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Självständigheten värderas positivt

är din ingång till forskningsfälten entreprenörskap, innovation
och småföretagande.
Tidningen fungerar som en länk mellan forskare och
allmänhet genom att sprida aktuella forskningsresultat
utanför akademin. Entré ges ut av Esbri, med stöd från
Tillväxtverket och Vinnova. Den kommer ut med fyra
nummer per år. Prenumerationen är kostnadsfri. Vill du
adressändra, anmäla en ny prenumerant eller tipsa om
forskning vi bör uppmärksamma? Kontakta oss.
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Kneg och deg i pizzabranschen

		
		
		
		

Sociologen Henrik Hultman gör en djupdykning i pizzabranschen. Han finner
affärsmannaskap, hantverkskunnande, 		
arbetsdisciplin och stolthet.
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arbetar främst med att sprida
forskningsbaserad kunskap om
entreprenörskap, innovation och
småföretagande till olika aktörer:
forskare, företagare, politiker,
finansiärer, studenter, policyfolk och rådgivare. Syftet är
att på bred front öka förståelsen för hur innovationskraft
och företagande hänger samman med hållbar tillväxt.
Kunskapsspridningen sker bland annat genom tidningen
Entré, nyhetsbrevet e-Entré, föreläsningsserien Estrad
och webbplatsen www.esbri.se
Esbri grundades 1997 av entreprenören och uppfinnaren
Leif Lundblad, med den övergripande målsättningen
att stimulera entreprenörskap i Sverige. Verksamheten
bedrivs i stiftelseform och är icke-vinstdrivande. Esbri är
oberoende av politiska och religiösa intressen.
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Intresset var stort när rapporten
Det innovativa Sverige lanserades.
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2001 blev det tillåtet för småföretag att
undanta två nyckelpersoner från turordningsreglerna. Effekten av reformen
är positiv, visar Carl Magnus Bjuggren.
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Maroun Aoun, vd IFS, har skrivit Åsikten.
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varsin avhandling om designens roll för 		
innovationsarbetet.
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Tolerera mera
sverige är som bekant ett litet land. För
att inte gå under i den globala konkurrensen
måste vi ta tillvara alla tillgängliga resurser. En
viktig resurs, som tyvärr ofta förbises, är den
kompetens som finns bland utlandsfödda.
Många sneglar på Silicon Valley, och på
den enorma företagsdynamik som finns där.
Utlandsfödda har en stor del i den dynamiken.
Philippe Legrain påpekar i sin bok Invandrare – vi behöver dem att nästan hälften av
alla nystartade företag i Silicon Valley har en
invandare som medgrundare. De som söker
lyckan i Silicon Valley, bidrar också i hög grad
till utvecklingen i sina tidigare hemländer. Det
har bland andra AnnaLee Saxenian visat i sin
forskning.
I detta nummer av Entré skriver vi om
Andreas Hatzigeorgious avhandling (sidan
15). Han visar att språkkunskaper, nätverk och
kulturkompetens kan vara till stor hjälp för
befintliga svenska företag som vill ta sig in på
nya marknader. Företagsamhet bland personer med utländsk bakgrund skapar även tillväxt i Sverige, och ökar utrikeshandeln.
Henrik Hultman har studerat pizzabranschen, som domineras av företagare som inte
är födda i Sverige. Han poängterar att det är
en diger uppgift att driva en framgångsrik pizzeria. Som vilket företagande som helst alltså.
Läs mer om Hultmans forskning på sidorna 4–5. Missa inte heller att ifs vd Maroun
Aoun har skrivit Åsikten på sidan 24, om just
utlandsföddas kompetens.
14 maj arrangerar Esbri en Estradföreläsning
med titeln ”Utlandsföddas roll för företagens
utrikeshandel”. Mer information finns på
vår webbplats. Där kan du även hitta mycket
mer kring utlandsföddas företagande under
www.esbri.se/utland
Tolerans och mångfald är en förutsättning
för utveckling av nya idéer, innovationer och
ett blomstrande företagande. Låt oss ha det i
åtanke när vi skapar ett ännu bättre innovations- och entreprenörskapsklimat i Sverige.
Trevlig läsning,

Magnus Aronsson
VD ESBRI

Hjältechefen är död
En ledare bör uppmuntra sina medarbetare att ta risker. Det
är ett av råden i Leda mot det nya – En forskningsantologi
om chefskap och innovation (Vinnova, 2013). En chef som vill
främja innovation måste också tillåta en hög grad av frihet,
och vårda relationerna med sina anställda. Bilden av chefen
som en hjälte är däremot förlegad. Ett säkert sätt att döda
kreativitet är att inte ge tillräckligt med information, vara
otillgänglig och kräva att allt arbete ska utföras enligt
specifikation. I antologin skriver forskare från bland annat
KTH, Linköpings universitet och Lunds universitet. Leif
Denti, Göteborgs universitet, lyfter fram vikten av en
stödjande organisation som ser till att frilägga resurser
för kreativitet och innovation. Redaktörer är Martin
Kreuger, Lucia Crevani och Kristina Larsen. [jg]
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Sverige toppar
innovationsligan inom EU
Källa: Innovation Union Scoreboard 2013

Kunskapsdelning
stärker företag på sikt
Nyckeln till framgång i kunskapsintensiva
tjänsteföretag ligger i själva kunskapen. Men
den är inte konstant. Det gäller att dela den
mellan medarbetare, utveckla den, och förmedla den till kunder. Anna Jonsson beskriver i
sin bok True Partnership as True Learning (Iustus
förlag, 2013) hur kontinuerligt lärande kan ge
företag hållbar framgång. Hon har genomfört
100 intervjuer på advokatbyrån Mannheimer
Swartling, och beskriver företagets starka
lärandekultur som rotar sig i en lång tradition
av professionell utveckling. Jonsson jämför med
Ikea, ett företag som på många sätt skiljer sig
från Mannheimer Swartling, men som ändå
delar synen på kunskap och lärande. Det handlar till exempel om att hitta rätt personer och
utveckla deras kompetenser – snarare än att
”rekrytera rätt kompetenser”. [åk]

Regeln är enkel:
prestera sådant
som kan mätas
Lars Strannegård
beskriver forskarens vardag
i boken Efter festen
(Studentlitteratur, 2014)

Det kostar att tvivla
Duktiga schackspelare använder sig av olika tankemönster för
att snabbt lösa situationer som oerfarna schackspelare skulle
ha behövt fundera över länge. Detsamma gäller entreprenörer,
menar John-Erik Mathisen och Jan Ketil Arnulf. Och vissa är
mer framgångsrika än andra. Forskarna har publicerat artikeln
Competing mindsets in entrepreneurship: The cost of doubt i
The International Journal of Management Education (nr 3, vol
11, 2013). De har studerat 242 handelsstudenter. Några har
ett utforskande tankemönster, medan andra är genomföringsorienterade. Mathisen och Arnulf finner att
de utforskande studenterna tvivlar mer, och
har en högre handlingströskel. De genomföringsorienterade är mer beslutsamma, och
står för fler entreprenöriella aktiviteter. [åk]

magnus@esbri.se

kontakta john-erik.mathisen@bi.no
www.esbri.se
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text maria marathon sjöberg

Pizzerian i Sverige är oftast ett litet företag som drivs av personer med
invandrarbakgrund. Trots att företagare med utländsk bakgrund fått mycket
uppmärksamhet på senare år, har det varit tunt med forskning kring just
pizzabranschen. I sin avhandling bidrar Henrik Hultman med en ingående
bild av människor i en bransch som blivit en viktig del av svensk matkultur.
pizzabranschen har en traditionell struk- något bra, något som kan lösa både arbetslös-
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het och integrationsproblem.
– Vilka exempel blir angelägna då? Det gäller förstås att titta på de företag som passar in
i bilden, alltså expansiva tillväxtföretag. Inte
levebrödsföretag inom lågtröskelbranscher.
– Det är det problematiska med policyunderstödjande perspektiv, att vissa exempel
väljs bort. Men forskning ska även bedrivas
utifrån andra skäl, inte bara de rent policyrelaterade. Vi ska välja att studera de exempel
som är vetenskapligt intressanta, inte bara
politiskt intressanta, säger Henrik Hultman.
Själv har han studerat pizzabranschen i
Sverige genom biografiska intervjuer med 34
invandrande pizzarestauratörer, både i städer
och på landsbygden. De två huvudfrågorna
han ställde var: Hur blir man pizzarestauratör?

bild: Videum AB

tur och består av många små, fristående företag. Dessutom domineras den av företagare
som inte är födda i Sverige. Det är två egenskaper som gör den mycket intressant att studera
sociologiskt, menar Henrik Hultman. Trots det
upptäckte han att det inte fanns några tidigare
studier av pizzabranschen.
– Det tyckte jag var lite konstigt. Pizzabranschen är väl den bransch som de flesta av oss
skulle nämna om någon frågade efter exempel
på invandrares företagande – ihop med taxibranschen och frisörbranschen kanske, säger
Henrik Hultman, Linnéuniversitetet.
Enligt Hultman ligger förklaringen i att
forskningen ofta har ett policyunderstödjande
perspektiv. Entreprenörskap och företagande
hos personer med utländsk bakgrund ses som

Henrik Hultman har disputerat i sociologi vid Linnéuniversitetet. För arbetet med avhandlingen Liv och arbete i pizzabranschen fick han Videums entreprenörspris i november 2013. I
motiveringen beskrivs han som ”en forskarlivets entreprenör
som lämnat viktiga bidrag till vår förståelse av entreprenörer,
deras företag och vardag”.

www.esbri.se

bild: Istock

Och hur är det att vara det? Genom företagarnas livsberättelser finner Hultman tre olika
vägar in i pizzabranschen.
– Jag hade tidigt bilden av att pizzarestauratören är intvingad i branschen. Att det är
arbetslöshet, eller hot om arbetslöshet, som
drivit in de här personerna i pizzabranschen.

men att bli intvingad i branschen är bara
en av vägarna in. Många har också gjort ett
aktivt val att starta en pizzeria.
– Det är inte så att alla saknar ett arbete och
tvingas starta företag. Vissa har ett arbete och
säger upp sig för att starta en pizzeria. Det var
ett intressant empiriskt fynd.
Bland de äldre pizzarestauratörerna i studien har de flesta aktivt valt att starta en
pizzeria. Henrik Hultman berättar om hur
pizzabranschen i början av 1970-talet hade en
annan ställning än den har nu.
– Då var den en expansiv, populär och attraktiv bransch. Mina intervjupersoner säger
att de såg andra i branschen som det verkade
gå väldigt bra för, som tjänade mycket pengar.
Dessutom fanns en önskan att byta till ett mer
självständigt arbete – och man värderar den
här självständigheten väldigt positivt.

www.esbri.se

Den tredje vägen in i branschen kallar Hultman för att ”hamna i pizzabranschen” – det är
när restauratören varken tvingas in i branschen
eller aktivt väljer den. Att det blir så är för att
det är ett närliggande och helt okej alternativ.
– En pizzarestauratör som faller inom den
kategorin kan till exempel vara en kille som
kommer till Sverige när han är 17–18 år, och
som har familj och vänner i branschen. Han
har ingen yrkeserfarenhet eller speciell utbildning med sig från hemlandet utan är mer inriktad på att lösa sitt försörjningsproblem.

pizzabranschen ses som en lågtröskelbransch, att det är förhållandevis lätt att starta
en pizzeria. Men att driva en pizzeria framgångsrikt är en diger uppgift.
– Det finns en vanföreställning att det inte
krävs något speciellt för att få en pizzeria att
gå runt. Men det stämmer inte alls. En aspekt
är att vårda relationerna till kunder. Affärsmannaskapet kring hela rörelsen är viktig,
liksom förmågan att organisera arbetet.
– Det handlar om att förstå hantverket och
kunna de olika delarna av det. Annars får du
ganska svårt att klara dig i en sådan konkurrensutsatt bransch. Det är också viktigt med

arbetsdisciplinen – det är något jag blev imponerad av när jag träffade de här företagarna,
säger Henrik Hultman.
Att branschen har låg status och är förknippad med ett slags stigma, är något som flera av
intervjupersonerna tar upp.
– De upplever att de verkar i en bransch som
omgivningen ser ner på. En intervjuperson sa:
”Jag blir kallad ’pizzabagaren’ ibland när jag
går på stan, och jag känner att det är något
nedlåtande i det.”
Ett annat exempel är mediernas sätt att rapportera om pizzabranschen, som ofta nämns i
”fusk- och snusksammanhang”. Man antyder
att det fifflas med både det ena och det andra,
eller att det är en maträtt som inte är nyttig.
– Men det finns en annan sida också. Många
av mina intervjupersoner är väldigt stolta över
sitt arbete och sin pizzeria: ”Jag trivs jättebra
med mitt jobb, jag är min egen, styr mitt arbete
själv och jobbar med mina kompisar och min
familj.”

kontakta henrik.hultman@lnu.se
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Samverkan ger
verkligare skola
text hanna andersson bild gunnar holber

I den svenska skolplanen står det att eleverna ska utveckla förmågor
som främjar entreprenörskap. Därför byts det traditionella undervisningssättet långsamt ut mot en mer entreprenöriell lärmiljö. Men vad
innebär det egentligen – och hänger lärarna med i svängarna?

entreprenöriellt lärande handlar om att
i skolmiljön anknyta till verkligheten och elevernas egen vardag. Då blir det meningsfullt att
lära sig nya saker, speciellt om det kan skapa
en inre motivation och nyfikenhet hos eleven.
Det menar Helena Sagar, som är en av få
kommunfinansierade doktorander i Sverige.
Hon är även grundskollärare inom no och
teknik, något hon har kunnat fortsätta med
medan hon forskat på halvtid.
– Det har varit väldigt spännande att få vara i
de här två rollerna samtidigt, säger hon.
Sagar har undersökt hur grundskollärare
tänker kring arbetet med entreprenöriellt
lärande, och hur deras tankar förändras efter
att de fått kompetensutveckling inom området.
– Alla lärare ska i dag främja entreprenörskap. Med det menar Skolverket saker som
kreativitet, initiativkraft och att ge eleverna
möjlighet att prova egna lösningar. Eleverna
ska få uppgifter där det finns mer än ett sätt
att lösa problemet. Det behöver inte betyda att
man startar företag. Vi vill att eleverna ska vara
entreprenörer i sitt eget liv.
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Och det är upp till läraren att skapa en
entreprenöriell lärmiljö.
– För lärarna handlar det om ett förändrat förhållningssätt till undervisning. Ett
sätt är att skapa autentiska lärmiljöer där
man samverkar med omvärlden. Kunskapen
rustar eleverna till att bli upplysta samhällsmedborgare, så att de kan ta del av debatter
och beslut – kanske en av de viktigaste bitarna
att förbereda eleverna för, säger Sagar.
Lärarna i studien menade att samhörigheten med kollegiet är en viktig faktor i förändringsarbetet.
– Samverkan i kollegiet är viktigare än skolledningens stöd, även om det också är viktigt.
Det har gått bättre i utvecklingsarbetet för
dem som har haft stöd hos de andra lärarna
i arbetsgruppen.
Helena Sagar mötte till exempel en lärare
som, utan stöd från sitt arbetslag, i slutet av
studien helt hade tappat lusten att jobba vidare med de här frågorna. Hon kan liknas vid en
slocknad eldsjäl, menar Sagar.
– Det finns stora krafter i kollegiet, och de
kan vara både positiva och negativa.

Lärarna i undersökningen har fått chansen
att delta i en kurs i hur man skapar en entreprenöriell lärmiljö.
– Jag kunde se att lärarnas tankesätt förändrades efter utbildningen, och det är jättespännande.

de lärare som är öppna för förändring, och
som dessutom har stöd inom arbetslaget, är de
som får ut mest av sin utbildning. Den påverkar inte bara deras yrkesroll, utan även deras
personliga utveckling.
– Flera av lärarna berättar att de nu tänker
annorlunda när de ska ställa frågor. De försöker hitta på frågor som de tror att eleverna kan
vara intresserade av. Frågorna blir öppnare
och inbjuder eleverna att komma med olika
sorters lösningar. Det handlar om idéer och
förslag, inte bara fakta. Eleverna får visa att de
kan använda den fakta de hämtat in snarare
än att bara redovisa den.
Några lärare har också nämnt en förändrad
syn i sin bedömning av eleverna.
– Lärarna tittar inte bara på provresultat,
utan bedömer situationen i klassrummet och
www.esbri.se

Det är bara i skolans
värld vi delar in saker
och ting i ämnen

hur eleverna samverkar. Några lärare har hittat modet att bryta traditioner och prova något
nytt.
Lärarna pekade även på att de behöver tid
för att förändra sitt sätt att tänka.
– Tid handlar inte bara om timmar och
minuter, utan också om ställtid. Tid att anpassa
sig till ett nytt sätt att tänka i sin lärarpraktik.
Det är viktigt att ledningen inte förväntar sig
resultat för snabbt. Förändringsarbete tar tid
och det måste få lov att ta tid.

Helena Sagars avhandling Teacher Change in Relation to Professional Development in Entrepreneurial Learning är framlagd vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Parallellt med sin forskning
arbetar hon som lärare i NO och teknik för årskurs 7–9 på Kullaviksskolan utanför Kungsbacka.

helena sagar har i flera år själv arbetat med
entreprenöriellt lärande i sitt klassrum.
– Jag jobbar väldigt mycket i samverkan med
omvärlden. Efter ett par år förstod jag att det
här sättet kan kallas entreprenöriellt lärande.
Det visste jag inte när jag började, bara att det
kändes rätt. Det finns ju egentligen inga ämnen
ute i livet, utan allting går in i varandra. Det är
bara i skolans värld vi delar in saker och ting
i ämnen.
För många lärare är entreprenöriellt tänkande alltså inte något nytt, utan något de arbetat
med sedan tidigare på olika sätt.

– Vidareutbildningen har ändå varit viktig
eftersom det blivit en bekräftelse på att de är
på rätt väg i sitt tankesätt.
I entreprenöriellt lärande utvidgas ämneskunskaperna och elevernas utforskar olika
roller.
– För mig som lärare är det roligt att jobba
på det här sättet. Jag lär mig hela tiden mycket
nytt själv. Och när eleverna säger att det känns
som att de bidrar med något vettigt, då är det
bland det bästa jag kan få höra.

Helena Sagars bana som no- och tekniklärare fortsätter, men hon kommer också att
fortsätta forska.
– Forskning är ett kraftfullt verktyg för att få
till förändring i skolan. Men det som ger mig
den där genuina glädjekänslan är relationen
till mina elever. Det är spännande att känna att
man får bidra till deras lärande och utveckling,
säger hon.

kontakta helena.sagar@kungsbacka.se

Entreprenören lär genom erfarenhet
Föds man till entreprenör, eller kan entreprenörskap läras ut? Frågan har länge varit en stötesten. Följdfrågan blir såklart: Om entreprenörskap går att lära ut, hur gör man?
martin lackéus intresserar sig för de

www.esbri.se

bild: Jan-Olof Yxell

här frågorna i licentiatuppsatsen Developing
Entrepreneurial Competencies. An Action-Based
Approach and Classification in Education, som
han har lagt fram vid Chalmers.
Utgångspunkten är att entreprenörskap lär
man sig bäst genom erfarenhet. Hur får man
då in erfarenheten i undervisningen? Lackéus
har studerat ett aktionsbaserat utbildningsprogram i entreprenörskap, där mycket handlar
om att lära genom att göra – learning-by-doing.

Lackéus följer 13
studenter från programmet, för att ta
reda på hur deras
en t rep ren ö r i ella
kompetens förändras under två års
undervisning.
Studien är pågående, men hittills
har han identifierat
Martin Lackéus
17 olika utbildningsaktiviteter som kan kopplas till entreprenöriell
kompetens. Han visar bland annat att studenternas kontakt med omvärlden ökar deras tro
på den egna entreprenöriella förmågan. Att

förbättra sina färdigheter i marknadsföring
ökar toleransen för osäkerhet.
Många pratar om hur bra aktionsbaserat
lärande är, ändå är det inte så många utbildningar som praktiserar det. Det är dyrt, svårt
att passa in i ett större utbildningssystem och
problematiskt att utvärdera. Martin Lackéus
forskning är ett försök att klassificera den här
typen av utbildningar. Han hoppas att det kan
leda till nya sätt att utvärdera entreprenörskapsutbildningar, samt till att lärare får stöd
att välja den undervisningsteknik som passar
bäst i olika situationer. [jg]

kontakta martin.lackeus@chalmers.se
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Kundens kunskap
bidrar till innovation
text emilie eliasson hovmöller

Lars Löfqvist, doktor i industriell ekonomi, visar
i sin avhandling hur lyckade innovationsprocesser genomförs i etablerade företag med färre än
50 anställda. Bland annat måste kunder vara
delaktiga under innovationsprocessen för att
produktinnovation ska vara möjlig.

genom fallstudier, som bland annat har
innefattat fem månaders observation av innovationsprocesser i företag, har Lars Löfqvist
undersökt hur tre små, etablerade företag,
utvecklar och kommersialiserar nya varor
och/eller tjänster. Han har också studerat vad som motiverar dem att genomföra
produktinnovationer. Genom att jämföra lyckade och mindre lyckade innovationsprocesser
har Löfqvist identifierat vilka aktörer och aktiviteter som finns i lyckade processer, men inte
i de mindre lyckade.
De lyckade innovationsprocesserna var alla
inriktade på att lösa befintliga kunders problem, och nya produkter skapades med redan
känd teknik. Någon eller några befintliga kunder var alltid inblandade i hela innovationspro-
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för att få resurser till att genomföra
innovation använde flertalet av företagen i
studien så kallade bootstrappingmetoder.
Dessa metoder ska ses som ett alternativ till
exempelvis riskkapital och banklån. Ett sätt att
skaffa, eller spara, resurser helt enkelt. Bootstrappingen kan gå ut på att samma resurser
används i flera processer samtidigt, realisering
av kunders uppfinningar eller användandet av
informella och flexibla innovationsprocesser
som ökar effektiviteten och minskar slöseriet
med resurser.
– Det är vanligt att man hör att innovationsprocesser ska genomföras systematiskt, men
mina resultat visar på motsatsen. Tvärtom verkar det vara mer resurseffektivt med flexibla
och informella innovationsprocesser i små,
etablerade företag. Genom att använda småföretagens naturliga flexibilitet, snabbhet och
närhet till kunder kan mycket effektiva innovationsprocesser genomföras.
Lars Löfqvist ser främst att små, etablerade
företag, samt policy- och stödorganisationer, kan ha nytta av avhandlingens resultat.
Företag får kunskap om hur resurseffektiva
innovationsprocesser kan genomföras. Och
för organisationer som jobbar med företagsutveckling och innovationssupport är det viktigt att förstå hur innovationsprocesserna går
till, för att kunna förbättra dem och utveckla
stödåtgärder som verkligen har effekt.

kontakta lars.lofqvist@hig.se

bild: Ove Wall

– små, etablerade företag saknar inte goda
idéer till nya produkter. Men idéerna realiseras
sällan. När jag har intervjuat småföretagare har
jag också märkt att de har svårt att sätta ord på
hur de egentligen gör när de tar fram nya produkter. Det här är två viktiga utgångspunkter
för min forskning, säger Lars Löfqvist.
Han menar att det hittills inte funnits så
mycket forskningsbaserad kunskap om hur
små etablerade företag egentligen går tillväga
när de utvecklar och kommersialiserar nya
produkter. Speciellt inte om hur detta görs med
begränsade resurser.
– Merparten av litteraturen och teorin om
innovationsprocesser har haft sitt ursprung
i studier av stora företag. Men små företag
har andra egenskaper och förutsättningar för
innovation än stora företag, inte minst resursmässigt. Min studie fyller en lucka inom innovationslitteraturen då det hittills har saknats
beskrivningar av hur hela innovationsprocesser
genomförs i små etablerade företag.

cessen. Det visade sig vara avgörande för om
innovationsprocessen var möjlig att genomföra eller inte.
– De inblandade kunderna visar innovationsidéernas kommersiella värde. De ger
nödvändiga resurser och underlättar en snabb
och effektiv kommersialisering. Den snabba
kommersialiseringen är mycket viktig eftersom resurser som har investerats i produktutveckling snabbt måste återbetalas för att
undvika nedgångar i kassaflödet, säger Lars
Löfqvist.

Lars Löfqvist disputerade 17 januari 2014 på KTH. Avhandlingstiteln är Product innovation in small established enterprises:
Managing processes and resource scarcity. Han är verksam vid
Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle.
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steg för lyckad
innovation i
småföretag

1. Fokusera på innovationsidéer som har potential att
lösa befintliga kunders problem
2. Koppla ihop en innovationsidé med en eller flera
kunder som vill ha en ny produkt baserad på idén,
och som också stödjer innovationsarbetet
3. Genomför produktutvecklingen i nära samarbete
med dessa kunder, nyttja deras kunskap och resurser
4. Sälj produkterna till dem för en snabb återbetalning
av nedlagda resurser
5. Sälj de nya produkterna även till andra kunder

www.esbri.se

Rädda Norrland!

Regionen vinner mark
Det är regionen, snarare än nationalstaten, som ska
stå för konkurrenskraften i en globaliserad värld. Fokus
riktas alltmer mot kluster, regionala innovationssystem
och – nu senast – regioners attraktionskraft. Antologin
Det regionala samhällsbyggandets praktiker. Tiden,
makten, rummet (Daidalos, 2013) belyser regionaliseringen ur flera perspektiv. Vad innebär den för
samhällsbyggandet och tillväxten, för demokratin och
politiken? Författarna är historiker, statsvetare, kulturgeografer och sociologer. Ida Grundel undersöker hur
regioner marknadsförs och menar att de ofta tillskrivs
entreprenöriella drag. Redaktörer är Tomas Mitander,
Line Säll och Andreas Öjehag-Pettersson, alla verksamma vid Karlstads universitet. [jg]

kontakta line.sall@kau.se

Gör utbildningen bredare
Stanford och University of California Berkeley är två av de mest mytomspunna lärosätena i
världen. De lockar till sig de bästa studenterna, och anställer de bästa lärarna. De bidrar till
samhällsutvecklingen, både ekonomiskt och vetenskapligt, i närområdet och globalt. Så det
kan tyckas lite orättvist att jämföra det svenska högre utbildningssystemet med dessa två
amerikanska superförebilder. Men det är i alla fall vad Arthur Bienenstock, Sylvia Schwaag
Serger, Mats Benner och Anne Lidgard gör i rapporten Utbildning, forskning, samverkan. Vad
kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley? (SNS Förlag, 2014). För att närma oss
deras nivå föreslår författarna bland annat att vi bör rekrytera fler forskare och lärare internationellt, uppvärdera undervisningens roll inom akademin och ge studenterna en bredare
utbildningsbas. De jämför med ”liberal arts” i det amerikanska systemet. [jg]

Landsbygden, speciellt Norrlands inland, står inför
stora utmaningar. Bristen på jobb leder till avfolkning, minskade skatteintäkter och en urholkning
av serviceutbudet. Nu hoppas många att samhällsentreprenörskapet kan vända utvecklingen.
Forskningsantologin Samhällsentreprenörskap
– samverkande för lokal utveckling (Mittuniversitetet, 2014) handlar om landsbygdens utmaningar i
en global och konkurrensutsatt värld. Svårigheter
till trots vill många bo kvar på landet, och engagerar sig på olika sätt för att kunna göra det. Det
är här samhällsentreprenörerna kommer in. De
kan bidra till kommunal och regional utveckling på
många sätt. I boken nämns exempel från utbildningssektorn, den ideella sektorn och företagssektorn. Samhällsentreprenörskap tar sig många
olika uttryck, men handlar alltid om människors
engagemang, idérikedom och handlingar. Ett kapitel beskriver hur den ideella föreningen Docksta
bordtennisklubb bidragit till den lokala samhällsutvecklingen, och till såväl ekonomisk som social
och kulturell välfärd.
Till grund för boken ligger forskningsprojektet
Sespa (Societal Entrepreneurship in Sparsely
Populated Areas), som har bedrivits vid Mittuniversitetet 2010–2014. Redaktörer är Yvonne
von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent.
I inledningskapitlet poängterar de att samhällsentreprenörskap alltid finns i ett sammanhang,
exempelvis att landsbygden har helt andra förutsättningar än staden. Författarna hoppas att
boken ska bidra till reflektion, och i förlängningen
till aktion – alltså till fler samhällsentreprenöriella
initiativ. [jg]

kontakta yvonne.vonfriedrichs@miun.se

kontakta mats.benner@fek.lu.se

– en uppsatstävling
om innovation
www.esbri.se
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Småföretag gynnas av
text åse karlén bild ifn

Tre fjärdedelar av alla svenska företag kan
räknas som familjeföretag. De blir kanske inga
snabbväxare, men när det blåser inom industrin står de oftare pall. Det visar Carl Magnus
Bjuggren i sin avhandling. Han har också granskat LAS-reformen 2001 och finner positiva
effekter för de minsta företagen.
carl magnus bjuggrens doktorsavhandling
är en sammanläggning av fem artiklar som alla
har familjeföretag och/eller småföretag i fokus.
Family Matters – Essays on Family Firms and
Employment Protection behandlar företagsdynamik, familjeägande och anställningsskydd.
– I avhandlingen analyserar jag anställningsskyddet och hur det påverkar företagens
produktivitet, samt hur familjeägda företag reagerar på chocker inom industrin. Jag
undersöker också hur familjeägande påverkar
sannolikheten för ett företag att uppnå en hög
tillväxttakt.
– Genom att kombinera olika statistikkällor kan jag identifiera samtliga familjeföretag i den svenska företagspopulationen. Såvitt
jag vet har det aldrig gjorts förut, säger Carl
Magnus Bjuggren.

dan johansson och Hans Sjögren är medförfattare till artikeln som identifierar Sveriges
alla familjeföretag. Bjuggren berättar att det
inte finns någon färdig myndighetsstatistik
över familjeföretag. Därför har det tidigare inte
varit möjligt att identifiera samtliga familjeföretag, varken i den svenska eller utländska
företagspopulationen.
I studien definieras familjeföretag som företag där en person eller en familj är den största
ägaren, med kontroll över minst 20 procent av
rösterna.
– 75 procent av den svenska företagsstocken
utgörs av familjeföretag. De bidrar till ungefär
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Carl Magnus Bjuggren disputerade vid Linköpings universitet. I dag har han en postdoktjänst på Institutet för näringslivsforskning (IFN), där han fortsätter forska om anställningsskydd och familjeföretag.

www.esbri.se

LAS-reformen
en fjärdedel av den totala sysselsättningen, och
till en femtedel av bnp, säger Bjuggren.
I avhandlingen undersöker han också hur
känsliga familjeföretag är för ekonomiska
fluktuationer. Familjen och företaget är ofta
tätt sammantvinnade, kanske bär de till och
med samma namn. Familjeföretag anses vara
mer långsiktiga, och också mer försiktiga än
andra typer av företag. Bjuggrens forskning på
onoterade bolag stödjer detta antagande.
– Både sysselsättning och omsättning i
familjeföretag är mindre känsliga för chocker
inom industrin. Det innebär att familjeföretag
skulle kunna fungera som dämpare av konjunkturcykler.
Den negativa sidan av myntet är att familjeföretagen är mindre sannolika att växa snabbt.
– Mina resultat tyder också på att löner i
familjeföretag i genomsnitt är något lägre. Det
är möjligt att familjeföretag har lättare att upprätthålla implicita kontrakt med sina anställda,
där de erbjuder högre anställningstrygghet
i utbyte mot lägre lön. Det är något som jag
kommer att fortsätta forska om framöver, säger
Carl Magnus Bjuggren.

en annan av avhandlingens artiklar handlar om hur anställningsskyddet påverkar
företagens arbetsproduktivitet. ”Sist in, först
ut” är grundregeln i lagen om anställningsskydd, las. Det betyder att den som anställdes
senast är den som sägs upp först om företaget måste dra ner på antalet anställda. Men i
januari 2001 genomfördes en uppluckring av
turordningsreglerna för små företag med tio
eller färre anställda. Reformen innebär att de
minsta företagen får undanta två personer från
turordningsreglerna. Därmed har de möjlighet att behålla nyanställd nyckelkompetens
om tiderna blir svåra och de tvingas säga upp
medarbetare.
Bjuggren har använt reformen som ett så
www.esbri.se

kallat naturligt experiment. Han har granskat
hur arbetsproduktiviteten, mätt som förädlingsvärde per anställd, utvecklades under
perioderna 1997–1999, respektive 2001–2003.
År 2000 ingick inte i studien eftersom förväntningarna på den kommande reformen skulle
kunna påverka hur företagarna agerade, särskilt vid årets slut.
– Studien visar att lättnaderna i turordningsreglerna ökade arbetsproduktiviteten med
runt 2,5 procent i de små företagen, jämfört
med en kontrollgrupp av lite större företag.
Enligt officiell statistik var den genomsnittliga, årliga tillväxten i arbetsproduktivitet 1,5
procent vid denna tidpunkt.

småföretagen gynnades med andra ord av
reformen, särskilt de allra minsta som har upp
till fem anställda. Finns det därmed anledning
att utvidga reformen, så att även större företag
får göra undantag från turordningsreglerna?
Det är svårt att säga, det går inte riktigt att
generalisera på det sättet.
– Stora företag skiljer sig i många avseenden
från små, inte minst i sin förhandlingsstyrka
gentemot fackföreningarna. Att förhandla
med facket tar dock tid och kraft, därför innebär turordningsreglerna rimligen en kostnad
även för större företag.
– Ett potentiellt problem med den nuvarande lagstiftningen, där man har olika regler för
företag av olika storlek, är att den skulle kunna
fungera som en tillväxtbarriär. Som det är nu
finns det incitament för företag att inte växa
sig ur gruppen ”småföretag med färre än 11
anställda”, konstaterar Bjuggren.

kontakta carl.magnus.bjuggren@ifn.se

Entreprenören
är en slug typ
Det har hänt mycket inom forskningsfältet
entreprenörskap de senaste 20 åren. Det uppmärksammar Entreprenörskapsforum, som
grundades 1994, i en ny antologi.
för 20 år sedan var entreprenörskap, eller
småföretagande som det kallades då, ganska
marginellt förekommande inom både forskning och samhällsdebatt. (När Entré startade
1997 var det någon som gissade att det skulle
finnas forskning nog för fylla ett par nummer
av tidningen, reds anm).
Det är lite skillnad nu. Det visar de tio
bidragen i boken 20 Years of Entrepreneurship Research – From small business dynamics to entrepreneurial growth and societal
prosperity. Tillsammans pekar de på entreprenörens betydelse i den samhällsekonomiska utvecklingen, och på vikten av fortsatt
forskning om entreprenörskap, innovation
och småföretagande.
En av författarna är Bengt Johannisson.
Han menar att entreprenörskap är en verksamhet som kräver list. En entreprenör lägger hellre tid på interaktion än på reflektion.
Hen föredrar visioner framför planer, och
handfast agerande framför rationellt beslutsfattande.
William Baumol tar i sitt kapitel upp att
lågkonjunkturer även ofta för något positivt
med sig, inte minst för småföretag och innovation. Det är inte ovanligt att små, entreprenöriella företag som slår sig in på marknaden
under en långkonjunktur senare växer till
jättar i sina branscher.
Antologin ges ut av Entreprenörskapsforum (2014) som en del av organisationens 20-års jubileum. Redaktör är Pontus
Braunerhjelm. Merparten av de medverkande författarna har mottagit The Global Award
for Entrepreneurship Research (se notis om
årets vinnare på sidan 23). [jg]
kontakta
pontus.braunerhjelm@entreprenorskapsforum.se
e n t r é 1 • 2014 |
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DESIGN SOM
KREATIV KÄLLA
text jonas gustafsson

Det finns en tanke om att design automatiskt inspirerar till stordåd, i form av kreativa idéer och innovation. Ett koncept som
många företag intresserar sig för är design thinking. Varken design
eller design thinking ska nog ses som mirakelkurer, men på längre
sikt kan innovationsarbetet påverkas positivt. Lisa Carlgren och
Marcus Jahnke har skrivit varsin avhandling inom området.
arcus jahnke är utvecklingsingenjör
i botten. Samtidigt har han alltid dragits till ett konstnärligt skapande, och
”hängde mycket i designstudio i
Malmö” under ingenjörsstudierna.
Han jobbade i fordonsindustrin ett
tag, och la märke till att design ofta kom in sent i
utvecklingen. Samtidigt som projekt som baserades
på en designprocess ofta gav innovativa resultat. Han
bestämde sig för att omskola sig till designer.
– Design är på ett sätt stället där konst och ingenjörskap förenas. Men det var omtumlande att komma in
på designskolan. Det tog nästan två år att bryta ner
min ingenjörserfarenhet så pass att jag blev öppen
för nya sätt att tänka. Jag kan verkligen relatera till att
det tar tid att få till bra samarbeten mellan designers
och ingenjörer. Det är ett pågående arbete, något man
måste jobba med hela tiden. Men det kan vara väldigt
belönande i slutänden, säger Marcus Jahnke.
lisa carlgren har en liknande bakgrund. I grunden
är hon materialteknolog, men med konstnärsgener från
mamma, mormor och syster. Ett skapande intresse har
alltid funnits där, och hon funderade länge på att bli
fotograf.
I stället blev det doktorandstudier, som nu har resulterat i avhandlingen Design thinking as an enabler of
innovation: Exploring the concept and its relation to
building innovation capabilities. ”Design thinking”
som begrepp börjar bli etablerat. Det handlar om hur
företag inspireras av designers arbetssätt: genom att
vara öppna för nya, okonventionella idéer, inte ta problem för givna och experimentera med lösningar. Det
innebär ofta att man arbetar med skisser och modeller,
och att man involverar kunden i utvecklingsprocessen.
Design thinking sätter människan i centrum, öppnar
upp för mjuka värden och ett helhetstänkande.
Konceptet beskrivs ibland som en universallösning,
som omedelbart leder till en snabbfotad organisation
som spottar ur sig innovationer.
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Marcus Jahnke och Lisa Carlgren, som lärde känna
varandra under doktorandstudierna, är överens om att
varken design eller design thinking är någon quick fix.
– Förenklat kan man säga att Marcus kommer från
designhållet och studerar innovation, och jag kommer från innovationshållet och studerar design. Men
jag tror att vi är ganska överens om mycket, säger Lisa
Carlgren.
– Fast det finns ju de inom designvärlden som är
mycket kritiska till begreppet design thinking, av flera
skäl. En del tror – felaktigt – att design thinking är tänkt
att ersätta design i företag. Då kan det bli lite dålig
stämning…
Marcus Jahnke har både gott och ont att säga om
design thinking.
– Det är ett metodifierat sätt att se på design, lite
instrumentellt. Den konstnärliga erfarenheten i
designyrket riskerar att tappas bort. Men begreppet
kan ändå ha sina poänger. Det kan vara ett sätt att sälja
in design till företag, som i ett längre perspektiv även
tar till sig de djupare delarna av den konstnärliga praktiken och humanioran. Ungefär som en trojansk häst.
– Det är mest retoriken kring begreppet jag vänder
mig emot, det blir lätt lite halleluja, konstaterar Marcus
Jahnke.

i sin avhandling, Meaning in the Making: Introducing
a hermeneutic perspective on the contribution of design
practice to innovation, har han undersökt hur designers
bidrar till innovationsarbetet i företag.
Jahnke lät fem designers gå in i varsitt företag som
inte hade något aktivt designarbete. Deras uppdrag var
att locka fram innovation genom sitt yrkeskunnande.
De fick relativt fria händer, men skulle jobba praktiskt
med olika designmetoder som workshops, studiebesök
och föreläsningar. Grupperna var multidisciplinära
och bestod av exempelvis ingenjörer och marknadsförare utan designerfarenhet.
Studien inleddes 2007 och avslutades 2012, och har
genomförts med hjälp av etnografiska metoder. Alfa
www.esbri.se

ett av jahnkes resultat är att designers kan bidra

lisa carlgren har studerat tyska och amerikanska
företag som har implementerat design thinking. Syftet
är att bättre förstå konceptet, hur det används i det praktiska innovationsarbetet och hur man tycker att det har
påverkat organisationen.
Tillsammans med sina kollegor Ingo Rauth och
Maria Elmquist har Carlgren gjort intervjuer på sex
stora företag i olika branscher. Resultaten visar att det
är stor variation i hur begreppet design thinking uppfattas och används. Det betyder olika saker för olika
företag och kan uppfattas som ett sätt att tänka, som en
kultur som ska genomsyra hela företaget eller som ett

www.esbri.se

en stor utmaning är att få anställda som lärt sig
design thinking att faktiskt använda det i sitt dagliga
arbete. Även om viljan att implementera design
thinking finns bland toppchefer, hindras de ofta av
befintliga strukturer och processer. Det är mellanchefer som har ansvaret för att projekt möter budget
och tidsramar, och det är lätt att prioritera bort sådant
som är okänt och inte ger kortsiktig eller mätbar nytta.
Nästa steg för Lisa Carlgren och hennes medforskare
på Chalmers är att undersöka hur det ligger till med
design thinking bland svenska företag. Finns det några
som använder det? Hur tycker de att det fungerar? Vad
kan andra lära sig? Oavsett resultaten lär diskussionen
kring begreppen design och design thinking fortsätta.
– En kritik mot begreppet design thinking brukar
vara att det häftiga med design försvinner. Design
och innovation är likt på flera sätt, och många företag
använder begreppen helt synonymt. Det har bidragit
till förvirringen. Man hade kanske inte behövt kalla det
för något med design egentligen. Och i vart fall inte
”thinking”, för det handlar mycket om ”doing”,
konstaterar Lisa Carlgren.
– Vi designers borde bli bättre på att artikulera vilket
bidrag design kan ha, poängterar Marcus Jahnke. Det
blir ofta lite vagt, och glider gärna in på problemlösningsområdet. Det är viktigt att lyfta fram även den
konstnärliga erfarenheten. Från näringslivets sida
gäller det att försöka förstå vad konst och humaniora
kan bidra med på ett djupare sätt. Det krävs bra möten
för att bygga erfarenheter och kunskap kring det här
tillsammans.

Marcus Jahnke forskar vid HDK,
Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet. Han är
också knuten till Business & Design
Lab som är ett samarbete mellan
Handelshögskolan och konstnärliga
fakulteten vid Göteborgs universitet.

bild: Nils Kumar

till mer innovativa företag. Men design gynnar ett socialt
innovationsarbete där det nya uppstår som resultat av
vidgade perspektiv. Det handlar mycket om meningsskapande och är en process som tar tid.
– Det är två olika världar som ska mötas. Ingenjörer
vill ha fakta, medan en designer arbetar mer undersökande. Så det är klart att det blev en del krockar i
grupperna. Det är obekvämt att inte veta vart man är
på väg, och vad man kan ha för nytta av det man gör.
Det var designernas uppgift att få grupperna att förstå
att arbetet skulle leda till något bra i slutänden.
– Och de flesta vanns över till slut. De såg att resultaten kom när de förändrade sin syn på vad företaget
sysslar med. Att det fanns andra sätt att se på företagets
produkter. Då såg de också nyttan med omvägen. Det
måste ske genom ett lärande, ofta tar man sig inte tid
till det utan vill ha snabba resultat.
Ett företag hoppade av efter den andra workshopen.
De tyckte inte att arbetssättet var seriöst. Att sätta sig
ner och skissa och skapa bröt för abrupt mot hur de var
vana att jobba. Men Marcus Jahnke menar att designarbete kan leda till långsiktiga förändringar. Två av
företagen från studien använder sig fortfarande av de
här arbetssätten.
Jahnke berättar om hur grupperna ofta tände till när
de kom in på det estetiska. Då kunde även in-genjörer,
som inledningsvis helst ville bygga sina resonemang på
fakta, delta fullt ut. De kunde relatera till en designers
konstnärliga praktik genom att exempelvis prata om
upplevelsen av att åka motorcykel en varm sommardag. När upplevelseperspektivet blev aktiverat uppstod
också de mer radikala idéerna.
– Den estetiska erfarenhet som vi alla har kommer
tyvärr till korta i företagsvärlden. Men när den väl lockas fram leder det ofta till en nytändning, säger Jahnke.

konkret arbetssätt. Design thinking ligger någonstans
mittemellan fälten innovation och design.
– Begreppet kan ses lite som att det överförenklar
design. Å andra sidan verkar design thinking gå hand
i hand med flera av de arbetssätt som innovationsforskare lyfter fram som viktiga för innovationsarbetet,
säger Lisa Carlgren.
Hennes forskning visar att design thinking kan
påverka företagens innovationsförmåga positivt, framförallt på längre sikt och på sätt man inte trodde när
man inledde arbetet. Slutresultatet hänger ihop med
företagets tidigare erfarenhet av att arbeta med innovation, och med hur öppen man är.
– Många har en bild av att innovation ska vara en
enkel lösning. Man får lite bra idéer och sedan kör
man. Men riktigt så enkelt är det inte. Det måste få
ta tid, och koncept som är annorlunda måste kunna
fångas upp i organisationen. Det finns inget inneboende i begreppet design thinking som automatiskt
leder till framgång.
– Men det är något som föds i företag när de använder det. Och på lång sikt kan det hända saker med hur
man arbetar med innovation och förändring.
Det många tog upp som en utmaning var att arbetet med design thinking kan ta mycket tid i anspråk.
Andra menade att man genom att använda design
thinking faktiskt minskade ledtider, genom att göra
misstag tidigt och utveckla för rätt behov.

bild: Emanuel Cederkvist

Laval och Tranemo Workwear var två av företagen som
studerades.
När ett företag vill föra in ett designelement är det
ofta kreativitet, nytänkande och problemlösning de vill
komma åt.
– Men inom designen pratar man mer om exempelvis gestaltning och vad en produkt betyder för användaren. Det är nog snarare ingenjörer som pratar om
problemlösning och idégenerering. Det märktes också
i mötena mellan våra designers och personalen på
företagen. I början var det en stor utmaning att förstå
varandra.
– Vi lever ofta i en naiv föreställning om att vi vet en
massa saker om andra. Men i själva verket förstår vi
nog rätt lite om andras sätt att se på världen. Det gäller
att inse att ens eget tankesätt är ett perspektiv, och inte
sanningen.

Lisa Carlgren är verksam vid avdelningen för innovationsteknik på
Chalmers. Hon fortsätter nu sin
forskning inom Center for Business
Innovation, CBI.

kontakta
lisa.carlgren@chalmers.se
marcus.jahnke@hdk.gu.se
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Närhet på avstånd
bygger samarbete
text maria marathon sjöberg

Går det att uppnå framgångsrikt samarbete trots stora
avstånd? Kristina Westermark har studerat fyra små, svenska
IT-företag med kontor i både Indien och Sverige. Hennes
avhandling visar att om det ska fungera behövs engagerade
medarbetare, bra teknik, och en vilja att skapa närhet.
kristina westermark ville undersöka
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ficerade i förväg, utan som faktiskt krävde att
man kommunicerade under arbetets gång,
säger Kristina Westermark.
Hon kom i kontakt med fyra svenska itföretag som hon studerade 2008–2012. Hon
satt med på möten, följde arbetet både i Sverige och Indien, samt intervjuade medarbetare. Tre av de fyra företagen uttryckte att de
var verksamma i Indien för att de ville skapa
en känsla av samarbete över avstånd.
– Det tyckte jag var så spännande – för det
går emot det som man brukar prata om inom

bild: Peter Kinlund

hur vi kan förstå närhet i en global ekonomi,
när företag befinner sig på många olika platser
men ändå vill samarbeta. Att hon valde att studera just svenska it-företag i Indien var mest
en slump. Hon sökte på nätet och fann olika
spännande artiklar och forum, och fastnade
för en diskussion om att det kan vara problematiskt att ha företag i Indien.
– Jag var nyfiken på om det fanns någon mer
nyanserad bild. Jag ville framförallt se om det
fanns företag vars beställningar inte var speci-

Kristina Westermark har lagt fram sin doktorsavhandling
Proximity and Learning in Internationalisation. Small Swedish IT
firms in India vid kulturgeografiska institutionen, Stockholms
universitet.

www.esbri.se

Tro inte att det bara händer

akademin. Att ju krångligare saker är, desto
närmare fysiskt måste man vara. Ska man ha
någon form av samarbete mellan kund och
programmerare till exempel, så ska man helst
sitta i samma lokal för att det ska bli mest
effektivt. Men det här är företag som försöker
göra samma sak på 600 mils avstånd. Går det,
eller är det kört från början?

självklart blir tekniken viktig för företag
som ska samarbeta över långa avstånd. I dag
finns det billig – och kostnadsfri – teknik som
exempelvis möjliggör samtal med video.
Förutom fungerande teknik och bredband
är det viktigt med nyckelpersoner som känner
till landet och kulturen. De blir en slags medlare och översättare.
– Företagen som lyckats relativt bra har
svenskar på plats med tidigare erfarenhet av
Indien. De känner sig bekväma både i Sverige
och Indien, och förmedlar gärna det till andra.
– Det spelar stor roll vilka individer som är
involverade. Företag som har ambitionen att
samarbeta över avstånd, behöver ha drivna
medarbetare om det ska fungera. De måste

känna till den svenska kontexten där kunden
sitter – och den indiska kontexten där några
eller alla programmerare sitter. Det ökar förståelsen för varandra, och skyndar på processen över avstånd.
Att även ta fysiska möten då och då är en
viktig faktor som snabbar på samarbetsprocessen. Allt för att bygga relationer mellan
dem som jobbar på de olika kontoren. Det
behövs också en flexibilitet att testa olika saker
för att skapa närhet över avstånd, till exempel
intranät eller andra system där man kan diskutera och dela information.
– Tro inte att det bara händer. Det krävs
ett medvetet arbete på individnivå för att få
folk att faktiskt lära känna varandra. Den processen får man inte glömma bort eller ignorera, då kommer man stöta på patrull ganska
snabbt. Vi behöver lära känna varandra. Det
kan vi göra genom att träffas, eller prata mycket med varandra.
Westermark skulle vilja se mer forskning
kring internationalisering av små företag inom
tjänstesektorn. Forskning som går på djupet.
– Det flesta företag som jag har studerat ger

exempel på att det faktiskt fungerar. Det går
att skapa komplexa samarbeten över kulturer,
nationsgränser och avstånd. Det fungerar även
med samarbeten som inte är så strukturerade,
utan mer av diskussionskaraktär. Och det blir
ju mycket roligare om vi kan hjälpa varandra
att bli bättre.

för mer info:
kristina.westermark@humangeo.su.se

så får du distansföretagandet att funka
• Skaffa tekniska lösningar som stödjer
kommunikationen
• Anställ engagerade nyckelpersoner
med en fot i varje land
• Låt medarbetarna träffas öga mot öga ibland

Att anställa utlandsfödda ökar exporten
Svenska företag som anställer utlandsfödda
personer får en skjuts i sin internationalisering.
Effekten syns också på nationell nivå. Det visar
Andreas Hatzigeorgiou i sin doktorsavhandling.
exportsugna företag måste skaffa sig

bild: Björn Babba Callius

information om den marknad de siktar på:
Vilka är konkurrenterna? Hur ser
lagstiftningen ut?
Vad är den rådande företagskulturen? De måste
också bygga förtroende gentemot
potentiella partners. Avsaknad
Andreas Hatzigeorgiou
av sådan kunskap
www.esbri.se

och kompetens innebär en slags ”mjuk handelsbarriär” som kan bli både dyr och svår att
forcera.
Nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou
har lagt fram avhandlingen Information, Networks and Trust in the Global Economy. Essays
on International Trade and Migration vid
Lunds universitet.
Han har analyserat sambandet mellan
migration och internationell handel, och finner att utlandsfödda medarbetare kan stärka
svenska småföretags export. De kan nämligen
bidra med den landsspecifika information
som behövs för att slå sig in på en ny marknad. Hatzigeorgiou konstaterar att företag som
anställer ytterligare en utlandsfödd person kan
förvänta sig en exportökning på närmare en
procent.

Han har också undersökt vilken effekt migranter har på nationell nivå. Han finner att
ökad invandring har en positiv effekt på landets internationella handel. För ett litet land
som Sverige kan en 10-procentig ökning av
invandringen leda till att exporten ökar med
upp till 4,5 procent. [åk]

kontakta ahatzigeorgiou@gmail.com
Vill du veta mer om Andreas Hatzigeorgious
forskning? 14 maj 2014 föreläser han på Esbris
Estrad tillsammans med Magnus Lodefalk. Föreläsningen handlar om utlandsföddas roll för företagens
utrikeshandel och kommer att göras tillgänglig på
www.esbri.se/webb-tv
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porträttet | Paula Kyrö
paula kyrö, pensionerad dubbeldoktor med hopp:

»Entreprenörskap
kan rädda världen«
text anna-karin florén bild päivi kapiainen-heiskanen

entreprenörerna, men samhällsdebattörerna
var fullt upptagna av storföretagens tillbakagång.
– Politikerna försökte stärka ekonomin
genom att organisera och lagstifta, tvärtemot
marknadens behov. Vi förlorade många entreprenörer på grund av politikernas agerande.
Det var ett stort misstag. Jag undrade varför
näringslivet och politikerna hade så svårt att
mötas.

frustrationen ledde till att hon återupp-

Paula Kyrö

Paula Kyrö bidrog till att omforma synen på
företagande genom att föra in människan i de
teoretiska modellerna. Mycket av det vi i dag
tar för givet är frukter av hennes forskning
– som att entreprenörskap går att lära ut. I april
belönas hon med European Entrepreneurship
Education Award. Nu vill hon uppfinna ett
entreprenörskapsparadigm.

16

| e n t r é 1 • 2014

– min akademiska karriär är ett resultat
av den frustration jag upplevde som managementkonsult under sent 1980-tal, säger Paula
Kyrö, professor i entreprenörskapsutbildning
vid Aalto-universitetet i Finland.
Finland befann sig då i en svår ekonomisk situation. Följden blev att näringslivet
omstrukturerades. Det hade kunnat gynna

tog studierna. Några år senare hade hon två
doktorshattar, en i ekonomi från 1993 och en
i utbildningsvetenskap från 1995, båda vid
Helsingfors universitet. Kyrö lyckades överbrygga de båda områdena genom att betona
att entreprenörskap kan betraktas som en
pedagogisk inriktning.
Den teoretiska ansatsen var nydanande och
Paula Kyrö betraktas i dag som en av pionjärerna inom området entreprenörskapsutbildning. För sitt arbete belönas hon nu också med
årets European Entrepreneurship Education
Award. Priset delas ut av Sten K Johnson Centre
for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan,
Lunds universitet till ”en person eller organisation som på ett väsentligt sätt bidragit till
utvecklingen av entreprenörskapsutbildning
på akademisk nivå i Europa.” Juryn menar att
Kyrös forskargärning vidgar de teoretiska ramverken kring entreprenörskapsutbildningen.
Men i det akademiska klimat som rådde på
Handelshögskolan i Helsingfors i början av
1990-talet, var forskning om entreprenörskap
fortfarande en utmaning. Paula Kyrös avhandling var den första som publicerades i ämnet.
– På den tiden handlade alla teoretiska
modeller om organisationer som enheter. Den
mänskliga komponenten saknades. Lärarna
förstod inte varför de skulle undervisa i entreprenörskap eller vilka kompetenser som är
entreprenöriella.
Sedan dess har attityden till entreprenörskap
förändrats.

www.esbri.se

Lärarna följer bara den
aktuella tankelinjen

– I dag är kombinationen entreprenörskap
och lärande ganska självklar. Men det finns
fortfarande missförstånd kring vad entreprenörskap är, konstaterar Paula Kyrö.
Hon efterlyser bland annat forskning med
en mer holistisk syn på värde- och tillväxtbegreppen.
– Jag har ofta undrat varför forskare är mest
intresserade av framgångsrika företag, som
skapar tillväxt i en traditionell bemärkelse. Vi
står inför stora problem, jag menar hela jorden
är på väg att gå under. De här frågorna kommer att få större betydelse i framtiden.

en förutsättning för att dagens elever ska
kunna lösa framtidens utmaningar, som till
exempel klimatförändringarna, är att föra in
entreprenörskap redan i grundskolan, menar
Kyrö. Men hur lärandet och pedagogiken ska
utformas är inte lättfångat.
Professor Kyrö tror att en del av lösningen
finns i en framväxande metaforskning. Den
ska ta reda på vilken pedagogik som är mest
effektiv för att uppnå just det slags lärande
som är eftersträvansvärt.
– Frågan om vilka verktyg man behöver för
att utbilda inom entreprenörskap är inte så
intressant. Det går moden i undervisningsstilar, egentligen kan vi inte säga att en form
av pedagogik är bättre än en annan.
Varje tid har sitt utbildningsparadigm.
Under tidigt 1970-tal var det behaviorismen
som var ledande, den följdes av kognitivismen
och därefter konstruktivismen. I dag följer de
flesta europeiska länder ett socialkonstruktivistiskt paradigm, där kunskap anses bygga
på erfarenheter. Det är inte ett paradigm som
gynnar kreativitet, menar Kyrö.
– På senare år har skolan blivit lite bättre på
att uppmuntra till kreativitet. Men det finns
anledning att reflektera över om det rådande
paradigmet talar för entreprenörskap. Frågan
diskuteras inte så mycket inom skolväsendet,
lärarna följer bara den aktuella tankelinjen.
Kanske behöver vi uppfinna ett entreprewww.esbri.se

nörskapsparadigm för att ungdomarna ska
komma till rätta med det bekymmersamma
arv som vi lämnar efter oss, funderar Kyrö.
Hon menar nämligen att det är entreprenörskapet som kan rädda världen.
– Metaforskningen befinner sig i en tidig fas,
men det kommer att bli en intressant inriktning under överskådlig tid. Med metakompetens kan vi skapa medvetenhet, säger hon.

fast paula kyrö har hunnit med mycket
under sin drygt tjugoåriga akademiska karriär,
tycker hon fortfarande att de två avhandlingsarbetena är det intressantaste hon gjort. De
följer historiska utvecklingslinjer i usa, England och Kontinentaleuropa från upplysningstiden och framåt. Entreprenörskap kopplas
till de allmänna utbildningssystem som växte
fram parallellt i olika delar av västvärlden.
– Den var en ögonöppnare för mig. Tidigare
kände jag att jag inte kunde undervisa om
entreprenörskap, eftersom jag inte förstod i
vilken kontext entreprenörskapet växt fram.
Avhandlingen gav mig ett intellektuellt ramverk.
Nu är Paula Kyrö nybliven pensionär. Först
säger hon sig inte veta exakt vad hon ska göra
med sin tid, men att:
– Min förläggare vill att jag ska ge ut böcker.
kyrö har samlat artiklar om hållbar utveckling av ett 50-tal författare från hela världen.
De ska snart publiceras i bokform. Hon är
också redaktör för en serie böcker om europeisk entreprenörskapsforskning, och aktiv i en
nationell förening för entreprenörskapsforskning. Så hon lär inte få långtråkigt.
– Jag tycker att de nordiska länderna tillsammans ska stärka idéerna om hur vi kan
utveckla utbildningen för ett ökat entreprenörskap. Vi skulle ha mycket att vinna på det,
säger Paula Kyrö.

mer av paula
A Theoretical framework for teaching and learning
entrepreneurship. I International Journal of Business
and Globalisation, nr 1, vol 2, 2008.
The Continental and Anglo-American Approaches to
Entrepreneurship Education, Differences and Bridges.
I Alain Fayolle & Heinz Klandt (red): International
Entrepreneurship Education, Edward Elgar, 2006.
Conceptual Richness and Methodological Diversity in
Entrepreneurship Research. Edward Elgar, 2013
(redaktör tillsammans med Alain Fayolle, Tõnis Mets
och Urve Venesaar).
To grow or not to grow? Entrepreneurship and sustainable development. I International Journal of Sustainable Development and World Ecology, nr 1, vol 8, 2001.

mer om paula
Namn Paula Kyrö
Bakgrund Managementkonsult och entreprenör i
småföretag och eget bolag. Filosofie doktor i ekonomi
och utbildning. För närvarande professor i entreprenörskapsutbildning vid Aalto-universitetet, Finland. Tidigare adjungerad professor i utbildning vid Helsingfors
universitet, professor i entreprenörskap vid Jyväskylä
universitet, gästprofessor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och professor
i entreprenörskapsutbildning vid Center för praktisk
utbildning, Tammerfors universitet.
Aktuell Tar emot European Entrepreneurship Education Award i Lund 24 april. Hon får priset för sin banbrytande forskning om entreprenörskapsutbildning,
som har vidgat områdets teoretiska ramverk. Priset
delas ut av Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship
vid Ekonomihögskolan i Lund.

kontakta paula.kyro@aalto.fi
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Klädd för kris

text hanna andersson

Krisen 2008 drabbade små och medelstora
företag värst. Inom den svenska textil- och
klädbranschen gick tio gånger fler företag i
konkurs än året innan. En del företag tog sig
framgångsrikt igenom krisen. Vad kan vi dra för
lärdom av dem? Rudrajeet Pal har studerat hur
de organiserade sig.
– sverige var ett av de länder i Europa där
flest företag inom kläd- och textilindustrin
gick i konkurs efter kreditkrisen 2008–2009.
Det förvärrades av den ständigt nedåtgående
trenden inom just textilindustrin som vi sett
under det senaste årtiondet, säger Rudrajeet
Pal.
Enbart under 2008 gick 400 företag i konkurs, framför allt på grund av svårigheten att
få bankerna att bevilja kredit. I sin avhandling
studerar Pal både de som klarade sig genom
krisen, och de som inte gjorde det. Han har
utgått från data från de senaste 20 åren, och
koncentrerat sig på runt 15 svenska företag för
att försöka hitta ett mönster.
rudrajeet pal finner att de som överlevde
hade en större motståndskraft. De har utvecklat något som brukar kallas organisatorisk resiliens, det vill säga en förmåga att övervinna
kriser i turbulenta tider.
– Resiliens har blivit ett viktigt begrepp under
de senaste tio åren och kopplas exempelvis till risk- och krishantering. Begreppet ingår
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na inkluderade att begränsa antalet anställda
och att sälja delar av dotterbolagen. Långsiktiga strategier var marknads- eller produktutveckling, och snabba produktlanseringar.
Vad är det då för skillnad mellan de företag
som överlevde krisen och de som gick under?
Pal menar att motståndskraftiga textilföretag
i Sverige överlevde eftersom de hade större
finansiella resurser, relationella nätverk och
en bättre operativ och strategisk flexibilitet.

– de ekonomiskt mest motståndskraftiga

Rudrajeet Pal har lagt fram sin avhandling Organizational Resilience through Crisis Strategic Planning vid Tammerfors tekniska
universitet i Finland. Han är anställd vid Textilhögskolan i Borås.

ofta i affärsplanering eller strategisk förvaltning. När det används i hela logistikkedjan ger
det verktyg för att hantera ett logistiskt flöde
på ett bra sätt.
Motståndskraft i organisatoriska sammanhang ger utrymme för nya perspektiv och
insikter i företagsvärlden, menar Pal.
– Ett av företagen som det gick bra för är acg
Group, ett familjeägt företag som grundades
i Borås 1921. Under den senaste kreditkrisen
befäste företagsgruppen både sina kort- och
långsiktiga strategier. De kortsiktiga strategier-

företagen visade en planerad motståndskraft
som byggde på långsiktig och kontinuerligt
planerad strategi. De hade tillväxtstrategier
baserade på marknadspenetration, diversifiering och initiativ som gick att förändra. De här
företagen visade också bättre kortsiktig krishantering, till exempel genom högre operativ
flexibilitet. Mindre motståndskraftiga företag
hade brister inom sin företagsstrategi, ofta på
grund av sämre ekonomiska möjligheter.
Rudrajeet Pal föreslår hur små och medelstora företag kan organisera sig för att hantera
ekonomiska kriser i framtiden.
– De måste förstå och utvärdera sin nuvarande kompetens, sina tillgångar och sina
strategier. I processen ingår bland annat att
analysera sårbarhet, ledarskap och förmåga.
Det bör göras oftare just i kristider.

kontakta rudrajeet.pal@hb.se
www.esbri.se

Inga lösa trådar
Att vara småföretagare i textilbranschen är ofta
kreativt, men sällan lukrativt. 2012 bildades
föreningen Östgötatextil. Medlemmarna är
textilföretagare verksamma i Ödeshög, Vadstena,
Linköping och Norrköping. Syftet med föreningen
är att de ska stödja varandra och växa – både
som konstnärer och entreprenörer. Rapporten
Att följa trådar – textila företagare i samverkan
beskriver processen när nätverket växte fram.
Tillsammans ökar företagarna möjligheterna att
bidra till branschens tillväxt. Rapporten har
getts ut av Centrum för kommunstrategiska
studier vid Linköpings universitet. [åk]

kontakta josefina.syssner@liu.se

Smart mode ställer frågor
Förutom att vara gatusmarta, kan plagg också vara
intelligenta på riktigt. De smarta textilierna återfinns
inom fyra olika områden: medicinska plagg, arbetskläder, sport och mode. Det sistnämnda har ansetts
som det svagaste området, men det kommer mer och
mer. Det skriver Lena Berglin i rapporten Smart Textiles
and Wearable Technology – A study of smart textiles in
fashion and clothing (Högskolan i Borås, 2013). Kemi,
fysik, datavetenskap, textildesign och materialvetenskap sammanförs i forskningen kring de högteknologiska textilierna. Ett uppmärksammat exempel är den
uppblåsbara cykelhjälmen Hövding. Men den
”bärbara” teknologin väcker också etiska frågor.
Vill vi ha kläder som rapporterar om var vi är,
och vad vi gör? [åk]

kontakta lena.berglin@hb.se

Fler kvinnor blir änglar
Brist på kapital nämns ständigt som ett hinder för ett växande entreprenörskap, inte minst i Sverige. Affärsänglar spelar en viktig roll för att
få företagsmyllan att gro. De investerar i tidigare faser av företagandet,
samt tar större risker än institutionella investerare som banker och riskkapitalister. Rapporten Affärsänglar och investeringar är författad av
Michel Elmoznino Laufer, Lillemor Svensson, Karl Wennberg och Henrik
Berglund. I undersökningen kartläggs 190 affärsänglar som är aktiva i
Connect Sveriges investerarnätverk. Ett resultat är att svenska änglar
har blivit mer professionella. De gör också fler investeringar per individ
jämfört med tidigare, och har blivit bättre på att göra exit. Andelen
affärsänglar som är kvinnor ökar, men det är fortfarande färre företag
som drivs av kvinnor som söker ängelkapital. [jg]

kontakta karl.wennberg@hhs.se

Fluortanten
– en social innovation
Fluortanten kan sägas vara en innovation inom
välfärden. Hennes närvaro i klassrummen förbättrade munhälsan för svenska skolbarn från
1960-talet och framåt, även om långt ifrån alla
barn applåderade hennes ankomst. I boken Innovationer i välfärden – möjligheter och begränsningar (Liber, 2013) diskuterar Rolf Rønning,
Marcus Knutagård, Cecilia Heule och Hans Swärd
samhälleliga problem som fattigdom och bostadslöshet. För att klara välfärden behövs innovationer, slår de fast. Och med boken
vill de avmystifiera innovationsbegreppet för människor som arbetar med
sociala frågor. Ett kapitel handlar om hur ”Bostad först” infördes i Sverige. Det
är en strategi för att bekämpa hemlöshet, och ett exempel på brukardriven
innovation. Idén att ge den hemlösa ett hem först av allt skiljer sig radikalt
från traditionella modeller – som brukar börja med behandling. [åk]

Diana International Research Conference
&

Global Symposium on Women’s Entrepreneurship
Stockholm, 15 –18 juni 2014
Kvinnors entreprenörskap är temat för två konferenser i juni.
Möt entreprenörer, forskare, investerare – och bli inspirerad.

www.esbri.se
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esbrinytt

Docent Olof Ejermo, Circle/Lunds universitet, i samspråk med PRV:s Susanne Ås Sivborg. Rapporten Det innovativa Sverige fick ett gott mottagande och 130 personer deltog i lanseringsseminariet.

Kunskap är guld värd

text åse karlén bild johanna hanno

Rapporten Det innovativa Sverige är ett samarbete mellan Esbri, Vinnova och forskare från
Cesis, Ciir och Circle. 22 januari presenterades
den under ett seminarium. Forskarnas slutsatser kommenterades av en rad politiker och
myndighetsrepresentanter.
diskussionen kring svensk innovationskraft handlar ofta om att vi gör stora fouinvesteringar, men att de ger liten utdelning.
Bilden fick fäste efter 1990-talskrisen, det vill
säga efter en period av fallande tillväxt och
tappade rankningsplaceringar.
– Nu är vi en bra bit in i 2000-talet och det
är dags att revidera den bilden, sa professor
Martin Andersson. Han är verksam vid Circle,
Lunds universitet, och en av de nio forskare
som skrivit rapporten.
– Hur man än vrider och vänder på statistiken framgår det tydligt att efter 1990-talskrisen
är Sverige en av oecd:s starkaste ekonomier,
och en av de mest innovativa. Det har hänt
mycket i Sverige. Bland annat har vi genomfört en rad institutionella förändringar, fortsatte han.
I rapporten granskas Sveriges position på en
mängd olika internationella index och rankningar. När placeringarna vägs samman visar
det sig att vi ligger riktigt bra till.
– När vi tittar på index som mäter konkurrenskraft och välstånd hamnar Sverige på
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tredje plats i världen. När det gäller innovation
och kunskap ligger vi på första plats, och i mätningar av formella och informella institutioner
kommer vi femma. Index över nyföretagande
och entreprenörskap placerar oss på plats 19,
berättade Andersson.
Tillsammans med sina forskarkollegor har
han i rapporten velat nyansera bilden av Sverige som innovationsnation. Vi är inte hjälpta
av varken de dystopier eller glädjekalkyler som
florerar. För att fatta bättre beslut behövs i stället mer forskningsbaserad kunskap.

i rapporten avfärdar Martin Andersson
och Circlekollegorna Olof Ejermo och Niclas
Lavesson delar av ”den svenska paradoxen”.
De slår också fast att den i själva verket består
av tre olika diskussioner.
I ett annat kapitel konstaterar Hans Lööf och
Maxim Savin, Cesis, att en krona satsad på fou
får mycket god utdelning i Sverige, i form av
patent. De har jämfört med tio andra europeiska ekonomier.
Joakim Wincent, Sergey Anokhin, Erkko
Autio och Håkan Ylinenpää intresserar sig i sitt
kapitel för nyföretagande och innovation. Ofta
förutsätts ett ökat nyföretagande ha en positiv effekt på ett lands innovativitet, men något
sådant generellt samband finns inte. I utvecklade länder som Sverige är sambandet positivt,
medan det i utvecklingsländer är negativt.

Diskussionen under seminariet kretsade förstås mycket kring framtiden. Hur kan vi behålla
vår relativt starka position? Det är svårt att sia
om, men i den hårdnande globala konkurrensen är kunskap guld värd. Bra utbildningssystem, öppenhet för att ta till sig kunskap utifrån, och förmåga att attrahera kompetenser
till vårt land är tre viktiga faktorer. Forskarna
lyfte också fram betydelsen av starka regioner,
riktade innovationsstöd och ett fungerande
samspel mellan små och stora företag.

Det innovativa Sverige
– Sverige som kunskapsnation i en internationell
kontext har getts ut av
Vinnova och Esbri 2013.
Författare är nio forskare från Cesis, Ciir och Circle.
Rapporten kan beställas/laddas ner från
www.vinnova.se eller www.esbri.se
På www.esbri.se/det-innovativa-sverige finns
hela seminariet som webb-tv, föreläsarnas
presentationer och annat material.

www.esbri.se

Från vänster till höger i bild: Mats Odell, ordförande i näringsutskottet (kd), Jonas Eriksson, riksdagsledamot (mp) och vice
ordförande i näringsutskottet, samt Lars Hjälmered, riksdagsledamot (m) och näringspolitisk talesperson.
– Jag upplever ett marknadsmisslyckande i Sverige när det gäller kapitalförsörjning till startups, sa Odell.
– Min politiska horisont i detta är att lära av historien, göra en
analys och leverera framgent. Även om vi är duktiga kommer
andra i kapp, flera stora tillväxtekonomier knappar in på oss,
sa Jennie Nilsson, riksdagsledamot (s) och näringspolitisk
talesperson.

Professor Håkan Ylinenpää, Ciir/Luleå tekniska universitet,
(till vänster i bild) fick en pratstund med professorskollegan
Bengt Johannisson, Linnéuniversitetet. Den senare tyckte att
rapporten fokuserade för mycket på tillverkningsindustrin, och
önskade att även de kulturella och sociala sfärerna hade funnits med.

- Det är jättebra att rapporten ifrågasätter många av de uttalanden som görs om Sveriges innovationsförmåga och
entreprenörskap, sa Susanne Ås Sivborg, generaldirektör PRV.

Hans Lööf, professor vid Cesis/KTH, har jämfört 16 branscher
inom 11 länder och finner en systematisk skillnad i FoU-effektivitet. Några länder hamnar alltid i topp, medan andra verkar ha
ankrat i botten.
– Finland och Sverige förefaller ha Europas effektivaste innovationssystem. Våra formella och informella institutioner ser till
att den inhemska industrin genererar ny kunskap, sa han.

– Vad händer om styrkan i våra fördelar inte räcker till? Kan vi
förstärka överspillningseffekterna? Fredrik Bystedt, finansråd
vid finansdepartementet, tog chansen att ställa frågor till
forskarna.

Intresset var stort för att delta i seminariet, det var många som
ville knipa ett ex av rapporten som kom direkt från tryckeriet.

Joakim Appelquist, direktör på Vinnova, efterlyste studier som
ser företagandet som en lärprocess, och fångar dynamiken. Det
första företaget är sällan det som entreprenören tjänar pengar
på, konstaterade Appelquist.

Magnus Lagerholm, programledare på Vinnova, (till vänster
i bild) diskuterade med professor Joakim Wincent, Ciir/Luleå
tekniska universitet.

www.esbri.se
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personnytt
daniel örtqvist, professor vid Luleå
tekniska universitet, får Entreprenörskapsforums Unga forskarpris 2014. Han
disputerade 2007 på en avhandling om hur
entreprenörer upplever stress. Priset är på
50 000 kronor och har delats ut till unga
svenska forskare inom entreprenörskapsfältet sedan 2003.
Tidningen Dagens Samhälle har utsett
de 50 mäktigaste akademikerna i Sverige.
Det handlar om forskare som förekommer
ofta i medierna, och som, enligt tidningen,
har en hög prestige i desamma. Några
namn som känns igen från våra spalter är
magnus henrekson, som ligger på plats
22, och pontus braunerhjelm på plats
32. sverker sörlin hamnar på plats 46.
Noterbart är att listan består av 8 kvinnor
och 42 män.
Professor ulla hytti vid Åbo handelshögskola har blivit nominerad till styrelsearbete i European Council for Small
Business (ecsb). Förordnandet sträcker
sig mellan 2013–2016. Från samma lärosäte
har ewald kibler fått en postdoktjänst
på Turku Institute for Advanced Studies.
I förra numret av
Entré skrev vi om anna
yströms avhandling
om ledarskap i öppna
innovationsmiljöer. Nu
får vi tillfälle att återkomma till henne. Yström, som är verksam
vid Chalmers, har nämligen fått ett Wallanderstipendium om 1,5 miljoner kronor.
Det sträcker sig över tre år och möjliggör
hennes fortsatta akademiska karriär och
meritering.

wajda wikhamn och john armbrecht, Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet, har av Besöksnäringens
forsknings- och utvecklingsfond fått 1,6
miljoner kronor till projektet ”Hotels as
innovative workplaces: determinants and
outcomes.”
Riksbankens Jubileumsfond har beviljat

svenbjörn kilander, Mittuniversitetet,
ett anslag om 6 389 000 kronor. Han kommer att studera ”Skogens entreprenörer.
Industrialisering och modernisering i
Norrlands inland 1850–1910”.

diamanto politis är nybliven docent
vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Ekonomihögskolan, Lunds
universitet. Hon är även knuten till forskningscentrumet Circle. Politis disputerade
2005 på en avhandling som handlade om
hur entreprenörer utvecklar sin kunskap.
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boktips
titel Women and Entrepreneurship – Female Durability,
Persistence and Intuition at
Work
författare Beatrice E Avolio
Alecchi & Mirjana Radovic
Markovic
förlag Gower
isbn 978-1-4094-6618-5

Beatrice Avolio Alecchi och Mirjana Radovic
Markovic vill bidra till förståelsen för kvinnor
som entreprenörer. Vad motiverar dem? Vilka
utmaningar och motgångar möter de? Några
utmaningar som tas upp är finansiering,
avsaknad av utbildning och brist på självförtroende. Även maken/partnern behandlas
under det här avsnittet. Tonvikten i Women
and Entrepreneurship ligger på nyligen
utvecklade länder, och på företagande som
kan hjälpa kvinnor och familjer ur fattigdom: entreprenörskap på landsbygden,
virtuellt entreprenörskap och företagande
som kan skötas från hemmet. Resultaten
baseras på en studie från Sydamerika. Författarna menar att den ökande andelen kvinnor
i affärslivet har lett till andra sätt att tänka
kring strategi, och till nya affärsmodeller.
En viktig aspekt som tas upp är att kvinnors
rättigheter fortfarande inte är självklara på
många håll i världen. [jg]

titel Entrepreneurial Knowledge, Technology and the
Transformation of Regions
redaktörer Charlie Karlsson,
Börje Johansson & Roger Stough
förlag Routledge
isbn 978-0-415-65845-4

Entreprenörskap är en kraft att räkna med
när regioner utvecklas. Entreprenörer styr åt
vilket håll förändringen drar, och deras insatser reglerar hastigheten. Samtidigt tillämpar
policymakare olika typer av verktyg för att
stödja nyföretagande, tillväxt, idégenerering
och kommersialisering. Hur kunskap sprids
och utnyttjas är en nyckelfråga. I Entrepreneurial Knowledge, Technology and the Transformation of Regions bidrar ett 30-tal forskare,
främst européer, med sin kunskap om regional utveckling. Boken handlar bland annat
om kunskapsintensivt företagande i Milano,
nätverkande i Oxfordshire, innovationsstöd i
Skåne, och klusterinitiativ i Eau Claire respektive Sønderborg. Redaktörer är Charlie Karlsson, Börje Johansson och Roger Stough. [åk]

Varumärken
på tillväxt
Varumärken kan betyda mycket. Som individer
använder vi dem för att skapa identitet och
mejsla fram vår ställning på sociala skalor. För
företag kan de vara skillnaden mellan framgång
och konkurs.
varumärkenas ekonomiska betydelse har
ökat. I dag kan de stå för tre fjärdedelar av ett
stort företags börsvärde. Ändå har de inte fått
så mycket uppmärksamhet inom forskningen
kring entreprenörskap och ekonomisk tillväxt.
När man undersöker hur nya företag byggs
upp, fokuseras det gärna på finansiering och
tekniska innovationer. Immateriella tillgångar
som varumärken och patent hamnade länge i
bakvattnet. Men att skydda och nå ut med sina
fina tjänster eller produkter är såklart en stor
del av företagandet. Här har varumärket sin
plats inom entreprenörskapsforskningen. Det
är en av poängerna i boken Entreprenörskap
och varumärken.
Redaktörerna Mats Larsson, Mikael Lönnborg och Karin Winroth menar att varumärket
är ett extremt viktigt konkurrensmedel, och
även ett sätt att hantera osäkerheten i exploa-

teringen av nya möjligheter. De skriver bland
annat att ”Oavsett om varumärken upplevs
som positiva eller negativa är de intimt förknippade med nästan all konsumtion och
produktion i samhället”.
Många av författarna har sin tillhörighet
på Södertörns högskola, inom ämnen som
kulturgeografi, företagsekonomi och turismvetenskap. Men även lärosäten som Uppsala
universitet, Handelshögskolan i Stockholm
och Göteborgs universitet är representerade.
Boken har getts ut av Gidlunds förlag och
har isbn 978-91-7844-888-3. [jg]

www.esbri.se

titel Public Procurement
and Innovation: The Role of
Institutions
författare Max Rolfstam
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-84980-287-1

”Vanlig” offentlig upphandling är utkomsten av en anonym marknadsprocess. Men
offentlig upphandling av innovation är något
annat. Den innefattar en rad institutioner
och sociala processer. Och när offentlig sektor upphandlar varor och tjänster finns stora
möjligheter att agera på ett sätt som stimulerar innovation. Det slår Max Rolfstam fast
i boken Public Procurement and Innovation:
The Role of Institutions. Ett exempel som han
tar upp är hur radiokommunikationen har
utvecklats. En ögonöppnare var Titanics förlisning, som ledde till en konferens 1914 om
säkerhet till havs. Och på den vägen är det,
mot rymdteknologi och modern ikt. Andra
exempel på upphandlingsdrivna innovationer, eller försök till sådana, innefattar katetrar, flis och biogas. Boken vänder sig främst
till forskare, studenter och policymakare. [åk]

Maj 2014
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titel Innovation Studies:
Evolution & Future Challenges
redaktörer Jan Fagerberg,
Ben R Martin & Esben Sloth
Andersen
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-968635-3

titel Planet Entrepreneur:
The World Entrepreneurship
Forum guide to business success
around the world
redaktör Steven D Strauss
förlag Wiley
isbn 978-1-118-78952-0

Vi behöver pålitlig och systematisk kunskap
om vad som skapar innovation, så att vi kan
lära oss utnyttja dess fulla potential. Det är
också det som innovationsforskningen av i
dag arbetar för. I boken Innovation Studies
har man samlat några av de senaste rönen,
och idéer kring vilka områden som behöver
uppmärksammas mer i framtiden. Inledningsvis beskriver Bengt-Åke Lundvall forskningsprojekt utförda vid Åbo universitet som
han själv medverkat i, från 1977 och framåt.
Lundvall konstaterar att det är viktigt att
komma ihåg att innovation är en interaktiv
process, något som blivit tydligare med åren.
För mer innovativa företag bör vi se till att
vidareutbilda personal. Eftersom förändringar sker allt oftare, måste kunskapsbanken hos
de anställda också byggas ut oftare. Då ökar
möjligheterna till innovationer. [ha]

World Entrepreneurship Forum är ett globalt
nätverk med medlemmar från alla delar av
det entreprenöriella ekosystemet. Till
grundarorganisationerna hör bland andra
em Lyon Business School, kpmg och
Zhejiang University. Den genomgående idén
är att entreprenöriella initiativ blir allt viktigare. Entreprenörer är de nya rockstjärnorna,
slår medlemmarna fast, och i boken Planet
Entrepreneur förklarar de varför. Den kryllar
av exempel på personer och organisationer som vänt problem till möjligheter. Och
mer av den varan behövs om vi ska kunna
möta utmaningar som klimatförändringar,
fattigdom och föroreningar. Anna-Lena
Johansson, Business Region Göteborg, står
för bokens enda svenska bidrag. Hon lyfter
fram Lerums satsningar på entreprenöriellt
lärande. [åk]

Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips

Måndag

Lita på grannen

Evenemangstips
International Business
Women’s Conference (IBWC 2014)
12–15 maj
Belfast, Nordirland
18th Nordic Conference on
Small Business Research
14–16 maj
Bodø, Norge
Academy of Management
Annual Meeting 2014
1–5 augusti
Philadelphia, USA

Zahra skakar
fram storvinsten
Shaker Zahra, professor vid
Carlson School of Management,
University of Minnesota, USA, får
årets Global Award for Entrepreneurship Research. Zahras forskning handlar i första hand om tre områden:
företagens entreprenörskap, internationellt
företagande och socialt entreprenörskap.
Priset tillkännagavs under Entreprenörskapsforums Småföretagsdagar 12 mars. [jg]

Alla bidrag från förra årets
Uddevallasymposium finns nu
samlade i rapporten Innovation,
High-Growth Entrepreneurship and
Regional Development (Högskolan
Väst, 2013:4). De handlar bland
annat om att tillgången på bredband påverkar nyföretagandet, och
om att man ska lita på sin granne
när det kommer till outsourcing av
produktion. Uddevallasymposiet
har genom åren arrangerats på
många olika platser världen över. I
år är man tillbaka där det en gång
började: 12–14 juni 2014 hålls Uddevallasymposiet på Bohusgården i
Uddevalla. [jg]

ERSA 2014 Congress
26–29 augusti
Sankt Petersburg, Ryssland
Fler evenemang finns på
www.esbri.se/konferenser

www.esbri.se

Entré nr 2-2014
kommer i juni

Läs bland annat om
regional innovation
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åsikten | Maroun Aoun

»Ta vara på kompetensen
hos utlandsfödda«

Maroun Aoun är vd för IFS, Internationella företagarföreningen i Sverige. IFS jobbar för att öka företagandet bland invandrargrupper, höja kompetensen hos enskilda invandrarföretagare, och för ett bättre klimat för invandrarföretagen. 2010 fick IFS
”Esbri-priset för entreprenörskap”. Maroun nås på maroun@ifs.a.se
småföretagens betydelse i den svenska
ekonomin ökar hela tiden, både när det gäller sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Det
råder enighet inom näringspolitiken om att
det är angeläget att personer med affärsidéer och drivkraft ges möjlighet att starta nya
företag. Samtidigt är det minst lika viktigt att
befintliga företag med tillväxtpotential ges
möjlighet att växa, utvecklas och skapa ännu
fler arbetstillfällen.
Under senare tid har den internationella
marknaden framställts som en allt mer väsentlig plattform för svenska småföretag. Det finns
en oerhörd potential för svenska små och
medelstora företag att expandera internationellt, även till andra marknader än eu och usa.
Personer med utländsk bakgrund, som kommer från den aktuella regionen, kan vara en
ovärderlig hjälp vid en sådan expansion. Deras
kompetens måste tas tillvara i mycket högre
grad än vad som i dag sker.
Maroun Aoun

utlandsfödda kan agera vägvisare och
mentorer. Inte minst genom initierade kommunikationsvägar mot sina ursprungsländer.
De har kunskaper om affärskultur, politik,
religion och språk. Det här ger goda förutsättningar för nya handelsförbindelser. Som egenföretagare med inriktning på export, skapar de
ekonomiska värden för Sverige.
Statistiskt sett är invandrare mer benägna
att starta företag än infödda svenskar. Sverige
har en relativt hög andel personer från andra
länder och marknader. Det är något som vi
konsekvent och målmedvetet bör utnyttja och
bygga vidare på för att öka svenska företags
marknadsandelar utomlands. Årligen startar
cirka 10 000 nya, svenska företag där företagaren är utlandsfödd, eller född i Sverige med

utrikesfödda föräldrar. Detta bidrar inte bara
till personlig utveckling utan också till ekonomisk tillväxt och integration i det svenska
samhället.

det finns redan flera aktuella handels- och
näringspolitiska satsningar som fokuserar på
innovativa mikro- och småföretag, och på de
möjligheter som utlandsfödda företagare har
att skapa ökad tillväxt. Almi/ifs arbetar exempelvis med mentorskap där invandrarföretagare delar med sig av sina erfarenheter till infödda företagare. Eller där infödda företagare
vägleder nysvenskar till att bli framgångsrika
entreprenörer i Sverige. Bland annat driver vi
sedan förra året ett nytt mentorskapsprogram

Delta i diskussionen!

som fokuserar på import och export, och på att
stärka relationen mellan företagare med olika
bakgrund. Syftet är att öka handelskompetensen hos flera grupper av småföretagare.
Men mer måste göras. Det krävs tydlighet
och handlingskraft för att få fler goda exempel inom området. Därför behövs fler politiska
och privata initiativ som tar vara på potentialen hos personer med utländsk bakgrund. Det
kommer att ge fler jobb och öka välståndet i
Sverige.

Maroun Aoun
VD IFS

På www.esbri.se/debatt hittar du denna, och ett 20-tal andra Åsikter. Läs och kommentera gärna.

