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tema: Företagare med utländsk bakgrund
Tematexten illustreras av en muralmålning från Röda Korsets lokaler i Husby utanför Stockholm.
Ett 70-tal ungdomar i området har diskuterat och målat kring ämnen som karriär, frihet, drömmar, kompisar, status, och familj. Initiativet kommer från Ester Barinaga, forskare vid Handelshögskolan i Köpenhamn. Målet har bland annat varit att stärka ungdomarnas självkänsla.

Studenter måste
		 knuffas till handling

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.

»Jag lär av entreprenörerna«
Prisade superstjärnan Josh Lerner porträtteras.
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Kunskap tar andra
		 vägar i Tanzania

Nätverk och ICT
		 stärker småföretag

ansvarig utgivare Magnus Aronsson
redaktörer Jonas Gustafsson [jg], Åse Karlén [åk]
upplaga 15 000 ex issn 1650-1691
skribenter Christina Eriksson, Anna-Karin Florén,
Maria Marathon Sjöberg, Paul Steen
omslagsbild Felice Hapetzeder
design BrunzellDesign.se
tryck Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB
341

		

06

adress Esbri, Saltmätargatan 9, 113 59 Stockholm
Tel: 08-458 78 00 entre@esbri.se www.esbri.se

Redaktionen ansvarar ej för obeställt
material. Citera oss gärna men ange källan.
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är din ingång till forskningsfältet 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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Handla för samverkan

		
		

Vad man gör är viktigare än varför,
enligt Lena Andersson.

Västerländska modeller kan inte
direktöversättas, menar Astrid Szogs.

20

Stora styrgrupper
		 givande för nätverk

10

Outsourcing kan bli
		 en dyr affär
769

11
		
		

Inte bara nytta

Nu kommer avaprenörerna

CBI har mätt innovationskraften
i skogsindustrin.

Läs mer på sid 24
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		 med utländsk bakgrund
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ledaren
Kreatörer
kan bli bättre
entreprenörer

Sverige missar
viktiga resurser
globala konkurrensen gäller
det för ett land att ta vara på alla resurser det
har, eller kan attrahera. Och i en tjänste- och
kunskapsbaserad ekonomi är förstås människor den viktigaste resursen.
Det är därför obegripligt att vi i Sverige
fortfarande missar att tillvarata en stor del av
de resurser som finns i landet. Jag tänker på
de personer med utländsk bakgrund som går
arbetslösa, eller som inte anställs inom det
yrke de är utbildade för.
Genom att belysa frågor om företagsamhet vill vi på Esbri dra några strån till stacken. Under våren har vi, tillsammans med
amerikanska ambassaden, arrangerat ett
par seminarier och en konferens som precis
har genomförts när detta nummer av Entré
ges ut. Under konferensen diskuterades hur
företagsamhet bland personer med utländsk
bakgrund skapar arbetstillfällen och tillväxt i
Sverige, och ökar handeln med omvärlden.
I temaartiklarna på sidorna 12–15 kan du läsa
mer om forskningsläget på området. Gör det!
Och sedan får du gärna gå in på www.esbri.se
och kommentera artiklarna.
Väl inne på webbplatsen rekommenderar
jag att du tittar runt lite i vårt webb-tv-arkiv,
samt i Kunskapsbanken. Där hittar du föreläsningar och artiklar om invandrares företagande, men också om kreativitet, born globals,
affärsänglar, teamföretagare, socialt entreprenörskap och mycket, mycket mer. Kostnadsfritt förstås.
Esbri har haft en intensiv vår med rekordbesök på Estrad, ny tidningslayout och en rad
fruktbara samarbeten. Nu tar vi en liten paus
över sommaren men återkommer i höst. Då
kommer vi att fortsätta skapa mötesplatser
som ökar kunskapen om entreprenörskap och
innovation i vårt land.
Trevlig sommar!
i den allt större

Magnus Aronsson

Självmord eller möjlighet
– forskningen debatteras
Entreprenörskapsforskarna Carin Holmquist,
Handelshögskolan i Stockholm, och Elisabeth
Sundin, Linköpings universitet, har skrivit ett
kritiskt inlägg om den samhällsvetenskapliga
forskningens nuläge och framtid. Artikeln har
publicerats i Nordiske Organisasjonsstudier
(nr 1, 2010), och på engelska i Innovation: The
European Journal of Social Science Research
(nr 1, vol 23, 2010). De noterar en självmordsbenägenhet inom forskningen, där den amerikanska traditionen breder ut sig på bekostnad
av europeiska och nationella särdrag. Det
självklara publiceringsspråket är engelska.
Alla jagar publiceringar och citeringar, helst i
A-tidskrifter. I den jakten blir kvaliteten lidande. Forskningen blir fragmentiserad, och den
blir en angelägenhet bara för en snäv krets av
forskarkollegor. Långa, djupa och komplexa
studier premieras inte, ej heller kontakter
med det omgivande samhället. Författarna
får mothugg av Ulf Sandström, Linköpings
universitet. Han hävdar bland annat att ”korta
artiklar” inte alls har blivit vanligare, liksom
att idén om A- och B-tidskrifter är förlegad.
Holmquist och Sundin har skrivit varsitt svar
på Sandströms replik. Läs debattinläggen i sin
helhet på www.liu.se [åk]

”Think big”, ”Never say no” och ”Cash
is king”. I boken Creative Business – 10
lessons to help you build your business
your way har Tobias Nielsén, Dominic
Power och Margrét Sigrún Sigur∂ardóttir
döpt kapitlen efter slitna managementklyschor. För att sedan rasera dessa.
Författarna konstaterar att kreativitet och
affärstänk ofta ses som motpoler, men att
det i själva verket finns stort utrymme för
kreativitet inom företagandet. Med boken
hoppas de nå ut till kreativa och kulturella
företag, och frigöra den affärspotential
som många gånger finns. Creative business
(Volante QNB Publishing, 2010) är en slags
guidebok som tacklar myter och, med hjälp
av nordiska case, lär ut hållbart företagande. Starta småskaligt, skaffa erfarenhet,
tänk långsiktigt och var beredd att
förändra din affärsidé – det är några
av lärdomarna. Nielsén, Power och
Sigur∂ardóttir diskuterar också licensiering, partnerskap, målsättningar och
finansiering. [åk]

99,9%

av alla svenska företag 2008
hade färre än 250 anställda.

96%

var mikroföretag med
färre än 10 anställda.
Källa: SCB

Thinking outside the box
might be facilitated by having
a somewhat less intact box
Fredrik Ullén, forskare på Karolinska institutet, som
funnit likheter mellan högkreativa och schizofrena
människors hjärnor

VD ESBRI

www.esbri.se
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Studenter måste

Anne Kirketerp har lagt fram sin avhandling
i innovativ pedagogik vid Syddansk universitet. Hon är i dag verksam vid Århus
universitet och Århus Entrepreneurship
Centre. Centrumet erbjuder entreprenörskapsaktiviteter med mål att göra
studenter mer företagsamma.
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knuffas till handling
Föds man till entreprenör, eller blir man det? Frågan är lika sliten som den är gammal. Men, den
har bäring på ett aktuellt område: entreprenörskapsutbildning. Om man föds till entreprenör
är det kanske ingen idé att satsa stort på företagsam utbildning. Anne Kirketerp menar att det
visst är idé, men att det kräver både nya metoder och nya mål. Hennes egen metod går ut på att
studenterna knuffas till handling. text & bild jonas gustafsson

utbildningar skriver in modeord som ”företagsamhet” eller ”entreprenörskap” i sina utbildningsplaner. Men vad gör de
egentligen rent praktiskt för att skapa företagsamma studenter? Går det över huvud taget
att utbilda i företagsamhet? Det undersöker
Anne Kirketerp i avhandlingen Pædagogik og
didaktik i entreprenørskabsundervisningen på
de videregående uddannelser i et foretagsomhedsperspektiv.
Hennes huvudsakliga forskningsområde är
psykologiska och pedagogiska förutsättningar
för att utveckla företagsamma individer. På det
teoretiska planet vill hon bygga broar mellan
pedagogik, psykologi och entreprenörskap.
Men hon intresserar sig också för konkreta
metoder för att främja företagsamhet i undervisningen.
Kirketerp antar en bred definition av företagsamhet: ”att omsätta kunskap så att den
blir till värde för andra”. Hon menar att man
kan lära sig företagsamhet genom undervisningen, men att det kräver nya lärandemål och
examinationsformer. Det hela handlar egentligen om att handla.
– Att ha idéer är en sak. Det har studenter
hela tiden. Det avgörande är att agera och
göra något av idéerna. Att handla, göra något,
är kärnan i det. Inte i vilken ordning man gör
saker och ting. Entreprenörskap är en process,
där handling läggs till handling.

allt fler högre

– g e n o m at t s tä l l a tydliga och konkreta
krav på handling, säkrar man att studenternas intentioner om handling förvandlas till
verkliga handlingar. Om detta upprepas, blir
handlandet till slut en del av ens personlighet.
Då blir man också mer företagsam, säger Anne
Kirketerp.
I avhandlingen lanserar hon en egen utbildningsmetod: Skub-metoden. Skub betyder
ungefär ”knuffa” på svenska, och metoden
handlar just om att många behöver knuffas lite
för att förmås att handla. Metoden kan vara
till nytta inom alla utbildningsområden menar
hon, inte bara inom entreprenörskap.
– Länge var det tillräckligt att utbildning
www.esbri.se

ledde till kunskap och färdighet, men det är
det inte längre. Nu är även kompetens viktigt
– att kunna använda kunskapen och färdigheterna på nya sätt, och omsätta dem i handling.
Det är alltså personliga egenskaper som behöver utvecklas.

Entreprenörskap
är en process, där
handling läggs
till handling
Men enligt Kirketerp är det relativt få högre
utbildningar som har gjort något praktiskt åt
att skapa företagsamma utbildningar. Hon
har gjort fallstudier i olika utbildningsmiljöer,
bland annat på Babson College i usa, där hon
intervjuade lärare om hur de lär studenterna
att bli entreprenöriella.
– De ser till att studenterna gör saker. Studenterna får ta kontakt med kunder, sätta
upp möten och på olika sätt konkretisera sina
idéer. Och de har alltid som krav att det de gör
ska ha värde för andra.
– När studenterna får göra så hela tiden, blir
handlandet långsamt en del av deras personliga kompetens. Deras personlighet utvecklas.
En annan utbildning som hon har undersökt
är Kaospiloterna i Århus. Det är den utbildning
i Danmark som har högst andel företagsstarter
bland sina studenter.
– Kaospiloterna säkrar systematiskt att
studenterna ska ta initiativ, och att de ska ta
ansvar för problem i världen. Utbildningen har

lika mycket fokus på socialt entreprenörskap
som på ”vanligt företagande”. De som har gått
där blir bra på att se möjligheter, och på att se
var de ska sätta in kraften för att möjligheterna
ska bli verklighet, säger Kirketerp.
En tredje fallstudie gjorde hon på Köpenhamns universitet. Där jobbar man bland
annat med rollspel. Om studenterna till exempel tycker att det är obehagligt att ringa till
okända, får man träna på det tills man kan göra
det i sömnen.
– De tränar tills den negativa upplevelsen
blir en positiv upplevelse. Om man lyckas med
en sak en gång, vill man gärna göra det igen.
Studenterna blir beroende av att lyckas och
internaliserar långsamt färdigheterna.
den här typen av utbildning kan vara svår att
passa in i de mer traditionella universitetsmiljöerna. Ett sätt kan vara att ha en examen i två
delar, en handlingsbaserad och en mer reflekterande.
– Det gäller att lärarna får lov att bedriva
undervisning på det här sättet. Det behövs
också nya examinationsformer. Handling
måste accepteras som examinationsform. Om
man lär ut handlingskraft men bara låter studenterna skriva en rapport, ger det ett dubbelt
budskap. Vill man säkra ett företagsamt lärande
måste man också belöna handlandet i examen.
Sedan kan man givetvis kombinera de två. Till
exempel genom att studenterna efteråt får
reflektera över sitt handlande i skriftlig form.
Hon menar att många nog vill ha för mycket
på fötterna innan de går från ord till handling.
– Man måste inte veta allt innan man går ut i
världen och gör saker. Då kommer man skjuta
på handlandet i all oändlighet. Det gäller för
lärarna att övertyga studenterna om att de har
nog med kunskap, och att de ska ge sig ut och
testa sina idéer. Då kommer världen att öppna
sig, konstaterar Anne Kirketerp.

kontakta akl@aec.au.dk
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26-åriga Vinit Parida är den yngsta disputerade forskaren vid Luleå tekniska universitet någonsin.

Nätverk och ICT
stärker småföretag
text maria marathon sjöberg bild leif nyberg
Småföretag som vill öka sina konkurrensfördelar bör vara bra på att nätverka. Kunskap om
hur man bäst använder informations- och kommunikationsteknologi är också viktigt för att
nå framgång. Det visar teknologie doktor Vinit
Parida i sin avhandling.
lagt fram doktorsavhandlingen Achieving Competitiveness through
Externally Oriented Capabilities. An Empirical Study of Technology-Based Small Firms vid
Luleå tekniska universitet. Han har undersökt
v i n i t pa r i da h a r
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vilka utmaningar småföretag möter, och hur
de kan öka sin konkurrenskraft genom att
utnyttja resurser utanför företaget. Studien
visar att brist på resurser var det största skälet
till att företagen inte blev konkurrenskraftiga
och kunde motsvara marknadens krav. Det
kan handla om brist på kapital och teknisk
utrustning, lika väl som bristande erfarenhet
och kompetens.
Småföretag, och särskilt teknikintensiva
sådana, är generellt sett beroende av resurser
som de inte äger själva. De behöver alltså hitta

sätt att nyttja resurser utanför företaget för att
bli konkurrenskraftiga. Parida har gjort kvalitativa djupintervjuer med tre företag och fann
två faktorer som visade sig vara viktiga för just
småföretag.

– den ena var kunskap om informations- och
kommunikationsteknologi, ict. Den andra var
förmågan att nätverka. Jag ville undersöka hur
dessa typer av externt orienterad kompetens
kan leda till mer konkurrenskraft för småföretag, säger Vinit Parida.
www.esbri.se

Han identifierade tretton olika sätt för småföretag att använda ict – allt ifrån användning
av webbplats och webbsökningar till infrastruktur som intranät och extranät. Sedan
grupperade han dessa för tre olika syften.
1. För att skapa effektivitet internt i företaget
2. För att kommunicera, både inom företaget
och med kunder och samarbetspartners
3. För samarbete med nya och existerande
samarbetspartners
förmågan att nätverka är en social kompetens som handlar om att skapa och underhålla
relationer med samarbetspartners. Det innebär
också att ta del av deras resurser, koordinera
relationer med flera aktörer och ha tillräcklig
kunskap om dem för att kunna skapa win-winsituationer och bibehålla relationerna.
– I ett litet företag är det ofta vd:n som nätverkar med någon i ett annat företag. Hur
kommunikationen än sker så är det viktigt att
informationen kommuniceras vidare internt.
Annars är kunskapen begränsad till den personen, och förloras om han eller hon lämnar
företaget.
Parida skickade ut en enkät till 1 500 teknikföretag inom datasystem- och mjukvarubranschen. Han fick runt 300 svar.
– En av de viktigaste slutsatserna är att både
nätverkande och kompetens inom ict är helt

avgörande för småföretag. Genom att vara bra
på att kommunicera med sina nätverk, och ha
kompetens inom kommunikationsteknologi,
kan företagen vinna externa resurser som kompenserar för bristen på interna resurser.
– Det stödjer konkurrenskraften och leder
inte bara till bättre prestation, utan gör även
att företagen blir mer innovativa och entreprenöriella.
De två olika kompetenserna spelade olika
roller i de undersökta företagen. Kunskapen
om informationsteknologi var nödvändig för
att göra affärer med omgivningen. Den behövdes för att hänga med i utvecklingen och inte
hamna i en konkurrensmässigt dålig position.
– När det gällde förmågan att bygga upp och
arbeta i nätverk så hade det en direkt inverkan
på prestationen. Det var en kompetens som
verkligen särskiljde företagen. De som var bra
på att nätverka var också högpresterande och
hade en klar konkurrensfördel.
– Mitt budskap till policymakare är att finansiera program som utbildar och tränar småföretag att utveckla dessa externt orienterade
kompetenser, säger Vinit Parida.

kontakta vinit.parida@ltu.se

Skåne är mer
än spettekaka
Region Skåne har tagit hjälp av tre forskare –
Martin Henning, Jerker Moodysson och Magnus
Nilsson – i utvecklingen av sin klusterstrategi. I
boken Innovation och regional omvandling – Från
skånska kluster till nya kombinationer (Region
Skåne, 2010) konstaterar de att avvägningen
mellan spets och bredd är central. Å ena sidan:
regional specialisering bygger starka kluster.
Å andra sidan: om man bara satsar på en viss
sektor riskerar man att undergräva den ekonomiska förnyelsen på lång sikt. I boken diskuterar
de befintlig forskning och nyckelbegrepp kring
kluster, innovationer och innovationssystem. De
kartlägger också Skånes näringsliv, med särskilt
fokus på fem viktiga sektorer: livsmedel, life science, IT, rörlig media och miljöteknik. Författarna
menar att man i en regional innovationspolitik
måste hålla isär så kallade flaggskeppssatsningar och innovationssatsningar. De förstnämnda
handlar om att exploatera nuvarande styrkeområden. De sistnämnda fokuserar på att stimulera
innovation, entreprenörskap och ekonomisk
omvandling i ett längre tidsperspektiv. Flaggskeppssatsningar och innovationssatsningar kan
komplettera varandra fint, men det är viktigt att
förstå att de har olika funktioner och logiker. [åk]

kontakta marie-louise.eriksson@skane.se

Arbetskraften är en
kraft att räkna med
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saker som ict kan
göra för ditt företag

1. Underhålla samarbeten med existerande affärspartners
2. Etablera affärssamarbeten med nya partners
3. Hantera kommunikation inom företaget
4. Hantera extern kommunikation med företagets aktieägare
5. Söka information (om marknad och kunder)
6. Möjliggöra strategisk planering
7. Leda till ekonomiska besparingar
8. Underlätta globala affärer med partners långt borta
9. Möjliggöra kompetensutveckling för anställda
10. Skapa arbetsflexibilitet
11. Underlätta produktutvecklingsprocesser
12. Öka kvaliteten på kundservicen
13. Marknadsföra säljaktiviteter

Rikard Eriksson och Per Thulin har lagt fram varsin avhandling som bland annat tar upp arbetskraftens rörlighet, kluster och regional tillväxt.
Eriksson disputerade i kulturgeografi vid Umeå
universitet, Thulin i nationalekonomi vid KTH.
Rikard Eriksson diskuterar hur lokala och mer
långväga nyanställningar påverkar företagens
konkurrenskraft i avhandlingen Labour Mobility
and Plant Performance. The influence of proximity, relatedness and agglomeration. Han hävdar
att nyanställdas kompetens måste vara ”relaterad” – ha koppling till företaget men samtidigt
tillföra något nytt. Det verkar ofta vara fallet när
arbetskraften rör sig lokalt. Mer långväga arbetsplatsbyten ger inte lika positiva effekter. Per
Thulins avhandling har titeln Essays on Regional
Growth, Comparative Advantages and Foreign
Direct Investments. En av artiklarna handlar
om sambandet mellan arbetskraftsrörlighet,
kunskapsspridning och regional tillväxt. Liksom
Eriksson konstaterar han att en rörlig arbetskraft
påverkar produktiviteten positivt. Thulin tar upp
två olika förklaringar. För det första: varje individ
möter ett stort antal kollegor, och exponeras för
en stor mängd kunskap. Detta ökar regionens
humankapital. För det andra: en person som provar på flera olika jobb har större chans att hitta
”rätt”. Det vill säga ett jobb som matchar hans
eller hennes kompetens och förmåga. [åk]

kontakta rikard.eriksson@geography.umu.se
per.thulin@abe.kth.se
www.esbri.se
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Handla för
samverkan
Vad man gör, och att man gör det, är viktigare än
varför. Det menar Lena Andersson i sin avhandling.
Hon har studerat en kommunal kraftsamling för att
stödja företagsamheten i Norrköping.
text åse karlén bild anna liljebjörn

n o r r k ö p i n g ä r e n g a m m a l industristad,
som sedan 1970-talet drabbats av flera stora
nedläggningar. 2004 drogs kommunen med
hög arbetslöshet. Efter diskussioner mellan
olika aktörer arbetades ett förslag fram. Det
gick ut på att representanter från kommun
och arbetsförmedling skulle besöka samtliga Norrköpingsföretag med fem eller fler
anställda. De skulle ta reda på vilka behov och
möjligheter som fanns, för att bättre kunna
stötta företagen.
Dåvarande arbetslivsministern Hans Karlsson (s) kallade satsningen ”klockren”. Åtta
miljoner kronor sköts till, och kommunalpolitikerna lanserade en klatschig slogan: ”2006
fler i arbete 2006”. Norrköping hade nämligen
cirka 2 000 fler arbetslösa än jämförbara städer, och 2006 var det valår.

Lena Andersson, Linköpings universitet, har under flera år följt
projektet som fick namnet Företagsnära. Hon
presenterar sin etnografiska studie i doktorsavhandlingen När strävan efter samsyn blir
en kamp – Meningsskapande och meningsgivande i mångtydiga sammanhang.
– Projektet är ett exempel på entreprenöriell organisering inom offentlig sektor. Man
gick ifrån stuprörstänkandet och samverkade
över organisationsgränserna. Det leder till
större kontaktytor, men också mer komplexa
roller, säger Lena Andersson.
I Företagsnäras fall var det främst arbets-

kompetenser. Valet föll på fyra erfarna och
engagerade personer som brann för att göra
något bra för företagen.
– Jag trodde att näringslivsutvecklare och
arbetsförmedlare skulle vara väldigt olika,
och därför ha svårt att samarbeta. Men de
visade sig fungera mycket bra ihop. Framför
allt delade de synen på företagarna. De ville att
projektet skulle utgå från företagarnas intressen, snarare än de arbetslösas.
– Näringslivsutvecklare och arbetsförmedlare hade stort utbyte av varandra, och det var
härligt att se. Mina fördomar kom på skam,
konstaterar Andersson.

f ö r e ta g s e ko n o m e n
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var alltså överens, och
ville jobba för att förbättra företagsklimatet.
Politikerna såg mer krasst på projektet: de ville
helt enkelt skaka fram fler jobb. Att utförare
och politiker inte var överens om syftet ledde
till diskussioner och konflikter. Medierna eldade dessutom på situationen genom rubriker
som ”Jätteprojekt skall ge 2000 fler jobb”.
– Utförarna tyckte att det blev för stort fokus
på arbetslöshetsfrågan. De ville inte gå ut till
företagen och be dem anställa fler, utan snarare börja från andra hållet. Genom att ta reda
på företagens behov, och hur det offentliga
kunde stötta dem, ville de främja tillväxt och
nyanställningar.
Under projektets gång backade politikerna,
och anslöt sig i princip till utförarnas linje. När
projektet avvecklades hade arbetslösheten fak-

utförarna i projektet

– Inom offentlig sektor blir det allt vanligare att organisera
sig entreprenöriellt, menar Lena Andersson. Gränserna
mellan organisationer suddas ut, och man ser ökade behov
av samverkan när flera aktörer är inne på samma område.

förmedlare och näringslivsutvecklare som
kom att arbeta sida vid sida. De arbetsförmedlare som ingick i projektet var vana vid
att göra företagsbesök, men hade tidigare mest
träffat personalansvariga. I projektet kom de
även i kontakt med vd:ar. Näringslivsutvecklarna rekryterades från näringslivet, och stor
omsorg ägnades åt att hitta kompletterande

www.esbri.se

Projektet skulle utgå från företagarnas
intressen, snarare än de arbetslösas
tiskt ökat. Ändå betraktades Företagsnära som
en framgång av de flesta.
– Alla var nöjda, även politikerna. Detta
trots att många hade hoppats på mer konkreta
resultat.
– En sådan total kartläggning av företagandet hade aldrig tidigare gjorts. Den gav en
bredare och djupare kunskap om de lokala
villkoren för företagare. Projektet visar också
på betydelsen av satsningar på befintliga företag.
i n o r r kö p i n g h a d e det
offentliga och storföretagen redan ganska goda
relationer. De växande
företagen, med potential att anställa, visste
man desto mindre om.
Företagsnära riktade sig
därför till dem.
– En utvärdering av
projektet visade att företagarna uppskattade att
man från kommunens
sida visade intresse för
dem. De tyckte att det
var positivt att få besök
av representanter som
lyssnade, och som ville förändra det som inte
fungerade. Samtidigt var många företagare
skeptiska till vad man verkligen kunde göra.
De problem som företagarna lyfte fram
var många gånger mark- och planärenden,
till exempel en busshållplats som saknades.
Näringslivsutvecklarnas inställning var ”det
här fixar vi!”, men när det gällde sådana frågor hade de inte mandat att agera. För dem

innebar Företagsnära en krock mellan konsultvärldens arbetssätt och den kommunala
ärendegången.
– Ibland behövde företagen hjälp med kontakter inom kommunen, helt enkelt namn och
telefonnummer till ansvariga tjänstemän. Det
kunde också handla om personalärenden.
– Den direkta kontakten var viktig för att
företagen och kommunen skulle komma varandra närmare. Innan hade många företag
attityden att ”kommunen är inte intresserad
av mig, jag är mest till besvär”. Nu fick de se att
det inte stämde. De fick
också klarhet i hur kommunen kunde bistå dem.
A nder s s on s s lut s at s
är att det går utmärkt att
samverka även utan samsyn. Parterna i Företagsnä ra g ick in i projektet
med olika må lsättning,
och la mycket krut på att
försöka övertyga varandra. Men medan de gjorde
det löpte projektet på, och
det var framgångsrikt.
– Nä r ma n prata r om
s a mv er k a n s ä ger m a n
ofta att man måste ha ett
gemensamt mål. Jag tycker att det är viktigare
att fokusera på handling. Idén med samverkan
är ju att föra samman olika aktörer. Att de har
skiftande mål ligger i sakens natur. Syftet med
samverkan kan gärna vara övergripande eller
luddigt, så länge planerade aktiviteter genomförs, säger Lena Andersson.

Man gick ifrån
stuprörstänkandet
och samverkade över
organisationsgränserna

lenas tips för
bättre samverkan
• Skapa mötesplatser. Det behövs relevanta arenor
där rätt personer kan mötas, annars uppstår lätt
konflikter.
• Skippa syftet. Om man vill komma någon vart är det
bättre att fokusera på vad man ska göra, än varför
man ska göra det.
• Bejaka olikheter. Ta vara på alla olika erfarenheter,
kunskaper och kompetenser, de utgör själva kärnan
i samverkan.
• Satsa stort. Det är svårt att jobba i gränslandet mellan olika organisationer. Se därför till att ha tillräckligt med tid och resurser – annars är det ingen idé
att dra igång stora samverkansprojekt.

kontakta lena.andersson@liu.se

Ny ägare ökar redovisningskravet
Redovisning är en del av alla företagares vardag, men den kan vara mer eller mindre formell.
Användningen av den skiftar också starkt. Hur
påverkas redovisningen när ett litet företag
blir uppköpt? Frågan ställs i en ny licentiatuppsats.
joachim samuelsson är verksam vid Högskolan
i Skövde, men har lagt fram licentiatuppsatsen
Nya ägares påverkan på det förvärvade företagets redovisning – Ett entreprenöriellt perspektiv vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har studerat vad som händer med

www.esbri.se

redovisningen när ett litet, svenskt gasellföretag i förpackningsindustrin blir uppköpt av en
internationell aktör inom samma bransch.
Samuelsson utgår från agentteorin, som
handlar om att det finns en kunskapsassymetri
mellan två aktörer. Entreprenören, agenten,
har mer kunskap om sitt företag än den nya
ägaren, principalen. Enligt teorin skulle agenten kunna dra nytta av denna kunskap, och
agera i strid med principalens intresse. Ett sätt
för en ny ägare att få tillgång till mer information är att utveckla redovisningssystemet i det
förvärvade företaget.

Studien visar bland annat att den redovisningsekonomiska kompetensen utökades på
gasellföretaget efter förvärvet. En högskoleutbildad controller anställdes, och efter
detta formaliserades redovisningen. Produktkalkyler baserade på självkostnadsmetoden
togs fram, och företaget producerade tre gånger så många redovisningsrapporter som innan.
Andra effekter av köpet var att gasellföretaget
fick ökad legitimitet, samt tillgång till ny kunskap och ett större kontaktnät. [åk]

kontakta joachim.samuelsson@his.se
e n t r é 2 • 2010 |
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Jonas Rundquist har lagt fram
avhandlingen Outsourcing and
Knowledge Integration in New
Product Development vid Luleå
tekniska universitet.

Outsourcing
kan bli en dyr affär

text paul steen bild nathalie sjögren törhagen
Outsourcing handlar inte bara om att skära i
kostnader. Ibland kan det faktiskt kosta mer att
låta någon annan göra jobbet. Men även en dyr
outsourcing kan ha sina fördelar, bland annat
genom det kunskapsutbyte som sker.
jonas rundquist är forskare och adjunkt på
Högskolan i Halmstad. Han har specialiserat
sig på nyproduktutveckling och på hur små
och medelstora företag samarbetar i nätverk.
I sin avhandling har han studerat outsourcing
av innovation.
– Outsourcing är också en form av samverkan, säger Jonas Rundquist.
När begreppet outsourcing blev på modet
under åttiotalet låg fokus ofta på att kapa kostnader genom att köpa tjänster utifrån, bara när
man behövde dem.
på senare år har den bilden nyanserats. För
många företagare som vill utveckla nya produkter är det framför allt vikten av att söka ny,
extern kunskap som är drivkraften när innovation läggs ut på uppdrag. De mest framgångsrika företagen i Rundquists studie hävdar att
minskade kostnader inte väger alls lika tungt
som att få tillgång till ny kunskap och kompetens.
De framgångsrika företag som väljer att inte
outsourca nämner risken att kunskap flyr företaget som en viktig faktor. För det är kunskap
som kanske inte kommer tillbaka.
– Det finns en stor risk att kunskap som rör
utveckling inte integreras i företaget, och att
det endast är leverantören som ökar sin kunskap.
För att uppdraget inte bara ska gynna uppdragstagaren betonar Jonas Rundquist vikten
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av en företagskultur som främjar integration
av kunskap. Han finner att ”tematisk kunskap”,
om till exempel en särskild marknad, kunder,
eller tillvägagångssätt, är viktigast att ta till sig
för att förbättra den egna innovationsprocessen. Kunskap är även viktigt för att undvika att
göra dyra misstag.
– Man har upptäckt att det finns en del bieffekter vid outsourcing i branscher som sysslar med tillverkning. Det är svårt att övervaka
kvaliteten, säger Jonas Rundquist.
att satsa på billig ast möjliga outsourcing
av tillverkning eller produktutveckling kan bli
dyrt i form av övervakning av kvalitet, kostsamma missförstånd, och förlust av goodwill
på grund av bristfälliga produkter.
Rundquist menar att många framgångsrika företagare arbetar enligt principen ”good
enough”. Så länge uppdragstagaren har en
kulturell, geografisk, eller social närhet som
möjliggör ett friktionsfritt och förutsägbart
samarbete, är det ofta viktigare än att kvaliteten är i världsklass.
– För tio år sedan pratades det bara om pris.
Nu talas det om tillit och närhet.
– Företagare som vill ha uppdrag ska veta att
personliga relationer kan uppväga ett dyrare
pris. Det gäller att arbeta aktivt med att få
samarbetspartnern att förstå vikten av tillit
och närhet.

studerat 500 företag som
alla har mellan 100 och 1 000 anställda. Men
han har tankar även kring mindre företag och
menar bland annat att småföretagare ofta har
svårt att fatta strategiska beslut, exempelvis
om outsourcing, själva. Det är lätt hänt att

jonas rundquist har

besluten grundas på faktorer som verkar kortsiktigt vettiga.
– Problemet är att entreprenörer är väldigt
operativa, och att det inte finns tid att tänka
strategiskt. De flesta små företag skulle behöva
ett bollplank för att få bättre förståelse för de
långsiktiga effekterna av outsourcing, säger
Jonas Rundquist.

kontakta jonas.rundquist@set.hh.se

outsourca mera?
Fördelar med outsourcing:
• Kan ge lägre kostnad och sparar tid
• Tillåter koncentration på egna kärnkompetenser
• Konkurrens mellan utomstående uppdragstagare
kan öka kvaliteten på deras service och produkter
• Kan ge mer flexibilitet att bara behöva betala för
det du behöver just för tillfället
• Kan motverka att man fastnar i egna rutiner och
missar nya möjligheter
Nackdelar med outsourcing:
• Kan leda till förlust av kompetens som tar
tid att få tillbaka
• Förlust av egen kompetens kan göra att man
missar nya möjligheter
• Beroende av andra kan leda till mindre flexibilitet
• Kan kräva merkostnader i form av till exempel
kvalitetskontroll, eller leda till badwill och förlust
av vinst på grund av undermålig kvalitet
• Kontrakterade företag kan ta över din produkt
och konkurrera ut dig

www.esbri.se

Inte bara nytta
text jonas gustafsson

På forskningscentrumet cbi är relevans och
nytta självklara ingredienser i alla projekt.
Men föreståndaren Sofia Börjesson påpekar
samtidigt att nyttoorienteringen inte får dras
alltför långt. Då blir forskarna snarare produktutvecklare eller organisationskonsulter.
I ett projekt undersöks innovationskraften i
skogsindustrin.

www.esbri.se

Sofia Börjesson är professor och föreståndare för forskningscentrumet CBI på Chalmers.

e t t av d e f ö r e tag

kontakta sofia.borjesson@chalmers.se
karin.emilsson@sodra.se

bild: Södra

dock att forskarna inte
får bli konsulter. Alla projekt som cbi driver
ska även ha forskningsrelevans.
– Vi kan inte ta nyttoorienteringen för långt.
Till slut håller vi på med organisationsutveckling, och då är vi inte forskare längre. Ibland
måste vi ta ett steg tillbaka för att skapa den
kunskap som företagen sedan kan agera på.
I ett av cbi:s avslutade projekt, Innovationskraft i den skogsbaserade sektorn, undersöktes det kreativa klimatet och den innovativa
förmågan i skogsindustrin. Det var ett ettårigt
projekt som pågick huvudsakligen under 2009
och involverade nio nordiska bolag från skogssektorn, främst inom papper och massa.
Ambitionen har varit att studera och analysera sektorns möjligheter, problem och förmåga till förnyelse. Förhoppningen är även att
projektet ska leda till förändring i de medverkande företagen.
– Vi ville så ett frö i företagen som de sedan
kan jobba vidare med. Det har många av dem
också gjort, antingen på egen hand, eller med
hjälp av konsulter inom branschen. Det har
varit en hel del aha-upplevelser i företagen
under projektets gång.
Genom forskningsprojektet har företagen
fått svar på frågor som: Vad består den innobörjesson poängterar

som ingick i studien var
Södra Cell. Karin Emilsson var ansvarig för
projektet från Södra Cells sida.
– Resultatet var ganska förväntat. Vi hade
ett gott kreativt klimat, medan den innovativa
förmågan inte var särskilt hög. Södra Cell har
länge varit en bulkproducent av pappersmassa, och är inte vana att lansera nya produkter.
Därför är det inte konstigt att vi inte är så duktiga på det. Men vi måste bli det. Omvärlden
förändras, och konkurrensen ökar.
– Vi fick förslag på frågor vi bör titta närmare
på. Det har vi börjat göra nu. Vissa förändringar har vi redan genomfört, andra är under
diskussion, säger Karin Emilsson.
Hon menar att samarbetet med cbi har
fungerat bra, och kan tänka sig fler liknande
samarbetsprojekt med forskarvärlden. Södra
Cell har länge arbetat nära forskare när det
gäller fou, men inte tidigare själva blivit satta
under lupp på det här sättet.
– Jag tror det är bra att någon utifrån pekar
på brister. Det blir en oberoende värdering och
inte så mycket tyckande. Vi i Södra Cells ledningsgrupp är överens om hur vi ska gå vidare,
och det är ju en bra utgångspunkt när man vill
förändra något.
Det viktigaste rådet hon vill ge till företag
som är sugna på att inleda ett samarbete med
akademin, är att vara noggrann med samarbetsavtal redan från början.
– Det är viktigt att i förväg komma överens
om vilka rättigheter och skyldigheter respektive part ska ha. Bland annat för att täcka in det
som är sekretessbelagt. Då kan man också vara
tillräckligt öppen, vilket är viktigt för att få till
ett bra forskningssamarbete, säger Emilsson.

bild: Jennie Björk

cbi samarbetar i olika utsträckning med företag i alla sina forskningsprojekt. Grundtanken
är att producera handlingsbar kunskap som är
relevant för företagen. Det är ett något bredare
synsätt än att säga att forskningen ska ha nytta,
enligt Sofia Börjesson.
– Vi arbetar väldigt handgripligt i företagen. Graden av nytta varierar, och kan vara
märkbar på olika lång sikt, men tanken är att
forskningen alltid ska leda till någon form av
”impact”. Vi vill åstadkomma något konkret
med vår forskning och säkerställa att den har
en mening utanför akademin, säger hon.
– För oss på cbi är det här självklart. Men
inom managementforskningen är det inte
ovanligt att man är skeptisk till nyttobegreppet. Särskilt förr var det så. Om man ville vara
nyttig blev man direkt managementkonsult
och ”gick kapitalets ärenden”. Men det har
hänt en del de senaste tio åren, det är mycket
mer accepterat även inom vårt fält nu.

vativa förmågan av? Hurdant är vårt kreativa
klimat? Vilka utmaningar har vi? Och vad är vi
duktiga på? Generellt sett visade alla företag
bra värden på det kreativa klimatet, men något
lägre på den innovativa förmågan.
– Att organisera för innovation är ganska
komplext. Genom ett sådant här projekt blir
det mer konkret.
Efter själva undersökningen arrangerades
ett uppföljningsseminarium på respektive
företag. Forskarna redovisade hur företagen
hade presterat inom olika dimensioner, och
jämförde dem med övriga företag i gruppen.
– Under ett sådant seminarium tar vi inte
bara upp positiva saker, utan kan också peka
på exempelvis motstridigheter inom företaget.

Karin Emilsson är teknisk direktör på skogsföretaget Södra.

CBI
• Grundades 2007 och står för
Center for Business Innovation.
• Har sitt säte vid Teknikens ekonomi
och organisation, Chalmers.
• Finansieras av Vinnova, Chalmers
och partnerföretag.
www.cbi.chalmers.se

Södra Cell
• Ingår i skogskoncernen Södra, som
bland annat producerar pappersmassa, trävaror och biobränslen.
• Södra är en ekonomisk förening
med fler än 51 000 sydsvenska
skogsägare som medlemmar och
4 000 anställda.
www.sodra.com
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tema | Företagare med utländsk bakgrund

Tillväxtmöjligheter
och levebröd
text jonas gustafsson bild felice hapetzeder

Andelen företagare är större bland personer med utländsk bakgrund än
bland etniska svenskar. Är det här ett uttryck för integration och delaktighet? Eller kanske tvärtom för en diskriminerande svensk arbetsmarknad? Från offentligt håll satsas stora resurser på företagare med
utländsk bakgrund, och på att de ska ha samma möjligheter att växa
och utvecklas som andra företagare. Man ser en potential när det gäller integration och sysselsättning – men även för att öka handeln med
andra länder.

O

Sverige från krigets Balkan.
Under 1990-talets andra hälft startade han
en smidesverkstad i Malmö hamn. Kockums
hade lagt ned och det fanns ett vakuum att
fylla. Företaget gick bra och växte till som mest 100
anställda. Orhan var, enligt egen uppskattning, den
största kunden på sitt lokala bankkontor. När han ville
köpa upp ett annat företag frågade han banken om de
kunde stödja honom. Han fick ja, men var själv tvungen att stå för halva notan. Det normala i ett sådant fall
är annars att banken står för 80 procent och kunden
för 20 procent av investeringen.
Orhans historia är talande – finansiering är det som
brukar pekas ut som det absolut största problemet
för företagare med utländsk bakgrund. Vad beror det
på, och vad skiljer egentligen företagare med utländsk
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rhan kom till

bakgrund från andra företagare – om något? Att få ett
tillförlitligt svar på de frågorna är svårt. Ett problem är
att det saknas bra data. Ett annat är begreppsförvirringen: Företagare med utländsk bakgrund/härkomst.
Utlandsfödda företagare. Kosmopolitföretagare.
Nybyggare. Etniskt företagande. Transnationellt företagande. Invandrarföretagande. Alla förekommer, och
används mer eller mindre synonymt.
Ali Najib, kulturgeograf vid Uppsala universitet, är
en av pionjärerna inom svensk forskning om företagare med utländsk bakgrund. Han borde kunna skapa
reda i begreppen.
– När jag halkade in på det här området 1988–89
fanns det ingenting skrivet i Sverige. Folk skrattade
åt en: ”Vadå invandrarföretag?” Sedan bodde jag i
Sydafrika ett tag och när jag kom hem 1993 var situawww.esbri.se

definitioner av begreppen är ett annat problem. De
kan även ändra sig över tid. För några år sedan ändrade man till exempel definitionen av andra generationens invandrare. Tidigare räckte det med att en
förälder var född utomlands för att man skulle räknas
som andra generationens invandrare, numera ska
båda föräldrarna vara födda utomlands. Kronprinsessan Victoria räknas alltså sedan dess som helt svensk.
– Man måste veta vad man är ute efter när man forskar kring det här. I Sverige har vi ju använt begreppet
invandrarföretag, det var jag själv som började med det
i slutet av 1980-talet. Men då var det mest invandrade,
alltså utlandsfödda, personer det handlade om. Man
pratade inte så mycket om första och andra generationen. Sedan dess har det kommit en andra, och till och
med en tredje generation.
Najib tycker därför att begreppet företagare med
utländsk bakgrund, som har kommit starkt den sista
tiden, fungerar bra. När det gäller etniskt företagande,
som kanske framförallt används i anglosaxiska länder,
ställer han sig mer tveksam. Vilken etnisk grupp är det
som avses?
– Begreppet används ofta slarvigt, det kan ju vara
etniska svenskar man syftar på. I usa är det lite skillnad, där används begreppet etnicitet på ett annat sätt
och är inte lika laddat som här i Sverige.
Några begrepp som är ”inne” just nu i de här sammanhangen är globalisering, diaspora och transnationellt företagande. För tillfället intresserar sig Ali Najib
speciellt för det transnationella företagandet. Det
handlar om företagare med utländsk bakgrund som är
etablerade i både sitt nya och sitt gamla hemland. De
har en gränsöverskridande roll och ofta dubbla identiteter.
– Här finns ingen som helst statistik. Vill man få fram
något får man göra intervjuer. Det finns ganska många
sådana här företag i Sverige, framförallt inom import
och export. Jag har sett uppskattningar på att det
handlar om 200 miljarder per år i omsättning, så det
är en stor marknad. Och det är en grupp som kommer
fortsätta att öka, både i antal och betydelse.
Han menar att Sverige ligger efter inom det här
forskningsfältet, jämfört med bland annat usa och
England.

www.esbri.se

– Det finns till exempel
ingen svensk forskning
om företagande inom
olika etniska grupper.
Det är i princip förbjudet
att prata om etnicitet i
Sverige.
Najib håller med om
att finansieringen är
en svårighet för många
företagare med utländsk
bakgrund.
– En del har inga problem alls, men majoriteten har stora problem
med finansieringen. Det
kan nog bero på både
interna och externa
anledningar. Här behövs
mer stöd från offentligt
håll, åtminstone behövs
en ordentlig utredning.
Invandrarföretagare ska
inte gynnas i förhållande
till andra företagare, men
man bör i alla fall röja undan onödiga hinder. Om
man vill att de här företagen ska utvecklas behöver de
kunna få lån.
bild: Björn Babba Callius

tionen en helt annan. Flera forskare skrev om ämnet,
och myndigheter som scb och Nutek var intresserade,
säger Ali Najib.
Det var Najib som låg bakom att frågor formulerades, och att data om företag med utländsk bakgrund
numera redovisas i scb:s nyföretagarstatistik.
– Men trots att Sverige är bra
på statistik, finns en brist inom
det här området. Forskningen
får helt olika resultat beroende
på vilken statistik som används.
En del använder begreppet
utlandsfödd och får då bara
Ali Najib
med dem som är födda utanför
landet. Andra använder begreppet invandrarbakgrund, då får man även med andra
generationens invandrare. Jag har till och med sett
en del undersökningar enbart på dem med utländskt
medborgarskap.

från
itps (2007) uppger 15 procent
av företagarna med utländsk
härkomst att de startat eget
”på grund av arbetslöshet eller
risk för arbetslöshet”. Samma
siffra för etniska svenskar är 9
procent. Här ska dock nämnas
att 33 procent av personerna
Pernilla Andersson
med utländsk härkomst uppgav
att motivet till att starta företag var att ”få förverkliga
idéer”.
Pernilla Andersson la fram avhandlingen Four Essays
on Self-Employment 2006. I den visar hon att inkomstskillnaderna mellan olika företagargrupper är stora.
När Entré intervjuade Andersson i samband med
disputationen sa hon: ”Invandrarföretagare tjänar
betydligt sämre än sina infödda kollegor. Resultatet
är mycket tydligt, även om man konstanthåller för till
exempel bransch.”
Pernilla Andersson undersökte också hur utträdet ur
egenföretagande ser ut. Vilka grupper lämnar företagandet och vad gör de i stället?
”Även här finns stora skillnader mellan olika grupper av
egenföretagare. De infödda som
lämnar egenföretagandet går
ofta över till en anställning. De
icke-västliga invandrare som
lämnar egenföretagandet blir i
stället arbetslösa”, sa hon.
Lina Andersson
Lina Andersson, Växjö universitet, bekräftar den här bilden i sin avhandling i nationalekonomi från 2009, med titeln Essays on economic
outcomes of immigrants and homosexuals.
Hon visar också att egenföretagande går i arv bland
i en enkätundersökning

Tillväxtverkets antologi om företagare med utländsk bakgrund, Möjligheternas marknad, lanserades
på ett seminarium i Stockholm 28
maj 2010. Zoran Slavnic, forskare
vid Linköpings universitet, var en
av de medverkande författarna
som presenterade sina bidrag.

Det är i
princip
förbjudet
att prata
om etnicitet
i Sverige
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tema | Företagare med utländsk bakgrund
invandrare i större utsträckning än bland infödda
svenskar. Invandrare med egenföretagande fäder och
farfäder är mer benägna att starta eget än infödda med
samma förutsättningar.
En trolig orsak är att invandrare har starkare familjeband, interagerar mer med sina fäder och farfäder, och
tar intryck av dem på ett djupare sätt än infödda gör.
”Vill man öka företagandet bland invandrare är det
därför en bra strategi att främja företagande i nuvarande generation. Det får långvariga effekter”, sa Lina
Andersson när hon intervjuades för Entrés räkning.

Handel med
omvärlden
är grundpelaren för
det svenska
välståndet

tillväxtverket startade våren 2008 programmet Företagare med utländsk bakgrund på uppdrag av regeringen. Målet är att företag som drivs av personer med
utländsk bakgrund ska ges samma förutsättningar som
andra företag att växa och utvecklas.
Som en del i programmet släpptes nyligen antologin
Möjligheternas marknad. Författarna har bakgrund
inom ämnen som företagsekonomi, pedagogik, nationalekonomi, sociologi, ekonomisk historia och etnologi.
Åsa-Karin Engstrand, forskare
i arbetsvetenskap på Remeso
vid Linköpings universitet, är
redaktör.
Andreas Hatzigeorgiou, internationell handelsekonom vid
utrikesdepartementet, har skriAndreas Hatzigeorgiou
vit kapitlet Migrationens handelsfrämjande potential – samband, förklaringar och
möjligheter. Han är även projektledare för Kosmopolit,
en satsning på utlandsfödda som en handels- och investeringsfrämjande resurs.
– Handel med omvärlden är grundpelaren för det
svenska välståndet. När svenska företag får tillgång till
större marknader innebär det skalfördelar och annat
positivt för den svenska ekonomin. Problemet är att
handelspolitiken inte riktigt har hängt med i globaliseringen, säger han.
Det han kallar för informella friktioner, som beror på
bristande kunskap om utlandsmarknader, begränsar
handeln. Språkkunskap, förståelse för religion, kultur
och institutionella skillnader saknas, och leder till
högre kostnader för de företag som vill handla med
utlandet. Det är här personer med utländsk bakgrund
kommer in.
– De har unika kunskaper för att främja handeln.
De känner till affärskulturen, politiken, religionen och
språket i sitt tidigare hemland, säger Andreas Hatzigeorgiou.
Zoran Slavnic är forskare vid Remeso, Linköpings
universitet. Han har skrivit två kapitel i antologin, och
säger att han har velat vara praktisk och nyttig i sin
forskning, utan att för den skull trivialisera.
– Forskning och policy har gärna förklarat drivkraften bakom etniskt företagande med enbart etnicitet.
Jag har försökt undvika det förenklade synsättet i mina
studier, säger Zoran Slavnic.

återskapa sin trygghet genom att bara umgås med sina
landsmän. Eller så kan man anpassa sig helt till omgivningen och integrera sig.
Orhan gjorde på ett tredje sätt. Han använde sin
arbetsmoral, som han hade från början, för att skaffa
förtroende.
– Han underordnar sig inte värderingarna i Sverige.
Det är en viktig skillnad. Man är inte bara inbäddad i
sin etnicitet, utan också i den situation där marknaden
finns. Och den är inte bara lokal, utan kan även vara
regional, nationell eller kanske internationell.
Zoran Slavnic använder begreppen ”break-in” och
”break-out” i sin forskning. Break-in handlar i det här
fallet om att bryta sig in på en marknad, då ofta lokal.
Break-out om att bryta sig ut från den lokala marknaden, till nya geografiska platser eller in på nya nischer.
Orhan lyckades alltså mycket bra med att bryta sig in
på marknaden när han startade sitt företag.
– Han klarade sig väldigt väl under sin break-in,
framförallt på grund av sitt sätt att behandla sina kunder. Och tack vare sitt nätverk som han skaffade på
affärsmässiga grunder, snarare än etniska.
zoran slavnic träffade Orhan första gången 2005. Då
hade han fem anställda. Som mest hade han över 100
anställda.
– När vi träffades igen 2009, ett år efter den finansiella krisen, hade han fått skära ned till 30–35 anställda.
Han hade varit på väg att göra sin break-out, men
bland annat situationen på marknaden hindrade
honom.
Efter beskedet att han var tvungen att samfinansiera
sin investering till hälften ville Orhan byta bank, men
blev till slut kvar som kund. Fast han säger att ”…bitterheten blev kvar, för jag vet att om ett svenskt företag
hade frågat dem skulle de ha fått 80:20.”
– För Orhan har etniciteten aldrig varit en drivkraft,
utan snarare ett hinder. Andra aktörer spelar på hans
etnicitet. Den blir ett hinder i hans utveckling.
Det är alltså inget lätt ämne, och det finns inga
enkla, självklara svar. Bland annat på grund av snåriga
begrepp och definitioner. Men givetvis också för att det
inte finns en typ av företagare med utländsk bakgrund,
inte en typ av ”invandrarföretag”. En del företag växer,
blir gaseller och bidrar avsevärt till sysselsättning och
samhällstillväxt. Andra förblir levebrödsföretag. Oavsett om de drivs av personer med utländsk bakgrund
eller inte.
– Sverige har en stor resurs här. Många ser bara problemen, i stället för att fokusera på de positiva aspekterna, säger Ali Najib.

En längre version av denna artikel
finns att läsa på www.esbri.se/utland
Antologin finns att ladda ner gratis på
www.tillvaxtverket.se

det är slavnic som berättar historien om Orhan och
hans smidesverkstad i Malmö. Om man hårddrar det
finns det två möjligheter till framgång i ett nytt hemland, menar Slavnic. Antingen kan man sluta sig och
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Kringgå diskriminering
med eget företag

Intelligenta företagare
väcker debatt

Catarina Lundqvist har lagt fram sin avhandling
Möjligheternas horisont – Etnicitet, utbildning och
arbete i ungas berättelser om karriärer vid Linköpings universitet. I den har hon följt unga med
utländsk bakgrund under deras sista år i gymnasiet. Lundqvist intresserar sig för hur ungdomarna
ser på sin framtid, utbildning och arbete, vilka
karriärval de kommer att göra och hur de ser på
övergången till vuxenvärlden.
Hon visar bland annat att ungdomarnas etnicitet bidrar till deras uppfattning om vilka val som
står till buds för dem i samhället. De är medvetna
om att de som ”invandrare” har en sämre position
på arbetsmarknaden.
Ett möjligt karriärval som ungdomarna lyfter
fram är eget företagande. Några av dem som
Lundqvist har samtalat med beskriver eget företagande som ett sätt att kringgå diskriminering
på arbetsmarknaden: ”… med eget företag så
behöver du inte tänka på att du kanske inte får
arbete som invandrare”, skriver hon. Hon fortsätter: ”Några av killarna talar om eget företagande
inom restaurangbranschen som en sannolik men
inte önskad framtid”. I det här fallet ses egenföretagande alltså mer som en utväg när ingen annan
bjuds: ”Som ett skyddsnät och reservalternativ
som man tvingas tillgripa om man inte får något
annat arbete”.
Andra ser företagandet i ett mer positivt sken,
som en önskad framtid och som en inkluderingsstrategi. Då handlar det främst om eget företagande inom branscher där de också skulle kunna
tänka sig att vara anställda. [jg]

Lars Kolvereid och Evgueni Vinogradov har rört
upp många känslor med sin artikel Home country
national intelligence and self-employment rates
among immigrants in Norway som publicerats i
tidskriften Intelligence (nr 1, vol 38, 2010). De har
jämfört mätningar av så kallad nationell IQ med
egenföretagande hos människor som invandrat
till Norge från 117 olika länder. Studien visar ett
samband mellan högt IQ-tal och företagsamhet.
Kritiker hävdar att forskningen kan öka fördomarna mot enskilda etniska grupper, som inte
placerar sig så högt varken på IQ-listan eller som
företagare. Kolvereid och Vinogradov håller inte
med. I sina slutsatser diskuterar de bland annat
hur biståndsarbete i utvecklingsländer och utbildningsinsatser i Norge kan öka den entreprenöriella
aktiviteten i de minst företagsamma grupperna.
Lars Kolvereid ser positivt på den debatt som artikeln har skapat kring användningen av IQ-tester:
- Jag menar att det borde vara förbjudet att
använda IQ-test i samband med nyanställningar.
De diskriminerar utifrån etnicitet, religion och kön,
säger han. [åk]

kontakta catarina.lundqvist@isv.liu.se

kontakta lars.kolvereid@hibo.no

Esbri samarbetar
med USAs ambassad
Under våren och försommaren 2010 har Esbri,
tillsammans med amerikanska ambassaden och
ambassadör Barzun, arrangerat två seminarier och
en konferens på temat företagare med utländsk
bakgrund. Tanken var att främja utbyte av idéer
och praxis mellan Sverige och USA inom området.
Bakgrunden är president Barack Obamas initiativ
till ett toppmöte kring entreprenörskap, med särskilt fokus på dessa frågor. Till detta möte skickades Ashar Saeed som representant för Sverige.
Han delade också med sig av sina erfarenheter vid
seminarierna som arrangerades i Stockholm. [jg]

läs mer på esbribloggen.blogspot.com

Läs mer om företagare
med utländsk bakgrund:
Saeid Abbasian: Integration på egen hand
– En studie av invandrade kvinnoföretagare.
Avhandling, Uppsala universitet, 2004
Karin Berglund: Jakten på Entreprenörer – Om
öppningar och låsningar i Entreprenörskapsdiskursen. Avhandling, Mälardalens högskola, 2007
Benson Honig, Israel Drori och Barbara
Carmichael: Transnational and Immigrant Entrepreneurship in a Globalized World. University of
Toronto Press, 2010 (Läs boktipset på sidan 23)
Robert Kloosterman och Jan Rath: Immigrant
Entrepreneurs: Venturing Abroad in the Age of
Globalization. Berg, 2003
Erik Ljungar: Levebröd eller entreprenörskap?
Om utlandsfödda personers företagande i Sverige.
Avhandling, Stockholms universitet, 2007
Ali Najib: Myten om invandrarföretaget
– En jämförelse mellan invandrarföretagande
och övrigt företagande i Sverige. Nutek, 1999
Oscar Pripp: Företagande i minoritet – Om
etnicitet, strategier och resurser bland assyrier
och syrianer i Södertälje. Avhandling, Stockholms
universitet, 2001
AnnaLee Saxenian: The New Argonauts:
Regional Advantage in a Global Economy.
Harvard University Press, 2006

Entrepreneurship Theory and Practice, nr 5,
vol 33, 2009. Specialnummer om transnationellt
entreprenörskap
www.aretsnybyggare.se
www.ifs.a.se
www.isv.liu.se/remeso
www.ud.se/kosmopolit
Fler lästips finns på www.esbri.se/utland
Kunskapsbanken rymmer en rad forskningsbaserade artiklar om företagare med utländsk
bakgrund: www.esbri.se/kunskapsbank

I Sverige jobbar

200.000
i företag som drivs av personer
med utländsk bakgrund
Källa: Klinthäll & Urban i antologin
Möjligheternas marknad, Tillväxtverket, 2010

www.esbri.se
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porträttet | Josh Lerner
prisade josh lerner vet varför policysatsningar misslyckas:

»Jag lär av entreprenörerna«
text & bild åse karlén

Harvardprofessorn Josh Lerner har kallats
”superstjärna inom nationalekonomin”. Samtidigt avslöjar han villigt att han en gång i tiden
avböjde aktier i ett nystartat Yahoo. 26 maj
mottog han 2010 års Global Award for Entrepreneurship Research i Stockholm.
malmö , göteborg och lund . Seminarier, möten
och prisceremoni. Professor Josh Lerner har
ett hektiskt schema under sin Sverigevistelse.
Dessutom vill han gärna hinna visa Stockholm för sina föräldrar som följt med för att
se honom ta emot priset. Entré fick ändå en
pratstund med Lerner om entreprenörskap,
riskkapital och kopplingen till innovationspolitik och tillväxt.
Josh Lerner växte upp i Chicago och gick
på Yale College. Efter examen arbetade han
bland annat för kongressen i Washington
dc, med frågor som rörde högteknologiska
företag, tekniköverföring från universiteten
samt industripolitik. Den unge Josh fick upp
ögonen för det som fortfarande är hans stora
forskningsintresse.
– På den tiden fanns det inte så mycket kunskap inom det här området. Till stor del handlade det om att försöka möta konkurrensen
från Japan, berättar Josh Lerner.
– Vi visste inte hur innovationspolicys bör
utformas, eller hur privata marknadsmekanismer fungerade. Jag såg det som en stor möjlighet att lära mig mer.
lerner började som doktorand i nationalekonomi på Harvard University. 1992 disputerade
han på en avhandling som bland annat handlar om riskkapital.
– Entreprenörskap och innovationer påverkar hela samhället. Dessutom är de kul fenomen! Entreprenörer är intressanta människor
som sysslar med alla möjliga grejer. Jag lär mig
massor av att interagera med dem.
Länge var entreprenörskap ett understuderat ämne, anser Josh Lerner. Nu har det fått ett
uppsving, och det är mycket positivt.
– Fältet har verkligen blomstrat de senaste
tio åren. Unga människor, med forskningsbakgrunder inom till exempel sociologi och
finansiering, har bidragit med väldigt seriösa
studier.
– Det är lätt att komma över data som rör
entreprenöriell finansiering, nätverk och
arbetsmarknaden, och därför har vi sett
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I sin pågående forskning har Josh Lerner skiftat fokus från det formella riskkapitalet, till det informella. Nu är det affärsänglar som
gäller. Tillsammans med forskarkollegor undersöker han empiriskt hur änglarna påverkar utvecklingen i de företag som de väljer
att investera i.

mycket sådan forskning. Frågor som ”Hur får
man egentligen en idé?” och ”Vad är det som
entreprenören gör annorlunda jämfört med
alla andra?” är svårare att komma åt, och därför inte lika flitigt studerade. Men de är oerhört
viktiga.
Själv intresserar sig Josh Lerner alltså främst
för hur riskkapitalmarknaden fungerar, och för
hur entreprenörsvänliga miljöer ser ut. Han
har inget emot statligt stöd, men menar att
det ofta blir felriktat.
– I många länder har man lanserat diverse
ogenomtänkta program, som går i alla riktningar. De stimulerar inte entreprenörskap, för
de utgår inte från entreprenörernas behov.
– Sedan finns det andra länder som har

lyckats bättre med sin innovationspolicy, och
som man gör klokt i att benchmarka sig emot.
Israel, Nya Zeeland, Kina och usa är några
exempel.
I sin senaste bok, Boulevard of Broken
Dreams, diskuterar Lerner bland annat olika
fallgropar i statliga innovationsprogram. Han
beskriver också framväxten av venture capitalmarknaden i Silicon Valley.
– Många tror att Silicon Valley byggts upp
av ett gäng företagsamma cowboys, men det
stämmer inte riktigt. Offentliga medel spelade
en viktig roll i början, för att få igång det tidiga riskkapitalet och nätverket runt omkring:
jurister, revisorer och andra.
Genom att kratta manegen kan staten

www.esbri.se

underlätta för entreprenörerna. Josh Lerner nämner skatter som ett viktigt område.
Arbetskraftens rörlighet är ett annat.
– Ett exempel på detta är Fedex. Det är
ett företag som varit helt beroende av att
kunna anställa och avskeda, i goda respektive dåliga tider. I och med att arbetskraften
varit så flexibel har de successivt kunnat
bygga upp organisationen.
Lerner menar också att det måste vara
tillåtet att misslyckas med sin entreprenöriella satsning. Annars är det få som vågar
pröva sina vingar.
y tterligare en av hans käpphästar är att
policyskaparna måste lyssna på marknaden. Optimistiska satsningar för att skapa
en ”BioValley” i Malaysia, ett högteknologiskt kluster i Bretagne och ett nytt Google
i Iowa blev till dyrköpta erfarenheter. Det
visade sig nämligen att det nödvändiga
institutionella ramverket – och de entreprenöriella incitamenten – saknades på
dessa platser.
– På många håll tycker man att det är
kul och spännande att ösa ut pengar. Det
ger ju positiva vibbar. Men om miljön inte
är rätt blir det ingen ökad entreprenöriell
aktivitet. Det spelar ingen roll hur mycket
pengar man satsar.
– Riskkapital kan boosta innovationer –
javisst. Men man måste vara medveten om
att det inte är lätt. Och för att bygga kluster
krävs massor av tålamod. Det kan ta decennier, säger Josh Lerner.
Hur var det då med Yahoo? Jo, Josh Lerner
hade en student som var involverad i författandet av Yahoos första affärsplan. Lerner
hjälpte till och blev erbjuden gratisaktier i
utbyte. Han valde att tacka nej…

kontakta josh@hbs.edu

mer om josh
Namn: Josh Lerner
Ålder: 50 år
Bakgrund: Collegeexamen från Yale 1982. Doktorerade i nationalekonomi vid Harvard University 1992.
Innehar professuren Jacob H. Schiff Professor of
Investment Banking vid Harvard Business School
sedan 2001. Har bland annat skrivit boken Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost
Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed —
and What to Do About It (Princeton University Press,
2009).
Aktuell: Som årets mottagare av Global Award for
Entrepreneurship Research. Priset delas ut av Entreprenörskapsforum, IFN och Tillväxtverket. Det består
av 100 000 euro och statyetten ”Guds hand” av Carl
Milles. Fler artiklar om Lerner och priset finns på
www.esbri.se och www.e-award.org

www.esbri.se

Sanden blev till guld
med öppen innovation
Björn Remneland har skrivit en svensk introduktion till fenomenet öppen innovation.
Boken har fått den föredömligt korta och
koncisa titeln Öppen innovation. Remneland
konstaterar att allt fler företag bjuder in
utomstående aktörer att delta i utvecklingsarbetet. Detta kan stärka den interna effektiviteten och förbättra innovationernas kvalitet,
anser han. Begreppet öppen innovation har
också börjat få fäste inom akademin. I boken
diskuterar Remneland fenomenet, och relaterar det till begrepp som crowdsourcing, sociala
nätverk, prosument och öppen källkod. Silicon
Valley är en plats där många dörrar står öppna
för innovationsflöden, och de flesta känner
väl till det nätbaserade och användardrivna
uppslagsverket Wikipedia. Men författaren
redovisar också mer oväntade exempel. Ett
av dem är guldgrävarföretaget Goldcorp som
i slutet av 1990-talet hade stora ekonomiska
problem. Branschen är traditionellt sett ganska hemlig, men Goldcorp bestämde sig för
att ändra på detta. Man la ut en massa geologisk information, upprättade en prispott om
totalt 575 000 dollar och bad om nya och mer
effektiva metoder för framtida borrningar.
Inom kort rasslade idéer in från geologer, men
även studenter, konsulter, matematiker och
militärer antog utmaningen. Och deras förslag
på borrmål var inte så dumma. I dag är Goldcorp ett av de mest framgångsrika företagen i
sin bransch, enligt Björn Remneland. [åk]

Kemiföretag
släpper in innovatörer
Litteraturen om öppen innovation måste
kompletteras med forskning om de utmaningar som företag möter när de tar hjälp av
externa parter för att lösa FoU-problem. Det
skriver Jan Henrik Sieg, Martin W Wallin och
Georg von Krogh i Managerial challenges in
open innovation: a study of innovation intermediation in the chemical industry. Artikeln
har publicerats i R&D Management, nr 3, vol
40, 2010. Författarna har undersökt sju kemiföretag som arbetar med samma innovationsintermediär. De fann tre utmaningar som återkom i samtliga företag. Den första handlade
om att värva forskare som ville arbeta med
innovationsintermediären. Den andra rörde
valet av FoU-problem att arbeta med. Och
den tredje utmaningen bestod i att formulera
problemen så att de ledde till nyskapande
lösningar. [åk]

kontakta mwallin@ethz.ch

kontakta bjorn.remneland@handels.gu.se

Begreppet öppen innovation myntades
2003 av Henry Chesbrough, professor
vid University of California, Berkeley
Källa: Wikipedia
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Västerländska metoder för kunskapsöverföring har liten framgång i utvecklingsländer. Biståndsaktörer och andra som arbetar med näringslivsutveckling måste
frigöra sig från bilden av hur det förväntas fungera, och i stället förhålla sig till
den verklighet som finns på plats. Det menar filosofie doktor Astrid Szogs.

Kunskap tar
andra vägar
i Tanzania
text anna-karin florén bild ulrika oredsson

Technology Transfer and
Technological Capability Building in Informal
Firms in Tanzania belyser Astrid Szogs hur
kontakter mellan informella småföretag och
universitet kan stärka kunskaps- och teknologiöverföring – och därmed bidra till att öka den
ekonomiska aktiviteten i utvecklingsländer.
Szogs undersöker tre olika metoder för att
stärka kunskapsöverföringen: studentprojekt,
inkubatorer och Gatsbyklubbar, en form av
företagsnätverk. Studien bygger på en enkätundersökning, och på intervjuer med företagare, lokala experter samt representanter från
universitet, ideella organisationer och kluster.
Men Szogs har också gjort fördjupade fallstudier av samarbetet mellan några informella
företag i Tanzania och universitetet i Dar Es
Salaam.
– När Sida och andra biståndsorganisationer vill stärka det inhemska näringslivet i
utvecklingsländer försöker de direktöverföra

västerländska modeller, som inkubatorer och
samarbeten mellan universitet och småföretagare, säger Astrid Szogs.
– Men med koncept som är utvecklade i en
helt annan kontext uteblir effekten. Förutsättningarna i Tanzania ser annorlunda ut än det
vi är vana vid.

i s i n av h a n d l i n g
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tekniköverföring går till
i utvecklingsländer är fortfarande begränsade.
Ofta saknas också viktiga kunskapsresurser,
som tillgång till data och information om företagen; hur många de är, var de är verksamma
och med vad de arbetar. Det finns till exempel
ingen databas med de 99 företag som tillfrågades i Szogs enkät.
I Tanzania, liksom i många andra utvecklingsländer, är en överväldigande majoritet
av företagen informella. Det betyder att de är
oregistrerade och verkar utanför de formella
ekonomiska strukturerna.

kunskaperna om hur

Astrid Szogs har lagt fram sin avhandling vid Lunds universitet.
Numera är hon verksam vid tankesmedjan African Technology
Policy Studies i Tanzania.

www.esbri.se

Genom nätverken får företagarna kontakt med varandra

Ett kännetecken för den informella ekonomin är att företagen anpassar verksamheten
från år till år, utifrån rådande marknadsläge.
Ett företag kan ena året ägna sig åt att sälja ris,
för att året efter sälja mediciner och det tredje
året laga trummor.
– Företagen är sällan experter på en specifik bransch. Det går inte att kategorisera dem
enligt västerländsk modell. Det är svårt, om
inte omöjligt, att uttala sig om sektorsspecifika
beteendemönster, säger Astrid Szogs.
– För att hitta metoder för innovationsbyggnad som passar de här företagen måste vi som
arbetar med näringslivsutveckling frigöra oss
från bilden av hur det förväntas fungera. Vi
behöver hitta sätt att förhålla oss till den verklighet som finns på plats.
– Ett system för hur teknologi- och kunskapsöverföring bedrivs måste skapas i dialog
med de lokala aktörerna.
dock inte helt förkasta de
västerländska modellerna för utveckling av
småföretag. De kan fungera som utgångspunkt
för nya teorier kring hur man bygger innovationsstrukturer i utvecklingsländer. Men först
behövs fler studier som antar ett underifrån-

astrid szogs vill

perspektiv, och som tittar närmare på hur inlärningsprocesser går till i utvecklingsländer.
Den enda metoden för kunskaps- och teknologiöverföring som är riktigt framgångsrik
enligt avhandlingen är Gatsbyklubbar. Det är
en form av nätverk eller kluster som ger företagen tillgång till viss struktur som e-postadresser
och finansiering. De organiserar också workshops och utbildningar.
det finns se x Gatsbyklubbar i Tanzania. De
verkar lokalt eller regionalt, vilket är värdefullt
då universitetet i Dar Es Salaam har svårt att
upprätthålla kontinuerlig kontakt med företag
på landsbygden på grund av bristfälliga kommunikationsmöjligheter. Den största klubben
har 150 medlemmar.
– Överföringsprocessen i Tanzania är organisatoriskt mer komplex än vad vi är vana vid,
med fler inblandade aktörer. Därför fungerar
ett flexibelt nätverk bättre än de mer enkelriktade samarbeten som drivs av universiteten.
– Genom nätverken får företagarna kontakt
med varandra, och med betydelsefulla organisationer som kan bidra till deras utveckling.

kontakta astridszogs@gmail.com

informella företag
Företag som verkar inom den informella ekonomin är vanligen de största arbetsgivarna i
utvecklingsländerna. Informella företag finns
inom alla sektorer men utanför statlig kontroll, de är oregistrerade och oreglerade. Den
informella ekonomin brukar definieras som
ekonomisk aktivitet som inte är mätt eller
registrerad och som i någon mening kan vara
illegal. Den domineras av enskilda entreprenörer, familjeföretag eller små grupper som kan
organisera sig tillsammans för att producera
och sälja sina produkter..

gatsbyklubbar
Gatsbyklubbar är ett alternativ eller komplement till inkubatorprogram för mindre
företag inom den informella ekonomin i Tanzania. Klubbarna kan erbjuda vissa tjänster,
till exempel tillgång till e-post, workshops
och utbildning. Än viktigare är möjligheten
till nätverkande bland medlemsföretag och
organisationer inom en region. I Tanzania
finns sex Gatsbyklubbar som har kontakt med
universitetet genom en koordinator.

Fyra vägar
bär till exit

Kung Orre samlade
leksugna industrimän

Olika syn på tillväxt
i teori och praktik

Inom entreprenörskapsforskningen är det många
som intresserar sig för hur företag startas. Hur
företag avslutas är inte lika välstuderat. Det skriver Karl Wennberg, Johan Wiklund, Dawn R DeTienne och Melissa S Cardon i artikeln Reconceptualizing entrepreneurial exit: Divergent exit routes
and their drivers. Den har publicerats i Journal of
Business Venturing (nr 4, vol 25, 2010). Författarna följer över 1 700 svenska företag och dess
grundare under åtta år. Inom gruppen finns både
lyckade och mindre lyckade fall. De finner fyra
tänkbara exit-vägar som beror på faktorer som
entreprenörens erfarenhet, utbildning eller ålder.
Beslutet att avsluta företaget kan också handla
om en vilja att ta ett annat jobb eller att återinvestera pengarna i ett annat projekt. Klart är i alla
fall att målet inte alltid är vinstmaximering när
företag säljs eller läggs ner. [åk]

Therese Nordlund Edvinssons bok Broderskap i
näringslivet – En studie om homosocialitet i Kung
Orres Jaktklubb 1890–1960 (Sekel bokförlag, 2010)
ger en fascinerande inblick i ett slutet manssällskap. Bankdirektören Marcus Wallenberg var en av
medlemmarna, övriga ingick också i näringslivets
elit. De var ingenjörer, industrimän och disponenter – men inom jaktklubben gick de under namn
som Krokodilen, Prisse, Krutlurken och Tveskägget. Nordlund Edvinsson konstaterar att svenskt
näringsliv domineras av män än i dag. Hon menar
därför att det är angeläget att ta reda på hur män
byggde – och bygger – informella nätverk. Klubben fick med tiden ett par kvinnliga medlemmar.
Den första var Marianne Wallenberg, Marcus fru.
Hon fick ett maskuliniserat smeknamn: Marcusinnan. Och trots att hon var en skicklig jägare blev
hon främst en flirtig prydnad i klubben. [åk]

”Business Growth” – Do Practitioners and Scholars
Really Talk About the Same Thing? Leona Achtenhagen, Lucia Naldi och Leif Melin ställer frågan i
tidskriften Entrepreneurship Theory and Practice
(nr 2, vol 34, 2010). De menar att tillväxt betyder
olika saker för entreprenörer och akademiker.
Detta är problematiskt, skriver de, med tanke på
att entreprenörskap är ett forskningsfält som har
stark koppling till utövarna. Enligt författarna är
tillväxt en komplex fråga för företagare.
I entreprenörernas ögon handlar det till stor del
om intern utveckling som ökar företagets värde.
Inom forskarvärlden har man i stället oftast
intresserat sig för de tillväxttecken som är lätta
att mäta och studera. Detsamma gäller inom
policyvärlden: där är det nya arbetstillfällen som
räknas. Forskarna föreslår bland annat olika tillväxtmått i olika typer av företag. [åk]

kontakta jwiklund@syr.edu

kontakta therese.nordlund@ekohist.su.se

kontakta acle@ihh.hj.se

www.esbri.se
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Företag som ingår i nätverk med matchade medlemmar,
stora styrgrupper och anpassad kompensation presterar
mer innovativt. Särskilt om det är företagarna själva som
tagit initiativ till nätverket.

bild: ltu

Stora
styrgrupper
givande
för nätverk
text christina eriksson

Från företagens sida är det viktigt att undersöka olika
nätverk, och aktivt välja i vilket man ska bli medlem, säger
ekonomie doktor Sara Thorgren. Hon är verksam vid Luleå
tekniska universitet.

vä r d e s k a pa n d e företagsnätverk, så kallade
interorganisatoriska relationer (ior), blir allt
vanligare när företag vill öka sina innovativa
prestationer. Sara Thorgrens avhandling Synthesizing Value Creation in ior: s for Innovation
– Six studies and a stretch of perspective from
the specific to the general syftar till att ge en
ökad förståelse för nätverkande mellan företag. Avhandlingen är en sammanläggning av
sex separata artiklar med olika medförfattare.
Artiklarna tar upp flera konkreta frågeställningar med fokus på olika aspekter av ior.
Detta med hjälp av kvantitativa, kvalitativa
och konceptuella metoder.
– Jag har särskilt tittat på strategiska smenätverk. De är avsiktliga och formella grupperingar som består av företag i samma bransch.
Företagen finns i samma geografiska område
och samverkar för specifika affärssyften, säger
Sara Thorgren.

variera i storlek, från fem företag till femtio. I en artikel identifieras och testas viktiga faktorer för innovativa prestationer
i nätverken.
– Efter en litteraturöversikt har vi identifierat tre framträdande designtyper. Vi har formulerat hypoteser om hur dessa ser ut i relation till innovativ prestation i nätverket. De tre
designtyperna är nätverkets sammansättning,
formation och styrning. Inom dem finns flera
olika delfaktorer.
För sammansättning testas nätverkets stornätverken kan
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lek. För formation testas vem som tagit initiativet till nätverket: företagen eller en extern
partner. Resultaten visar att stora nätverk
innebär stora fördelar för medlemsföretagen.
– Plattformen för support och resurser blir
större. Fler möjligheter uppstår för företagen
om många är med i nätverket. När det gäller
formationen är det bättre om företagen själva
initierat nätverket.
för att identifiera sammansättningen inom strategiska nätverk, är
styrning. Nätverkens styrgrupper verkar bland
annat för att koordinera aktiviteter.
– De identifierar affärsmässiga möjligheter och bygger upp legitimitet hos nätverket.
De ska även uppmuntra aktiviteter som kan
vara gynnande för de deltagande företagen. Ju
större styrgrupp, desto fler potentiella affärsmöjligheter kan upptäckas och exploateras.
En annan artikel i avhandlingen går närmare
in på styrgrupper. De som sitter i styrgruppen
kan vara både representanter från företagen
och externa personer, såsom rådgivare eller
konsulter.
– Det är viktigt att de arbetar för hela nätverkets bästa. Men det är också viktigt att
styrgruppen kompenseras på olika sätt. Särskilt när det är få företagsrepresentanter som
ingår.
– Kompensationen påverkar hela nätverkets prestationer, och den måste anpassas till
situationen.

d e n t r e d j e fa k to r n

en övergripande slutsats i avhandlingen är
att det från företagens sida är viktigt att hitta
matchande partners när man ska arbeta tillsammans i formella nätverk.
– Detta gäller dels de förmågor företaget har,
dels dess organisationskultur. Förmågorna
bör vara så olika som möjligt så att man kan
ha ett utbyte av varandra. Däremot bör organisationskulturen vara så lika som möjligt.
Med matchningar som dessa kan man öka
prestationerna inom nätverket, säger Sara
Thorgren.

kontakta sara.thorgren@ltu.se

5 tips till nätverkare
1. Ju fler medlemmar i ett nätverk, desto
bättre för företagens innovativa prestationer.
2. Skapa stora styrgrupper för att bredda
analyser av affärsmöjligheter.
3. Anpassa kompensationen till situationen.
4. Välj företagspartners som matchar varandra.
5. Utveckla den sociala biten i nätverken – bygg
upp förtroende mellan deltagarna. Det är
fruktbart för nya affärsmöjligheter.

www.esbri.se

esbrinytt

Amar Bhidé
gästade Esbri
text christina eriksson bild magnus aronsson
Under ett par veckor i månadsskiftet maj-juni
hade vi celebert besök av Amar Bhidé. Han är
gästprofessor vid Harvard Kennedy School of
Government i USA.
under sin vistelse på Esbri har Bhidé besökt
finans- och näringsdepartementen, samt haft
möten och seminarier med en rad olika riksdagsledamöter och policyskapare. Han har
bland annat presenterat innehåll ur sin bok
The Venturesome Economy – How Innovation

83%

av Entréläsarna har
direkt eller indirekt
nytta av tidningen i
sitt arbete. Det visar
en läsarundersökning
som Esbri har genomfört nu under våren.

www.esbri.se

Sustains Prosperity in a More Connected World
som kom 2008.
I oktober 2010 är Amar Bhidé aktuell med
en ny bok: A Call for Judgement. Till följd av
den finansiella krisen har frågor väckts om
hållbarheten i det ekonomiska systemet. I
boken föreslår Bhidé hur obalansen mellan
den resultatdrivna finansiella sektorn och
den innovationsdrivna ”riktiga” ekonomin,
kan korrigeras. Till den riktiga ekonomin räknar han allt utanför den finansiella sektorn, till

»Man ska
prova tidigt,
det brukar
jag säga till
dagisfröknarna också«
Karl Wennberg, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, om vikten av att skaffa
sig erfarenheter av företagande. Läs mer på
esbribloggen.blogspot.com

exempel entreprenörer och produktion. Han
menar att dramatiska förändringar inte är upp
till bankerna att genomföra.
– Bankerna bör ägna sig åt simpla saker, som
att ge ut lån. Ingenting annat. De är ekonomins
blod, och om de börjar spekulera och stöter på
problem skadar det inte bara dem, utan ekonomin i stort, säger Amar Bhidé.
Vi porträtterade Amar Bhidé i Entré nr
4-2008, och har också skrivit om hans böcker.
Du hittar artiklarna på www.esbri.se

Gammal är äldst
Estrad, den öppna föreläsningsserie som Esbri
har arrangerat sedan 1997, bara ökar i popularitet.
Under våren har vi arrangerat fem föreläsningar
om avknoppningar, teamföretagande, born globals, kreativitet samt vikten av att ompröva sin
affärsidé tills man hittat rätt. I snitt deltog 132
personer vid varje föreläsning. Tre av fyra tyckte
att föreläsningen var bra eller mycket bra. Och
dessutom har vi över 700 registrerade användare
som tar del av Estrad via webb-tv. Har du missat någon föreläsning? Sedan 2001 har vi skrivit
utförliga referat som finns på webben. De 30
senaste föreläsningarna kan du dessutom se som
webb-tv. Välkommen till www.esbri.se
e n t r é 2 • 2010 |
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boktips

Umeå universitets
samhällsvetenskapliga
fakultet delar varje år
ut ett pedagogiskt pris.
Årets pristagare är
marlene johansson ,
doktorand inom entreprenörskap vid Handelshögskolan, Umeå
universitet. Prissumman är på 30 000
kronor. Johansson får även Handelshögskolans pedagogiska pris för 2010.
Docent johan gaddefors har tillträtt en
ny anställning som universitetslektor i
entreprenörskap vid slu i Uppsala.
alexander styhre är nybliven professor
i företagsekonomi vid Handelshögskolan
vid Göteborgs universitet. Tjänsten har
särskild inriktning mot organisation och
management. Styhre forskar och undervisar framförallt om kunskapsintensiva
företag, innovation och produktutveckling.

Högskolan i Jönköping har utsett fyra
nya hedersdoktorer. Två av namnen är
välkända inom entreprenörskapskretsar:
david audretsch och candida brush .

titel Smart Growth – Building
an Enduring Business by Managing the Risks of Growth
författare Edward D Hess
förlag Columbia Business
School Publishing
isbn 978-0-231-15050-7

Väx eller dö. I kvartalskapitalismens tid
har tillväxt blivit ett mantra. Särskilt aktiemarknaden ställer stora krav på att företag
ska växa. Det här är en farlig inställning,
menar Edward Hess i Smart Growth – Building an Enduring Business by Managing the
Risks of Growth. Hans råd är att fokusera på
tillväxt som betyder något – att bli bättre på
det man gör, och skapa verkligt värde – i stället för att bara satsa på att växa i storlek och
öka vinsten per aktie. Hess inställning är att
företag kan växa på ett hälsosamt sätt som är
hållbart för alla inblandade, även för samhället i stort. I boken tar han hänsyn till sådant
som organisation, ledarskap, medarbetarengagemang och gruppdynamik. Riktig tillväxt,
menar Hess, innebär komplexa förändringar,
entreprenöriellt handlande, experimentellt
lärande och riskhantering. [jg]

titel The Future of Innovation
redaktörer Bettina von
Stamm & Anna Trifilova
förlag Gower
isbn 978-0-566-09213-8

The Future of Innovation är en annorlunda
bok. Redaktörerna Bettina von Stamm och
Anna Trifilova har formulerat en enkel fråga:
”Hur ser du på framtiden för innovation?”
De har sedan ställt den till hundratals människor i närmare 60 länder. 200 av svaren
finns med i boken, och minst 150 till finns på
www.thefutureofinnovation.org. Till boken
har forskare, företagare, konsulter, författare,
redaktörer samt representanter för stiftelser
och offentliga organ bidragit. Samtliga har
fått formulera sina tankar i max 500 ord.
En av de nordiska författarna är Bengt-Åke
Lundvall. Han skriver: ”Innovation frodas
när vetenskap möter praktisk erfarenhet”
och menar att det även gäller inom traditionella sektorer som livsmedel, textil och möbler. Det innebär att företags fou-avdelningar
måste nätverka med externa aktörer. [åk]

Ekonomhistorikern lennart schön ,
Lunds universitet, är nyinvald ledamot i
Iva. Schön intresserar sig bland annat för
teknikskiften, kriser och innovation.
Professor jarna

heinonen

och docent

ulla hytti , Handelshögskolan i Åbo, har

beviljats ett anslag på 300 000 euro av
Tekes. Anslaget är för ett forskningsprojekt
om innovationer inom privata och offentliga hälsovårdsorganisationer.

Redan de gamla mesopotamierna…
Entreprenörskap är ett ord på var mans och
kvinnas tunga sedan några år tillbaka. Men
fenomenet är bra mycket äldre än så.

henrik tötterman

är sedan februari 2010
dean vid Hult International Business School,
Boston, usa. Han var
tidigare på Svenska handelshögskolan i Finland.
mats magnusson tillträder i juni en ny
professur i produktinnovationsteknik vid
kth. Den är knuten till innovationsprogrammet piep och har tillkommit genom
finansiellt stöd från Carl Bennet. Magnusson kommer närmast från Chalmers.

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning har beviljat 624 000
kronor till docent mattias nordqvist ,
Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Anslaget får han för projektet
Entreprenörskap och generationsskiften i
svenska privatägda företag 1989–2008.

tipsa oss: entre@esbri.se
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vilken roll har entreprenörskap spelat genom
årtusendena? En ny bok gör historiska nedslag
i olika delar av världen. Resultatet säger en hel
del om företagsamhet i vår tid också.
The Invention of Enterprise: Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern
Times innehåller bidrag från ett 20-tal forskare.
Redaktörer är David Landes, Joel Mokyr och
William Baumol. Boken täcker in många olika
epoker och världsdelar. Författarna tar bland
annat upp företagstempel i Mesopotamien,
entreprenöriella lorder i det medeltida Europa och finansiella marknader i Indien under
kolonialtiden.
Ett kapitel ägnas åt entreprenörskap genom
tiderna i Kina. Författaren menar att de företagsamma inslagen alltid har funnits där, trots
svåra tider, ideologisk ringaktning och social
marginalisering. Med tanke på att det kinesiska entreprenörskapet har överlevt så här
långt lär det nog göra det även i fortsättningen
– vilka prövningar framtiden än må innehålla,
konstaterar han.

I det avslutande kapitlet skriver William Baumol och Robert Strom om historiens påverkan
på entreprenörer av i dag. De diskuterar bland
annat betydelsen av religion, kultur, tillit och
formella institutioner som patentsystem, konkurslagar och banker.
The Invention of Enterprise har getts ut
av Princeton University Press under 2010.
isbn-numret är 978-0-691-14370-5. [åk]
www.esbri.se

titel Succeeding in a Transition
Economy: Survival Strategies in
Eastern Germany
författare Erik A Borg,
Frank-Michael Kirsch
& Renate Åkerhielm
förlag Aalborg
University Press
isbn 978-87-7307-980-5

titel Innovation, Path
Dependency, and Policy
– The Norwegian case
redaktörer Jan Fagerberg,
David C Mowery & Bart
Verspagen
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-955155-2

Det här är en bok om överlevnad, skriver Erik
Borg, Frank-Michael Kirsch och Renate Åkerhielm i introduktionskapitlet till Succeeding
in a Transition Economy: Survival Strategies
in Eastern Germany. När Berlinmuren föll
i november 1989 gick de flesta före detta
östtyska företag under. De klarade inte den
drastiska omställningen från plan- till marknadsekonomi. Men en handfull överlevare
är i dag marknadsledande, vissa till och med
globalt. Hur hanterade de situationen? Vilka
blev deras överlevnadsstrategier? Författarna
har studerat 15 framgångsrika företag, verksamma inom ett tiotal olika branscher. De
finner bland annat att företagen hade en förmåga att tillämpa temporära strategier som
höll näsan över vattenytan. De greps inte av
panik, utan höll sig till sina kärnkompetenser
och agerade snabbt. [åk]

På 1870-talet var Norge ett av Europas fattigaste länder. Det är svårt att tänka sig i dag,
när landet tillhör världens rikaste. Uppsvinget kom på 1970-talet, i samband med att man
började utvinna olja och gas till havs. Detta
skedde samtidigt i exempelvis Storbritannien, Danmark och Nederländerna, men ingenstans fick naturresurserna en sådan effekt
som i Norge. Den inhemska tillverkningsindustrin blomstrade, och skatteintäkterna
ökade. Arbetslösheten dök medan tillväxten
sköt i höjden. Jan Fagerberg, David Mowery
och Bart Verspagen är redaktörerna bakom
boken Innovation, Path Dependency, and
Policy – The Norwegian case. De har samlat
elva historiker, nationalekonomer och sociologer som diskuterar Norges nationella och
sektoriella innovationssystem, institutioner
och innovationspolitik. [åk]

titel Transnational and
Immigrant Entrepreneurship
in a Globalized World
redaktörer Benson
Honig, Israel Drori &
Barbara Carmichael
förlag University of
Toronto Press
isbn 978-1-4426-4001-6

Yahoo, E-bay och Google. Alla är de företag
som har grundats eller medgrundats av så
kallade transnationella entreprenörer. Transnationella entreprenörer är personer som
migrerar från ett land till ett annat och har
affärskontakter i både sitt tidigare och nya
hemland. Förr trodde man att den här typen
av företagare främst bidrog till lokalt småföretagande. Numera har man insett att de
spelar en ledande roll i viktiga tillväxtföretag.
Ungefär hälften av alla företag som startade
i Silicon Valley 1995–2005 hade utlandsfödda
grundare. Den här ökade betydelsen beror
bland annat på nya migrationsmönster och
på komplexa internationella affärskontakter.
Det menar Benson Honig, Israel Drori och
Barbara Carmichael i boken Transnational
and Immigrant Entrepreneurship in a Globalized World. [jg]
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Evenemangstips
National konference
i entreprenørskabsundervisning
19–20 augusti 2010
Århus, Danmark
ERSA Congress
19–23 augusti 2010
Jönköping

Knowledge dynamics
in regional economic
development
24–25 augusti 2010
Stockholm
Innovation in mind
11–12 november 2010
Lund

Fler evenemang finns på www.esbri.se/konferenser

Innovation
(s)om religion
UU Innovation vid Uppsala universitet får stöd
av Tillväxtverket för att satsa på innovationsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt satsas 7 miljoner kronor under tre
år. Man har identifierat tre kompetensområden
med särskilt stor potential för nyttiggörande:
Religion och samhälle, Internationalisering
samt Åldrande. [åk]
Läs mer på www.uuinnovation.uu.se

Kaikaku i Mälardalen
Kaikaku, ett japanskt begrepp för innovativ
produktionsutveckling, har fått ge namn åt ett
forskningsprojekt vid Mälardalens högskola.
Det drivs tillsammans med Swerea IVF och flera
tillverkande företag, och har även tilldelats
6 miljoner av Vinnova. Forskarna ska ta fram
arbetssätt, modeller och metoder som ökar
effektiviteten i industrin. [åk]
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åsikten | Robin Teigland

»Nu kommer
avaprenörerna«
bild Matts Nordenskiöld

Robin Teigland, alias Karinda Rhode i Second Life, är docent på Center for Strategy
and Competitiveness vid Handelshögskolan i Stockholm. Mer information om hennes projekt om entreprenörskap och innovation i virtuella världar finns på www.nordicworlds.net
Du når henne på robin.teigland@hhs.se
Robin Teigland

en dag utan att vi hör om hur
sociala medier och webb 2.0 påverkar organisationer, kundrelationer och produktivitet.
Men vad många inte inser, eller ens har hört
talas om, är att utvecklingen redan har kommit långt inom nästa generations teknik: webb
3.0 eller 3d-internet/virtuella världar. Mycket
tyder på att den här utvecklingen kan vara
drivkraften bakom en ny industriell revolution.
Den största skillnaden är att i webb 3.0
interagerar användarna med varandra med
hjälp av avatarer, tredimensionella digitala
figurer. Avataren fungerar som användarens
representant i den digitala världen och ger
en större känsla av närvaro. Närvarokänslan
stärks ytterligare av att man interagerar med
andra avatarer genom text-chat, röstsamtal
och kroppsrörelser. Hjärnforskare har visat att
användarna verkligen lever sig in i sina avatarer, att de skapar en känsla av att vara på plats
i den virtuella världen.
det går knappt

de utveckla sina produkter och tjänster genom
att användare från hela världen involveras i
innovationsprocessen. De kan tillverka och
hantera komplicerade produkter och tjänster
direkt i de virtuella världarna, utan de kostnader och koordinationsbehov som den fysiska
världen kräver. Ökad direktkontakt med kunder över hela världen leder också till kunskap
om utländska marknader, och en smidigare
internationaliseringsprocess. Genom de virtuella världarna får företagen även tillgång
till en global talangpool, med både individer
som arbetar på konsultbasis och potentiella
heltidsanställda.
3. Framväxten av nya ekonomier som inte
är knutna till enskilda länder. Flera virtuella
världar, som Second Life och Entropia Universe, har sina egna ekonomier med en virtuell valuta som kan växlas till verkliga pengar.
Trots finanskrisen har de virtuella ekonomierna växt. 2009 uppgick Second Lifes ”bnp” till
567 miljoner dollar, större än flera av världens
länder. Den svenska regeringen har mer eller
mindre legitimerat Entropia Universe genom
att godkänna en bank etablerad av moderbolaget Mindark ab. Det innebär att Entropias invånares bankinsättningar garanteras
av svenska staten.

områden där utvecklingen inom virtuella världar kommer att
påverka företagandet och samhället i stort.
1. Arbetsmarknaden kommer att bli mindre
platsbunden. Arbetskraften har, till skillnad
från varor och kapital, varit ganska orörlig.
Men numera kan företag anställa folk från m e d d e v i rt u e l l a ekonomiernas framväxt
hela världen i sina virtuella kontor. Företag kommer möjligheten att försörja sig i en virtuoch myndigheter rekryterar redan inom de ell värld. Man kan skapa och sälja sina produkvirtuella världarna, och anställda på företag ter och tjänster till kunder över hela världen
som ibm går varje morgon till sina virtuella – direkt i den virtuella världen. Jag kallar dem
kontor för att träffa kollegor, kunder och part- som försörjer sig på det här sättet för avapreners från hela världen.
nörer (avatar+entreprenör), och deras företag
2. Virtuella världar förbättrar oddsen för min- för born virtuals. De representerar ett nytt sätt
dre företag. Utan alltför stora kostnader kan att organisera ekonomisk aktivitet.
jag ser tre huvudsakliga

Karinda Rhode

Den här utvecklingen kommer att innebära stora förändringar inom många områden.
Juridiken, det finansiella, utlandshandeln och
arbetsmarknaden är några områden som kommer att påverkas. Dessutom kommer många
traditionella värdekedjor att utmanas, vilket
kräver nya former av ledarskap.
det här k anske låter avlägset, speciellt när
många menar att virtuella världar bara duger
till verklighetsflykt. Men, ovanstående scenario kan mycket väl ligga precis runt hörnet. Utvecklingen inom de här områdena går
snabbt: digital överföring av kroppsrörelser,
ansiktsuttryck, känsel och lukt är på gång. Men
den verkliga katalysatorn kommer troligen
när den största användargruppen av virtuella
verkligheter, de som i dag är mellan nio och
femton år, kliver in på arbetsmarknaden.
We ain’t seen nothing yet…

Robin Teigland
DOCENT HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
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