid viktigt, men det är 
lite viktigare i expansionsfasen eftersom det 
hjälper klustret att växa. Det är också viktigare 
att ha en stark aktör med i början av verksam-
heten, som ett universitet eller ett storföre-
tag, som kan bidra med exempelvis kunskap. 
Senare i utvecklingen har en stark aktör mindre 
betydelse.

– Varje företag som verkar i ett kluster borde 
titta på var i livscykeln klustret befinner sig. 
Genom kunskap om detta kan vi bättre spara 
på våra resurser, konstaterar Sam Tavassoli.

kontakta sam.tavassoli@bth.se

Draknästet föder företagare
I populärkulturen porträtterades företagare länge som rånare och banditer. Numera finns 
det en egen genre inom tv som upphöjer entreprenören till samhällets hjälte nr 1. Janine 
Swail, Simon Down och Teemu Kautonen har undersökt hur dokusåpan Draknästet på-
verkar studenters vilja att bli företagare. De som har sett programmet upplever sig kunna 
mer om entreprenörskap, och det påverkar deras intention att bli företagare i positiv 
riktning. Draknästet visar också att entreprenörskap är en socialt accepterad karriärväg, 
något som ytterligare bidrar till studenternas entreprenöriella intention. Resultaten har 
publicerats i Examining the effect of ’entre-tainment’ as a cultural influence on entrepre-
neurial intentions (International Small Business Journal, nr 8, vol 32, 2014). [jg]

kontakta teemu.kautonen@anglia.ac.uk

Grattis till en pigg 75-åring
Institutet för näringslivsforskning, IFN, fyller 75 i år. 
Det firas på flera sätt, bland annat med utgivningen 

av IFN 1939–2014. 75 år av ekonomisk forskning 
(Ekerlids Förlag, 2014). Boken består 

framförallt av uppsatser av och om 
forskare som varit verksamma vid IFN. 
Gunnar Eliasson bidrar med en betrak-

telse över Bengt-Christer Ysander, en 
av institutets tongivande forskare. 

Pavel Pelikan berättar om sin 
resa från troende socialist 
i Tjeckoslovakien till att 
han fick ”ett rum och en 

skrivmaskin” på IFN (som då hette 
Industriens utredningsinstitut, IUI). Redaktörer 

för boken är IFN:s nuvarande vd Magnus Henrekson, 
tillsammans med Göran Albinsson Bruhner. [jg]

Ladda ner boken på www.ifn.se

Matchning ger mervärde
Den svenska arbetsmarknaden lider av matchingsproblem. Företagen hittar inte den kom-
petens de behöver, och det gör att innovationskapaciteten blir lidande. Här finns ett behov 
av reformer, menar de elva författarna till årets Swedish Economic Forum Report. De 
lyfter fram rörlighet som en nyckelfaktor: När arbetstagare rör på sig växer deras nätverk 
och kunskapen får spridning. Författarna vill se en moderniserad arbetsrätt, med minskad 
inlåsning och ökat fokus på kompetenshöjande insatser. De diskuterar också skillnader 
i anställningsformer, högre utbildning, täta städer och den alternativa sysselsättnings-
formen ”egenanställning”. Rapporten har titeln En fungerande arbetsmarknad – Nyckel till 
innovation och kunskapsdriven tillväxt (Entreprenörskapsforum, 2014). [åk]

315 aktiviteter med koppling till 
entreprenörskap arrangerades 
i Sverige under Global  
Entrepreneurship Week 2014.
Källa: www.gew.se

            frågor för din 
         innovationsplan

• I vilken utvecklingsfas befinner sig företaget?
• I vilken utvecklingsfas befinner sig branschen?
• Hur ser regionens förutsättningar för innovation ut?
• Om du verkar i ett kluster - var i livscykeln befinner 

sig klustret?

4
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esbrinytt

– Allt handlar om att skapa FOMO – Fear of 
missing out. Alla investerare är rädda för att gå 
miste om den där dealen med stort D.
Alexander Börve, grundare till företaget  
Idoc 24, berättade om sin företagsresa i Sverige 
och USA. 

Talarna på forumet delar gärna med sig av sina erfarenheter, även under pauserna. 
Här publikfavoriten Claire Fairfield i samtal med några av deltagarna. 

Som affärsängel på Life Science Angels i Kalifornien får Faz Bashi  1 000 
investeringsförslag varje år. I slutändan investerar de i tio. Här är han på scen 
med en haiku som han fick specialskriven till sig av talarkollegan Bill Gartner.

Att träffa andra och prata om sina idéer är en viktig ingrediens för ett 
lyckat företagande. Årets Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum bjöd på 
flera uppskattade mingeltillfällen (och god mat).

Mark Brzezinski, USAs ambassadör i 
Sverige, inledde årets forum. Han poäng-
terade att intresset för Sverige och svenska 
företag är stort i USA nu. Inte minst sedan 
Minecraft-affären, som var på affärs- 
pressens förstasidor även i USA.

Glatt humör bland deltagarna. I mitten syns Guy Molinari, från 
advokatbyrån Kilpatrick Townsend & Stockton, som även var en 
av eftermiddagens talare. 

Entreprenörskapsprofessorn Bill Gartner var 
årets avslutningstalare. Han liknade entrepre-
nörskap vid sport och menade att marginalerna 
är små, men att det enda man kan göra är att 
försöka – och försöka igen.

Det elfte Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum hölls 20 oktober 2014 i 
Stockholm. Som vanligt fick vi ta del av massor med expertkunskap 
från investerare, entreprenörer, forskare och andra. Forumet arrang-
erades av Esbri och Näringsdepartementet, med stöd från Tillväxt-
verket, Vinnova, Företagarna, Kilpatrick Townsend & Stockton och 
U.S. Commercial Service. Mer om årets forum, inklusive webb-tv, 
finns på www.esbri.se/sweden-us-2014

Shelly Porges, investerare och serieentreprenör 
med sex företag i ryggen (varav fem ledde till 
lyckade exits), delade med sig av sina viktigaste 
startuplärdomar. Hon menade bland annat att 
det gäller att lösa ett verkligt problem, kolla 
marknaden, utnyttja sitt nätverk och vara öppen 
för nya idéer.

Affärsänglarna i USA pumpar varje år in nästan lika mycket 
pengar i företagande som riskkapitalindustrin. Claire Fairfield 
modererade en paneldiskussion där Faz Bashi, Steve Westly, 
Peggy Wallace och Anette Nordvall alla lyfte affärsänglarnas 
vikt i det entreprenöriella ekosystemet. I och för sig är de alla 
själva affärsänglar, utom Westly som driver eget riskkapital-
bolag.

– Be om hjälp från företagare som har etablerat sig i USA. Be 
också om råd från de som misslyckats. Det gäller att hela tiden 
fråga, fråga och fråga. Om man inte lyckas bli introducerad till rätt 
personer får man inga möten, och då blir det ingen försäljning, sa 
Lisa Lindström, vd för Doberman.

En av de bästa sakerna med en konferens som Sweden-U.S. Entrepreneurial 
Forum är möjligheten till nya kontakter. Genom åren har många deltagare berät-
tat om konkreta affärssamarbeten som de initierat på forumet.

bilder
: Sofia Ernerot
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Uppsats om born globals tog priset

Prisutdelning i Nytt & nyttigt läsåret 2013–2014, på Vinnovas årskonferens 2 december. Från vänster till höger: Hasse Johansson, styrelseordförande Vinnova, förstapristagarna Jacob Sundquist och 
Paulina Olsson, tredjepristagarna Alexandra Dembczyk och Jaromír Zaoral, andrapristagaren Oskar Karlsson, tredjepristagarna Fredrik Ringård och Carl Segerlund, Charlotte Brogren, gd Vinnova, 
samt Magnus Aronsson, vd Esbri.

Hur ser stödstrukturen ut för småföretag som 
vill bli internationella snabbt? Och matchar 
stöden de behov som born global-företagen 
upplever? Frågorna intresserar Paulina Olsson 
och Jacob Sundquist. Nu står de som segrare i 
uppsatstävlingen Nytt & nyttigt.

esbris och vinnovas uppsatstävling Nytt 
& nyttigt arrangerades läsåret 2013–2014 för 
femte gången. Syftet är att öka kunskapen om 
innovation, nyttiggörande och kommersiali-
sering, och uppmuntra studenter att skriva 
uppsatser inom detta tema. Intresset var stort, 
hela 77 uppsatser från 18 olika lärosäten skick-
ades in till årets upplaga av Nytt & nyttigt.

– Det har varit mycket inspirerande att ta 
del av alla intressanta uppsatser. Jag är väldigt 
imponerad av kreativiteten och bredden i 
ämnesvalen bland de tävlande bidragen, säger 
Helene Thorgrimsson, projektledare Esbri.

Prisutdelningen ägde rum under Vinnovas 
årskonferens 2 december. Alla finalisterna var 
inbjudna att delta, men visste inte på förhand 
hur de hade placerat sig. Spänningen var alltså 
på topp. Prisutdelare var Hasse Johansson, 
styrelseordförande Vinnova.

Tre år i rad har den vinnande uppsatsen 
kommit från Lunds universitet, men snart 
stod det klart att sviten bröts i och med denna 
tävlingsomgång. Första pris gick till kandidat-
uppsatsen What is needed to boost internatio-
nal business growth in potential Born Globals? 
Den är skriven av Paulina Olsson och Jacob 
Sundquist, Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet.

i sin motivering skrev juryn bland annat: 
”Författarna har adresserat ett viktigt tema 
med mycket hög policyrelevans. Det finns 
ytterst få studier gjorda på de mindre företag-
ens behov av stöd i internationaliserings- 
processen.”

– Det ska bli så kul att få använda prispeng-
arna till att fördjupa våra studier. Innovation är 
ett viktigt ämne.

– Exakt vad vi vill använda dem till har vi inte 
bestämt ännu. Vi har ju en magisteruppsats 
kvar att skriva, och det ligger nära till hands 
att fortsätta studera born globals, sa Paulina 
Olsson och Jacob Sundquist.

Andrapristagaren Oskar Karlsson har skrivit 
sin uppsats vid Luleå tekniska universitet. Den 

har titeln Beslutsaspekter för öppenhet i tekno-
logiutvecklingsprojekt, varierar de beroende på 
mognadsgrad?

I årets hårda konkurrens lyckades två upp-
satser kriga sig upp på tredjeplatsen. Den ena 
är Stakeholder Engagement in Sustainable 
Entrepreneurship and Innovation skriven av 
Alexandra Dembczyk och Jaromír Zaoral vid 
Umeå universitet.

Den andra uppsatsen som fick tredje pris 
har titeln Leading Innovators in Large Organi-
sations och är skriven av Fredrik Ringård och 
Carl Segerlund, kth.

priserna består av resestipendier som i år 
uppgick till sammanlagt 70 000 kronor. Stipen-
diaterna kan använda dem för att ytterligare 
öka sin kompetens inom området.

På www.innovationsuppsats.se finns sam-
manfattningar av uppsatserna, juryns motive-
ringar och hedersomnämnanden, bilder samt 
ett filmklipp från prisutdelningen.

text åse karlén   bild anette andersson

Tävlingen är öppen igen!
Skrev du uppsats nu i höst, eller ska du göra det i vår? Och handlar det om innovation och nyttiggörande? 
Var då med och tävla i Nytt & nyttigt 2014–2015. Läs mer på www.innovationsuppsats.se
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  jens eklinder-frick, Högskolan i 
Gävle, har fått ett Jan Wallanderstipen-
dium på 1 485 000 kronor för sin doktors-
avhandling som vi skrev om i förra numret 
av Entré. Stipendiet är avsett för fortsatt 
forskningsarbete under tre år. 

  Cesisforskarna almas heshmati och 
hans lööf har fått 75 000 kronor från kth 
för att utveckla en kurs i ”green economics” 
på master- och doktorandnivå. Lööf har 
också, tillsammans med gustav mar-
tinsson, beviljats 1,46 miljoner kronor 
i forskningsstöd från Vinnova. anders 
broström, även han på Cesis, får sex 
miljoner kronor från Riksbankens jubi-
leumsfond för projektet ”Organizational 
Response and Strategy Choices in Chang-
ing Higher Eduction Landscape”.

  Ratio har rekryterat sofia avdeitchi-
kova och hanna almlöf till forsknings-
programmet ”Financing of Innovations”. 
En annan Rationyhet är att robert demir 
har fått finansiering från Riksbankens  
jubileumsfond för att forska om manage-
mentinnovationer.

  Familjen Kamprads stiftelse satsar 26 
miljoner kronor på forskning om entre-
prenörskap. christine tidåsen och 
mats trondman, Linnéuniversitetet, är 
två av forskarna som får medel. 

  anna öhrwall rönnbäck har instal-
lerats till professor i produktinnovation vid 
Luleå tekniska universitet. 

  erik rosell, Linnéuniversitetet, får 
Videums entreprenörspris på 15 000  
kronor. 

  Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons 
stiftelse delar varje år stipendier till både 
forskare och entreprenörer. Två av årets 
forskarstipendier går till marcus  
holgersson, Chalmers, och charlotta 
johansson, Lunds tekniska högskola. 

  lars bengtsson, professor i innova-
tion vid Högskolan i Gävle, får 5,9 miljoner 
kronor från Vinnova för att undersöka 
innovation i tillväxtekonomier.

  Entreprenörskapsforum får ny vd 
från årsskiftet. pontus braunerhjelm 
lämnar då över till johan eklund, som 
även nyligen installerades som professor 
i nationalekonomi vid Internationella 
handelshögskolan i Jönköping. Entrepre-
nörskapsforum har också anställt en ny 
forskare: johan p larsson.

Hej forskare! Har du bytt arbetsplats, beviljats 
medel eller fått pris? Tipsa entre@esbri.se

titel International Educational 
Innovation and Public Sector 
Entrepreneurship
redaktör Alexander W  
Wiseman
förlag Emerald
isbn 978-1-78190-708-5

Sociala entreprenörer bidrar till utbild-
ningsystemets utveckling världen över. Men 
bidraget ser olika ut, beroende på land och 
sammanhang. International Educational 
Innovation and Public Sector Entrepreneur-
ship har ett globalt perspektiv, med särskilt 
fokus på marginaliserade områden. I boken 
ges rekommendationer för hur utbildnings-
relaterade innovationer kan implementeras. 
Författarna tar upp hur sociala entreprenörer 
hittar resurser i socialt och politiskt utsatta 
områden, hur privat och offentligt samarbete 
inom utbildningsområdet kan se ut, samt 
hur utbildningsinnovationer görs långsiktigt 
hållbara. Eva Leffler och Åsa Falk-Lundkvist 
jämför i ett kapitel en svensk skola med en 
engelsk. Båda har en entreprenöriell inrikt-
ning på undervisningen. En skillnad är att i 
Sverige ligger fokus i klassrummet på relatio-
nen till eleverna, medan den i England ligger 
på relationen till undervisningen. [jg]

personnytt boktips

titel Organisatorisk resiliens. 
Vad är det som gör företag  
och organisationer  
motståndskraftiga? 
redaktörer Stefan Tengblad  
& Margareta Oudhuis
förlag Studentlitteratur
isbn 978-91-44-10146-0

Företagspresentationer ser alltid över-
tygande, logiska och vattentäta ut. Inget 
lämnas åt slumpen, allt går enligt plan. 
Men det är en mycket förenklad bild av en 
organisations vardag. Företagsledare har ett 
hektiskt jobb, och måste hantera osäkerhet 
och komplexitet. Det gör att det alltid finns 
en diskrepans mellan planen och verklig-
heten. Det konstaterar Stefan Tengblad och 
Margareta Oudhuis inledningsvis i boken 
Organisatorisk resiliens, med undertiteln 
Vad är det som gör företag och organisationer 
motståndskraftiga? De menar att nyckeln till 
långsiktig framgång ligger i att kombinera 
tekniska, sociala och ekonomiska faktorer. 
Planering och struktur har absolut sin plats, 
men ledorden är flexibilitet, interaktivitet, 
kommunikation och förtroende. Genom 
att regelbundet stämma av kartan mot ter-
rängen kan problem åtgärdats innan de har 
hunnit växa sig stora. [åk]

Kreativitet 
är för alla
Är kreativa personer entreprenörer eller en-
störingar? Leder kreativitet till lycka eller lidan-
de? Och har klassens ljus de ljusaste idéerna? 
Många frågor om kreativitet får svar i ny bok.

alla vill vi vara kreativa. Och alla har vi 
bilder av vem som är kreativ, och i vilket sam-
manhang. Kreativitet – teori och praktik ur 
psykologiska perspektiv innehåller forsknings-
baserad kunskap om den åtråvärda kreativi-
teten.

Boken tar ett helhetsgrepp om kreativitets-
fenomenet. Den har dessutom ambitionen 
att inspirera läsaren att använda sina nya 
kunskaper: ”Du kan göra kreativa saker i det 
lilla eller i större skala, var du än befinner dig”. 
Insprängt i texten finns olika utmaningsrutor, 
för att stimulera det kreativa tänkandet.

Bokens olika delar handlar bland annat om 
individens personlighet, motivation och käns-
lor, om hur hjärnan fungerar och kopplingen 
till intelligens, och om utveckling av kreativi-
tet hos unga och äldre. Andra avsnitt granskar 
miljöns betydelse, konst och vetenskap, samt 
metoder för att mäta och öka kreativitet.

Kreativitet är nära besläktat med innova-

tionsförmåga, och författarna menar att det är 
fruktbart att inte hålla isär begreppen i organi-
satoriska sammanhang. Utan kreativitet, ingen 
innovation. Men kreativiteten behöver omsät-
tas i en innovation för att komma till nytta 
för organisationen. Ett kreativitetsfrämjande 
ledarskap kan leda till en mer innovativ orga-
nisation – och samtidigt en mer välmående 
personal, konstaterar författarna.

Redaktörer är Eva Brodin, Ingegerd Carls-
son, Eva Hoff och Farida Rasulzada. Boken 
har getts ut av Liber och har isbn 978-91-47-
09823-1. [åk]
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USASBE 2015 Conference
22–25 januari
Tampa, USA

2015 ACERE Conference
3–6 februari
Adelaide, Australien

2015 EFMD  
Entrepreneurship Conference
25–27 februari
Köpenhamn, Danmark

Global Entrepreneurship Congress
16–19 mars
Milano, Italien

Evenemangstips

Mer på www.esbri.se/konferenser

titel Entrepreneurship, People 
and Organisations. Frontiers 
in European Entrepreneurship 
Research
redaktörer Robert Blackburn, 
Frédéric Delmar, Alain Fayolle  
& Friederike Welter
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78347-876-7

Entrepreneurship, People and Organisations 
ingår i serien ”Frontiers in European Entre-
preneurship Research” och innehåller de 
bästa bidragen från 2012 års Rentkonferens. 
Ett sammanhållande tema i boken är hur 
entreprenörskap skapar välstånd på olika håll 
i samhället. En annan röd tråd är vikten av 
att sätta in entreprenörskap i ett geografiskt, 
politiskt och socioekonomiskt sammanhang. 
Maria Aggestam skriver om socialt entre-
prenörskap och ”filantrokapitalism”. Percy 
Barnevik, och mikrofinansieringsprojektet 
Hand in Hand, är Aggestams exempel på en 
filantrokapitalist (en som ger tillbaka en stor 
del av sina resurser till samhället). Jonas Gab-
rielsson, Diamanto Politis och Åsa Lindholm 
Dahlstrand tar i sitt kapitel upp hur osäker-
het och entreprenöriell förmåga påverkar 
innovationshastigheten i nya teknikbaserade 
startups. [jg]

titel Managing Innovation 
Adoption. From Innovation  
to Implementation
författare Majharul Talukder
förlag Gower
isbn 978-1-4724-1335-2

Många organisationer har svårt att ”få till det 
där med innovation”. En anledning är att de 
anställda inte vill ta till sig det nya – så kall-
lad adoption av innovation. Majharul Taluk-
der har forskat kring vad det beror på och i 
Managing Innovation Adoption presenterar 
han sina resultat. Han ger flera råd kring hur 
företag kan påverka personalens adoption av 
innovation, och lyfter fram viktiga faktorer 
på både organisations- och individnivå. På 
organisationsnivå: utbildning av personalen, 
stöd från ledning och chefer, samt en bra 
incitamentsstruktur. På individnivå bör man 
fokusera på uppfattad användbarhet av inn-
ovationen, den personliga innovativiteten, 
tidigare erfarenhet, bilden av innovation och 
glädje med innovation. Individuell adoption 
av innovation påverkas också av vad arbets-
kamraterna tycker och av personens sociala 
nätverk. [jg]

titel The Oxford Handbook  
of Innovation Management
redaktörer Mark Dodgson, 
David M Gann & Nelson Phillips
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-969494-5

Innovationsförmågan avgör företags över-
levnad och framgång. Men för att kunna 
implementera ett innovativt arbetssätt krävs 
förståelse för själva fenomenet innovation. En 
sådan förståelse hoppas redaktörerna till The 
Oxford Handbook of Innovation Management 
att de 32 kapitlen ska bidra med. I boken finns 
många nordiska bidrag. Maureen McKelvey 
diskuterar i sitt kapitel forskningsbaserad 
kunskap, ny teknologi och innovativa företag, 
samt hur de olika sfärerna interagerar. Keld 
Laursen och Nicolai Foss summerar i sitt 
bidrag forskningen kring humankapital och 
innovation. De konstaterar att i takt med att 
öppen innovation ökar, behöver företagen 
inkludera nya typer av medarbetare i inno-
vationsprocesserna. Det ställer krav på deras 
hr-avdelningar. Exempelvis behövs nya kom-
munikationsvägar, nya belöningssystem och 
nya sätt att utbilda de anställda. [åk]

  Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips
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God jul och  
gott nytt år!

Mer helgläsning och webb-tv finns 
på www.esbri.se/kunskapsbank

Esbri-priset gick till UF
8 december 2014 delades det femte ”Esbri-priset – för entreprenörskap” 
ut. Och vinnare blev… Ung företagsamhet! Vi på Esbri tycker att UF är en 
organisation som verkligen har gjort insatser för att förbättra entreprenör-
skapsklimatet i Sverige. Ur motiveringen: ”Genom UF får [eleverna] lära sig 
företagandets grunder och testa sin kreativitet. De får med sig ovärderliga 
kunskaper som de kan dra nytta av senare i livet, både som företagare och 
anställda. Dessutom får de med sig en insikt om att företagande är kul.” 
Grattis än en gång!   [åk]

Snart på en Estrad nära dig 
Esbri kickar igång 2015 med tre öppna Estradföreläsningar. 28 januari pratar 

John Mullins om att skippa riskkapitalisterna, och i stället vända sig till kun-
derna för finansiering. 16 februari föreläser Boel Flodgren om företaget och 

juridiken. Och 10 mars är det dags för Mary Walshok. Hon kommer att 
diskutera de många vägar som leder till innovation. Estrad genomförs 

i Stockholm och livesänds på www.esbri.se.  [åk]



 

»Lantbruket är en  
  framtidsbransch«

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

det talas mycket om grön innovation. Van-
ligtvis associeras det till miljöteknik. I engel-
skan känner vi igen begrepp som cleantech, 
greentech eller green innovation. Men det 
speglar bara en del av vad som borde ingå i 
gröna innovationer.

En lika viktig del är den gröna sektorns inno-
vation, inte minst inom lantbruket. Men hör 
inte lantbruk till historien? Fredrik Reinfeldt 
gav under sin tid som statsminister flera tal 
på temat att Sverige är ett fantastiskt land 
som redan under 1950-talet förmådde lämna 
jordbrukssamhället bakom sig – för att i stäl-
let bli en industri- och senare kunskapsnation. 
Finansminister Anders Borg föreslog att hus 
och köpcentrum skulle byggas på åkermarken. 

Detta, nota bene, vanliga perspektiv rimmar 
inte med den verkliga bilden. Lantbruk är en 
viktig bransch som i dag inkluderar högtek-
nologi som för inte länge sedan var science 
fiction. Fjärrstyrda traktorer vars redskap kan 
rensa ogräs mellan sådda rader med två centi-
meters noggrannhet är ett exempel. Utvinning 
av gummi ur maskrosor ett annat.

när sveriges nya  landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht höll sitt premiärtal på mäss-
san Elmia Lantbruk i oktober betonade han 
att landsbygden är viktig. Men hur lantbruks-
branschen bör utvecklas berördes inte. Det 
kanske kan förklaras av att innovationsfrågan 
inte finns på landsbygdsministerns bord. Den 
frågan är det i stället närings- och innova-
tionsminister Mikael Damberg som äger. Den 
nya regeringen lägger ner landsbygdsdepar-

tementet och integrerar det i näringsdeparte-
mentet. Någon jordbruksminister finns inte. 

I usa  har man sedan 1889 ett speciellt 
departement för lantbruk, Department of  
Agriculture, och en särskild minister, Secre-
tary of Agriculture: Tom Vilsack. I Kalifornien 
betraktas lantbruk som en spetsbransch, vik-
tigare än Hollywood. Även i Italien, Storbri-

Är lantbruket en svensk framtidsbransch? Eller har det spelat ut sin roll? 
Diskutera på www.esbri.se/debatt

åsikten |  Per Frankelius
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Per Frankelius

tannien och Tyskland ses lantbruket som en 
spetsindustri.

Att inte lantbruket har en central roll i den 
svenska innovationsdiskussionen är märkligt. 
Det torde inte ha gått någon förbi att många 
andra ”finare” branscher inte längre är lika 
starka draglok i Sverige. Volvo pv  blev kine-
siskt, Ericsson lade ner mobiltelefonin i Lund, 
Astrazeneca minskade kraftigt i Södertälje, 
Pharmacia såldes till usa och Saab Automobil 
gick i konkurs. Ikea och h&m grundades före 
1950. Nya växande framtidsföretag lyser med 
sin frånvaro, med några få undantag.

vad säger att framtidsföretagen vi så väl 
behöver inte kan komma ur den gröna sek-
torn? Se på Delavals mjölkrobotar, Väderstad-
verkens Ipad-styrda såmaskiner eller Energi-
fabrikens fossilfria mjöl. 

Sverige står inför ett vägval: Att vara eller 
inte vara med i det framtida lantbrukets glo-
bala utveckling. Vid Linköpings universitet har 
vi startat projektet Grönovation, om innova-
tion inom den gröna sektorn. I projektet ingår 
bland andra Lantmännen, 3m, ssab , Vreta 
kluster och slu . Vi har gjort vårt vägval. Vi 
tror att den gröna näringen både är en tillväxt- 
möjlighet för Sverige och ett sätt att värna 
framtidens naturmiljö. Vad tror du? Vill du vara 
med att investera i detta?

Per Frankelius
FORSKARE OCH LÄRARE

LINKÖPINGS UNIVERSITET


