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K A P I T E L  2

Framväxt och utveckling  
av svensk entreprenörsforskning

Karl Gratzer

Inledning

Entreprenörskap har som forskningsområde vuxit fram och expanderat kraf-
tigt under de sista decennierna. Inom forskningen pågår för närvarande en 
livlig debatt om entreprenörskap som begrepp och fenomen men också om 
forskningsområdets avgränsningar. Entreprenörskap har utvecklats från att 
ha varit en marginell företeelse i akademins utkanter till att få en stabil och 
självklar position inom universitet och högskolor. Entreprenörskap har också 
fått en framträdande position hos politiska partier, både på kommunal, regi-
onal, nationell och internationell nivå och presenteras i många sammanhang 
som en lösning på flera samhällsekonomiska problem (Lundström & Sun-
din, 2008). Ett annat tecken på att entreprenörskap har blivit en naturlig del 
av samhället är att ämnet till och med finns inom den svenska gymnasiesko-
lans utbildningsplan. Dessutom har entreprenörskap blivit ett centralt inslag 
på den internationella politiska arenan. Ett stort antal förslag för att förbättra 
villkoren för entreprenörskap har blivit naturliga delar av ekonomiska politis-
ka åtgärdsprogram presenterade av organisationer som EU, Världsbanken och 
Internationella valutafonden (IMF). Det finns olika uppfattningar om när en-
treprenörsforskning startade men oftast brukar inrättandet av »The research 
center in entrepreneurial history« vid Harvad Business School 1948 nämnas 
som ursprunget till den moderna forskningen i detta område.

Begreppet entreprenörskap används idag frekvent men ofta på ett motsä-
gelsefullt och oprecist sätt. Det övergripande syftet med detta kapitel är att 
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beskriva hur forskare inom företagsekonomi har behandlat entreprenören. 
Kapitlet diskuterar i princip tre olika frågor. För det första hur skapades olika 
föreställningar om entreprenörskap och vilka teorier har legat till grund för 
ämnets utveckling? För det andra när startade svensk entreprenörsforskning 
och hur har den utvecklats inom universitet och högskolor? I den tredje hu-
vudfrågan diskuteras hur entreprenörsforskningen organiserats och vilka 
samarbetsorganisationer finns mellan akademi, näringsliv och stat? För att 
sätt diskussionen i ett större sammanhang ges även ett kort doktrinhistorisk 
överblick av hur entreprenörsbegreppet har vuxit fram, och hur entreprenör-
skap har »institutionaliserats« på myndighetsnivå.

Entreprenörsbegreppet och teoretiska skolbildningar

Entreprenörskap förknippas oftast med något positivt oavsett i vilket sam-
manhang som begreppet diskuteras. Det visas bland annat av att entrepre-
nörsbegreppet med tiden fått en mer omfattande användning, till exempel 
sätts begreppet som suffix bakom andra ord för att skapa en positiv värde-
laddning. De som haft makten att sätta ramar för denna diskurs har samtidigt 
varit mycket framgångsrika med att avgränsa entreprenörskap till att enbart 
gälla privatägd företagarverksamhet. Detta har underlättat en personifiering 
av den entreprenöriella funktionen (att införa någonting nytt). Liksom forna 
tiders storföretagsledare uppmärksammas entreprenörer ofta som maskulina 
och övermänskliga ledare och hjältar. En ensam stark man som ägnar sitt liv 
åt att slåss för att förverkliga sin idé mot en konservativ motsträvig omvärld 
(Chell, 1996; Nilsson, 2002; Holmquist & Sundin, Lindgren & Packendorff, 
2007). Deras status har nyligen glorifierats ytterligare genom att flyttas från 
att vara »local heroes« till att blir »global champions«.1

Entreprenörskapets funktion har diskuterats åtskilliga gånger under flera 
sekler och vi kan urskilja flera grupper av teorier. Redan under medeltiden 
betecknades exempelvis organisatörer av militära expeditioner och byggmäs-
tare av katedraler som entreprenörer. Det grundläggande arbete som bidrog 
till att popularisera idén om entreprenörskapets betydelse för ekonomin till-
skrivs den franske ekonomen Richard Cantillon i början på 1700-talet. Han 
gav entreprenören en central roll i den ekonomiska teorin. Cantillon antog 
att entreprenören är någon som är förutseende, är villig att bära risk och age-
rar i syfte att göra vinster. Dessa av egenintresse styrda handlingar hade vik-
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tiga konsekvenser. Entreprenören upptäcker prisskillnader på olika markna-
der och skapar arbitragevinster genom att reagera på dessa. Genom att reagera 
på prissignaler återställde entreprenören balansen mellan utbud och efterfrå-
gan på specifika marknader. En handelsman köper exempelvis varor på en 
plats för att transportera till en annan utan att i förväg känna till om efterfrå-
gan kommer att vara hög eller låg. Effektiva marknader behövde därför enligt 
Cantillon riskvilliga entreprenörer för att ett lands ekonomiska potential ska 
kunde utnyttjas fullt.

För Cantillon var det entreprenörens funktion och inte hans/hennes person 
som var av betydelse. Denna funktion befann sig i fokus för hans uppfattning 
om marknadssystemet och utan denna skulle inte systemet fungera. Cantil-
lons förklaring av entreprenörens funktion var utbudsorienterad. Han såg inte 
entreprenören som skapare av efterfrågan genom ny produktion eller nya för-
säljningstekniker. Entreprenören sågs snarare som den som tillhandahöll de 
rätta varorna på rätt plats i syfte att tillfredsställa konsumenternas önskning-
ar. Därför måste Cantillons entreprenör vara förutseende men inte nödvän-
digtvis innovativ. Entreprenörsrollen förändrades av Cantillon från kolonial 
äventyrare till riskbärare och jämviktsmotor i marknadsekonomin (Hérbert 
& Link, 1982; Kragh, 2012).

Den som gjorde entreprenörskap till en central ekonomisk funktion var 
den österrikiske ekonomen Joseph Alois Schumpeter som fokuserade på hur 
existerande strukturer bröts ned och hur nya tillkom. Schumpeters ekonomis-
ka teori innebar emellertid att entreprenörsbegreppet delvis försvann inom 
huvudfåran av nationalekonomisk forskning. Idén om entreprenörskapets 
betydelse gallrades på 1930-talet ur den ekonomiska teorin och skulle inte 
återkomma förrän på 1970-talet (Baumol, 1968 & 1993). Den entreprenöriella 
funktionen kunde trots flera försök inte formaliseras i matematiska determi-
nistiska modeller och entreprenören som koncept försvann därför från den 
mikroekonomiska modellen (Baretto, 1989; Johansson, 2005). Eftersom na-
tionalekonomin inte kunde spela någon ledande roll tog beteendevetenskap-
liga forskare en allt större roll av teoriutvecklingen. Pionjären var David Mc-
Clelland som formulerade antagandet att det är samhällets värderingar och 
normer som har avgörande betydelse för ett lands entreprenöriella prestation 
(Landström, 2005).

Synen på vilken roll entreprenörer egentligen spelar och vad entreprenörs-
funktionen är har förändrats över tid (Henreksson & Stenkula, 2007). Entre-
prenörens främsta roll har enligt vissa teorier varit som innovatör (Schum-
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peter, 1987:1911), medan andra teorier sett entreprenören som en arbitragör 
vilken upptäcker och drar nytta av outnyttjade vinstmöjligheter (Kirzner, 
1973). En tredje skolbildning har fokuserat på entreprenörens roll som be-
slutsfattare under genuin osäkerhet (Knight, 1921). En fjärde skolbildning ser 
entreprenören som koordinator av olika produktionsfaktorer (Say, 1816). Även 
andra definitioner av entreprenörskap har förekommit, men dessa har varit 
variationer på redan existerande. Många studier har även kombinerat de olika 
entreprenörsdefinitionerna (Casson, 1982; Baumol, 1993; Shane, 2003). Det är 
således svårt att finna en gemensam definition av entreprenör men praktiskt 
taget alla entreprenörsteorier har utgått från antingen risk eller innovation 
eller en kombination av dessa (Hébert & Link, 1988).

Genom en förenkling kan entreprenörsforskningen delas upp i tre olika 
skolbildningar; »business school approach«, »den Schumpeterska skolan« 
och »the trait approach«. Den förstnämnda bygger på en tradition från bland 
annat Gartner (1990), Davidsson (1990) och studier som kommer från Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM). Denna skolbildning har fått en stor upp-
märksamhet och är troligen den mest dominerade inom företagsekonomisk 
forskning. Skolbildningen karakteriseras av att man försöker »mäta« entrepre-
nörskap, främst genom att titta på antalet nyetablerade företag, antalet egen-
företagare och tillväxt i nyetablerade företag. Dessutom mäts den allmänna 
attityden till nyföretagande (Shane, 2003). Fördelen med the business school 
approach är att mätningen är relativ enkel och att data finns lätt tillgänglig, 
vilket underlättat komparativa studier och utmynnat i ett stort antal under-
sökningar. Det finns emellertid också problem. Ett är att kopplingen till teo-
rier är relativt svag. Entreprenörskap mäts på organisationsnivå vilket också 
kan skapa bekymmer. De operativa måtten innebär att kvalitativa aspekter 
som omvandling, utveckling, innovation, förnyelse inom såväl nystartade som 
etablerade företag inte fångas på ett tillfredställande sätt. Dessutom diskuteras 
dessa begränsningar inte särskilt ingående inom skolbildningen.

Den Schumpeterska skolan utgår från Joseph Alois Schumpeters tyeorier. 
Den huvudsakliga fördelen med denna skolbildning är dess betoning på inno-
vationer och att den starka kopplingen till en sammanhållen teori. Dessutom 
studeras relationen mellan kvantitativ ekonomisk tillväxt och kvalitativ om-
vandling. Däremot kan teorin vara svår att operationalisera eftersom det of-
tast saknas data för komparativa studier (Hébert & Link, 2009).

Enligt Schumpeter var ekonomin oftast ett kretslopp utan tillväxt, men hur 
kommer tillväxten in i bilden och hur kan den förklaras? Begreppet innova-
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tion omfattar enligt Schumpeter förändringar i ett brett spektrum från bland 
annat introduktion av nya varor, tekniska förändringar i befintlig varuproduk-
tion, öppnande av nya marknader eller råvarukällor och nya typer av affärsor-
ganisationer. Med andra ord allting som kan betecknas som »doing things dif-
ferently« i det ekonomiska livet, som skapar och förändrar världen och driver 
utvecklingen framåt (Schumpeter, 1939:84). Den och bara den som genomför 
innovationen betecknas av Schumpeter som entreprenör. Distinktionen mel-
lan dem som genomför något nytt och dem som imiterar är grundläggande 
för Schumpeters teori om ekonomisk utveckling (Schumpeter, 1987:1911:113; 
Schumpeter, 1947:223). Det viktigaste incitamentet till innovation är vinst. 
Tillkomsten av framgångsrika innovationer ger upphov till en kedjereaktion, 
genom att andra företagare önskar få del av innovatörens monopolvinst. Följ-
aktligen uppträder imitatörer i »svärmar« eller så kallade kluster. Detta förkla-
ras av Schumpeter genom att individer med ledaregenskaper, som genomför 
förnyelsen drar med sig andra. Entreprenören undanröjer hindren inte bara 
för den egna verksamheten utan också för andras. Det är enklare att kopiera 
än att vara först, samtidigt som risken minskar – utvecklingsprocessen har 
blivit kalkylerbar. De som följer efter blir allt fler men mindre kvalificerade 
(Schumpeter, 1987:1911:336–341). Slutligen är det nya inte längre någon nyhet. 
Vi kan därför, från ett schumpeterskt perspektiv, förvänta oss att imitatörer 
uppträder diskontinuerligt och klustervis (Schumpeter, 1987:1911:334).

Den sistnämnda skolbildningen »trait approach« härstammar från beteen-
devetenskapen och har främst koncentrerat sig på entreprenörens egenska-
per. Pionjär inom denna inriktning av entreprenörsforskningen var den ame-
rikanske psykologen David McClelland. Redan 1961 ställde han frågan varför 
vissa samhällen utvecklades snabbare än andra? Svaret var att de normer och 
värderingar som dominerar ett samhälle – främst med avseende på motiv – 
har avgörande betydelse för dess prestationsförmåga. McClelland påpekade 
att det emellertid att omfattningen av prestationsmotiv inte var tillräckligt för 
att förklara något så komplext som ekonomisk utveckling. Därför introdu-
ceras även andra motiv som individens relationsmotiv (need for affiliation) 
och individens maktmotiv (need for power) det vill säga individens behov 
av kontroll (Landström, 2000:60ff). McClellands insatser innebar att den en-
treprenöriella rollen personifierades, samtidigt som entreprenörens person-
liga egenskaper fick en mer framträdande roll. Utgångspunkten för »the trait 
approach« var ofta frågan; varför tenderar en del individer att starta företag 
medan andra inte gör det? Svaret blev ofta att detta berodde på att dessa indi-
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vider hade en rad egenskaper som andra saknade. Denna tradition utgår från 
psykologiska modeller för individers personlighet och andra egenskaper som 
kopplas direkt till företagande.

Det finns emellertid enligt kritikerna grundläggande svårigheter förknip-
pade med att definiera entreprenören genom att peka på existensen av olika 
karaktärsdrag. I flera forskningsöversikter över »trait approach litteraturen« 
påpekas bristen vid urvalet av entreprenörer (exempelvis enbart kommersi-
ellt framgångsrika företagare) som användes vid dessa studier (Brockhaus, 
1982:43–43). Det finns också kritik mot att entreprenören skulle vara en spe-
ciell typ av person med speciella egenskaper som kan dokumenteras och åter-
skapas (Brockhaus & Horwitz, 1986:42–43). Till exempel påpekade William 
B. Gartner att en konsekvens av en sådan ansats är perspektivet »once an en-
trepreneur, always an entrepreneur«. Uppfattningen att entreprenörskap är 
en permanent egenskap hos vissa personer har enligt honom hållit sig kvar 
med överraskande seghet. Detta framgår av att man i många studier har valt 
ut individer många år efter att de startade sina företag och definierat dem som 
entreprenörer. I empiriska undersökningar där enskilda psykologiska drag, 
som påstods vara karakteristiska för entreprenörer testades, visade det sig vara 
omöjligt att skilja entreprenörer från företagsledare men även från befolk-
ningen som helhet (Gartner, 1989:48). Det förefaller som om denna forsk-
ningsinriktning sett sina bästa dagar (se exempelvis Beckman, 1990:95–96).

Framväxten av entreprenörsforskning  
och forskning om små företag

Den svenska entreprenörsforskning började växa fram på 1960- och 1970-
talen. Internationellt sett hade denna forskning fått en position inom akade-
min redan i slutet på 1940-talet, främst representerat av Research Center in En-
trepreneurial History, vid Harvard Business School. Centret leddes av Arthur 
Cole och man etablerade också en egen tidskrift Explorations in Entrepreneu-
rial History (Harward). Centret existerade emellertid endast fram till 1958. In-
ternationellt fick entreprenörsforskningen 1981 en ny institutionell förankring 
inom management studies ibland annat i USA vid Babson College. Efter andra 
världskriget så var entreprenörsforskning i huvudsak begränsad till USA, Stor-
britannien och Kanada.

Det är ingen överdrift att påstå att företagsforskning främst hanterat större 
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företag. Med tanke på att världsekonomin under 1900-talet har känneteck-
nats av att företag med hjälp av stordrifts- och samordningsfördelar drivit ut-
veckling framåt, är detta inte särskilt förvånande (Chandler, 1990). Till och 
med den moderna entreprenörsforskningens mest kända förespråkare, Joseph 
Schumpeter, argumenterade på ett övertygande sätt för storföretagets överläg-
senhet. Han var främst intresserad av förstå ekonomins utveckling och särskilt 
så kallad kreativ destruktion, där nya innovationer ersatte föråldrade pro-
dukter, processer och organisationsformer på marknaden. Dessa innovatio-
ner innebar att konkurrensen sattes ur spel på kort sikt och genom framväx-
ten av nya kluster tog hela ekonomin stora steg framåt. Schumpeter menade 
att storföretagen hade övertagit de mindre företagens roll som katalysator för 
att skapa nya innovationer (Schumpeter, 1946:174f):

Vi måste erkänna att storföretaget har blivit framåtskridandets och speciellt to-
talproduktionens långsiktiga expansions viktigaste motor […] Ur detta perspek-
tiv är den fullkomliga konkurrensen inte endast omöjlig utan även underlägsen 
och den kan inte resa anspråk på att tjäna som mönster för ideal produktions-
förmåga. (författarens översättning)

Det schumpeterska perspektivet innebar alltså att storskalighet inte bara var 
oundviklig utan även den enda framkomliga vägen för att bidra till högsta 
möjliga tillväxt. Fram till 1970-talet ansågs småföretag spela en underordnad 
roll för ekonomins utveckling och mindre företag och entreprenörer betrak-
tades nästan som en historisk företeelse. Synen på småföretag kanske formu-
lerades tydligast av John Kenneth Galbraith. Enligt honom kunde den nya 
industristaten ses som en tvådelad ekonomi med å ena sidan några hundra-
tal, tekniskt dynamiska företag med obegränsade resurser och välstrukture-
rade gigantiska organisationer och å andra sidan tusentals små traditionella 
företagen vilkas betydelse blev relativt mindre med tiden (Galbraith, 1967:18). 
Småföretagen ansågs vara dömda till undergång i en ekonomi som domine-
rades av storskalighet både på den privata och offentliga sidan (Stanworth & 
Curran, 1976:95).

Detta synsätt började emellertid ifrågasättas på 1970-talet. I samband med 
industrikrisen blev det tydligt att kostnaderna för att driva byråkratiska orga-
nisationer kunde vara stora. Stordriftsfördelar kunde utvecklas till en nack-
delar då efterfrågan på marknaden förändrades och det var svårt att snabbt 
anpassa verksamheten i de jättelika koncernerna (Arndt, 1978). Under en re-
lativt kort tidsperiod försämrades situationen för många av de stora företa-



kapitel 2

38

gen. I Sverige drabbades järnmalmsgruvorna, stålindustrin och varven och 
det rörde sig om strukturella svagheter Det var inte längre möjligt att fortsätta 
produktionen efter samma riktlinjer som växt fram efter andra världskriget. 
Det krävdes omfattande kapacitetsnedskärningar, produktionsomläggningar 
och nedläggningar som helt förändrade synen på storföretagens överlägsen-
het (Dahmén, 1988:35).

Framväxten av den svenska entreprenörsforskning

Svenska företagsekonomer hade före 1970-talet inte ägnat särskilt stor upp-
märksamhet åt varken småföretag eller entreprenörskap. Före 1960 hade 
egentligen bara två större vetenskapliga arbeten haft småföretagsamheten som 
studieobjekt, dels Axel Iverroths »Hantverk och småindustri« publicerad 1943, 
dels Erik Dahméns »Industriell företagarverksamhet« från 1950. Dessa under-
sökningar betraktades fortfarande mot slutet av 1960-talet som den enda kun-
skapskällan för att förstå de mindre företagens villkor.

Inom företagsekonomin fanns tidigt studier av små oftast familjeägda före-
tag men det var inte förrän 1968 som småföretagsforskningen fick en institutio-
nell förankring. Då blev Dick Ramström professor i Umeå och han var ansva-
rig för att bygga upp denna forskning inom svensk företagsekonomi. Han hade 
främst fått inspiration från besök vid amerikanska högskolor och universitet.

Umeå universitet invigdes 1965 och det var således där som forskning om 
småföretag startade. Företagsekonomerna i Umeå började intressera sig för 
småföretag och entreprenörskap långt före övriga forskare, lärare eller besluts-
fattare. Här argumenterades tidigt för att småföretagen inte bara var mindre 
utan också annorlunda och viktiga för att anpassa näringslivets struktur till 
snabba förändringar. Dick Ramström var den som särskilt uppmärksammade 
bristen på forskning om små företag och han lyckades bygga upp en livskraftig 
forskarmiljö. Det är också många av landets småföretagsforskare som idag ar-
betar på andra orter, som har tagit vägen via Umeå universitet. Här kan näm-
nas Bengt Johannisson, Leif Lindmark, Elisabeth Sundin, Carin Holmquist, 
Odd Jarl Borch, Per Davidsson och många fler. Samtliga flyttade till andra 
svenska eller utländska lärosäten där de kom att vidareutveckla dynamiska 
forskningsmiljöer om småföretag och entreprenörer.

Under Ramströms tid i Umeå mellan 1968–1974 fick närmare 80 procent av 
avhandlingarna i företagsekonomi därifrån en inriktning mot småföretagan-
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de och entreprenörskap. Forskargruppen som bildades i Umeå genomförde 
ett stort antal studier som fokuserade på skilda problem kopplade främst till 
småföretag (Ramström, 1971 & 1975). Forskningen inriktades i första hand på 
att beskriva företagsstrukturen i Sverige, samt de mindre företagens speciel-
la behov, problem och fördelar. Recession i svensk ekonomi under 1970-talet 
bidrog till att ifrågasätta storföretagens förmåga att skapa ny sysselsättning 
och förhoppningarna riktades istället mot småföretagen. Flera avhandlingar 
presenterades om relationen mellan företag och nätverk, vilket blev ett forsk-
ningsfält som därigenom tidigt fick en stark förankring i Sverige.

Den snabba expansionen på 1980-talet

Från 1970-talet växte entreprenörskap fram som ett eget forskningsfält. Fram-
för allt bland företagsekonomer väcktes intresset för entreprenörskap, men 
även andra ämnesdiscipliner tog upp detta forskningsområde. På 1970-talet 
var forskningen främst empirisk orienterat för att kartlägga och beskriva små-
företags entreprenörer. På 1980-talet fick denna forskningsinriktning en fast 
position inom företagsekonomi vid flera universitet. Den organisationsba-
serade småföretagsforskningen kopplades till en individorienterad entrepre-
nörskapsforskning och antalet publikationer ökade markant (se vidare, Land-
ström & Johannisson, 1998).

Forskningen bytte delvis fokus från studier av traditionella familjeföretag 
till nyare typer av småföretag som teknikbaserade- och snabbväxande företag 
(så kallade Gazellföretag). Forskningsfältet hade nu utvecklat en egen identitet 
och forskarna började betrakta sig själva som specialister på små företag. Den 
organisationsbaserade småföretagsforskningen kopplades i början av 1980-
talet till en individorienterad entreprenörskapsforskning och antalet publika-
tioner ökade markant. År 1989 inrättades den första professuren i ämnet vid 
Lunds universitet med följande titel: »Entreprenörskap och företagsutveck-
ling« och Bengt Johannisson utnämndes till professor.

Faktorer som bidrog till att lyfta fram entreprenörskap och småföretagan-
de på 1980-talet var den låga ekonomiska tillväxten, strukturella förändring-
ar inom industrisektorn som ledde till en stigande arbetslöshet, en ökad be-
tydelse för tjänstesektorn men också att storföretagen blev intresserade av så 
kallad »outsourcing«. Den teknologiska utvecklingen som gynnade småföre-
tag och en förändring av livsstilen hos medelklassen stimulerade också denna 
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forskning. Småföretagaren blev en hjälte inom liberal ideologi och framställ-
des som symbol för frihet gentemot det socialdemokratiska och genomreg-
lerade samhället.

1990-talets expansion

På 1990-talet fick entreprenörsforskning legitimitet som ett »eget« akademiskt 
studiefält och breddades till bland annat historia, ekonomisk historia, socio-
logi och psykologi. Det växte också fram en tendens att särskilja forskningen 
om entreprenörskap från forskning av enbart småföretag. Samtidigt ökade 
produktionen av doktorsavhandlingar snabbt på 1990-talet. Bland nya forsk-
ningsfrågor som dök upp kan nämnas snabbväxande företag och entreprenör-
skapets betydelse för makroekonomisk tillväxt. En viktig generell fråga som 
började diskuteras och analyseras var hur entreprenörskap skulle kanaliseras 
in i produktiva banor (skapa innovationer), och hur improduktiva (så kallad 
»rent seeking«) eller rentav destruktiva och kriminella aspekter på entrepre-
nörskap skulle undvikas.

År 1997 genomfördes en kartläggning av svensk entreprenörskaps- och 
småföretagsforskning där det framgick att totalt 190 forskare hade bedrivit 
sådan forskningr vid Sveriges universitet och högskolor. Antalet forskare var 
störst i Stockholm, Göteborg och Umeå (33, 20 respektive 19 procent). När-
mare hälften av dessa, (43 procent), hade redan disputerat. Den största delen 
av forskningen (två tredjedelar) som bedrevs inom området utfördes inom 
företagsekonomi samt på landets tekniska universitet och högskolor. Inom 
ämnet ekonomisk historia och historia hade bara fem respektive två forska-
re uppgivit en sådan inriktning. Bland nationalekonomer hade 12 denna in-
riktning. Forskning om småföretag och entreprenörskap hade nu konsolide-
rats som ett självständigt forskningsfält. Ett antal nya professurer tillsattes och 
flera nationella och internationella nätverk grundades eller konsoliderades. 
Detta ledde till att starka forskningsmiljöer kunde etableras. En analys av de 
svenska doktorsavhandlingarna inom området mellan åren 1970–1995 visar 
att den svenska entreprenörs- och småföretagsforskningen var djupt rotad i 
ämnet företagsekonomi och då speciellt inom organisations- och beslutsteori. 
Allt fler lärosäten erbjöd enstaka kurser eller hela utbildningsprogram i entre-
prenörskap (Aronsson & Hansson, 1997).

Under 1990-talet hamnade småföretag och entreprenörskap i fokus för 



framväxt och utveckling av svensk entreprenörsforskning

41

samhällsintresset. Ett viktigt skäl till detta var att småföretagen betraktades 
som den viktigaste faktorn för att minska arbetslösheten efter den finansiella 
krisen 1991–92. Ett annat argumentet var att nya småföretag uppfattades ge 
ett mer differentierat och dynamiskt näringsliv. Genom en mer differentierad 
näringslivsstruktur skulle man kunde undvika beroendet av enskilda storföre-
tag, vilkas undergång kunde lamslå en hel region och i förlängningen till och 
med hota den svenska ekonomins långsiktiga tillväxte (SOU 1998:77).

En viktig händelse för att befästa entreprenörskapsforskningens identitet 
var att Global Entrepreneurship Monitor (GEM) började med sina undersök-
ningar. GEM är en årlig internationellt komparativ studie om företagande, am-
bitioner och attityder. Bland annat undersöks bl.a. sambandet mellan entre-
prenörskap och tillväxt på makronivå. GEM är den största pågående studien 
om entreprenöriell dynamik och aktivitet i världen. Studien inleddes 1999 och 
omfattade 2011 ungefär 100 undersökningar från alla världens hörn. GEM:s 
resultat och rekommendationer har blivit viktiga för många länders närings-
politik.

Dessutom har olika organisationer för att främja samarbetet mellan akade-
miska lärosäten och näringslivet etablerats. En viktigt sådan var bildandet av 
Forum för Småföretagsforskning (FSF) 1994, vilket var en nationell nätverk-
sorganisation för att koppla samman teori och praktik om entreprenörskap 
och småföretag. Organisationen arrangerar årligen Småföretagsdagarna och 
Entreprenörskapsveckan. Dessutom ger man finansiellt och organisatoriskt 
stöd till nationella forskningsprogram och publicerar böcker och rapporter. 
År 2009 ändrades namnet till Entreprenörskapsforum. Ett tydligt tecken på 
att entreprenörskap hade fått en stabil position i Sverige var inrättandet av 
»The Global Award for Entrepreneurship« 1996. Priset skapades av FSF och 
syftet med priset är att belöna akademiker som bidragit till att utveckla forsk-
ningsfältet om entreprenörskap och småföretagande.

Flera svenska grupperingar och samarbeten inom småföretagsforskningen 
hade etablerats vid slutet av 1990-talet:

1. SIRE; Scandinavian Institute for Research in Entrepreneurship som var ett 
nätverk av småföretagsforskare i Växjö, Lund och Halmstad.

2. IHHJ; Internationella Handelshögskolan i Jönköping som lyckades knyta till 
sig flera seniora svenska och utländska småföretagsforskare.

3. IMIT; Institute of Management and Technology som var en forskarsamver-
kan mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan i Stockholm, 
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Chamlers Tekniska högskola, Luleå Tekniska Högskola, Sveriges Lant-
bruksuniversitet och Linköpings universitet.

4. ESBRI; Institutet för entreprenörskap och småföretagsforskning startade 
som fristående forskningsinstitut i samarbete med Företagsekonomiska 
institutionen vid Stockholms universitet.

5. IUI; Industrins Utredningsinstitut (bildat redan 1939 och från 2006 Institu-
tet för Näringslivsforskning, IFN) som samlat nationalekonomer intresse-
rade av småföretagsfrågor.

6. FSF; Stiftelsen för småföretagsforskning grundades 1994 och var en paraply-
organisation för svensk småföretagsforskning, men ändrade 2009 namn till 
Entreprenörskapsforum.

7. ENSR; European Network for SME Research var ett internationellt nät-
verk för småföretagsforskning under regi av EU (Directory-General XXIII) 
(Persson, 1997).

Den småföretags- och entreprenörstödjande ekonomiska politiken hade fått 
en institutionell förankring inom Statens Industriverk (SIND) i början på 
1970-talet. SIND avvecklades i samband med en omorganisation där bland 
annat Närings- och Teknikutvecklingsverket (NUTEK) bildades 1991 efter en 
sammanslagning av flera statliga myndigheter (SIND, Styrelsen för teknisk ut-
veckling och Statens energiverk). Nutek;s uppgift var att förbättra villkoren för 
näringslivet och öka nyetableringen av företag samt främja hållbar regional 
tillväxt. Nutek avvecklades 2009 tillsammans med Glesbygdsverket och Insti-
tutet för tillväxtpolitiska studier. Nutek omorganiserades och bytte namn till 
Tillväxtverket och blev den huvudansvariga myndigheten för entreprenörs-
frågor. Andra delar av Nuteks verksamhet övergick till Myndigheten för till-
växtpolitiska utvärderingar och analyser (ITPS).

I samband med att nätverk och nya myndigheter växte fram så ändrades 
också forskningsfrågorna inom fältet. Inom den svenska entreprenörsforsk-
ningen fanns nu allt från psykologiska mikroperspektiv som försökte att för-
klara framgångsrikt entreprenörskap utifrån personliga egenskaper, till na-
tional- och regionalekonomiska makroperspektiv som resulterade i allmänna 
policyrekommendationer. Dessa gick ofta ut på att förbättra incitaments-
strukturen och det institutionella regelverket kring företagande. Även genus-
frågor – där kvinnligt entreprenörskap lyftes fram – blev på 1990-talet ett be-
tydelsefullt område inom fältet.
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Ett ämne för utveckling – entreprenörskap på 2000-talet

På 1990-talet tog således entreprenörsforskning stora steg framåt inom den 
akademiska världen, samtidigt som samarbetsorgan mellan universitet och 
näringslivsorganisationer och statliga myndigheter etablerades. På 2000-talet 
blev entreprenörskap till och med ett centralt inslag på den internationella 
ekonomisk politiska arenan. Ett stort antal förslag för att förbättra villkoren 
för entreprenörskap blev naturliga delar av ekonomiska politiska åtgärdspro-
gram presenterade av organisationer som EU, Världsbanken och Internatio-
nella Valutafonden (IMF).

Den svenska utvecklingen fick också draghjälp från internationella över-
enskommelser. Inom EU blev den så kallade Lissabonstrategin ett avgörande 
dokument som skulle bli bindande för medlemsländerna att föra en mer ut-
talad entreprenörsvänlig politik. År 2000 enades EU om ett ambitiöst mål; att 
göra EU till: »världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbase-
rade ekonomin i världen, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler 
och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning«. En-
treprenörskap skulle vara ett av medlen för att möta de ekonomiska, sociala 
och miljömässiga utmaningar som EU stod inför.2 Detta skulle åstadkommas 
genom att den ekonomiska politiken skulle främja entreprenörskap, innova-
tion och tillväxt. Ett annat lika viktig policybeslut om en gemensam entre-
prenörspolitik fattades av EU 2003 och beskrevs i »Green Paper on Entrepre-
neurship in Europé«. I detta dokument hädades att: »Europe needs to foster 
entrepreneurial drive more effectively«.3

Bakgrunden till Lissabonstrategin var en så kallad Eurobarometerunder-
sökning som påvisade att EU-medborgare var mindre benägna än exempelvis 
amerikanska medborgare att bli företagare men också att européer var mindre 
villiga att ta risker. Småföretag i Europa tenderade också att växa långsam-
mare än amerikanska bolag, samtidigt som de europeiska medlemsländernas 
förutsättningar att starta nya företag varierade kraftigt. Därför syftade Lissa-
bonstrategin och andra liknande åtgärdsprogram till att göra Europeiska Uni-
onens ekonomiska politik mer strömlinjeformad för att öka antalet entrepre-
nörer och därmed bildandet av nya företag för att bidra till den ekonomiska 
utvecklingen i hela unionen.

Alla medlemsländer har i sin tur tagit fram nationella strategier som utgår 
från Lissabonstrategin.4 Efter Sveriges inträde i EU 1995 tvingades regering-
en att tillämpa beslutsprocesser och program som initierats av EU. Därige-
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nom förändrades inte bara politikens sakinnehåll utan även de svenska sam-
hällsorganisationerna skulle anpassas för att kunna genomföra politiken (SOU 
2003:123). Detta ledde i sin tur till implementering av en svensk nationell stra-
tegi för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning för åren 2007–
2013. Den nationella strategin skulle bidra till att skapa konkurrenskraftiga 
regioner genom att bland annat gynna entreprenörskap, innovation och för-
nyelse, kompetensförsörjning och öka arbetskraftsutbudet.5

Entreprenörskap har också blivit en nationell strategi inom utbildningsvä-
sendet. Regeringen antog 2009 en strategi där entreprenörskap ska löpa som 
en röd tråd genom samtliga nivåer av det svenska grundskole- och högsko-
lesystemet. Inom högskolan ska enligt den nationella strategin spetsutbild-
ningar inom entreprenörskap och innovation utvecklas. Entreprenörskap för 
gymnasieskolan ska ge elever kunskaper så att de i framtiden ska vill starta 
och driva egna företag.6

Samtidigt som entreprenörskap har fått en bred förankring på politisk nivå 
för att öka den ekonomiska tillväxten har forskningsämnet förändrats. För-
vånansvärt nog finns det inte särskilt nära relationer mellan entreprenörs-
forskning och innovationsforskning. En orsak till detta kan vara att entrepre-
nörsforskningen har sina rötter inom företagsekonomins organisations- och 
managementforskning medan innovationsforskningen har sin huvudsakliga 
hemvist på de tekniska högskolorna eller inom kulturgeografi. Idag är inno-
vation mer än entreprenörskap, i fokus för både forskning och näringspolitik.

Denna särskiljning mellan entreprenörskap och innovation har också ge-
nomförts på myndighetsnivå. Tillväxtverket kom att bli den ansvariga myn-
digheten för entreprenörskap medan Vinnova – som är Sveriges innovations-
myndighet – fått i uppgift att stärka Sveriges innovationskraft för en hållbar 
tillväxt. Vinnova skall främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsätt-
ningarna för innovation och genom att finansiera behovsmotiverad forskning. 
Visionen är att Vinnova ska se till att Sverige blir ett globalt ledande forsk-
nings- och innovationsland genom att främja samverkan mellan företag, uni-
versitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vinnovas 
huvudsakliga ansvarsområde är innovationer – produkter tjänster eller pro-
cesser. Vinnova finansierar bland annat tre akademiska forskningscentra för 
att stimulera policyrelevant innovationsforskning: CESIS vid Kungliga Teknis-
ka Högskolan i Stockholm, CIRCLE vid Lund Universitet och CIIR, en forskar-
grupp vid Luleå Tekniska Högskola.

Denna utveckling med samarbetsorganisationer och en ekonomisk poli-
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tik för att främja entreprenörskap har medfört att forskningen om entrepre-
nörskap formligen har exploderat det senaste decenniet (för en internationell 
överblick, se exempelvis Carlsson et al., 2013 och Landström et. al., 2011).

Sammanfattande diskussion

Från slutet av 1960-talet då forskningen kring entreprenörer först fick en aka-
demisk hemvist i Umeå, har utvecklingen varit mycket snabb. Självklart byg-
ger detta på att synen på hur ekonomisk tillväxt skapas har förändrats kraf-
tigt. Det är inte längre de stora multinationella företagen som betraktas som 
de viktigaste motorerna bakom ekonomisk tillväxt utan istället de mindre fö-
retagen. Det är med hjälp av entreprenörer och en hög grad av innovationer 
som den svenska ekonomin ska behålla sin internationella konkurrenskraft. 
Samtidigt framhålls de mindre företagen som särskilt viktiga för att skapa nya 
arbetstillfällen i framtiden.

Särskilt tre samhällsekonomiska förändringar har bidragit till att entrepre-
nörsforskningen fått en så snabb tillväxt. Industrikrisen på 1970-talet där stor-
skaliga industrier inom stål-, varvs- och textilindustrin förlorade sin inter-
nationella konkurrenskraft skapade omfattande arbetslöshetsproblem. Detta 
innebar att små företag uppmärksammades på ett helt nytt sätt och förhopp-
ningen växte om att mindre företag kunde bli ett komplement till storföre-
tagssektorn, bidra med nya innovationer och skapa arbetstillfällen. Den andra 
samhällsekonomiska förändringen var avregleringen av bland annat den fi-
nansiella sektorn som bidrog till en liberalisering av samhället, där entrepre-
nören blev en frihetssymbol i ett reglerat socialdemokratiskt samhälle. Den 
tredje förändringen hängde samman med avregleringen, då finanssektorn 
kollapsade i början på 1990-talet. Arbetslösheten steg då kraftigt och på nytt 
blev småföretag och entreprenörer en symbol för tillväxtföretag som kunde 
anpassa sig till nya förhållanden. Dessutom skulle de bidra med arbetstillfäl-
len när storföretagen tvingades att minska på sina arbetsstyrkor.

Entreprenörsforskning idag diskuterar inte bara mindre privata företag 
utan även medelstora och större företag. Dessutom har begreppet samhälls-
entreprenörer hamnat i forskningens fokus. Dessa är individer som utan ett 
specifikt vinstintresse försöker ändra samhällets utformning och institutio-
ner. Entreprenörsbegreppet har genom dessa forskningsansatser vidgats, men 
ännu diskuteras inte förekomsten av entreprenörer inom offentliga organi-
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sationer särskilt mycket. Denna utveckling av begreppet är spännande men 
samtidigt finns en risk för att begreppen entreprenör och entreprenörsfunk-
tion blir mer otydligt.

För att få en bättre överblick över tidigare forskning skulle det behövas 
en omfattande genomgång av forskningsfältets frågeställningar och slutsat-
ser under de senaste decennierna. Detta skulle kunna ge en fingervisning om 
vilka forskningsfrågor som borde ställas i framtiden. Dessutom skulle analy-
ser av relationen mellan akademi, näringsliv och stat, ge oss en uppfattning 
hur dessa strukturer har påverkat forskningens utveckling, vilka de positiva 
effekterna varit och vilka eventuella problem som bör åtgärdas. Dessutom bör 
en inventering av fältet även inbegripa en analys om vilka fördelar och eventu-
ella nackdelar som kan förknippas med särskiljandet av begreppen entrepre-
nörer och innovationer inom såväl forskning som näringspolitik.

En positiv förändring de senaste decennierna är att traditionell entrepre-
nörsforskning inom företagsekonomi och från ett historiskt perspektiv har 
närmat sig varandra. Framför allt har detta lett till att institutionella och histo-
riska förändringsprocesser har blivit mer betydelsefulla för att kunna förklara 
entreprenörsfunktionen från ett mer holistiskt perspektiv. Förhoppningsvis 
kan denna utveckling leda till att öka vår kumulativa kunskap om vilka insti-
tutionella faktorer som är viktiga för att underlätta entreprenöriella aktiviteter 
(se t.ex. Landström & Schön, 2010).

Med tanke på denna boks tema om entreprenörskap och varumärken kan 
slutligen nämnas att entreprenörskap inte bara handlar om tekniska lösning-
ar, finansiella möjligheter eller organisatoriska förändringar. För att enskilda 
individer och mindre företag ska kunna överleva på längre sikt är det viktigt 
att skydda de materiella och immateriella tillgångar. Det är också viktigt att 
företag och individer på ett tidigt stadium uppmärksammar varumärkets roll 
för att bygga upp en nära relation med sina intressenter i allmänhet och kun-
der i synnerhet. Entreprenörsforskningen bör därför i framtiden ta hänsyn till 
vilken roll som varumärket har spelat för överlevnaden hos mindre företag.
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NOTER

1 Detta var också temat för ISCB:s världskongress 2008: 35th International Small Business 
Congress: An Entrepreneurial Odyssey – From Local Heroes to Global Champions. www.
iscb2008.org.

2 http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/review_and_future/g24246_
sv.htm Download: 2013.06.08

3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003_0027en01.pdf Down-
load: 2013.06.08

4 För Sveriges del gäller dokumentet En nationell strategi för regional konkurrenskraft, en-
treprenörskap och sysselsättning 2007–2013.

5 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/48/35/a1936bfb.pdf
6 http://www.government.se/sb/d/11252/a/127038 Download 2013.06.06 och Skapa och 

våga – om entreprenörskap i skolan, 2010, Skolverket. http://www.skolverket.se/skolut-
veckling/larande/entreprenorskap/entreprenorskap-1.104735
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