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Regnskogen  
regerar
för några veckor sedan var jag i Milano 
på Global Entrepreneurship Congress (gec). 
Esbri är svensk värd för Global Entrepreneur-
ship Week där gec ingår (läs mer på sidorna 
sid 20–21).

Konferensen samlade deltagare från uppe-
mot 150 länder, och vi pratade mycket om 
olika initiativ för att skapa ett globalt entre-
prenöriellt ekosystem.

När så många personer, från så många län-
der och kulturer, samlas uppstår diskussioner 
och erfarenhetsutbyten som är både givande 
och utmanande. Givande för att man får lära 
sig mer om vad som pågår runt om i världen, 
och inspireras av detta. Utmanande för att det 
gäller att hela tiden hålla ett öppet sinne, och 
inte fastna i sina förutfattade meningar.

I början av mars hade vi ett kärt återbesök 
på Esbris Estrad: professor Mary Walshok från 
University of California San Diego. Hon bru-
kar också prata om mångfaldens betydelse och 
använder ibland regnskogen som metafor. I 
innovativa regioner finns en mängd kompe-
tenser, organisationer och teknologier på plats. 
Denna ”artrikedom” leder till korsvis polline-
ringar och nya lösningar.

Det är ju ganska logiskt, men ändå glöms 
det ofta bort. Jag tror att alla som jobbar inom 
entreprenörskapsområdet kan känna igen sig 
i att vi många gånger fastnar i antingen-eller-
diskussioner. Företagen är antingen stora eller 
små, tillverkande eller tjänstedrivna, exporte-
rande eller icke-exporterande, växande eller 
icke-växande…

Det är inget fruktbart synsätt. Alla olika 
arter behövs – de har sin funktion och bidrar 
till att ekosystemet fungerar. Och det är därför 
regnskogsmetaforen är så kraftfull. Låt oss ha 
den i tankarna när vi diskuterar hur Sverige 
ska bli mer innovativt och entreprenöriellt.

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

På esbribloggen.blogspot.se kan du läsa mer om 
både GEC och Mary Walshok.

Tidigt riskkapital är farligt – både 
för företagaren och investeraren

John Mullins föreläste på Estrad 28 januari 2015 
 

ledaren

Jämlikhet ger tillväxt
Nationalism som utesluter minoriteter är 
såklart värst för de direkt drabbade. Men 
etnisk exkludering leder även till politiska 
och ekonomiska problem för hela samhället. 
Ekonomisk tillväxt kräver nämligen etnisk 
jämlikhet. Det visar Anders Blomqvist i sin 
doktorsavhandling Economic Nationalizing 
in the Ethnic Borderlands of Hungary and 
Romania (Stockholms universitet, 2014). 
Avhandlingen bygger på en historisk fall-
studie av ett gränsområde mellan Ungern 
och Rumänien 1867-1944. Här favoriserades 
systematiskt majoritetsbefolkningen, 
på bekostnad av bland annat judar (som 
ansågs för rika) och romer (som ansågs för 
fattiga). Minoriteterna reagerade med att 
avskärma sig från samhället. Det ledde till 
en negativ spiral som fick konsekvenser för 
hela befolkningen. Politisk instabilitet och 
dåliga förutsättningar för ekonomisk tillväxt 
var två av följderna. [jg]

kontakta anders.blomqvist@sh.se

Manlig norm präglar policy
Helene Ahl och Theresa Nelson har jämfört hur kvinnor som är entreprenörer lyfts fram  
– eller inte – i Sveriges respektive USA:s policytexter. Studien sträcker sig över två decen-
nier, 1989–2012. Forskarna konstaterar att trots skilda välfärdssystem i de två länderna är 
synen på kvinnor som är entreprenörer densamma. Jämställdhetsmål är underordnade till-
växtmål, och företagande kvinnor ses som en grupp som avviker från normen. Att Sverige 
har en lång tradition av generös familjepolitik verkar alltså ännu inte ha fått genomslag: 
Entreprenörskap är fortfarande manligt könat. Artikeln How policy positions women entre-
preneurs: A comparative analysis of state discourse in Sweden and the United States har 
publicerats i Journal of Business Venturing (nr 2, vol 30, 2015). [åk]

kontakta helene.ahl@hlk.hj.se

av de svenska företagen 
agerar främst på den 
inhemska marknaden.
Källa: Tillväxtverket

Entreprenörskapets dygder
Förstånd. Rättvisa. Uthållighet. Måttfullhet. Vad har sådana klas-
siska dygder med entreprenörskap att göra? En hel del, hävdar 
författarna till Virtues in Entrepreneurship (Ratio, 2015). Boken 
tillkom efter en internationell forskarkonferens i Stockholm 
2013. Forskarna diskuterade dygder i förhållande till bland annat 
framgång, affärsetik och CSR. De menar att om vi tillmäter 
dygder en större betydelse, får det konsekvenser för hur vi ser 
på marknader, lagar och regler. Det bör också 
påverka hur vi utbildar ledare. Redaktörer 
är Nils Karlson, Mikolaj Norek 
och Karl Wennberg. [åk]
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Det finns ingen mall för den perfekta affärs-
modellen. Den bör i stället vara i ständig rörelse 
och anpassas till omvärlden. Att låta nyckel-
intressenter delta i företagsutvecklingen är 
framgångsrikt, medan politiska styrmedel kan 
påverka affärsmodellen negativt. Jon Williams-
son har studerat villkoren för svenska organisa-
tioner i energibranschen.

– när min handledare  föreslog att min 
avhandling skulle handla om affärsmodells-
begreppet, frågade jag: ”Vad är en affärs-
modell?”, berättar Jon Williamsson.

Begreppet affärsmodell är relativt nytt och 
föddes runt it-bubblan på 2000-talet. Tradi-
tionellt ses affärsmodellen som ett strukturerat 
sätt att beskriva flöden och resurser inom före-
taget, och relationer med omvärlden. Williams-
son vill bredda perspektivet och se den som ett 
kommunikativt verktyg i ständig rörelse.

– Parallellt med att förklara hur affären fung-
erar med flöden och enheter, ska du kunna 
dra din ”elevator pitch”. Affärsmodellen är ett 
kommunikativt verktyg som uppkommer ur en 
diskussion mellan företagsledare och intres-
senter. Syftet med diskussionen är att nå en 
samsyn om vad företaget ska göra – och varför.

affärsmodellen är därmed ett resultat av 
en förhandling mellan olika aktörer. Förhand-
lingen är sällan smärtfri då det kan vara svårt 
att komma överens om hur modellen ska se ut. 
En entreprenör i uppstartsfasen som ska pre-
sentera sin affärsmodell för investerare, måste 

förbereda sig på att de kan ha andra åsikter om 
hur modellen ska se ut och utvecklas över tid. 
Det gäller att finansiären och entreprenören 
kan föra en konstruktiv diskussion utifrån de 
olika förutsättningar som de tar med sig in i 
företaget.

– Det svävar ingen magisk affärsmodell i luf-
ten som går att trycka in i vilket företag som 
helst. Modellen är ett tankegods som utvecklas 
i en kommunikativ process. Det viktigaste är 
därför att förstå affärsmodellens funktion som 
idébärare – ett verktyg som tar verksamheten 
från idé till verklighet, eller från en fas till en 
annan.

williamssons perspektiv på affärsmodel-
len är relativt oproblematiskt inom entrepre-
nörskapsforskningen. Men desto mer kontro-
versiellt inom finanssektorn.

– Där vill man ha en siffra, ett värde. Mitt 
perspektiv gör det mer komplext än så. Jag 
menar att det inte går att få fram en neutral 
siffra eftersom den skiljer sig åt från stund till 
stund, och från person till person.

Att involvera intressenter i företagets utveck-
lingsarbete blir allt vanligare i många bran-
scher. En del företagsledare i energibranschen 
har valt att involvera exempelvis kunder och 
aktieägare i hela utvecklingsprocessen, andra 
inte.

– Företagsledare som involverar intressen-
ter hävdar att öppenhet och inkludering är en 
nyckel till framgång.

Företagsledare som ser andra värden än 

vinst – exempelvis en bättre miljö – väljer att 
inkludera intressenter som inte krävs för före-
tagets överlevnad.

– Några producerar energi inte enbart för 
vinsten, utan för att bidra till allas välbefin-
nande genom ren och hållbar energi. Då kan 

Ekonomie doktor Jon Williamsson har disputerat på The 
business model – Formation, description and definition. Avhand-
lingen handlar om villkoren för affärsutveckling bland svenska 
entreprenörer och kommunala koncerner i energibranschen.  
I dag verkar han som forskare på Handelshögskolan vid Göte-
borgs universitet och som policyrådgivare.

text maria linde

bild: D
aniel Karlsson

Modellera fram 
affärsmodellen
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det vara bra att inkludera miljöorganisationer 
i strategin.

Ett alternativ till att involvera externa intres-
senter i företagsutvecklingen är att låta perso-
nalen representera exempelvis kunderna.

– Vissa företagsledare vill inte släppa in 
externa intressenter i processen. Problemet 
är bara att personalen befinner sig i en annan 
verklighet än vad kunderna gör.

– Andra företagsledare anser att intressen-
ter utifrån är kompetenta nog att ha inflytande 
över företaget, och väljer därför att involvera 
dem, säger Jon Williamsson.

för de flesta företagare är det en själv-
klarhet att ha beredskap för interna föränd-
ringar eller förändringar i omvärlden. Och 
enligt Williamsson måste attityden gentemot 
affärsmodellen vara så pass dynamisk att före-
taget kan hänga med i förändringarna.

– Därför är det viktigt att föra en ständig 
dialog med intressenter, internt och externt, 
om affärsmodellens utformning. Företagaren 
och intressenterna måste vara beredda att för-
ändra modellen kontinuerligt.

I energibranschen ligger ofta politiska beslut 
till grund för förändringar i omvärlden, och de 
kan ha stor effekt på en affärsmodells lönsam-
het. Marknadsbaserade styrmedel bestäms 
av politiker och syftar delvis till att stimulera 
innovationer och entreprenörskap. Poängen 
med styrmedlen är att stödet till produkter 
och tjänster ska variera i takt med marknads-
rörelser. Men enligt Jon Williamsson kan styr- 

medlen inom energisektorn – utsläppsrätts-
system och gröna certifikat – påverka entre-
prenörer och företag negativt.

– En entreprenör i energisektorn med en ny 
miljöteknisk innovation, eller ett nystartat före-
tag, kan påverkas mycket negativt när priset för 
utsläppsrätter eller gröna certifikat fluktuerar, 
hävdar Williamsson.

Prisrörligheten gör kunder osäkra och påver-
kar relationen till investerare negativt. De får 
svårt att sia om styrmedlens påverkan på före-
taget i framtiden.

– Styrmedel har till syfte att stötta företag 
och teknik. Men när de skapar en känsla av 
instabilitet hos både kunder och investerare, 
har politikerna misslyckats.

jon williamsson jobbar i dag nära policy-
skapare och beslutsfattare, både på statlig 
och kommunal nivå. Han deltar i ett Vinnova-
projekt som ska utmynna i rekommendationer 
för hur kommuner kan stödja innovationer och 
entreprenörskap inom hållbar stadsutveckling.

– Företagare behöver bli bättre på att kom-
municera det värde de kan generera. Samtidigt 
bör byråkrater och politiker gå dem till mötes 
och lära sig språket som företagare använder. 
Det behövs förståelse för företagarnas verklig-
het, siffror når inte hela vägen. Affärsmodellen 
är ett utmärkt kommunikativt och analytiskt 
verktyg som beskriver processer och motiv 
kopplade till företagande.

kontakta jon.williamsson@handels.gu.se

       frågor som påverkar 
         affärsmodellen

1.   Vem tar emot värdet? Kunden? Miljön? Det är inte 
alltid den som betalar för produkten som tar emot 
värdet.

2.  Vad består värdet av? Billigare tågbiljetter? En 
renare miljö? Värdet av tjänsten är olika för olika 
kunder.

3.  Hur skapas värdet av tjänsten hos kunden?  
Kvaliteten på sätena? Kundbemötandet?  
Hur värdet skapas är olika för olika kunder.

4.  Hur omvandlas ett värde till ett annat? Kan  
kunden sprida ut betalningen? Hur mycket ska 
företaget ta betalt för den tjänsten? Ett värde 
(ursprungskostnaden för produkten) blir ett annat 
(priset för tjänsten att kunna sprida ut betalningen).

5.  Vad är det som får affärsmodellen att överleva i 
morgon? Hur överlever företaget när pengarna från 
investerarna är slut, och andra företag har börjat 
sälja samma produkter/tjänster?

5

Modellera fram 
affärsmodellen
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chefer, Almi, Exportrådet, Länsstyrelsen och 
Handelskammaren. De möts för att diskutera 
olika frågor, men många deltagare uppfattar 
det som ineffektivt. 

– folk dyker kanske upp och känner att de 
ska sitta av tiden, och få en gratis lunch. Sam-
tidigt var det många som tyckte att det kändes 
bra att inte vara uteslutna från den regionala 
arenan.

Grinbergs menar att det finns två typiska 
synsätt på organisationer: handlingsorgani-
sation och pratorganisation.

– Som teoretiska idealtyper är de använd-
bara för att se hur paradoxalt olika saker man 
gör i en prat- respektive en handlingsorgani-
sation.

I en handlingsorganisation pågår tillverk-
ning och utveckling, och det är tydligt vad som 
ska skapas och göras härnäst. Men det regio-
nala tillväxtprogrammet är inte ett beslutande 
organ, vilket gör partnerskapet till en prat-
organisation. Det är som en etikett som sätts 
på deltagarna, i möten utan formell agenda.

– Eftersom ingen får lön för sitt deltagande 
är det svårt att ställa krav på vad resultatet av 
mötena ska bli, och vad man ska producera 
tillsammans.

När partnerskapen utvärderades och grup-
pens förväntningar luftades, visade det sig att 

vi människor gillar att prata, både privat 
och i jobbsammanhang.

– Vi kan inte ens resa ett tält utan att först 
prata ihop oss, säger Johan Grinbergs.

Han menar att de flesta organisationer behö-
ver en kombination av prat och handling. De är 
parallella fenomen som måste få finnas sam- 
tidigt. Men när olika organisationer ingår i 
partnerskap separeras ofta de två. Handling 
pågår någon annanstans, hemma på de enskil-
da organisationerna. Själva syftet med partner-
skapet blir att träffas för att prata.

– Det som ska produceras i partnerskapet är 
kreativitet och idéer. Och hur skapar man det? 
Jo, genom att prata. Man producerar kanske till 
och med synsätt, ideologi och kultur tillsam-
mans.

i sin doktorsavhandling har Johan Grin-
bergs undersökt vad det är för sorts organi-
sationer som bildas i regionala partnerskap. 
Regionala partnerskap är en del i de regio-
nala tillväxtprogrammen. I programmen ingår 
organisationer som jobbar med utveckling av 
näringsliv och entreprenörskap inom regionen.

Grinbergs har intervjuat och observerat ett 
antal aktörer i Västmanlands län under pro-
gramperioden 2004–2007. Deltagarna kommer 
både från det offentliga och det privata, och där 
finns till exempel kommunens näringslivs-

deltagarna ändå hade velat ha en handlings-
plan för att skapa ordning och reda. Partner-
skapet utvärderades utifrån traditionella mål i 
traditionella organisationer.

– Man förväntar sig att partnerskapet ska 
vara en handlingsorganisation, men man har 
skapat en pratorganisation. Det leder till besvi-
kelse hos deltagarna. De upplever att: ”Det blev 
inget, det blev bara prat”.

det blir helt enkelt  inte något konkret 
resultat av diskussionerna. Och handlings-
organisationen är idealet. Den är mer attrak-
tiv eftersom den är kopplad till produktivitet, 
rationalitet, ordning och reda. Det är mångas 
bild av hur saker bör fungera.

– Konsensus är viktigt när man ska hand-
la, men konsensus är inte viktigt i en prat- 
organisation. Tvärtom är det viktigare att man 
får med många olika synsätt, då ökar den krea-
tiva potentialen.

– En medvetenhet om att man ingår i en 
pratorganisation ger en helt annan uppsätt-
ning fördelar och potentialer, säger Johan 
Grinbergs.

Innan tillväxtprogrammet sjösattes efter-
frågade aktörerna mer ordning och reda i länet. 
De såg framför sig att de skulle skapa samsyn 
och samordna sitt tänk. Men det är inte alltid 
eftersträvansvärt, menar Grinbergs.

Mer prat ger 
bättre verkstad

Kommentera 

arti
klarn

a på 

www.esbri.
se

Kan prat utan mål vara konstruktivt – eller är det bara slöseri 
med tid? Johan Grinbergs forskning handlar om hur den  

regionala tillväxten är organiserad. Han menar att alla organi-
sationer har en handlingsdimension och en pratdimension.

 text hanna andersson   bild birgitta hultqvist
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– Att likrikta alla innebär ju raka motsatsen 
till vad en pratorganisation är bra på. Den är 
bra på att inte alltid ha en samsyn. Mer struktur 
skulle nog förstelna aktörslandskapet, snarare 
än att utveckla det.

– I en handlingsorganisation är det bra att 
kopiera det som fungerar för andra, men alla 
kommuner kan inte ha en Medeltidsvecka till 
exempel. I stället måste man ha en öppenhet 
för att det går att lyckas på väldigt många olika 

sätt. Om alla börjar tänka likadant blir det sna-
rare fördummande än en hjälp.

Enligt Johan Grinbergs är det irrationellt att 
tro att man alltid måste sträva efter samsyn, 
och därefter nå det enda rätta beslutet. I sin 
avhandling har han därför döpt om partner-
skapet till pratnerskap.

– Pratorganisationer är mer kaotiska och kan 
vara nästan provocerande. Deltagarna undrar: 
”Vadå, ska vi bara prata hela tiden?”

Men ibland är det viktiga kanske just det där 
samtalet. Att få möjlighet att lufta sina åsikter, 
diskutera och formulera frågor, mötas och 
långsiktigt generera möjliga idéer.

– Deltagarna tvingades att prata om vissa 
frågor och fokusera på något utöver det dag-
liga. Processen är kanske pratorganisationens 
största styrka, säger Johan Grinbergs.

kontakta johan.grinbergs@mdh.se

Johan Grinbergs har lagt fram 
avhandlingen Pratnerskap – Ett 
sätt att organisera regional tillväxt. 
Perspektiv på regional utveckling 
som fenomen och en analys av ett 
tillväxtprogram vid Mälardalens 
högskola.

Tanka med kunskap
Klusterorganisationer kan fungera som en slags 
innovationsmäklare, och förbinda lokala små-
företag med global kunskap. Deras funktion 
är viktig att förstå om man som policymakare 
vill underlätta för internationella innovations-
processer.

i  sin doktorsavhandling  liknar Emily 
Wise klusterorganisationer vid gammaldags  
bensinmackar, där mackpersonalen servar 
sina kunder med bränsle som har flödat i 
långa pipelines. Hon har disputerat vid Lunds 
universitet och avhandlingen har titeln Service 
stations along global knowledge pipelines. On 
innovation intermediaries’ function in fostering 
globalized innovation processes.

Wise har studerat fem internationella nät-

verk i Östersjöområdet. Hon intresserar sig 
både för vad innovationsmäklarna kan stå till 
tjänst med, och för vilka stödbehov som före-
tag och forskningsaktörer har. Avhandlingen 
visar att i internationella innovationsproces-
ser behövs mäklarna för att samla och mobi-
lisera kunskap som finns spridd på olika håll 
i världen.

Emily Wise konstaterar att innovatörernas 
olika behov tillgodoses bäst av skräddarsydda 
stöd. Utifrån sina resultat ser hon också att 
mäklarnas inflytande blir allt större – trots att 
de många gånger faktiskt saknar kompetens 
och stabilitet. [åk]

kontakta emily.wise@fek.lu.se
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bestämde hon sig för att studera utomlands 
ett tag. Sverige lät som en intressant plats, 
med bra utbildningssystem och möjligheter. 
Dessutom var studierna fortfarande kostnads-
fria här då. Xiao inledde med ett år på Hög- 
skolan Dalarna för att sedan söka sig till master- 
programmet ”Economic Growth, Innovation 
and Spatial Dynamics” vid Lunds universitet.

– Det var en bra organisation med väldigt 
bra och kunniga människor. Och intressanta 
ämnen att studera. Jag hade inte tänkt på en 
akademisk karriär innan, men här började jag 
fundera på det. 

efter ett tag dök möjligheten upp att dok-
torera inom ett program i samarbete mellan 
ekonomisk-historiska institutionen och forsk-
ningscentrumet Circle. 

– På Circle fanns tillgång till riktigt bra data. 
Det påverkade mitt val av ämne, helt enkelt för 
att möjligheterna fanns där. 

Xiao har bland annat undersökt hur föränd-
ringar i ekonomin påverkar entreprenöriella 
företags överlevnad. 

– Riktigt små ntbf är mer känsliga för kon-
junktursvängningar än andra entreprenöriel-
la företag. Många går under redan det första 
levnadsåret. Men totalt sett har ntbf ändå en 
högre överlevnadsgrad jämfört med andra 

Många företagares dröm är att Google, Face-
book eller någon annan jätte ska knacka på med 
stora pengapåsen i hand. Bara en väldigt liten 
skara får se den drömmen bli verklighet. Men 
företagsuppköp är ändå en viktig process att 
studera, menar Jing Xiao. De flesta är överens 
om att uppköpen driver på teknikutvecklingen 
och den ekonomiska tillväxten.

vi gillar nya teknikbaserade företag. Medi-
erna skriver gärna om dem, och politiker från 
alla läger sjunger lovsånger. Förutom att de 
här företagen uppfattas som allmänt sexiga, 
bidrar de till ekonomisk tillväxt, innovation, 
konkurrenskraft, teknologisk förändring och 
kunskapsutveckling. De är alltså viktiga, men 
vi går kanske till överdrift ibland.

– Många har höga förväntningar på entrepre-
nöriella företag, kanske särskilt på de teknik-
baserade. De ska vara en kraft för ekonomisk 
tillväxt. Men vad kan vi egentligen förvänta 
oss av de här företagen? För det första kan vi 
konstatera att det inte är så många företag som 
kvalar in i gruppen, säger ekonomhistorikern 
Jing Xiao som har studerat utvecklingen av nya 
teknikbaserade företag (ntbf) i sin avhandling.

Efter att ha utbildat sig i Kina och jobbat där 
några år tröttnade Xiao på det hektiska livet. 
För att hinna tänka över vad hon ville med livet 

Uppköp är inget nerköp
text jonas gustafsson 

Jing Xiao har lagt fram doktorsavhandlingen Entrepreneurial 
Dynamics and Acquisitions of New Technology-Based Firms vid 
Lunds universitet. Hon är även knuten till forskningscentrumet 
Circle. På International Joseph Alois Schumpeter Society-konfe-
rensen i juli 2014 tilldelades hon ”Doctoral Student Best Paper 
Award” för en av artiklarna i sin avhandling.

bild: Lucinda D
avid
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mer om circle

Circle står för Centre for Innovation, Research 
and Competence in the Learning Economy.

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

Utöver detta finansieras Circle av Vetenskaps-
rådets Linnéstöd, Lunds universitet, EU samt 
andra nationella, nordiska och europeiska forsk-
ningsfinansiärer.

Läs mer på www.circle.lu.se

entreprenöriella företag. ntbf som har kommit 
längre i utvecklingen, och inte bara består av 
en person, klarar sig nämligen bättre än andra 
företag. Slutsatsen blir att ntbf som företagstyp 
håller hög kvalitet.

En stor del av Jing Xiaos forskning handlar 
om uppköp av nya teknikbaserade företag. Hur 
påverkas de av att bli uppköpta? Vad händer 
sedan? Vilka blir uppköpta, och vilka företag är 
det som köper? 

Att bli uppköpt är många företagares dröm. 
De har det som uttalad strategi, snarare än att 
själva satsa på att kommersialisera sin idé. Men 
bara cirka fem procent av ntbf blir uppköpta, 
medan 60 procent av företagen gör exit på 
något annat sätt. 

– Att bli uppköpt är ett bra sätt för ntbf att få 
ut sina innovationer på marknaden, och sam-
tidigt bidra till kunskapsutvecklingen och den 
ekonomiska tillväxten.

– De flesta företag som blir uppköpta har 
stor teknologisk kompetens, i kombination 
med intern resursbrist. De verkar ofta på mark-
nader där trösklarna är höga för att ta sig in. 
Det är enklare för ett större företag att köpa 
upp unik teknik, än att utveckla den själv.

de som köper är inte sällan multinationella 
företag som har uppköp som strategi för att 
tillskansa sig ny teknik och snabbare tillväxt. 
Det kan därmed ses som en kvalitetsstämpel 
att bli uppköpt. Det innebär att tekniken man 
förfogar över är intressant. 

Just multinationella företag, visar Xiaos 
forskning, siktar framförallt in sig på ntbf av 
hög kvalitet. Uppköpen blir en del i urvals-
processen av företag, där vissa gallras bort och 
andra lever vidare. Företagens ekonomiska 
roll upphör inte när de blir uppköpta. Efter ett 
uppköp följer en intern urvalsprocess. Vissa 
blir kvar som självständiga enheter, andra 
införlivas i den befintliga organisationen och 
åter andra läggs ned. De som överlever proces-
sen, tenderar att växa.

Det är egentligen bara företagen som fortsät-
ter att vara egna enheter som går att följa över 
tid – och de är inte så många. Det är betydligt 
vanligare att de uppköpta företagen omorgani-
seras på något sätt.

– Även om de köpande företagen om- 
organiserar det uppköpta företaget, behöver 
det inte betyda ett misslyckande. Tekniken kan 
ju leva kvar ändå. Men det är intressant att se 
om företagen har olika överlevnadschanser 
efter att de har blivit uppköpta, beroende på 
vad som händer med dem.

Många ntbf dör under de fyra första åren 
efter att ha blivit uppköpta. De överlever inte 
den interna urvalsprocessen. De som faktiskt 
överlever till det femte året verkar ha klarar sig 
förbi en magisk gräns och börjar då i stället att 
växa. I alla fall om köparen är ett svenskt multi-
nationellt företag.

Ibland ställs stora företag mot små företag 
i debatten. Vilka är bäst? Var sker egentligen 
innovationen och vilka står för den häftigaste 
teknikutvecklingen? 

– Sanningen är att båda behövs för att inno-
vationskraften i samhället ska bli så bra som 
möjligt. De små företagen har mindre att för-
lora och kan satsa på de galna innovations-
projekten. De stora företagen kan sedan köpa 
upp tekniken och se till att den kommer till 
marknaden. I bästa fall uppstår en godartad 
David och Goliat-symbios.

– Ett färskt exempel, som också har fått 
mycket uppmärksamhet, är det svenska spel-
företaget Mojang som blev uppköpt av Micro-
soft. Nu vet vi inte vad som kommer att hända, 
men det är ett ganska typiskt ntbf-uppköp. 
De anser att de inte behöver vara oberoende 
längre, och för Microsoft ingår det troligen i 
en strategi att bli starkare på spelmarknaden. 

– ntbf är en viktig företagsgrupp, och kan-
ske borde samhället satsa mer på att hjälpa just 
den här typen av företag, säger Jing Xiao.

kontakta jing.xiao@circle.lu.se

När kunskapen  
får vingar
Kan kunskap förflytta sig geografiskt? Hur går 
det i så fall till, och hur påverkas arbetskraften och 
innovationsförmågan av kunskapsresandet? Det 
har Cesisforskaren Peter Warda intresserat sig för 
i sin avhandling Knowledge, Location, and Trade 
(Internationella handelshögskolan i Jönköping, 
2015). En utgångspunkt är att kunskap finns 
inbäddad och kan ”förvaras” på olika sätt: i varor, 
människor eller dokument. Warda har bland 
annat undersökt hur kunskap som är inbäddad i 
importvaror påverkar efterfrågan på arbetskraft 
i svenska tillverkningsföretag av olika storlek. 
Resultaten visar att efterfrågan på högutbildad 
arbetskraft ökar i takt med att kvaliteten på 
importerade varor ökar. Samtidigt minskar företa-
gens efterfrågan på lågutbildad arbetskraft. Peter 
Warda har också studerat hur företags förmåga 
att absorbera kunskap påverkar deras export, 
samt hur kunskap spiller över mellan regioner. 
Den sistnämnda studien visar att både lokala och 
icke lokala investeringar i FoU kan påverka antalet 
patent i en region. [jg]

kontakta peter.warda@jibs.hj.se

Lagom olika  
gynnar innovation
Ciirforskarna Johan Sandberg, Jonny Holmström, 
Nannette Napier och Per Levén visar i en ny studie 
hur graden av diversitet påverkar resultatet i 
innovationssamarbeten. ”Medici-effekten” – att 
mångfald driver innovation – grundar sig på det 
faktum att nya tekniker och metoder sällan växer 
fram som isolerade fenomen. De baseras snarare 
på kombinationer av kunskap och erfarenheter 
från olika områden. En snabbt växande flora av 
studier och exempel pekar på en ökande bety-
delse av externa innovationskällor. Men resultaten 
av samarbeten mellan universitet och näringsliv 
är ofta nedslående, trots att potentialen är hög. 
Skillnader i kultur och incitament utgör betydande 
samarbetsutmaningar. I artikeln Balancing  
diversity in innovation networks: Trading zones in 
university-industry R&D collaboration (European 
Journal of Innovation Management, nr 1, vol 18, 
2015) visar författarna att olika sorters samarbe-
ten ger olika utmaningar. För att utnyttja potenti-
alen krävs en stor grad av nyfikenhet, fungerande 
former för samarbete och styrning, samt hög grad 
av kommunikation. En lagom portion olikhet är 
bäst för innovationen. [jg]

kontakta  
jonny.holmstrom@informatik.umu.se 

uppköp av svenska ntbf

2005 Ebay köper Skype för 20 miljarder 
kronor.

2008 Sun köper My SQL för 6,3 miljarder 
kronor.

2010 Blackberry (RIM) köper The Astonis-
hing Tribe (TAT) för 800 miljoner kronor.

2014 Microsoft köper Mojang för  
18 miljarder kronor.

2015 Canon lägger bud på Axis.  
Budet ligger på 23,6 miljarder kronor.

5

 entre_1-2015.indd   9 2015-03-27   11:50



10  |  e n t r é  1  •  2015 www.esbri.se

Människor som startar företag är varken snab-
bare eller smartare än någon annan. Och om 
någon tar språnget från heltidsanställning till 
egenföretagande står förklaringen att finna i 
affärsidén och yrkestillhörigheten – inte i per-
sonens egenskaper. Det menar Frédérik Witte 
i sin avhandling.

inom de flesta forskningsfält finns falanger 
som förklarar centrala fenomen på olika sätt. I 
entreprenörskapsforskningen skiljer sig exem-
pelvis synen på affärsmöjligheter. En del fors-
kare betonar att individer är olika bra på att 
upptäcka de möjligheter som susar omkring 
därute. Andra menar att det snarare handlar 
om att vissa individer har förmågan att skapa 
möjligheter.

Frédérik Witte köper inte någon av dessa 
förklaringsmodeller. Han menar att båda är 
alltför fokuserade på individers särdrag – och 
båda förutsätter att entreprenörer är över-
lägsna andra. Enligt Witte är entreprenörer 
som vem som helst, varken bättre eller sämre. 
Hans studier visar att det är kontexten som 

avgör vilka som gör business av de där idéerna 
som de flesta av oss får då och då.

– Jag startade mina doktorandstudier vid em 
Lyon i Frankrike. Efter två års plöjande av lit-
teratur sa min handledare till mig: ”Sätt dig nu 
ner och fundera på vilket problem du vill bidra 
till att lösa i din avhandling”.

Handledaren var Frédéric Delmar som 
senare fick en tjänst vid Lunds universitet. Fré-
dérik Witte följde med dit, och det var i Lund 
som han la fram sin doktorsavhandling. Titeln 
är When Employees Leap to Self-Employment 
– Do Business Ideas, Occupations and Policy 
Matter? Numera är Witte verksam vid Lin-
köpings universitet.

– Jag följde rådet och började tänka på 
mina vänner som är entreprenörer. De pratar 
alltid om sina företag som om det vore deras 
bebisar. Det är mycket ”mitt projekt” och ”min 
framtid” – de är helt enkelt beskyddande och 
måna om sina idéer.

– Det här kände jag inte riktigt igen från den 
litteratur jag hade läst. Där ses affärsidéerna 
främst som något som genererar pengar.

Frédérik Witte kokade ner sina funderingar 
till en forskningsfråga: ”Varför tar vissa anställ-
da steget till eget, medan andra stannar kvar 
som anställda?”

– Det här är intressant. Vi är många som går 
omkring med någon form av affärsidé som vi 
skulle vilja utveckla. Förr eller senare måste 
man bestämma sig: Ska jag satsa? Och vad 
är det då som gör att vissa personer väljer att 
lämna en anställning med stabil inkomst och 
sociala förmåner, för en betydligt osäkrare till-
varo som företagare?

– Det är ovanligt att göra det valet, men det 
finns egentligen inget exceptionellt i det.

witte dök ner i scb-data för att söka svar 
på forskningsfrågan. Han har följt sex miljo-
ner svenskar över en sjuårsperiod och studerat 
vilka som byter från löneanställning till egen-
företagande. Han har också genomfört expe-
riment där 70 tyska studenter från en teknisk 
högskola ingick.

– Kritiken mot experiment går ofta ut på 
att miljön är långt ifrån försökspersonernas 

Sammanhanget  
styr entreprenören
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text åse karlén 
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vardag. Men jag var intresserad av de under-
liggande mekanismerna. Jag ville belysa enkla 
beteendemönster hos människor, säger Frédé-
rik Witte.

Vissa studenter fick arbeta med en egen idé, 
medan andra fick välja en idé från en lista. I 
experimentet bedömdes alla idéer vara av 
samma kvalitet – tanken var att undersöka hur 
studenterna agerade utifrån ”egna” respektive 
”andras” idéer. I den kontrollerade miljön fick 
de visa hur mycket de var villiga att satsa, och 
de fick ekonomisk ersättning för sina ansträng-
ningar.

Resultaten visar att ”entreprenörerna” 
som utvecklade sin egen idé gick med på att 
ersättningen var oviss. Däremot var de mindre 
benägna att anstränga sig hårt för att utveckla 
idén vidare.

det sistnämna är kanske något förvånande, 
men Witte förklarar det med att tid och energi 
är knappa resurser. De som tog fram egna idéer 
gjorde stora investeringar redan i starten. Det 
innebar att de inte hade så mycket kvar att ge 
senare. Men när negativ feedback introducera-
des, var det ändå studenterna med egna idéer 
som var villiga att investera mer för att få det 
att funka.

– Det kan förklara varför entreprenörer job-
bar vidare trots att de kanske möter stora mot-
gångar i början.

I sina studier av scb-data kontrollerade 
Witte för faktorer på individnivå, som ålder, 
kön och företagarerfarenheter. Han ville se 
hur yrkestillhörighet och lönemönster inom 
olika yrken påverkar individens val att bli 
egen. Han ville också se om det fanns något 
samband mellan olika yrkesgrupper och val av 
företagsform.

– Policymakare är intresserade av att få fram 
nya Spotify, alltså växande aktiebolag, konsta-
terar han.

Studien visar att inom yrken där medellönen 
är hög, är det få som väljer att säga upp sig och 
bygga upp ett aktiebolag i stället. Inom yrken 
där lönespridningen är stor är det fler som väl-
jer att starta bolag.

– Det är faktiskt så att 50 procent av alla 
aktiebolag grundas av personer som kommer 
från endast sju yrkeskategorier. Det är de som 
jobbar som företagsekonomer, chefer för min-
dre företag, säljare, operativa chefer, ingenjö-
rer, vd:ar och chefer för särskilda funktioner.

Policyimplikationen blir att man bör skräd-
darsy stöd för att passa de här grupperna, 
menar Frédérik Witte. De är personer som 
kan gå in i företagandet med redan etablerade 
kundkontakter, och som har potential att bygga 
växande företag.

– Det är mer effektivt än att kasta en näve 
pengar mot en vägg och se vad som fastnar.

wittes syn på  entreprenörskap handlar 
mycket om sammanhanget där den potentiella 
entreprenören verkar. Teorin säger att om den 
förväntade vinsten via företagande är större än 
vad vi tjänar som anställda i dag – då väljer vi 
att ta språnget. Men med i beräkningen finns 
också en rädsla för att misslyckas.

– Varje entreprenör som misslyckas skickar 
en signal till oss andra: ”Se upp!” Och i ett land 
som Sverige, där det finns ett kösystem för allt, 
kan misslyckanden ha en hämmande verkan.

– Vi bör absolut ha respekt för entreprenö-
rer. Men jag är kritisk till den här hjältedyrkan 
som vi har sett mycket av de senaste åren, där 
övermänniskor som Steve Jobs framställs som 
idealet. Den leder bara till att folk tänker: ”Jag 
kan inte vara företagare, jag är inte den sor-
tens människa”. Vi måste inse att varje super- 
entreprenör har ett gäng människor omkring 
sig som är minst lika intelligenta, och som 
på olika sätt bidrar till succén, säger Frédérik 
Witte.

kontakta frederik.witte@liu.se

Frédérik Witte betonar att entreprenörskapsforskningen dras 
med mätproblem, vilket gör att man alltid bör granska ”fakta” 
noga. Själv försökte han ta reda på hur många entreprenörer 
som fanns i New York år 2011. När han tog del av forskning i 
ämnet, som byggde på officiell statistik från USA, fann han 
skilda svar. Närmare bestämt allt ifrån 536 000 till 2 300 000 
entreprenörer, beroende på hur de räknades.

– Studierna visade på skiftande absoluta tal, men också 
på helt olika trender över tiden. Och de används som policy-
underlag. Mitt råd är att alltid ta entreprenörskapssiffror med 
en nypa salt – och att titta på vem som är beställare av studien, 
säger Witte.
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nya insatser för att finansiera havsbaserad 
vindkraft senare i år. Finansiering är en av de 
springande punkterna för att tillväxten verkli-
gen ska ta fart inom området. 

Det finns många exempel på initiativ runt-
om i Europa. En av de ledande finansiärerna 
av havsbaserad vindkraft i Storbritannien är en 
statlig investeringsbank med grön inriktning.

– När ett teknikområde blir tillräckligt stort, 
behövs det förändringar på många håll i sam-
hällsstrukturen för att det ska kunna bli ännu 
större. Utvecklarna själva saknar ofta medel att 

Det handlar om de stora frågorna. Hur räddar 
vi klimatet? Och hur säkrar vi vår framtida 
energiförsörjning? Stort hopp sätts till den 
tekniska utvecklingen, och framväxten av nya 
innovationssystem. Kersti Karltorp har stude-
rat havsbaserad vindkraft. Potential finns, men 
det krävs ordentliga insatser för att kunna växla 
upp ett steg.

på konferensen Ewea Offshore 2015 i Köpen-
hamn i mars berättade energiminister Ibrahim 
Baylan att regeringen kommer att tillkännage 

Potential i vindkraften
finansiera en fullskalig utbyggnad, och många 
investerare upplever att riskerna är för stora. 
Det finns en hel del för politikerna att göra här, 
säger Kersti Karltorp.

hon har lagt  fram doktorsavhandlingen 
Scaling up renewable energy technologies. The 
role of resource mobilisation in the growth of 
technological innovation systems vid Chalmers. 
I den undersöker hon vad som krävs för att ett 
teknologiskt innovationssystem ska ta fart och 
växa. Förutom finansiering behövs bland annat 

text jonas gustafsson
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Kersti Karltorp är industriell ekonom som inriktat sig mot energi 
och miljö. Efter sin grundexamen jobbade hon med miljöfrågor i 
näringslivet i något år, innan hon valde att återvända till akade-
min. Nu har hon disputerat i miljösystemanalys vid Chalmers.
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en fungerande infrastruktur och rätt kompe-
tens.

Karltorp har räknat ut att det kommer att 
behövas upp till 10 000 nya ingenjörer i Euro-
pa om eu:s klimatmål ska nås till 2020 – bara 
inom havsbaserad vindkraft. Alla behöver inte 
vara specialutbildade inom havsbaserad vind-
kraft, eller ens inom vindkraft. Många anställs 
och internutbildas sedan inom företaget. Men 
ändå, här behövs en rejäl omställning om kom-
petensbehovet ska fyllas.

– Så länge man verkar på en liten nisch-
marknad går det bra att plocka kompetens 
från andra håll. Inom vindkraft kommer många 
till exempel från flygindustrin, där det finns 
mycket kunskap om aerodynamik. Men om 
inte tillväxten ska hämmas måste en teknik få 
ta plats inom utbildningarna. Och det tar tid. 
Man kanske måste börja med att utbilda lärare 
som sedan i sin tur ska utbilda studenterna.

samhället och politikerna har såklart ett 
stort ansvar här, men industrin måste också 
uttrycka sina behov: Vilken kompetens behövs 
de närmaste 5–10–15 åren? Framväxande bran-
scher är ofta inte så bra på att uttrycka det 
behovet. De har fullt upp med att hantera de 
akuta flaskhalsar som uppstår.

– De kanske inte alltid vågar heller. Flera 
av de turbintillverkare som jag har intervjuat 
nämnde att de har kompetensbrist, men de vill 
inte påtala det. De känner att de binder upp sig 
för att anställa ett visst antal ingenjörer. 

Det har hänt mycket på området, framförallt 
ute i Europa. Omkring en procent av elanvänd-
ningen kommer från havsbaserad vindkraft. I 
Storbritannien, Tyskland och Danmark har 
man hunnit långt, bland annat tack vare stora 
statliga satsningar.

– En skillnad är att de har sett möjligheterna 
att bygga en industri omkring det. De ser det 
mer näringslivsinriktat och tänker att de får 
tillbaka genom nya företag och sysselsättning.

– I uppskalningsfasen handlar det mer och 
mer om näringslivsfrågor. I den initiala fasen är 
det ofta fokus på teknikutveckling. 

sverige ligger i bakvattnet och utveck-
lingen går mycket långsamt. Vattenfall har 
byggt havsbaserad vindkraft i Sverige, men är 
huvudsakligen aktiva i projekt utomlands. I 
Sverige anses det för dyrt att satsa. Flera svens-
ka komponentleverantörer, som skf och abb, 
levererar också till projekt utomlands.

Det finns även utmaningar inom infrastruk-
turen. I Kårehamn utanför Öland invigdes en 
park med havsbaserad vindkraft hösten 2013, 
med kraft nog för halva öns befolkning. Det 
enda problemet var att det befintliga elnätet på 
Öland inte kunde ta emot all den el som pro-
ducerades. 20–25 procent av projektkostnaden 
gick till att förstärka elnätet på land. 

– I Sverige tas kostnaden för utbyggnad av 
nät ofta av de enskilda projekten. Fast man kan 
ju tycka att staten borde kunna ta den typen av 
kostnader, som i andra länder.

Kraftbolagen klarar av att bygga flera anlägg-
ningar parallellt, men kanske inte att äga dem. 

Här behövs en riskspridning, och nya finan-
siärer som är villiga att gå in i en framväxande 
teknik.

– Staten behöver inte ge bort pengar, men 
de kan se till att låna ut till vettiga villkor. Ban-
ker vill sällan ge lån till en omogen teknik. Och 
gör de det blir räntan hög, eftersom risken 
uppfattas som stor, säger Kersti Karltorp.

I Sverige är tanken att stöden till elmark-
naden ska vara teknikneutrala och baseras på 
att en viss andel av den el som produceras ska 
komma från förnybara källor. I vissa länder i 
Europa har man i stället satsat på att stödja 
speciell teknik för att man vill se en utveckling 
åt ett visst håll. 

– Det är missvisande att tro att vi är teknik-
neutrala i Sverige. De styrmedel som finns 
gynnar framförallt tekniker som är nästintill 
kommersiella. 

– Om man menar allvar med att man vill 
utveckla ett teknikområde, måste man ta 
ett större grepp. Det finns en jättepotential i 
Sverige inom havsbaserad vindkraft. Men det 
behövs fler och bättre incitament om utveck-
lingen ska ta nästa steg, och förverkliga denna 
potential.

– Jag är hoppfull. Tekniken finns där, det är 
inte den som brister. Nu handlar det om vad 
vi som samhälle gör av tekniken.

kontakta kersti.karltorp@gmail.com

Vädra konflikterna  
i arbetsgruppen
Att jobba ihop i en arbetsgrupp är ett vanligt 
sätt att närma sig frågeställningar i företag. 
Grupparbete kan ligga till grund för en effektiv 
organisation, med bra samspel och lärande. Men 
grupperna kan också leda till tidsslöseri, konflikter, 
felaktiga beslut och oönskad normutveckling. 
Annika Engström har lagt fram avhandlingen 
Lärande samspel för effektivitet. En studie av 
arbetsgrupper i ett mindre industriföretag vid 
Linköpings universitet. I den studerar hon hur 
samspelet går till inom och mellan arbetsgrupper 
i företaget Labi Industriplåt, med cirka 50 anställ-
da. Empirin består av intervjuer och mötesobser-
vationer. Hur angriper de sina arbetsuppgifter? 
Vad karaktäriserar samspelet, och vilka faktorer 
underlättar respektive försvårar samspel och 
lärande? Resultaten visar att kommunikations-
mönster och ledning måste anpassas efter upp-
giften. Ligger fokus på att utföra något, eller på 
utveckling? Översyn och ledningsrutiner behövs 
för att underlätta samspelet. Ett annat resultat 
är att konflikter och störningar bör synliggöras. Då 
leder de till utveckling. Om de döljs, störs i stället 
arbetet. [jg]

kontakta annika.engstrom@jth.hj.se

Klargörande  
kinesisk kontext
Entreprenörskapsforskningen har mognat under 
senare år, men räknas fortfarande som ett fält på 
tillväxt – över hela världen. Trots att forskningen 
till stor del är global, finns lokala skillnader i det 
som undersöks. I Entrepreneurship research in 
China: internationalization or contextualization? 
(Entrepreneurship & Regional Development, nr 
1-2, vol 27, 2015) jämförs kinesisk entreprenör-
skapsforskning med den dominerande diton 
från USA och Europa. Artikelförfattarna Jing Su, 
Qinghua Zhai och Hans Landström, hittar både 
likheter och skillnader. Kina har en unik historia, 
som i mångt och mycket lever kvar i dag. Sam-
tidigt ökar landets kontakter med omvärlden. 
Förutom ämnen som engagerar västliga forskare 
intresserar sig kinesiska forskare för lokala ämnen 
som guanxi, de speciella sociala nätverk som 
företagare i landet måste förhålla sig till. Artikel-
författarna kommer med några råd till kinesiska 
entreprenörskapsforskare, bland annat att de bör 
fokusera mer på den speciella lokala kontexten, 
samtidigt som de jämför ännu mer med omvärl-
den och forskning från andra länder. Nya fenomen 
som dyker upp i Kina kan belysas med hjälp av 
existerande global forskning, menar de. För-
fattarna påpekar även att skillnaderna inom  
Kina är stora och intressanta att belysa. [jg]

kontakta hans.landstrom@fek.lu.se 

råd till politiker

• Se över incitamentsstrukturen,  
gröna certifikat räcker inte.

• Se över kompetensförsörjningen, utan  
utbildad personal blir det ingen utveckling.

• Se över finansieringsmöjligheterna, det är 
dyrt och riskabelt att utveckla ny teknik.

• Satsa på infrastrukturen, det  
behövs nät för att distribuera elen.

bild: Jan-O
lov Yxell
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starka kopplingar mellan företag och använ-
dare. Det kan nästan beskrivas som en sym-
biotisk relation. Medicintekniska företag kan 
i princip inte utveckla nya produkter utan att 
involvera användarna.

Ett begrepp som ofta används är ”öppen 
innovation”.

– Det är populärt, men jag drar mig för att 
använda det. Det är lite ”gammalt vin i nya 
flaskor”, tycker jag. 

Användare interagerar också med varandra, 
och det uppmuntras av företagen. 

– Det uppstår ofta nya idéer när användare 
samverkar. Det vill företagen stimulera och ta 
del av. Framförallt vill de koppla upp sig mot 
grupperingar av så kallade spetsanvändare, 
och ta del av deras kunskap. 

Carl Wadell är i grunden civilingenjör, med 
ett starkt intresse för design av produkter, och 
för hur användarna involveras i designproces-
sen. 

– För att skapa produkter som kunderna vill 
använda, måste man involvera dem i utveck-
lingen. Det är ganska logiskt att det är de som 
använder en produkt eller en tjänst som stöter 
på problemen, och kan komma med förbätt-
ringsförslag – och i vissa fall även med ban-
brytande idéer, säger han.

I sin avhandling har Wadell undersökt vad 
det innebär för företagen, hur de tar till sig 
information från sina användare och hur de 
lär sig av den. Han har gjort fallstudier i två 
globala medicintekniska företag. 

– Det är en intressant bransch, där vi ser 

Användarnas kunskap är viktig för företag. 
Och många företag lägger stora resurser på 
att involvera sina användare i innovations- 
arbetet. Inom medicinteknik är det avgörande 
för utvecklingen av banbrytande innovationer. 
Men det finns en hel del utmaningar med att 
jobba nära sina användare.

många företag känner sig tvungna att 
öka sin innovationsförmåga. I jakten på ny 
kunskap öppnar de upp sig mot omvärlden. 
Med hjälp av nya, digitala lösningar har det 
blivit enklare och billigare att interagera med 
användarna. Och det handlar inte bara om 
sporadiska kontakter via Facebook, utan även 
om långsiktiga relationer med fokus på inno-
vation. 

Använd användarna 
i innovationsarbetet 

Carl Wadell har lagt fram sin avhandling Leveraging user relationships for innovation within sustained producer-user ecosystems – Observations from the medical technology industry vid KTH.  
I den studerar han hur medicintekniska företag samverkar med sina användare.
    – Min morfar är läkare, så jag fick tidigt ett intresse för sjukvården, säger Wadell som numera är verksam på Tillväxtanalys.

text & bild jonas gustafsson
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Det gäller att det 
sker ett lärande 

i företaget

Ojämställda familjeföretag                 dominerar lantbruket
delar sig mellan 
könen i svenska 
lantbruksföretag. 
En utmaning i stu-
dien är att förut-
sättningarna skiljer 
sig ganska mycket 
beroende på typ av 
lantbruk och var i Sveri-
ge de ligger. Men resultaten 
är ändå tydliga: Män äger och 
kontrollerar en betydligt större del 
av jordbruksmarken, medan kvin-
norna utför en betydligt större del 
av det obetalda arbetet på går-
den och i hushållet. 

Jordbruksföretag som drivs av kvinnor är 
generellt mindre än mäns, och oftare inrik-
tade mot djur och icke-traditionellt lantbruk. 

Det innebär mer jobb, lägre avkastning och 
ett större beroende av andra inkomster vid 
sidan av jordbruket. Det påverkar även kvin-
nors företagande i branschen när det gäller 
tillgång till stöd, lån och mark. 

Mer kunskap kring ojämställdheten inom 
lantbruket behövs, menar Andersson. Bland 
annat för att öka näringens konkurrens- och 
innovationskraft. [jg]

kontakta elias.andersson@slu.se

En användare skaffar sig erfarenheter som 
byggs upp genom daglig användning, under 
lång tid. Erfarenheter som det är svårt för en 
anställd att få. Det kan gälla till synes enkla 
saker, men som man inte tänker på om man 
inte använder produkten i skarpt läge.

Det är centralt för företagen att ha ett bra 
”gränssnitt” till sina användare. Marknads-
förare och säljare bör exempelvis inte bara 
engagera sig i att sälja, utan även lyssna efter 
användarnas behov.

– I den medicintekniska branschen är det 
vanligt att företag anställer läkare och sjuk-
sköterskor och involverar dem i utvecklings-
arbetet. Det har jag intresserat mig särskilt för 
i min forskning, säger Carl Wadell.

En fråga som han lyfter är hur de anställda 
användarna bidrar till företagens förmåga 
att absorbera kunskap. Resultaten visar att 
anställda användare ofta är centralt placerade 
och fungerar som ett slags medlare mellan det 
externa och det interna. 

– Det gäller att det sker ett lärande i företa-
get. De anställda användarna måste integreras 
i utvecklingsarbetet, vilket inte alltid sker av sig 
själv. Samtidigt får de inte bli den enda kopp-
lingen mellan företaget och användarna. Det 
är också viktigt att utvecklare kommer ut och 
träffar externa användare.

En utmaning är att utvecklare inte vet hur 
de ska dra nytta av en anställd användare i 
innovationsarbetet. Utvecklare som har job-
bat länge med en produkt, kan uppleva att 
de redan kan allt om sina användare och vara 
skeptiska till de anställda användarna. Här har 
ledningen en viktig uppgift: Att skapa förut-
sättningar för de två grupperna att lära känna 
varandra. 

För att bygga bra, långsiktiga relationer 
med användarna måste företagen vara vil-

liga att ge en skälig ersättning. Företagen och 
användarna har i många fall olika incitament 
för att utveckla nya produkter. Det behövs en 
överenskommelse som båda parter köper, en 
win-win-situation. Men det behöver inte bara 
handla om ekonomisk ersättning. Företag kan 
till exempel erbjuda sina spetsanvändare att 
vara först med att testa nya produkter och pre-
sentera utvärderingar av dem.

En annan utmaning med att involvera 
användarna är att det kostar, i tid och pengar  
– utan garantier för ökad innovationskraft. 

– Det krävs omfattande resurser för att koor-
dinera användare i innovationsarbetet. Många 
av de styrmekanismer som används internt på 
företag funkar dåligt i den här typen av samver-
kan. Det handlar i mycket större utsträckning 
om att bygga förtroendebaserade relationer.

carl wadell tror att även företag utan-
för medicinteknikbranschen kan lära av hans 
forskning. Men parallellerna bör dras med en 
viss försiktighet, manar han. I medicinteknik-
branschen är produktionscykeln lång, livs-
cykeln på produkterna likaså. En produkt kan-
ske har en livslängd på tio år. I andra branscher 
kan samma tid vara ett år, eller ännu mindre.

– Då blir också relationen med användarna 
annorlunda, men i grunden tror jag att det ser 
ut på liknande sätt i alla branscher. Det gäl-
ler att vårda sina användarrelationer och ha 
ett långsiktigt perspektiv. Smarta användare 
kommer sällan på bara en bra idé. De kan ha 
en hel låda med smarta idéer, som företagen 
vill ha tillgång till. Relationerna till användarna 
kan vara avgörande för att få till de mer ban- 
brytande innovationerna, konstaterar Carl 
Wadell.

kontakta carl.wadell@gmail.com

Sverige framhålls ofta som ett föregångsland 
inom jämställdhet. Men det finns en hel del 
kvar att göra, inte minst inom lantbruket. Det 
visar Elias Andersson i en avhandling från 
Sveriges lantbruksuniversitet.

svenskt lantbruk har gått igenom stora 
förändringar. Många företag har försvunnit 
och sysselsättningen i branschen minskar 
stadigt. Ett par saker består: Familjeföreta-
gets starka ställning. Och männens starka 
ställning i dessa familjeföretag.

I Doing Gender (in) Equality in Swedish 
Family Farming. Gendered labour and 
resources in agrarian change undersöker  
Elias Andersson hur ägande och arbete för-

lär mer av användarna

• Ha ett långsiktigt perspektiv på relationerna till 
företagets spetsanvändare, och öppna upp för att 
engagera dem i flera innovationsprojekt.

• Engagera högsta ledningen i att bygga relationer till 
spetsanvändare med banbrytande idéer.

• Vid rekrytering, ta hänsyn till de sökandes erfaren-
heter som användare av företagets produkter.

• Bygg kompetens kring att koordinera användare i 
innovationsarbetet.

• Inför policys för hur ofta utvecklare ska interagera 
med företagets användare.
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Entreprenörskapsforskningen har mognat. Fäl-
tet växer så det knakar, är allt mer heterogent 
och hämtar nya idéer i oväntade miljöer. Det 
passar Friederike Welter. Hon intresserar sig 
för entreprenörskapets vardag och vill utveckla 
kunskap som det stora flertalet företagare kan 
ha nytta av. 

– när jag började studera känneteckna-
des entreprenörskapsforskningen fortfarande 
av ungdomlig entusiasm och nybyggaranda, 
säger Friederike Welter.

Hon är uppvuxen i en liten stad i bergs-
regionen Sauerland i Tyskland. Welter besökte 
Jönköping för första gången 1998 i samband 
med en workshop. 2004 började hon arbeta 
som gästprofessor på deltid, och 2008 utöka-
des tjänsten till heltid. Efter flera år på Interna-
tionella handelshögskolan i Jönköping är hon 
nu tillbaka i Tyskland, som chef för Institut für 
Mittelstandsforschung i Bonn och professor i 
småföretagande och entreprenörskap vid uni-
versitetet i Siegen. 

Under våren är Friederike Welter aktuell 
som redaktör för The Routledge Companion 
to Entrepreneurship, tillsammans med fors-
karkollegan Ted Baker (se boktips på sidan 22).

– Antologin speglar den mångfald av 
ämnesval, metoder och teorier som har till-
kommit under senare år. Forskningsfältet har 
växt så explosionsartat att det kan vara svårt 
att bilda sig en helhetsuppfattning, säger hon.

med femhundra tätt skrivna sidor och ett 
drygt femtiotal medverkande författare, är 
boken tänkt att vara en vägvisare till entrepre-
nörskapsforskningen.

Även själva entreprenörskapsbegreppet har 
delvis omtolkats och breddats under årens 
gång.

– På 1990-talet, när forskningsfältet växte 
fram, var det främst snabbväxande högtek-
nologiska företag som studerades. Med stöd 
av medierna, bidrog den här forskningen till 
att begreppet entreprenör blev liktydigt med 
en slags superkreatör. En person som snabbt 

porträttet | Friederike Welter

friederike welter vill slå ett slag för vardagsentreprenörskapet:

»Alla företagare 
tar risker«

Friederike Welter

text anna-karin florén  bild sofia ernerot
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Det rimmar väl med Friederike Welters egen 
forskning som ofta handlar om hur företagare 
påverkas av miljö, kultur och familjerelationer.

– Jag studerar gärna avgränsade populatio-
ner, som kvinnor eller företagande i specifika 
miljöer. Det är kontexten som intresserar mig, 
hur vi påverkas av vår vardagsmiljö.

Ghana, Lettland, Nigeria, Storbritannien, 
Spanien och Sverige är några länder hon har 
verkat i.

– Kontextens betydelse blir särskilt tydlig 
vid studier av kvinnors företagande, eftersom 
kvinnor ofta har ansvar för barn och familj 
samtidigt som de är företagare. Företagsbeslut 
fattas inte sällan gemensamt av familjen, runt 
köksbordet.

Det går inte att skilja företag från dess 
omgivning, menar Friederike Welter. Ändå har 
forskare haft en tendens att fastna vid företa-
gens ekonomi och inkomster.

– Det är lätt att dra generella slutsatser om 
man studerar företags ekonomi. Det blir lite 
mer komplicerat när vi kontextualiserar, säger 
hon.

att studera avgränsade  populationer 
gör det lättare att få syn på företeelser som 
mainstreamforskningen missar. Men resulta-
ten kan också användas för att utveckla teorier 
och metoder för bredare grupper. Hur påver-
kar till exempel familjesituationen företagare i 
allmänhet, inte bara företag som ägs och drivs 
av kvinnor?

När Welter blir ombedd att peka ut ett 
område där hon gärna skulle se mer entrepre-
nörskapsforskning i framtiden, nämner hon 
den växande trenden med företag som inrik-
tar sig på välmående av olika slag. Forskning 
som handlar om samhällsutveckling, snarare 
än ekonomisk utveckling.

– Om man ser till startupscenen i Tyskland, 
så vill många vara egenföretagare oavsett om 
de kan tjäna pengar på verksamheten eller 
inte, säger Friederike Welter.

kontakta welter@ifm-bonn.de

driver upp ett innovativt högteknologiskt före-
tag och blir rik i samband med försäljningen.

– Människor har en tendens att fästa blicken 
på det extraordinära, konstaterar Welter.

Själv är hon mer intresserad av det vardag-
liga och vill slå ett slag för den vanliga männis-
kans entreprenörskap. Diskussionen om vem 
som är företagare och vem som är entreprenör 
är fruktlös.

– Även om ensamföretagare inte bidrar sär-
skilt mycket till samhällsekonomin, så bidrar 
de med kreativa idéer och tar ansvar. Företa-
gande är mycket mer än antalet anställda. Och 
alla företagare tar risker.

welter tycker att  forskningen ska vara 
relevant och bidra till samhällsutvecklingen. 
Forskarnas jobb är att ta fram kunskap som 
underlättar för beslutsfattare. På så vis kan de 
fatta beslut som gynnar det stora flertalet före-
tagare, menar hon.

– Det goda med att fler intresserar sig för 
entreprenörskap är att det blir större variation 
i ämnesvalen. Forskningen är mer heterogen i 
dag, säger hon.

Baksidan är möjligen att doktoranderna, 
på grund av den ökande konkurrensen, har 
en tendens att begränsa frågeställningarna. 
Då kan relevansen bli lidande.

– Många forskare lägger stor vikt vid att bli 
publicerade i betydelsefulla tidskrifter, snarare 
än på att kommunicera med beslutsfattare och 
det omgivande samhället. I dag bygger diskus-
sioner kring policyfrågor ofta på väldigt gam-
mal forskning.

under senare år har en del forskare intres-
serat sig för olika finansieringsformer, till 
exempel crowdfunding och mikrofinansiering. 
Friederike Welter anser att det är några av de 
mer nyskapande forskningsämnena. Idéerna 
har inte sällan sina ursprung i utvecklingslän-
der där människor har hittat kreativa lösningar 
för fattigdomsbekämpning.

– Många nya idéer växer fram utanför de 
gängse företagsetablissemangen, säger hon.

mer om friederike

Namn Friederike Welter

Bakgrund Doktorerade på småföretagande i Nigeria 
1992. Har sedan dess arbetat på bland annat Rhine-
Westphalia Institute for Economic Research i Essen, 
Tyskland, och varit gästprofessor vid Small Business 
Research Center, Kingston University, Storbritannien. 
Welter var tidigt engagerad i Diana International, ett 
forskningsnätverk som Esbri var en av initiativtagarna 
till. 2007–2009 var hon ordförande för European Coun-
cil for Small Business and Entrepreneurship (ECSB). 
2008–2012 var hon professor vid Internationella han-
delshögskolan i Jönköping. 2005 tilldelades hon Telia 
Sonera Professorship of Entrepreneurship vid Stock-
holm School of Economics i Riga, Lettland. Friederike 
Welter är i dag främst verksam vid Institut für Mittel-
standsforschung i Bonn och universitetet i Siegen.

Aktuell Som redaktör för boken The Routledge  
Companion to Entrepreneurship (Routledge, 2015).

mer av friederike

Contextualising entrepreneurship: Conceptual  
Challenges and Ways Forward. I Entrepreneurship 
Theory & Practice, nr 1, vol 35, 2011.

Institutional Perspectives on Entrepreneurial Behaviour 
in Challenging Environments. I Journal of Small  
Business Management, nr 1, vol 49, 2011 (tillsammans 
med David Smallbone).

Advancing theory development in venture creation: 
signposts for understanding gender (tillsammans med 
Candida Brush och Anne de Bruin). I Kate V Lewis, 
Colette Henry, Elizabeth J Gatewood och John Watson 
(redaktörer): Women’s Entrepreneurship in the 21st 
Century: An International Multi-Level Research  
Analysis. Edward Elgar, 2014. Se boktips på sidan 23.

Entrepreneurship, People and Organisations. Frontiers 
in European Entrepreneurship Research. Edward Elgar, 
2014 (redaktör tillsammans med Robert Blackburn, 
Frédéric Delmar och Alain Fayolle).

Många nya idéer växer fram utanför 
de gängse företagsetablissemangen
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har studerat förhållandet mellan kompetens, 
passion och projektledning. Hon finner att 
passion och kompetens samspelar, och kan 
avgöra om projektet blir lyckat.

det finns ett positivt linjärt samband mel-
lan projektledarens kompetens och passion. 
Om projektet möter motstånd är det större 
chans att det når i mål med en passionerad 
ledare. Men om projektgruppen är mycket 
kompetent minskar projektledarens passion.

– Om teamet är extremt kompetent behöver 
inte projektledaren engagera sig lika mycket, 
helt enkelt. För att öka motivationen kan han 
eller hon söka efter andra, mer utmanande, 
uppgifter åt sig själv och projektgruppen.

– Att vara passionerat intresserad av något, 
på gränsen till besatt, kan vara negativt. Men 
mina studier visar också på positiva effekter: 
Man engagerar sig i svårare uppgifter – och ser 
resultat, säger Adesuwa Omorede.

– Entreprenörer och ledare bör vara med-
vetna om sin egen motivationsgrad, och 
kompetensen i det team de har omkring sig. 
För att hålla elden vid liv kan de behöva öka 
utmaningarna, och sätta högre mål, konsta-
terar hon.

kontakta adesuwa.omorede@yahoo.com

bild: Privat

prenörerna. De såg missförhållanden i sitt 
lokalsamhälle och tänkte: ”Jag måste göra 
något”.

Nigeria har en ovanligt hög andel sociala 
entreprenörer, och de tacklar stora utmaning-
ar. Cirka 70 procent av befolkningen lever i  
fattigdom. Den senaste tidens våld och ter-
ror har förvärrat situationen ytterligare. För 
att kunna fortsätta sin verksamhet har många 
av entreprenörerna tvingats flytta till säkrare 
områden.

de arbetar exempelvis med att utveckla 
utbildningssystemet, skaffa fram rent vatten 
och elektricitet, öka kvinnors inflytande och 
hjälpa människor att starta företag.

– När jag intervjuade och observerade 
entreprenörerna såg jag passion i deras bete-
enden. De var känslomässigt motiverade, 
vilket skapade mening och gav företaget ett 
högre värde.

– Deras engagemang och passion gör att de 
kan satsa mer tid och energi. Och det ger resul-
tat: Företagen utvecklas även i perioder då de 
möter stort motstånd. För att entreprenörerna 
sedan ska orka fortsätta över tid, är det viktigt 
att de får stöd från sitt sociala nätverk, säger 
Adesuwa Omorede.

Avhandlingens fjärde artikel bygger på en 
enkätstudie av 134 projektledare som jobbar 
med regional utveckling i Sverige. Omorede 

En passion som gränsar till besatthet. Så 
beskrivs ofta entreprenörers engagemang, och 
i det finns en något negativ underton. Adesuwa 
Omorede har studerat sociala företag i Nigeria 
och regionala utvecklingsprojekt i Sverige. En 
av hennes delstudier visar att passionen kan 
vara positiv – och avgörande för framgången.

entreprenörens motivation  påverkar 
hela den entreprenöriella processen: Från den 
första identifieringen av möjligheter, till idé-
formulering, utvärdering, planering, lansering, 
utveckling och tillväxt.

Motivationen kan vara rationell och kalkyl-
erande, men det finns också en mer känslo-
mässig sida. Den har Adesuwa Omorede för- 
djupat sig i. Hennes avhandling har titeln 
Affective Motivation: Studies of its Importance 
for Entrepreneurial Activities och har lagts 
fram vid Luleå tekniska universitet.

– Jag har studerat entreprenöriell motiva-
tion och passion i olika typer av organisatio-
ner, säger Omorede.

Avhandlingen består av fyra artiklar där den 
första är en litteraturstudie över forsknings-
området entreprenörskap och psykologi. Den 
andra och tredje artikeln bygger på intervjuer 
med sammanlagt 37 sociala entreprenörer i 
Nigeria, samt 63 anställda, vänner och familje-
medlemmar i deras närhet.

– Jag var intresserad av vad som drev entre-

Adesuwa Omorede kommer ursprungligen från 
Nigeria men flyttade till Sundsvall för att ta en 
masterexamen vid Mittuniversitetet. Därefter blev 
hon antagen som doktorand vid Luleå tekniska 
universitet, med koppling till CiiR. I november 2014 
tilldelades Omorede ett resestipendium från Maud 
och Samme Lindmarks Familjestiftelse.

– Just nu pluggar jag svenska, men jag hoppas 
kunna fortsätta forska om entreprenörers motiva-
tion och passion. Antingen i Sverige eller någon 
annanstans i Europa, säger Omorede.

Passionen för 
projektet framåt

text åse karlén
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Syltföretag stärker orten
Rural entrepreneurship or entrepreneurship in the rural  

– between place and space handlar om lokala entre-
prenöriella processer som påverkar landsbygden. 

Artikeln har publicerats i International Journal 
of Entrepreneurial Behavior & Research (nr 1, vol 
21, 2015). Författarna Steffen Korsgaard, Sabine 
Müller och Hanne Wittorff Tanvig konstaterar 
att glesbygsentreprenörskapet kan vara olika 
hårt knutet till en specifik geografisk plats. Vissa 
företag kan enkelt flyttas till en annan ort, medan 
andra bygger helt på lokaliseringen. Författarna 
exemplifierar med ett syltföretag på den lilla 
danska ön Strynö. Sylten kokas av lokala bär, vars 
smak har utvecklats av salta vindar och många 
soltimmar. Recepten har tagits fram av öbor, och 

sylten säljs nu i specialbutiker över hela Danmark. 
Företaget är öns stolthet och en viktig del i utveckling-

en där. Forskarna menar att de starka sociala, ekonomiska 
och spatiala kopplingarna utgör syltföretagets livsnerv. [åk]

kontakta sabine.mueller@badm.au.dk

Länge leve aktiebolaget
Forskarna Susanna Toivanen, Christin Mellner och 
Stig Vinberg har undersökt skillnader i dödlighet 
bland egenföretagare. De fokuserar på bransch-
tillhörighet, företagsform samt på sociala och 
demografiska skillnader. Ett av deras resultat är att 
egenföretagare i branscherna industri, tillverkning 
och gruvnäring löper högre risk att dö i förtid än dem 
som är verksamma inom jordbruk, skogsbruk och 
fiske. Ett annat resultat är att egenföretagare med 
enskild firma i större utsträckning dör i förtid, jämfört 
med dem som driver aktiebolag. Forskarna hittar 
också vissa könsbundna skillnader. En av förklaring-
arna till alla dessa skillnader kan vara olika arbetsvill-
kor, konstaterar de. Studien baseras på registerdata 
över drygt 320 000 egenföretagare, har titeln Self-
Employed Persons in Sweden – Mortality Differentials 
by Industrial Sector and Enterprise Legal Form: A Five-
Year Follow-Up Study och har publicerats i American 
Journal of Industrial Medicine (nr 1, vol 58, 2015). [jg]

kontakta susanna.toivanen@chess.su.se

Miljömärkt mikroföretag presterar bättre
Ett företag som har blivit miljöcertifierat får i och med det en viss legitimitet. Den kan fungera 
som en buffert för små och nya företag, som annars lätt hamnar i bakvattnet efter mer etable-
rade konkurrenter. Om detta skriver Kari Djupdal och Paul Westhead i Environmental certification 
as a buffer against the liabilities of newness and smallness: Firm performance benefits. Artikeln har 
publicerats i International Small Business Journal (nr 2, vol 33, 2015). Att satsa på hållbart entre-
prenörskap leder, utöver miljövänligheten, ofta till ett ökat fokus på innovation och effektivitet, 
konstaterar forskarna. Deras studie visar att väldigt unga och små företag som miljöcertifieras blir 
mer effektiva. Certifierade mikroföretag blir ofta också mer lönsamma. [åk]

kontakta kari.djupdal@uin.no

Svenska entreprenörer är näst 
mest optimistiska i världen.
Källa: www.gemconsortium.org

»Betygsättningen vid 
svenska lärosäten är 
idag ett bysantinskt 

sammelsurium«

Författarna till Universitetsreform! 
(Samhällsförlaget, 2015) vill rädda 

svensk högskoleutbildning.
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esbrinytt

149 länder firar entreprenörskap

På den årliga GEC-konferensen möts alla som är värdar för Global Entrepreneurship Week (GEW). Målet är att förbättra ekosystemet för entreprenörskap runtom i världen, och på det sättet öppna för 
fler entreprenörer och företag. Under konferensen utbyts erfarenheter från arbetet i olika länder. Jonathan Ortmans, som leder GEW globalt, talade vid flera tillfällen under GEC.

149 länder deltog i Global Entrepreneurship 
Week (GEW) 2014. 28 363 aktiviteter samlade 
8 285 533 människor i världens största entre-
prenörskapsmanifestation. Även i Sverige 
växte GEW ordentligt förra året. Nu laddar vi 
för 2015 års firande.

2014 hölls själva gew-veckan 17–23 novem-
ber. Men alla aktiviteter med koppling till 
entreprenörskap som var registrerade under 
november kunde räknas in under gew-para-
plyet. I Sverige arrangerades 312 aktiviteter av 
128 partners på 59 orter. Fler än 22 000 perso-
ner deltog runtom i landet.

En av de större aktiviteterna var Anders 
Wall-föreläsningen i Uppsala, som i år drog 
cirka 1 600 åhörare. Även Fryshusets final av 
Sveriges Ungdomsentreprenör var välbesökt. 
Båda två var så kallade flagship events inom 
gew Sverige. Två av de flitigaste arrangörerna 
var annars Örebroregionen och Linnéuniver-
sitetet.

esbri är sedan 2013 svensk värd för gew. 
Det innebär att vi ser till att det arrangeras 
aktiviteter inom gew i Sverige, och rapporte-
rar in resultat till den internationella organi-
sationen. 

Det innebär också att vi blir inbjudna till 
Global Entrepreneurship Congress (gec), 
som arrangeras en gång om året. Det är både 
en öppen – och kostnadsfri – jättekonferens 
om entreprenörskap, och ett ”internmöte” för 
alla organisationer som är landsvärdar inom 

gew. Årets upplaga hölls i Milano 16–19 mars, 
och Esbri hade fyra medarbetare på plats. 

En stor del av den interna konferens- 
tiden handlade om att gew-rörelsen mer och 
mer håller på att bli ett året runt-firande. En 
nyhet i den riktningen är den globala paraply- 
organisationen Global Entrepreneurship  
Network (gen). 

– gew/gen handlar inte bara om en vecka 
i november – det handlar om att hela tiden 
jobba för ett bättre fungerande entreprenöriellt 
ekosystem, poängterade Jonathan Ortmans när 
han öppnade konferensen.

möten är en viktig del i detta, att ”få de 
instoppade skjortorna att träffa t-shirtarna”, 
som Ortmans uttryckte det samtidigt som han 
tog av sig skjortan och visade upp en ny t-shirt 
för årets gec-konferens. Alltså att entreprenö-
rerna ska träffa andra aktörer som advokater, 
rådgivare och riskkapitalister.

– I många länder finns det konkurrens inom 
ekosystemet. gen  ska vara ett tält där vi kan 
jobba med ett bredare perspektiv, utan kon-
kurrens, för att få till de bästa initiativen, sa 
Ortmans.

En annan nyhet är Global Entrepreneurship 
Research Network, gern. Tanken är att samla 
framförallt de som finansierar entreprenör-
skapsforskning världen över, för att samord-
na, sprida kunskap och i slutändan förbättra 
forskningen kring ämnet. En annan forsknings-
relaterad nyhet som presenterades på gec var 
att Gedi Index numera är en del av gen-uni-

versumet. Professor Zoltan Acs, välkänd inom 
forskningsfältet entreprenörskap, var på plats 
och pratade om indexet som ska fungera som 
ett stöd när man vill gå till policymakare och 
peka på brister i det lokala entreprenöriella 
ekosystemet. 

begreppet entreprenöriellt ekosystem är 
verkligen på modet, och en grundtanke bakom 
gew/gen. Inom nätverket ryms olika initiativ 
för att bygga ett globalt entreprenöriellt eko-
system.

– Alla delar i ekosystemet måste jobba ihop. 
Om en komponent inte finns, minskar chansen 
att bli framgångsrik, sa Zoltan Acs.

text jonas gustafsson

gew 2015

Årets Global Entrepreneurship Week hålls 16–22 
november.  Arrangerar din organisation ett entre-
prenörskapsevent i november i år, eller vill du delta i 
andras aktiviteter? Välkommen som partner  
och/eller deltagare i GEW. Registreringen är öppen! 

För att inte missa något kring GEW, 
följ oss gärna i våra olika kanaler.
Webb: www.gew.se
Twitter: @GEW_Sweden
Facebook: GEWSweden

 entre_1-2015.indd   20 2015-03-27   11:50



e n t r é  1  •  2015  |  21www.esbri.se

Anders Wall själv var en av de medverkande under den årliga Anders Wall-föreläsningen som arrangeras av Entrepreneurs Academy 
vid Uppsala universitet. Föreläsningen var ett av GEW Sveriges flagship events.

SE-forum stödjer sociala entreprenörer i Sverige och utomlands. 
De firade sitt tioårsjubileum under GEW-veckan.

Prins Carl Philip var en av de medverkande under Agriculture 
Innovation Day som arrangerades av Sveriges lantbruksuniversi-
tet i Uppsala under GEW 2014. Per Frankelius höll i trådarna.

45 000 personer världen över har hittills deltagit i en Startup 
Weekend. Under GEW 2014 arrangerades en på SUP46 i Stock-
holm.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg höll ett anförande på 
Industrifondens årsstämma. Stämman var en del av GEW.

19 november hölls Women’s Entrepreneurship Day som en del 
av GEW 2014. Då passade vi på Esbri på att arrangera ett eget 
Gewenemang: En Estradföreläsning med Pernilla Alexanders-
son och Malin Lindberg. 

Ett av inslagen under GEC i Milano var ”Battle of ideas” där startups skulle 
pitcha sina idéer i flera ronder. Först en ”vanlig” pitch på tre minuter. Nästa 
rond gick ut på att rappa idén, medan en DJ spelade hip hop-beats. Under 
rond 3 skulle entreprenörerna förklara sin idé så att en farmor kunde förstå 
den – alltså en riktig Farmor, med stickning och allt.

Maria Contreras-Sweet leder Small Business Admi-
nistration i USA. På GEC höll hon bland annat i ett 
ministermöte om hur regeringar kan bli bättre på att 
stödja företagande.

Att låta tillverka en GEW-tårta har blivit något av en tradition. 
I år var det Internationella handelshögskolan i Jönköping som 
stod för bakverket. Det ingick i firandet av deras Årets Entre-
prenör 2014.

Linnéuniversitetet arrangerade ett tiotal GEW-aktiviteter. En av 
dem var ”I’m a nutcracker” där studenter hjälpte företag att lösa 
verkliga innovationsutmaningar.

bilder
 detta

 u
ppsla

g: M
agnus A

ronsson, Jonas G
ustafsson, A

nna Joanzón, M
arie Karlén, Björn Lindfors, A

ngelica Söderberg m
ed flera

 entre_1-2015.indd   21 2015-03-27   11:51



22  |  e n t r é  1  •  2015 www.esbri.se

 anna brattström, Lunds universitet, 
har fått Entreprenörskapsforums Unga  
forskarpris 2015.

 karl wennberg har utnämnts till  
professor i företagsekonomi vid Handels-
högskolan i Stockholm. Han är även verk-
sam vid Institutet för analytisk sociologi, 
Linköpings universitet.

 Forskningsprojektet ”Platsinnovation 
i Swedish Lapland” som leds av malin 
lindberg, Luleå tekniska universitet, har 
fått 1 400 000 från Besöksnäringens forsk-
nings- och utvecklingsfond (bfuf). Pro-
jektet ”Innovation i besöksnäringen” vid 
Internationella Handelshögskolan i Jön-
köping får samma summa av samma fond. 
Projektledare är mikaela backman.

 Professor charles edquist, Circle, 
Lunds universitet, har blivit utsedd till 
ledamot i regeringens Innovationsråd. 

 Wallenberg Academy Fellows heter ett 
program som finansieras av Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. Målet är att ge unga 
forskare långsiktig finansiering, totalt 5–9 
miljoner kronor per forskare under fem 
år. Bland årets mottagare finns kerstin 
enflo, ekonomhistoriker vid Lunds uni-
versitet, som kommer att forska om nord-
isk tillväxthistoria.

 Business and Design Lab är ett tvär-
vetenskapligt samarbete mellan Högsko-
lan för design och konsthantverk (hdk) 
och Handelshögskolan, båda vid Göte-
borgs universitet. Nu har centrumet fått en 
ny professor i lisbeth svengren holm.

 hans landström, professor och fors-
kare vid Sten K Johnson Centre for Entre-
preneurship, sitter numera i styrelsen för 
Academy of Managements Entrepreneur-
ship Division.

 Projektet ”Strategisk, taktisk och opera-
tionell implementering av hållbarhet i in-
novationsprocessen” som leds av sophie 
hallstedt, Blekinge tekniska högskola, 
har fått 3 879 086 kronor av kk-stiftelsen.

 Även Högskolan i Halmstad har fått 
medel från kk-stiftelsen, totalt 22 miljoner 
till satsningen ”Forskning för innovation”. 
Programchef är bertil svensson.

 lisa carlgren, Chalmers, får ett  
Wallanderstipendium på 1 500 000. Det 
innebär finansiering för ytterligare tre års 
forskning.

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

titel The Routledge  
Companion to Entrepreneurship
redaktörer Ted Baker  
& Friederike Welter
förlag Routledge
isbn 978-0-415-63176-1

Forskningsfältet entreprenörskap har växt 
på längden och tvären de senaste åren. The 
Routledge Companion to Entrepreneurship 
är tänkt som en översikt över hur fältet ser 
ut i dag, när det gäller vilka områden fors-
karna intresserar sig för och vilka metoder 
de använder sig av. Det spretar därför en del 
mellan bidragen. Några av de ämnen som 
tas upp är passion, identitet, familj, krimina-
litet, fattigdom, konst, etnicitet, kreativitet, 
filosofi och utvecklingsländer – allt med 
koppling till entreprenörskap. Bland förfat-
tarna märks Hans Landström, Daniel Hjorth, 
Saras Sarasvathy, Anne de Bruin och Siri Ter-
jesen. Redaktörerna Ted Baker och Friederike 
Welter skriver i inledningskapitlet att de var 
oroliga för att entreprenörskapsforskningen 
i sin iver att bli mer accepterad, också hade 
blivit för tillrättalagd. Men de konstaterar att 
så inte är fallet. Det är den här boken ett bra 
exempel på. [jg]

personnytt boktips

titel Open Design and  
Innovation: Facilitating  
Creativity in Everyone 
författare Leon Cruickshank
förlag Gower
isbn 978-1-4094-4854-9

Begrepp som öppen innovation, användar-
drivna designprocesser och crowdsourcing 
har blivit vardagsmat. Alla handlar de om att 
på olika sätt öppna företagen för fler idéer 
utifrån. I Open Design and Innovation: Facili-
tating Creativity in Everyone efterfrågar för-
fattaren Leon Cruickshank en mer nyanserad 
bild av det han kallar för icke-professionell 
kreativitet. Han menar att öppna processer 
absolut har sin plats, men att de inte kan 
ersätta traditionella arbetssätt kring design 
och innovation. Han vill gärna tona ner det 
teknikfokus som öppen design och innova-
tion ofta får. Mer fokus bör läggas på den 
entusiasm och motivation som samarbetena 
ger, än på vad nästa generations 3d-printer 
kan göra. Cruickshank föreslår en väg framåt 
där designsamarbeten med professionella 
designers som ”moderatorer” står i centrum. 
Boken innehåller flera fallstudier av öppna 
design- och innovationsprocesser. [jg]

Sveriges  
mesta Bengt
Årets European Entrepreneurship Education 
Award går till en svensk pionjär: Bengt Johan-
nisson. Genom åren har han forskat i, utbildat 
om och levt för entreprenörskap.

bengt johannisson är Sveriges Första på 
många sätt. Han blev Sveriges första entre-
prenörskapsprofessor 1989, han var med och 
byggde upp vår första akademiska utbildning 
inom småföretagande, och han är den första 
(och hittills enda) svensk som fått motta Glo-
bal Award for Entrepreneurship Research.

Nu blir han alltså också första svensk att få 
European Entrepreneurship Education Award, 
ett pris som delas ut årligen sedan 2012 av Sten 
K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds 
universitet. Priset är på 100 000 kronor och går 
till ”en person eller organisation som på ett 
betydande sätt har bidragit till utvecklingen 
av entreprenörskap inom akademin i Europa”.

En av Bengt Johannissons käpphästar är 
att alla barn är entreprenöriella. Det är en av 
utbildningsväsendets stora utmaningar att 
inte förstöra dessa entreprenöriella kvaliteter.

I priskommitténs motivation står bland 
annat: ”Med sin kunskap, nyfikenhet och sitt 

engagemang har professor Johannisson stimu-
lerat och provocerat entreprenörskapsstuden-
ter och akademiker i årtionden.”

Tidigare mottagare av European Entrepre-
neurship Education Award är Allan Gibb, Alain 
Fayolle och Paula Kyrö. Årets prisutdelning 
äger rum under European Entrepreneurship 
Education Workshop 16–17 april i Lund. [jg]

bild: Sofia Ernerot

Bengt Johannisson
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Socialt ekosystem söker kunskap
Samhällsentreprenörskap och innovationer med sociala förtecken lyfts 

ofta fram som avgörande för att möta framtida utmaningar som 
arbetslöshet, klimatförändringar och integration. För att bygga ett 
ekosystem som ger bättre utväxling på sociala initiativ behövs mer 
kunskap om sociala innovationer, bättre organisering och demokra-
tisering av innovationsprocesser, fler finansieringsmöjligheter, samt 

mer kompetens om stöd till sociala innovationer. Det framkommer i 
rapporten An Ecosystem for Social Innovation in Sweden (Lunds univer-

sitet, 2014). [jg]

Ladda ner på luopen.lu.se
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titel Generative Emergence  
– A New Discipline of Organi-
zational, Entrepreneurial, and 
Social Innovation
författare Benyamin B  
Lichtenstein
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-993359-4

Hur skapas organisationer? Benyamin Lich-
tenstein gör i boken Generative Emergence 
ett ambitiöst försök att svara på frågan som 
intresserat, och intresserar, så många fors-
kare. För att fånga den dynamiska och icke- 
linjära process vi kallar entreprenörskap 
vänder han sig inledningsvis till kaos-, evo-
lutions- och agentteorier, för att bara nämna 
några. Lichtenstein diskuterar hur händelser 
skapar mönster och strukturer, som leder till 
uppkomsten av något nytt. Han har bland 
annat följt fyra snabbväxande företag på nära 
håll under ett års tid. I den skapelseberättelse 
han presenterar går organisationer igenom 
fem faser: 1. Organisering kring en obalans, 
2. Stress och experiment, 3. Utvidgning och 
kritiska händelser, 4. Genombrott som leder 
till en nyordning – eller flopp, och 5. Stabili-
serande feedback och förankring. [åk]

titel Social Entrepreneurship  
– Cases and Concepts
författare Ester Barinaga
förlag Studentlitteratur
isbn 978-91-44-10180-4

Ester Barinaga vill med boken Social Entre-
preneurship göra sociologiska koncept 
praktiskt användbara för entreprenörer. 
Hon utgår från ”Förorten i Centrum”, en 
ideell organisation som hon grundade 2010. 
Syftet är att via kollektiva muralmålningar 
lyfta förorten och skapa social förändring. I 
bokens första del finns ett antal fallbeskriv-
ningar som alla illustrerar en utmaning eller 
beslutssituation för ”Förorten i Centrum”. 
Det handlar bland annat om hur man sjö-
sätter ett pilotprojekt, knyter till sig partners, 
skalar upp, handskas med osäkerhet och 
skaffar finansiering. Varje case avslutas med 
diskussionsfrågor riktade till studenter. I 
bokens andra del fördjupas förståelsen. Bari-
naga berättar vad som verkligen hände i de 
situationer som beskrivits tidigare, och kopp-
lar resonemangen till relevant litteratur. [åk]

titel Women’s  
Entrepreneurship in the 21st 
Century – An International 
Multi-Level Analysis
redaktörer Kate V Lewis, 
Colette Henry, Elizabeth J  
Gatewood & John Watson
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78254-460-9

Jaktgudinnan Diana är symbolen för ett glo-
balt forskarnätverk som vill öka kunskapen 
om kvinnors företagande. Via internationella 
konferenser, en vetenskaplig tidskrift och en 
rad böcker kommuniceras forskningsresul-
taten. Den senaste i ordningen är Women’s 
Entrepreneurship in the 21st Century. Boken 
tillkom efter Dianakonferensen 2012 som 
arrangerades i Australien. I de 14 kapitlen 
får läsaren inblick i de villkor som råder för 
företagsamma kvinnor i länder som Vietnam, 
Japan, usa, Frankrike, Slovenien, Bangla-
desh, St Lucia och Polen. Boken innehåller 
såväl jämförelser mellan olika nationella, 
entreprenöriella ekosystem som studier på 
företags- respektive individnivå. Diamanto 
Politis, Jonas Gabrielsson och Åsa Lindholm 
Dahlstrand granskar i sitt kapitel svenska 
inkubatorer utifrån ett genusperspektiv. [åk]

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

Entré 2-2015
kommer i juni

Läs bland annat om
affärsänglar och kreativitet

Outsourcing hämmar innovation
Allt fler företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet, inte minst IT-biten. En utmaning är att 
outsourcing hämmar innovationskraften. Det påverkar kundnyttan och i förlängningen företagens 
konkurrenskraft. Mattias Axelson, Anders S Nilsson och Jon Rognes menar att det behövs en ny 
modell för IT-outsourcing som bygger på ”riktigt partnerskap”. De presenterar sina resultat i ett så 
kallat whitepaper: Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing (IMIT, 2014). [jg]
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»Innovation handlar 
om att inte veta«

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

stora företag har blivit stora för att de 
är riktigt bra på något, kanske till och med 
världsbäst. De har byggt upp en kunskapsbas 
som ger dem konkurrensfördelar och gör att 
de vet allra bäst i sitt fält. De har skapat effek-
tiva processer som eliminerar osäkerhet och 
som går att optimera. Stora företag vet vad de 
gör.

Svensk industri består av många stora före-
tag som är världsledande i sina respektive 
industrier. Ofta är de baserade på en tekno-
logi som legat till grund för en affär – som 
sedan har utvecklats och lett till nya affärer. 
De startade som små entreprenöriella bolag 
och är i dag globala aktörer med hög omsätt-
ning och krympande lönsamhet. Vänta nu… 
krympande?  

global konkurrens må vara ett uttjatat hot, 
icke desto mindre är det en realitet för dessa 
teknikbaserade bolag. Konkurrenter finns 
överallt. Kunderna är dessutom välinforme-
rade, och nya aktörer dyker ständigt upp som 
hjälper kunderna att jämföra och utvärdera. 
Prispressen går inte att undkomma.  

Hur behåller man affären i ett sådant affärs-
landskap? Svaret stavas ofta innovation. Alla 
företag med självaktning jobbar med inno-
vation och man ser just nu mängder av före-
läsningar, temadagar och texter om ämnet. 
Vår forskargrupp på Chalmers definierar det 
populära begreppet som ”skapandet av nytt 
värde för en kund eller för det producerande 
företaget”. Det behöver alltså inte handla om 
en ny teknologi – eller ens en ny produkt – 
utan kan vara alla typer av värde. 

Det som är speciellt med värdebegreppet 
är att det behöver ett subjekt. Det nya värdet 
måste vara för någon. Det innebär att inno-

vation är subjektivt: 
Det som är innovativt 
f ö r  n å g o n  b e h ö ve r 
inte vara det för någon 
annan.  

Innovation handlar 
också om att skapa 
något nytt, något annat 
än det man gjorde inn-
an. Det handlar alltså 
om att utforska nya 
områden, tillåta osä-
kerheter och förhålla 
sig till ny kunskap. I 
stort handlar det om att 
förstå det subjekt man 
vill skapa värde för. 

Som innovations-
forskare får jag ofta frå-
gan: ”Hur ser den bästa 
innovationsprocessen 
ut?” Men innovation 
handlar inte om att optimera processer. Det 
handlar inte heller enbart om processer. 

Frågan är då hur stora företag kan arbeta 
för att bli mer innovativa? Hur kan de arbeta 
med områden där de inte redan vet hur de kan 
bli bättre?

jag är övertygad om att många svar finns 
att hämta inom designområdet. Designers är 
vana vid att hantera komplexa problem med 
hög grad av osäkerhet. De är också vana vid att 
utgå från subjektet. I stället för att utgå från ett 
givet problem, börjar en designprocess med 
att ifrågasätta problemet och skapa djupare 
förståelse för subjektet. Kunskap genereras 
sedan genom skisser, prototyper och visuali-
seringar, i en iterativ process där förståelsen 

Håller du med, eller är du av en annan åsikt? 
Diskutera på www.esbri.se/debatt

åsikten |  Maria Elmquist

Maria Elmquist är biträdande professor i technology management på Chalmers tekniska 
högskola och forskare på Center for Business Innovation (CBI). Från 1 januari i år är hon också 
prefekt för Teknikens ekonomi och organisation. Hon nås på maria.elmquist@chalmers.se

för subjektet blir allt djupare. Ofta används 
etnografiska metoder för att förstå mer än vad 
subjektet själv kan uttrycka. Designprocesser 
utgår alltså från att man inte vet. 

Så är det med innovation också – det hand-
lar om att inte veta från början, inte veta vad 
man ska göra, inte veta vad man kan optime-
ra. Innovation är i högsta grad design, att ge 
utrymme åt att generera ny kunskap, förstå 
nya subjekt och använda nya metoder. Det är 
det som är stora företags verkliga innovations-
utmaning – att våga utgå från att man inte vet.

Maria Elmquist
BITRÄDANDE PROFESSOR 

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Maria Elmquist
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