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Förändrade perspektiv påverkar 
inriktningen på följeforskning 

• Från ett lydande till ett skapande system 

• Bryta mönster och existerande traditioner 

• Tilltro till den egna och  lokala förmågan 

• Se möjligheter i problemen 

• Nya värderingar, t ex ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt perspektiv 

• Nätverkens betydelse för utveckling 

 

 





Entreprenöskap och 
småföretagsutveckling 

• Förebilder – möjliga effekter på medellång sikt 

• Entreprenörskapsutbildning – möjliga effekter på lång sikt 

• Rådgivning och finansiering – relativt kortsiktiga effekter 

• Finansiella insatser – olika former ger olika typer av 
tidsperspektiv 

• Regelförenklingar – effekter på kort sikt 

• Speciella grupper – olika typer av projekt 

• Policyrelevant forskning – sällan entydiga resultat 

• Kompetensutveckling – kort och lång sikt  

• Innovativt entreprenörskap – lång sikt 

• Nätverkande – lång sikt 





Vad vill man uppnå? 

• Tillväxt 

• Ökad produktivitet 

• Sysselsättning 

• Ökad jämställdhet 

• Integrationseffekter 

• Kompetensutveckling 

• Nya företag 

• Ökad dynamik 

• Minskad arbetslöshet 



 
 

Enskilt företag 
eller 

entreprenör 

  Nya kunder 

Statlig 
lånefinansiering 

  Ny typ av tjänst      

Ny eller modifierad produkt 

Statlig finansierad 
rådgivning 

Konsultarbete 

Ny styrelseordförande 

Ökning av 
riskkapital 

Ny startegiplan 

Nytt banklån 







Reflektioner kring forskningen 

• Heterogeniteten 
• Företagsledare/entreprenörer studeras sällan anställda 
• Retroperspektiva studier 
• Ögonblicksskildringar av komplexa processer 
• Strukturförändringars betydelse 
• Nya områden – socialt entreprenörskap, miljöfrågor 
• Entreprenörskap i offentliga organisationer bedöms 

sällan 
• Entreprenörskap i glesa miljöer 

 
–             



Reflektioner om effekter 

• Skillnad mellan kort och långsiktiga effekter 

• På kort sikt kan man påverka specifik 
kompetens, dvs individrelaterade effekter 

• På mellanlång sikt delegering och arbetssätt 

• På mellanlång sikt bidrag till lönsamhet och 
försörjningsförmåga 

• På lång sikt värderingar och attityder 

• På lång sikt dynamik  

• Först därefter inträffar effekter på sysselsättning 

• Sällan ändras  befintliga strukturer  



Reflektioner, forts 

• Viktigt att undersöka effekter på kort och lång sikt 

• På kort sikt mindre omgivningsförändringar och mindre 

effekter 

• På lång sikt större effekter men många fler möjliga 

orsakssamband 

• Viktigt att beakta regionala/lokala förutsättningar 

• Viktigt att på lång sikt följa såväl individer som företagare  

• Hur många byter jobb, startar eget, vidareutbildar sig osv 

• Hur många företagare tar till vara den ökade 

kompetensen, ändrar sätt att arbeta, delegera ansvar 

osv. 

• Hur kan politiker stimulera detta område med tanke på 

mikro- och småföretags stora betydelse för 

sysselsättning, dynamik och förnyelse  


