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arbetar främst med att sprida 
forskningsbaserad kunskap om 
entreprenörskap, innovation och 
småföretagande till olika aktörer: 
forskare, företagare, politiker, 

fi nansiärer, 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 uppfi nnaren 
Leif Lundblad, med den övergripande målsättningen 
att stimulera entreprenörskap i Sverige. Verksamheten 
bedrivs i stiftelseform och är icke-vinstdrivande. Esbri är 
oberoende av politiska och religiösa intressen.
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»Kinesiska företag använder den 
   utländska marknaden som språngbräda«12

Carin Holmquist och Elisabeth Sundin 
knep det fjärde ”Esbri-priset – För entre-
prenörskap”. Läs mer på sid 22.
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Esbri i drakens år
2012 är drakens år. Det betyder, enligt den 
kinesiska astrologin, ett år av innovativa idéer 
och projekt med stort genomslag. Ganska 
passande att näringsminister Annie Lööf var 
i Kina för några veckor sedan, för att utveckla 
samarbeten kring innovation och företags-
utveckling.

Under de senaste åren har svenska företags 
intresse för Kina ökat allt mer, och vice versa. 
Detta intresse avspeglar sig förstås också i 
forskningen. Det har kommit en hel del nya 
doktorsavhandlingar som handlar om att göra 
affärer i Kina. Läs bland annat om mellan-
händernas makt i temaartikeln på sidorna 
12–15. På sidorna 10–11 skriver vi om hur inno-
vationsaktiviteter blir globala.

Det känns för övrigt lite speciellt att skriva 
ledaren till detta det 60:e numret av Entré. För 
15 år sedan invigdes Esbri med pompa och ståt. 
Kungen var där, Leif Lundblad var där, och vi 
hade en rad andra spännande talare. En av 
dem var Carin Holmquist, som nyligen fick 

”Esbri-priset – För entreprenörskap” tillsam-
mans med Elisabeth Sundin. De är två forsk-
are som har gjort enastående insatser inom 
forskning kring kvinnors företagande. Läs mer 
på sidan 22.

Som en pigg 15-åring gäller det att fortsätta 
tänka nytt och sätta igång nya saker. Och vad 
passar bättre än att göra det i drakens år? Där-
för har vi lagt grunden för ett långsiktigt arbete 
som ska bygga ett globalt nätverk med fokus 
på kvinnors entreprenörskap. Starten gick 1–2 
juni då vi arrangerade Global Symposium on 
Women’s Entrepreneurship (se sidorna 20–21).

Efter sommaren återkommer vi med en rad 
nya aktiviteter som, liksom våra nuvarande 
aktiviteter, kommer att göra skillnad. Skillnad 
för ett mer entreprenöriellt och innovativt Sve-
rige i en global värld.

Till dess, ha en riktigt skön sommar och 
glöm inte att besöka www.esbri.se som är 
sprängfylld med kunskap om entreprenörskap.

Magnus Aronsson
VD ESBRI

Innovationer anses fint, men 
regioner och kluster är lite töntigt
Professor Örjan Sölvell i tidningen Tempo nr 2, 2012

ledaren
Kundnytta 
föder innovation
Går det att sluta tänka på innova-
tion i denna innovationsfixerade 
tid? Det skadar inte att försöka. 
Åtminstone inte om man får tro 
författarna till Forget Innova-
tion – Focus on value creation 
(Sitras publikation nr 293). Minna 
Ruckenstein, Johannes Suikkanen 
och Sackari Tamminen placerar 
människan i centrum, och menar 
att all innovation bör bygga på 
kundnytta. Rapporten avslutas 
med tio råd till företagare. De 
handlar bland annat om att 
utveckla empati, dela ut ansvar till 
små team, och sätta en tajt bud-
get från början. Det sistnämnda 
medför både att man fokuserar på 
det viktigaste i varje innovations-
projekt, och att man kan ha flera 
projekt igång och därmed sprida 
riskerna. [åk]

kontakta julkaisut@sitra.fi

Entreprenören i romanform
Företagaren. Sanningens minuter (SNS Förlag, 2012) är företagsekonomisk lärobok – 
skriven i romanform. Entreprenören Esbjörn Järfeldt, som boken handlar om, prioriterar 
företagandet framför sin familj. Han sysslar med tillverkning av båtar och kök, men i sin 
”progressiva expansion” börjar han importera gitarrer från Kina och köper upp ett kläd-
företag på dekis. Han har många bollar i luften och måste ständigt hantera personalfrågor, 
banklån, miljonaffärer, oroliga revisorer och dotterbolag i en växande koncern. Efter varje 
kapitel presenteras en akademisk teorireflektion. Till boken finns också en nedladdnings-
bar lärarhandledning. Författare är Arne Söderbom och Svante Leijon. [ha]

77%
av företagen som drivs av 

kvinnor vill växa. Motsvarande 
siffra för företag drivna av 

män är 72%.

Källa: Tillväxtverket

Promiskuösa idéer
”Jag tror på monogami i äkten-
skap, men på promiskuitet när 
det gäller att hitta nya idéer”. 
Det skriver Scott Anthony i 
The Little Black Book of Inno-
vation: How it works, How 
to do it (Harvard Business 
Review Press, 2012). Han 
hävdar vidare att man inte 
måste vara Steve Jobs för 
att lyckas med innovation. 
Alla individer och organisa-
tioner har inneboende innovationskraft, 
enligt Anthony. I boken berättar han hur fler kan 
realisera denna potential genom att följa hans 
fyra veckor långa innovationsprogram. I 28 korta 
kapitel går han, dag för dag, igenom de centrala 
frågorna man måste ställa sig. Det handlar om 
att identifiera möjligheter, skapa en plan för idén, 
testa och sjösätta den. Fokusgrupper bör man sky 
som pesten. I stället förordar författaren att följa 
till exempel en jeansshoppande kvinna genom 
butiker, och in i provrum. Då får man en djup för-
ståelse för kundens upplevda problem – och insikt 
om hur man kan lösa dem. I boken finns en mängd 
exempel från företag som Procter and Gamble, 
Tata, Nintendo och Sony. [åk]

 entre_2-2012.indd   3 2012-06-08   12:11



4  |  e n t r é  2  •  2012 www.esbri.se

Annika Steiber en unik möjlighet att studera 
Google. Hon tillbringade närmare ett år med 
att göra 28 djupintervjuer med anställda på 
huvudkontoret Googleplex, dit få forskare får 
tillträde. Organisationen är byggd för att stärka 
kulturen och stötta sina individer att prestera 
och skapa. Att vara ”googley” innebär att en 
anställd beter sig i enlighet med företagets 
värderingar. I begreppet ingår bland annat 
att ha passion för att förändra världen genom 
internet och att vara icke-politisk. 

Eller på forskarspråk: Google kännetecknas 
av en semi-strukturell och snabbrörlig organi-
sationsform med fokus på innovation. Steibers 
undersökning omfattar också organisations-
modellerna tqm, Lean och tps, från början 
framtagna för bilindustrin och orienterade 

mot standardisering, processorientering och 
ständig förbättring.

– Det visade sig vara omöjligt att skilja de 
tre koncepten åt. Därför är det meningslöst 
att leta efter en sekventiell ordning. Organi-
sationsinnovationer utvecklas kontinuerligt, 
också efter implementeringen, säger Steiber. 

hon menar att det är mer fruktbart att foku-
sera på ett antal mentala steg som företag och 
ledning går igenom: behov, genomförbarhet, 
test, implementation och kvarhållande.

– Ofta finns en utlösande faktor till varför ett 
företag vill göra en organisationsförändring. 
Ledningen kan upptäcka ett behov av förny-
else, till exempel i samband med en ekono-
misk kris, när man tvingas till nedskärningar. 
I nästa steg söker ledningen efter en organisa-
torisk innovation som uppfyller behovet.

I stället för att vara nyskapande, tittar före-
tagen gärna på vad som görs i den egna bran-
schen. Hinder för radikalt nya sätt att orga-
nisera produktionen finns ofta i företagets 
historia. Det är vanligt att ledningen väljer ett 
organisatoriskt spår som cheferna är vana vid.

Faktorer i det omgivande samhället har där-
för stor betydelse för organisatoriska innova-

– organisatoriska innovationer är, lik-
som tekniska innovationer, mycket betydelse-
fulla för företags framgång. Ändå är forsk-
ningsfältet fortfarande begränsat.

Det kunde Annika Steiber konstatera redan 
när hon inledde sin forskarbana på 1990-talet. 
Sedan dess har hon hunnit med tio år i arbets-
livet.

– På mina arbeten hade jag rollen som intra-
prenör. Mitt uppdrag var att förändra affärs-
modeller och organisationsstrukturer. Men 
jag ville även undersöka vetenskapligt hur 
organisatoriska innovationer skapas, sprids 
och hålls kvar i företag. Och vilken betydelse 
ledning och organisation har för innovations-
förmågan, säger hon.

Under arbetet med avhandlingen fick 

text anna-karin florén  bild louise billgert

Google räknas som en av de riktigt innovativa organisationerna 
i världen. I Annika Steibers avhandling får företaget exempli-
fiera hur viktig ledning och organisation är för innovations-
förmågan. Faktorer i det omgivande samhället har också stor 
betydelse, oavsett om företaget verkar i en kreativ näring eller 
i en traditionell industrisektor.
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tioner, precis som för tekniska innovationer. 
Om det finns organisationer runt företaget som 
bidrar med nytänkande, till exempel genom 
erfarenhet från andra länder och branscher, 
så kan det underlätta kreativiteten i den egna 
organisationen. Myndigheter, universitet eller 
konsulter kan också få företag att bryta med 
gamla synsätt.

mellan den externa och den interna miljön 
finns vad Steiber kallar för diffusionskanaler, 
eller spridningskanaler. I praktiken innebär 
kanalerna ofta möten mellan människor med 
kunskap om nya sätt att leda och organisera. 

– Man kan jämföra det med tqm, som ska-
pades för bilindustrin, men har överförts till 
sjukvården, säger hon. 

I avhandlingen presenterar Annika Steiber 

en modell för organisationsinnovation. Den 
kan användas för att identifiera likheter och 
skillnader i skapandet, spridandet och kvar-
hållandet av organisationsmodeller med fokus 
på kontinuerlig förbättring eller på innovation, 
som i fallet Google.

– Inställningen och sammansättningen hos 
ledningen är fundamentet bakom Googles 
drivkraft för innovation. Många av företagets 
värderingar bygger på övertygelser som grun-
darna hade när de startade bolaget. Som att 
Google ska vara en motor för innovation och 
ha en icke-hierarkisk organisation. 

– Slående är också det fokus Google har på 
att få in rätt individer i företaget och utveckla 
dem, säger Annika Steiber.

kontakta annika.steiber@gmail.com

Jag trodde inte att 
identitet skulle vara 
så viktigt för lärandet 

Med doktorsavhandlingen Organizational Innovations: A con-
ceptualization of how they are created, diffused and sustained 
hoppas Annika Steiber skapa förståelse för hur företag kan 
leda och organisera sig till en bättre innovationsförmåga. 
Avhandlingen har hon lagt fram vid Teknikens ekonomi och 
organisation, Chalmers.
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studierna om framgångsrika företag över 
tid är få. Christian Jansson har länge haft pas-
sion för företagsanalys och fick möjlighet att 
forska på ämnet 2007. I sin avhandling under-
söker han tre företags sätt att kombinera olika 
resurser för varaktig lönsamhet.

Resultaten visar bland annat att resursers 
värde är något annat än konkurrensfördelars 
värde. En resurs har värde när den bidrar till 

att skapa en konkret konkurrensfördel, med-
an en konkurrensfördel har ett värde när den 
genererar högre avkastning än konkurrenterna. 
Resurser kan vara exempelvis kundrelationer, 
företagskultur, rykte och förmåga att sätta rätt 
pris.

– Ingen av resurserna i studien har enskilt 
kunnat skapa varaktiga konkurrensfördelar hos 
företagen, säger Christian Jansson.

Kombinera resurser 
för varaktig framgång

text christina eriksson  bild reihane rahmani

Att företag lyckas skapa konkurrensfördelar som varar över tid är mycket ovanligt. Smarta 
kombinationer av resurser kan vara en orsak till hög tillväxt under långa perioder, och till att 
vissa företag är mer lönsamma än andra. 

De tre undersökta företagen finns inom till-
verkningsindustrin i Alingsås och har mellan 
20 och 49 anställda. Jansson intervjuade dels 
kunder, dels anställda: kontorspersonal, verk-
stadschefer, svetsare, plåtslagare och vd. Sam-
manlagt genomfördes ungefär 65 intervjuer i 
de tre företagen. Allt för att få en bild av före-
tagens helhet.

– Ett av företagen, Nolans, utmärkte sig. De 
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 Christian Jansson har lagt fram 
doktorsavhandlingen Företag med 
framgång – Hur resurser kan skapa 
varaktiga konkurrensfördelar vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet. 

Entreprenörskap 
kommer från hjärtat
Entreprenörskapets hjärta står i centrum för 
årets första nummer av tidskriften Entrepre-
neurship Theory and Practice (nr 1, vol 36, 2012). 
Melissa S Cardon, Maw-Der Foo, Dean Shepherd 
och Johan Wiklund introducerar temat i artikeln 
Exploring the Heart: Entrepreneurial Emotion 
Is a Hot Topic. De konstaterar att entreprenö-
riella processer rymmer ett myller av känslor. 
Entreprenören upplever tidspress, osäkerhet 
och personligt engagemang. Genom att studera 
de känslostormar som föds kan man bidra till 
forskningen inom både entreprenörskap och 
psykologi, menar författarna. Det handlar bland 
annat om att förstå kopplingen tanke–känsla–
handling. [åk]

kontakta  jwiklund@syr.edu

Nätverk formar 
avknoppningar
Kommersialisering av universitetsforskning är 
ett hett ämne. Bör forskaren själv vara aktiv 
som akademisk entreprenör? Eller är det mer 
effektivt att en extern aktör, som inte är upp-
hovsperson till forskningsresultaten, tar sig an 
rollen som entreprenör? Frågorna undersöks av 
Diamanto Politis, Jonas Gabrielsson och Oxana 
Shveykina i artikeln Early-stage finance and the 
role of external entrepreneurs in the commercia-
lization of university-generated knowledge (Ven-
ture Capital, nr 2–3, vol 14, 2012). Analysen visar 
att externa entreprenörer har ett annorlunda 
besluts- och tankesätt kring tidig finansiering 
och utveckling. Det gör dem bättre rustade att 
hantera problem som dyker upp. Men när det 
gäller företagens faktiska utveckling är skillna-
derna ändå marginella. Universitetsavknopp-
ningars utvecklingsprocess beror till stor del på 
grundarteamens och nätverkens sammansätt-
ning, samt på den existerande strukturen för 
att finansiera ny teknik. Dessa förutsättningar 
ändras inte av att entreprenören är forskare eller 
extern. [åk]

kontakta jonas.gabrielsson@circle.lu.se

anställda var öppna och intresserade av stu-
dien. Dessutom hade företaget ovanligt hög 
lönsamhet, det har under de senaste 20 åren 
haft tre gånger så hög lönsamhet som bransch-
genomsnittet. Bara ett av 200 företag lyckas 
med detta.

Kollektiva belöningssystem och hög inre 
effektivitet var avgörande framgångsfaktorer 
i Nolans.

– Företaget arbetar efter en princip om gene-
rösa personalförmåner kopplade till höga krav. 
Intervjuerna med industriarbetare visade att 
Nolans höll högre tempo och omsatte mer per 
anställd än andra likvärdiga företag. Det indi-
kerar högre arbetseffektivitet – och ett hårt 
tempo i verkstaden.

– Det är logiskt att mer produktiva företag 
presterar bättre resultat än andra företag över 
tid. Nolans har dessutom lyckats skapa en före-
tagskultur som resulterar i högre produktivitet 
jämfört med konkurrerande företag.

ledningen arbetar efter ett kalkylsystem 
med tidsredovisning. Efter varje arbetsdag 
redogör de anställda för vad de gjort. Produk-
tionschefen följer upp arbeten och kan se vem 
som gjort vad i verkstaden. Om en anställd 
inte är produktiv syns det direkt. När en order 
har levererats tittar man på nedlagd arbetstid, 
vinst, tillverkningstid och leveranskostnader.

– Vd:n tycker att det är viktigt att alla arbeten 
som passerar är lönsamma. Är de inte det höjer 
man priserna. Nolans räknar på allt och tackar 
nej till arbeten som de inte tjänar pengar på.

– De tillverkar också varuprover och låter 
kunden återkomma. Då vet de exakt vad varan 
kostar att producera. De sparar även tidigare 
arbeten för att jämföra tid och kostnad.

Med provvaror för test och sparade tidigare 
arbeten skapas långsiktiga kundrelationer.

– Ibland tar det ett par gånger innan de bör-
jar göra vinst. Men företaget arbetar efter en 
partnerrelation snarare än en kund-säljare-
relation. Det finns en ömsesidig tilltro. Det har 
att göra med de höga krav som finns på kvali-
tet inom hantverksindustrier, vilket även gäller 
underleverantörer. Ledningen är mån om att 
de anställda känner stolthet över arbetet och 
över att de utför prestigeuppdrag, säger Chris-
tian Jansson.

I utbyte mot hårt arbete delar ägarna med 
sig av vinsten till de anställda. Om företaget går 
bra, tjänar alltså personalen också på det. 

– De anställda påverkas inte negativt av de 
tuffa kraven, snarare tvärtom. De arbetar hårt 
på arbetstiden och umgås på rasterna. Det lig-

ger i företagskulturen – och det är en svår sak 
för konkurrenter att kopiera. Dessutom finns 
också en stolthet i yrkesskickligheten, något 
som uppmuntras i företaget.

– Personalförmåner i form av bonusar och 
ett djupt socialt företagsengagemang med 
gemensamma utlandsresor, bowlingkvällar och 
fisketurer, är viktiga drivkrafter som stimule-
rar personalen. De åkte exempelvis till Prag på 
företagets 30-årsjubileum.

men alla företag  är unika och behöver 
anpassa sig till de villkor som råder inom den 
egna branschen, och det egna företaget. Att 
kombinera resurser – till exempel att ha ett 
bra rykte och förmåga att sätta rätt priser – är 
viktigt för framgång, enligt Christian Jansson.

– Man måste inse när man inte kan konkur-
rera på samma premisser som andra, och där-
med bör lämna en potentiell affär. Nolans har 
nischat sig redan från början och insett sina 
svagheter.

Ett av de andra studerande företagen, Steel-
tech, använde sig av kunskapsmässiga konkur-
rensfördelar för att hitta ett område att växa 
inom. Därefter kunde företaget utvecklas, lära 
sig nya kompetenser och differentiera sig.

– Mitt tips är att hitta bra exempel och inspi-
reras av andra företag för att sedan översätta 
det till den egna branschen. Det kan också vara 
mycket lönsamt att satsa på sin personal, vilket 
i sin tur kan leda till ökad motivation och högre 
produktivitet. Ett företag som gör sig känt för 
att ha bra förmåner, attraherar duktig personal 
och minskar personalomsättningen.

– Det är tydligt att kombinationen av olika 
resurser kan skapa lönsamhet. Högre inre 
effektivitet, personalsatsningar och så vidare 
kan leda till att företag uppnår varaktiga kon-
kurrensfördelar, säger Christian Jansson.

kontakta christian.jansson@handels.gu.se

          tips för ökad 
       inre effektivitet

• Dela vinsten med de anställda

• Inför kollektiva belöningssystem

• Ställ krav på motprestation från personalen

3
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på olika problem. I den andra, neoklassiska 
logiken, ses företagandet som en del i sam-
hällsmaskineriet för att skapa tillväxt i stort. 
Individen är tämligen osynlig och man vill 
hitta generella lösningar för företagsfrämjande 
som ska fungera överallt.

– Det finns en slitning mellan de här perspek- 
tiven, och vad som egentligen ska prioriteras. 
De argumenterar för att kvinnor ska starta 
företag med tillväxt som det slutgiltiga målet, 
fast det egentligen inte skulle behöva vara så. 
Satsningen var nog inte tänkt så från början, 
säger Stenmark.

den tredje logiken, den kritiskt emancipa-
toriska, mynnar ur genusforskning men tar 
ett bredare perspektiv. Där finns även delar 
av socialt entreprenörskap och gemenskap. 
Detta perspektiv har Stenmark själv arbetat 
fram, och genom att sätta det i relation till de 
andra två vill hon utmana policyskapare att se 
på företagande och samhällsutveckling ur ett 
annat perspektiv.

bilder, både för hur verksamheten kan organi-
seras och för hur Resurscentra som aktör kan 
se ut. Därför blir bilden av hur man ska arbeta 
motsägelsefull.

– Det har att göra med kravbilden från policy- 
håll. Dels ska man konkurrera om medel mel-
lan sig, dels ska man samarbeta. Man ska 
vara unik och hitta nya lösningar hela tiden, 
samtidigt som man ska försöka hitta någon 
sorts standardiserade lösningar som fungerar 
överallt.

Att det finns motsägelser i policy är inget 
ovanligt tror Lina Stenmark. 

– Det finns det säkert på de flesta håll. Det 
konstiga är att man inte tittar på de underlig-
gande logikerna lite oftare.

hon menar att de problem som verksam-
heten ställs inför kan förstås mot bakgrund av 
att policyn grundar sig i tre helt olika synsätt, 
eller logiker. En är den nyösterrikiska. Här tän-
ker man sig att människan startar företag för 
sin egen vinning och söker lokala lösningar 

Att hennes forskning skulle handla om Resurs-
centra för kvinnor, och att forskningen skulle 
ske i nära samspel med verkligheten, var fast-
ställt redan i projektbeskrivningen. Resurs-
centras verksamhet har genom åren slitits 
mellan olika målbilder. Det blev där, i det mot-
sägelsefulla, som Lina Stenmark började nysta. 
Det mynnade ut i ett nytt perspektiv för att 
förstå satsningar kring entreprenörskap och 
samhällsutveckling.

– det jag är intresserad  av i det stora  
perspektivet är förhållandet mellan policy och 
praktik, och spänningsfältet mellan de två, 
säger Lina Stenmark.

När det för tjugo år sedan uppmärksam-
mades att kvinnor missgynnades inom den 
regionala utvecklingspolitiken startade man 
Resurscentra för kvinnor runt om i landet. 
Stenmark har studerat resurscentraverksam-
heten i Västmanland och Södermanland med 
två regionala och sjutton lokala organisatio-
ner. Verksamheten står inför flera olika mål-

Ett frigörande 
perspektiv

text & bild hanna andersson 

Undersökningen visar bland annat att de 
flesta män och kvinnor hinner vara anställda 
innan de tar steget till eget. Men kvinnors 
nyföretagande fördröjs ofta på grund av 
familjebildning och barnafödande. Män ver-
kar inte anpassa företagandet till familjelivet 
på samma sätt.

Tidigare studier har visat att företagande 
går i arv, och Mångs bekräftar detta. Personer 
med egenföretagande föräldrar är mer troliga 
att starta företag. Särskilt starkt är sambandet 
hos kvinnor som har företagande mödrar.

Vem blir egenföretagare? När i livet tar man 
steget, och vad ligger bakom beslutet? Frågor-
na undersöks av Andreas Mångs i licentiatupp-
satsen Essays on Self-employment: A gender 
perspective. Han finner en del skillnader mellan 
män och kvinnor.

andreas mångs har lagt fram sin licen-
tiatuppsats vid Linnéuniversitetet. Den består 
av två artiklar som bygger på en enkät om hur 
företagande och anställda – män och kvinnor 
– klarar livspusslet i Sverige.

Ett annat resultat i licentiatuppsatsen är att 
företagare i genomsnitt har längre arbetsdagar 
än anställda. En jämförelse mellan gifta eller 
sammanboende kvinnors arbetsdagar visar på 
extra stora skillnader: 30 procent av egenföre-
tagarna i denna grupp arbetar 45 timmar eller 
mer per vecka. Motsvarande siffra för anställda 
är 7 procent. Egenföretagarna har dock större 
flexibilitet, de kan i högre grad välja var och när 
de vill arbeta.

Andreas Mångs konstaterar att egenföreta-
gande inte verkar så attraktivt för kvinnor som 

Svårt förena företagande med föräldraskap

Kommentera 

arti
klarn

a på 

www.esbri.
se
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Ekonomie doktor Lina Stenmark, 
Mälardalens högskola, på disputa-
tionsdagen då hennes avhandling 
Den regionala utvecklingens logik i 
policy och praktik – En fallstudie av 
den regionalpolitiska interventionen 
resurscentra för kvinnor las fram.

resurscentra 
för kvinnor

NRC, Svenska riksförbundet nationellt resurscentra 
för kvinnor, är en ideell förening som bildades i 
december 1999. 

Numera heter det Winnet Sverige. Deras uppgift är 
att, genom samordning och stöd till regionala och 
lokala resurscentra och nätverk, verka för:

• Att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i 
anspråk 

• Att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället 
• Att kvinnors och mäns insatser värderas lika 

Läs mer på www.winnet.se

– Samhällsförändring och jämställdhet skul-
le kunna vara ett lika viktigt mål som tillväxt 
– eller till och med viktigare. I de policydoku-
ment som ligger till grund för insatsen tar man 
till stor del utgångspunkt i det här perspekti-
vet. Det sägs att man ska utveckla kvinnans 
roll och ge henne utrymme. Men i praktiken 
tycks det ekonomistiska perspektivet, som så 
ofta, få större gehör.

– när man sysslar med företagande kan 
det vara svårt att prioritera jämställdhet. Det 
är säkert lättare att få medel för att jobba strikt 
företagsfrämjande. Men de olika perspektiven 
behöver inte motsäga varandra.

– Det handlar om medvetenhet på ett högre 
plan när det gäller förtryck, och om vems vär-
den som ska få gälla i ett bredare perspektiv, 
konstaterar Stenmark.

Hon tror att det blir lättare att förstå helhe-
ten om man sätter hennes kritiskt emancipa-
toriska perspektiv i relation till de mer traditio-

nella. ”Emancipation” betyder frigörelse från 
förtryck, som leder till fri självbestämmande-
rätt och jämlikhet mellan människor.

– Det finns en strömning inom entreprenör-
skapsforskningen där man betonar andra vär-
den än just ekonomisk tillväxt och egennytta 
för individen. Det försöker jag fånga i begrep-
pet kritiskt emancipatoriskt. Här fokuserar 
man på det kollektiva och på entreprenörskap 
som samhällsförändrande kraft, mer än på de 
ekonomiska värdena. 

Stenmark tror att ett frigörande perspektiv 
skulle kunna användas också på andra entre-
prenörskapsområden, till exempel på entrepre-
nörskap i skolan. 

– Den här tredje logiken skulle kunna berika 
entreprenörskapsforskningen och bli en dyna-
misk modell för att belysa det underliggande 
som vi ofta tar för givet, säger Lina Stenmark.

kontakta lina.stenmark@mdh.se

Svårt förena företagande med föräldraskap

Andreas Mångs

vill balansera arbetsliv med familjeliv. Har de 
möjlighet att välja mellan anställning eller 
egenföretagande tar de det förstnämnda. Om 
vi i Sverige vill öka andelen företagare som är 
kvinnor, borde vi se över exempelvis föräldra-
försäkringen. I dag upplevs den som mer gynn-
sam för anställda än för egenföretagare. [åk]

kontakta andreas.mangs@lnu.se

bild: Privat
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Som en följd av globaliseringen 
flyttar många europeiska företag sina 
innovationsaktiviteter till utvecklingsländer. 
Bekymmersamt, tycker många. Men parallellt 
pågår en annan FoU-flytt, nämligen från länder 
som Indien, Kina och Brasilien till Europa. Vad 
effekten av alla dessa innovationsströmmar 
blir kan vi ännu inte överblicka.

vid forskningscentrumet Circle studerar 
man hur lärande, innovation, entreprenörskap 
och tillväxt interagerar och formas i regionala, 
nationella och globala processer. Professor 
Björn Asheim är ny föreståndare sedan sep-
tember 2011.

– Innovation och ekonomisk tillväxt är en 
av de viktigaste globala utmaningarna. Vi be-
höver mer kunskap om hur man kan bygga ett 
innovativt samhälle, säger Asheim.

Ett relativt nytt forskningsområde för Circle 
handlar om hur innovationsverksamhet blir 
global. Och forskningen har klar policyrele-
vans.

– För att kunna formulera en bra inno-
vationspolicy krävs tillgång till den senaste 
forskningen, men också inblick i hur länder 
som lyckats har gått till väga.

– För företagen är det också mycket vik-

tigt att känna till globala trender och lokala 
förhållanden på potentiella marknader. Den 
informationen ligger till grund för företagens 
innovationsstrategier, säger Björn Asheim.

Cristina Chaminade, professor i innova-
tionsstudier, leder forskningen om innovatio-
nernas globalisering.

– Jämför man med Circles övriga forsk-
ningsområden så är det här litet, men det 
växer. Två nya doktorandprojekt är igång och 
inom kort får vi förstärkning av ytterligare en 
eller två disputerade forskare.

Själv har Chaminade studerat hur europe-
iska företag blir globala i sina innovationsakti-
viteter. Att vara ”global” innebär i det här sam-
manhanget att vara verksam utanför Europa, 
usa och Japan.

Hon har också studerat det omvända: Hur 
företag från Kina, Indien, Brasilien och Syd-
afrika lokaliserar sina innovationsaktiviteter 
till Europa.

– Båda fenomenen har ökat otroligt mycket. 
Och i båda fallen handlar det främst om att 
företagen vill få tillgång till kompetens och 

humankapital. En annan anledning 
är att man vill nå ut på nya marknader.

Globalisering av innovationsaktiviteter kan 
innebära att starta ett dotterbolag som syss-
lar med fou  i ett annat land. Det kan också 
handla om att köpa upp teknikintensiva före-
tag. Ett välkänt exempel är förstås kinesiska 
Geelys köp av Volvo.

– Många är oroliga och rädda för den här 
utvecklingen, konstaterar Cristina Chamina-
de. De jämför med att produktionen av varor 
har flyttat till låglöneländer och frågar sig vad 
som kommer att bli kvar i Europa. De målar 
upp en bild av en urholkad innovationskraft. 
Men faktum är att vi ännu inte vet vad effekten 
kommer att bli.

mer forskning behövs  alltså. Men den 
forskning som finns tyder på att olyckskorp-
arna har fel.

– Innovation kan inte substitueras. Våra 
forskningsresultat visar att företag som startar 
en fou-avdelning utomlands – men samtidigt 
behåller en del fou hemma – blir mer inno-
vativa. De båda avdelningarna kompletterar 
varandra, och den fou  som görs utomlands 
hjälper företaget att bli mer konkurrenskraftigt 
även på hemmamarknaden.
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Global innovation 
ökar i betydelse

text åse karlén 
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mer om circle

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

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

Utöver detta finansieras Circle av Veten-
skapsrådets Linnéstöd, Lunds universitet, EU 
samt andra nationella, nordiska och europe-
iska forskningsfinansiärer.

Läs mer på www.circle.lu.se

Policymakare  
måste vara uthålliga
Professor Charlie Karlsson är ledamot i Cesis 
styrelse och president för European Regional 
Science Association. Nyligen tilldelades han 
Högskolan i Jönköpings förtjänsttecken 2012. 
I juryns motivering kallas han ”innovatören 
bakom tillkomsten av Internationella Han-
delshögskolan och i och med det också den 
som hade en avgörande roll för tillkomsten 
av Högskolan i Jönköping som helhet.” Juryn 
konstaterar vidare att hans insatser för att 
locka konferenser, vetenskapliga och andra, till 
Jönköping ”på ett förtjänstfullt sätt bidragit till 
att sätta Jönköping på kartan.” Charlie Karls-
sons aktuella forskning handlar bland annat 
om urbana regioner i Europa, betydelsen av 
kunskapsflöden, samt regional utveckling. Hans 
senaste working paper har titeln Entrepreneur-
ship, Social Capital, Governance and Regional 
Economic Development. I det argumenterar han 
för att vi måste ha ett långsiktigt perspektiv 
på regioners utveckling. Relationerna mel-
lan entreprenörskap, socialt kapital, styrning 
och ekonomisk utveckling är komplexa och 
beroende av varandra. Därför, menar Karlsson, 
måste policymakare vara både tålmodiga och 
uthålliga. [åk]

kontakta charlie.karlsson@jibs.hj.se

Praktisk innovation  
i perifera regioner
Annika Rickne, Staffan Laestadius och Henry 
Etzkowitz är redaktörer för boken Innovation 
Governance in an Open Economy. Shaping 
Regional Nodes in a Globalized World som 
getts ut av Routledge (2012). Ciir-forskare har 
bidragit med två kapitel som har Norden som 
utgångspunkt. I kapitlet Regional dynamics in 
non-metropolitan hi-tech clusters – a longitudi-
nal study of two Nordic regions följer Håkan Yli-
nenpää och Jukka Teräs upp en äldre studie av 
dynamiken i Uleåborgs- och Luleå-regionerna. 
De konstaterar att den tidigare så dynamiska 
utvecklingen i Uleåborgsregionen delvis stannat 
av, medan utvecklingen i Luleå på en del punk-
ter uppvisar nya dynamiska inslag. Företaget 
Nokias roll som lokomotiv har eroderats under 
perioden 1998-2008, samtidigt som ekonomins 
globalisering har förändrat regionens spelregler. 
I det andra Ciir-kopplade kapitlet diskuteras 
om regionala innovativa system kan ”konstru-
eras”. Författarna Johan Johansson och Håkan 
Ylinenpää analyserar Vinnväxt-vinnaren Process 
IT Innovations. Under senvåren har Ciir också 
genomfört ett större praktiskt innovations-
arbete, tillsammans med regionala partners i 
Irland, Skottland, Island och Finland, riktat mot 
mindre företag i perifera regioner. [åk]

kontakta hakan.ylinenpaa@ltu.se

– Det går alltså inte att jämföra med när multi- 
nationella bolag flyttar produktionen utom-
lands. Det blir en stor förlust på hemmaplan.

Chaminades forskning visar också att företa-
gets basforskning ofta blir kvar vid huvudkon-
toret. På det utländska dotterbolaget lägger 
man i stället den tillämpade forskningen.

– Dotterbolaget i Kina eller Indien blir 
”antennen” som pejlar av nya idéer och vilka 
behov som finns på den nya marknaden. Idé-
erna utvecklas sedan på huvudkontoret.

Att europeiska företag flyttar innovations-
verksamhet till tillväxtmarknader är inget nytt. 
Det har pågått i ungefär tio år, även om frek-
vensen har ökat den senaste tiden. Det är hel-
ler inte ett storföretagsfenomen. Bland svenska 
innovationsdrivna företag med färre än tio 
anställda har hela 18 procent innovationssam-
arbeten med kinesiska eller indiska partners.

mer nytt är att företag från tillväxtländer 
flyttar sina innovationsaktiviteter till Europa.

– Här händer det mycket nu, särskilt inom 
vissa sektorer. Ett exempel är olja och gas. 
Multinationella företag från utvecklingsländer, 
främst Brasilien, står för ungefär 45 procent av 
de fou-investeringar som gjorts inom eu av 
länder utanför Europa. Motsvarande siffra för 
informations- och kommunikationsteknologi 
är 12 procent. Inom den sektorn är Indien och 
Kina mycket aktiva.

– Vi behöver mer forskning även om dessa 
processer. Vi vet inte vad effekten kommer att 
bli på företagsnivå, eller regionalt. Det enda vi 
med säkerhet kan säga om global innovation 
är att den pågår nu, och att den växer snabbt, 
konstaterar Chaminade.

Ett av hennes pågående forskningsprojekt 
handlar om förekomsten av globala innova-
tionsnätverk. I dem samarbetar huvudkon-
tor, dotterbolag, universitet, leverantörer och 
andra aktörer på en global arena. Alla bidrar 
på olika sätt till innovationen.

Ett överraskande resultat från detta projekt 
är att ”lagomregionerna” verkar lyckas bäst. 

Regioner som varken är för täta eller för glesa, 
och som inte heller är starkt innovativa i sig 
själva, är de som har störst utbyte av att ingå 
i globala innovationsnätverk.

– Det här har flera implikationer för hur 
vi ska formulera den regionala innovations- 
policyn. Det råder brist på kompetent arbets-
kraft samtidigt som kostnaderna för fou stiger. 
Därför är det viktigt att stimulera arbetskraft-
ens mobilitet. Regionerna måste vara attraktiva 
för människor och kunskapsintensiva företag.

– För företag gäller det att öka absorptions-
förmågan, i syfte att ta in mer kunskap. Många 
är också fast i den gamla internationaliserings-
paradigmen som säger att man ska expandera 
lokalt, därefter till Europa och usa. Våga tänka 
globalt i stället, råder Cristina Chaminade.

kontakta bjorn.asheim@circle.lu.se
cristina.chaminade@circle.lu.se

Björn  Asheim Cristina Chaminade
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text jonas gustafsson

– Att hitta bra leverantörer är enkelt, det är bara 
att söka på internet. Men sedan vill de flesta svenska 
företag ha någon som kvalitetssäkrar och kontrollerar 
produktionen. Alla företag i min studie har råkat ut 
för försenade leveranser, kvalitetsproblem eller miss-
förstånd med specifikationerna.

Svenska företag är inte alltid beredda att lägga ut 
produktionen. Det behövs noggranna specifikationer 
för att det ska bli rätt. Specifikationer som inte alltid 
finns på papper när man har arbetat med en produkt 
i många år. 

– När sedan ritningarna skickas till Kina följs de till 
punkt och pricka, vilket innebär att det blir fel. Här kan 
en kunnig mellanhand vara till nytta för att korrigera 
felaktigheterna.

Vanligast är att börja med en temporär mellanhand 
som hyrs in på konsultbasis. Mellanhänder är också 
lätta att hitta på internet, i Kina finns en hel bransch 
som livnär sig enbart på kvalitetssäkring åt västerländ-
ska företag. Men efter en tid märker många företag att 
det behövs en mellanhand med specialkunskaper för 
att nå riktigt hög kvalitet. 

– Det kan ta flera dagar för en mellanhand att bara 
lära sig vokabulären – på sitt eget språk. Det är inte 
helt okomplicerat att lägga ut jobb på en extern mel-
lanhand.

Ett alternativ är att ha två mellanhänder, en som kan 
den kinesiska marknaden och en annan som kan pro-
dukten och branschen. 

– Men det kan bli lite som viskningsleken om man 
har för många mellanhänder, information går förlorad. 

 
enny balkow hade länge varit fascinerad 
av Kina. Hon växte upp i Gnosjötrakten, så 
företagsintresset kom också tidigt. Valet av 
studieort var därför relativt enkelt: Interna-
tionella Handelshögskolan i Jönköping, med 

stark entreprenörskapsprofil och internationellt fokus. 
Ungefär samtidigt som Balkow kom till Jönköping gav 
amerikanen John Naisbitt ut bästsäljaren Megatrends 
Asia, där han förutsåg ett ökat fokus på länderna i öst, 
på bekostnad av dem i väst. Kinas starka ekonomiska 
utveckling var ett område som behandlades.

– Jag bestämde mig för att skriva min magister-
uppsats om Kina och pluggade kinesiska, säger Jenny 
Balkow som i dag är verksam vid Högskolan i Borås.

Hon har bott i Kina under ett par längre perioder, 
och doktorerat på In the Middle: On Sourcing from 
China and the Role of the Intermediary. Avhandlingen 
bygger bland annat på intervjuer med små och medel-
stora tillverkande svenska företag. Balkows första  
frågeställning var varför svenska företag köper från 
Kina, och hur det går till när de gör det.

– De flesta företag börjar handla med Kina på grund 
av en extern faktor: en förändring på världsmarkna-
den, eller att en av deras kunder flyttar till Kina och 
behöver hjälp. Det kan också bero på ett starkt intresse 
från ledningen, ofta i syfte att sänka kostnaderna. 

– Ibland kan det helt enkelt handla om ”hajpen” 
kring att finnas på den kinesiska marknaden.

Den mekanism som gör att företaget tar steget, kall-
lar Balkow för ”trigger” – den utlösande faktorn. Att 
sedan inleda själva handeln är lätt.

Kinas premiärminister Wen Jiabao besökte nyligen Sverige, bland annat i 
syfte att skapa bättre affärsrelationer mellan länderna. Kina har länge varit 
en viktig handelspartner för Sverige, men i dag talar man om ”tredje vågens 
internationalisering”. Det handlar om att allt fler småföretag tar steget till 
Kina och andra tillväxtmarknader. Samtidigt vill också kinesiska företagare 
etablera sig i väst. Jenny Balkow och Susanne Sandberg är två av flera ny-
disputerade forskare som haft Kina som studieobjekt.

Det kan bli 
lite som visk-
ningsleken 
om man har 
för många 
mellanhänder

Mellanhänder 
viktiga i
Mittens rike

J

 entre_2-2012.indd   12 2012-06-08   12:11



e n t r é  2  •  2012  |  13www.esbri.se

Sveriges affärer med Kina handlar inte bara om att 
vi köper billiga varor därifrån via mellanhänder. Även 
kinesiska företag har för länge sedan insett att många 
bra affärer finns utanför det egna landets gränser. 
Susanne Sandberg forskar om små och medelstora 
företags internationalisering, med fokus på tillväxt-
marknader. Som en del av forskargruppen Baltic 
Business Research Center vid Ekonomihögskolan i 
Kalmar har hon studerat både svenska företags inträde 
på tillväxtmarknader, och hur det går till när kinesiska 
småföretag etablerar sig utomlands.

Förutom Kina finns även Ryssland, Polen och de 
baltiska länderna med i avhandlingen Internationali-
zation processes of small and medium-sized enterprises: 
Entering and taking off from emerging markets, som 
hon har lagt fram vid Linnéuniversitetet.

Ett av studieobjekten är försöket att starta en kine-
sisk handelsplattform på den lilla orten Snurrom utan-
för Kalmar för några år sedan. Tanken var att många 
företag i samma bransch skulle finnas på samma ställe, 
för att förenkla försäljning och distribution i Sverige. 
Idén kommer ursprungligen från Kina, där ett flertal 
sådana handelsplatser finns. De fungerar som utställ-
ningsplatser för exempelvis textilgrossister. 

– Det har varit ett framgångskoncept i Kina. Inhem-
ska och utländska återförsäljare kommer till de här 
platserna, hittar varorna de vill ha och gör stora 
beställningar. Nu ville man göra samma sak i Kalmar 
och föra Kina närmare Sverige och Europa. Problemet 
var att man inte hade studerat den svenska marknaden 
speciellt väl, säger Susanne Sandberg.

– I Sverige har vi redan en utvecklad distributions-
kedja, och att handla direkt med Kina går relativt lätt. 
Det finns helt enkelt inget större behov av en handels-
plats för återförsäljare. De kan lika gärna åka själva till 
Shanghai och titta på produkterna där, då har de större 
kontroll.

att internationalisera kollektivt anses minska 
den institutionella distansen för kinesiska exportföre-
tag. Att starta handelsplatser där företagen samlokali-
serar är därför inte helt ovanligt. Sådana finns redan i 
exempelvis Warszawa och Budapest. En skillnad är att 
där kan man köpa i mindre volymer. Kunderna, och 
kvaliteten på varorna, är därför av en lite annan karak-
tär. Här köper kunderna jättebilliga varor som de säljer 
nästan lika billigt på en marknad i närheten.

Men i Sverige och Kalmar skulle det alltså handla 
om försäljning till kommersiella aktörer, det kräver 
andra förutsättningar. Först måste man locka hit en 
stor grupp kinesiska tillverkare, något som visade sig 
vara svårt. Det var även svårt att attrahera investerare. 
Ett annat problem var distributionen. Kalmars läge är 
inte optimalt för vidare transport i Sverige och Europa. 

I väntan på att den permanenta handelsplatsen 
skulle bli färdigställd, lanserades en tillfällig variant. 
Men många av produkterna de försökte sälja fanns 
redan i Sverige, och efterfrågan uteblev.

– De kinesiska entreprenörerna hade ingen tidigare 
erfarenhet av internationalisering, och var helt gröna 
på att göra investeringar utanför Kina. Dessutom är 
Sverige en svår, etablerad marknad att ta sig in på. I 
Warszawa och Budapest, där den här typen av inves-
teringar lyckats bättre, fanns en kinesisk diaspora att 

Man kan också hantera svårigheterna genom att för-
söka kontrollera hela produktionskedjan så långt som 
möjligt. Ett av klädföretagen i Jenny Balkows studie 
använder sig av svenska underleverantörer av tyg. De 
gör även sina egna mönster, som sedan skickas ned till 
Kina för själva tillverkningen.

Ett annat företag i samma bransch har valt motsatt 
väg. De ritar några enkla skissbilder som de tar med 
sig till mellanhanden i Kina. Tillsammans diskuterar 
de sig fram till den bästa lösningen. Mellanhanden 
kan produktionen och branschen bra, och jobbar nära 
flera kinesiska producenter.

– Här har mellanhanden en jätteviktig roll. En sådan 
mellanhand hittar man inte på nätet, säger Balkow.

i verkligheten ligger de flesta företag någonstans 
mittemellan. När de inser att mellanhanden på  
konsultbasis inte längre räcker till, försöker de få till en 
mer permanent kontakt med någon på ett kvalitets-
säkringskontor.

– Det är svårt att hitta någon i Kina som kan både 
språk och teknik. Deras utbildningssystem är uppbyggt 
så att de har teknik, engelska eller företagsekonomi 
som huvudämne. De som kan engelska är oftast inte så 
bra på ekonomi eller teknik, och tvärtom.

– Jag intervjuade en mellanhand som är från Sverige 
men har bott 20 år i Hong Kong. Hon besitter unik 
kunskap från båda världarna. Hon har dessutom det 
tekniska kunnandet och vet direkt vem hon ska ringa 
för att få svar på en fråga eller lösa ett problem.

Den typen av mellanhand, som kan leda till lång-
siktig förbättring för ett företag, är det man bör efter-
sträva enligt Jenny Balkow.

– Men ofta förstår inte svenska köpare vad en bra 
mellanhand kan tillföra. De inser inte värdet, inte ens 
de som har ett eget inköpskontor i Kina. De tycker att 
inköpskontoret ska bära sina egna kostnader och tar 
inte hänsyn till att en mellanhand kan effektivisera 
verksamheten i stort, och borde ses som en tillgång. 

– Om man verkligen satsar kan en mellanhand vara 
otroligt värdefull, speciellt i Kina. Men det blir inte 
automatiskt bra, man måste jobba sig fram till en bra 
relation.

Vilken typ av mellanhand man bör satsa på beror på 
omständigheterna i det enskilda fallet. Vilken produkt 
handlar det om? Vilka kunskaper har man redan inom 
företaget? Hur samarbetar man med sin leverantör?

Under sitt avhandlingsarbete har Jenny Balkow följt 
ett svenskt företags internationaliseringsresa över tid. 
En av de ansvariga var länge skeptisk till att etablera 
sig i Kina. Till slut föll det sig inte bättre än att han själv 
flyttade dit för att öppna ett inköpskontor.

– När han hade bott där ett år hade han ändrat upp-
fattning. Till exempel hade det tagit honom fyra dagar 
att öppna ett bankkonto. För en kines skulle det ha gått 
på ett par timmar. 

– Att finnas på plats har fler fördelar. Man kan hålla 
koll på sina leverantörer på ett helt annat sätt. Många 
tillverkare i Kina är obotliga tidsoptimister. Om någon 
vill ha något gjort säger tillverkaren alltid ja. Oavsett 
om det finns ordrar som är lagda för ett halvår sedan 
som borde gå före. Och då prioriteras kunden som 
finns på nära håll. Svensken på andra sidan jorden kan 
ju ändå inte göra så mycket.

Jenny Balkow

Susanne Sandberg

Kinesiska 
företag 
använde den 
utländska 
marknaden 
som språng-
bräda

bild: Lena M
 Fredriksson

bild: Jasm
ina Beharic
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Internationaliseringsmönstret ser alltså annorlunda 
ut för kinesiska företag, om man jämför med Sverige 
eller andra mogna marknader. Skillnaderna beror 
bland annat på hemmamarknadens mognadsgrad, 
företagens internationaliseringsgrad, tidigare erfaren-
het av internationalisering och typ av företag.

Något som är gemensamt för all internationalisering 
är vikten av relationer. På vilket sätt man knyter an 
till utländska affärsnätverk kan avgöra hur lyckosam 
utlandsetableringen blir. Susanne Sandberg menar 
därför att det är viktigt att tänka igenom sitt etable-
ringssätt noggrant. 

Olika sätt att etablera sig på marknaden ger nämli-
gen olika typer av kunskap. Att etablera sig genom ett 
dotterbolag ger mest marknadsspecifik kunskap, och 
det är den man vill åt. Marknadsspecifik kunskap har 
visat sig vara viktigare än generell kunskap kring inter-
nationalisering när man ska in på en tillväxtmarknad.

– Man kan i princip inte återanvända kunskap om 
internationalisering här. Det som fungerar på en mark-
nad, behöver inte alls göra det på en annan. Man måste 
lära genom egna erfarenheter.

två andra forskare som disputerat på avhandlingar 
om Kina i år är Lianguang Cui och Åse Linné. Cui la fram 
Innovation and network development of logistics firms vid 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping i januari. 
Linné tog sin doktorsgrad vid Uppsala universitet i april 
med China’s Creation of Biopharmaceutical Drugs: Com-
bining Political Steering, Military Research and Transna-
tional Networking. 

Lianguang Cui har undersökt innovationsprocesser 
inom logistikbranschen i Sverige och Kina. Hans forsk-
ning visar att logistikföretag i båda länderna är mycket 
kundfokuserade och att de utvecklas olika beroende på 
i vilken region de verkar, och på vilken typ av kunder 
de har. Innovation i den här branschen är komplicerad, 
och förutsätter samarbeten såväl inom som mellan 
organisationer.

Åse Linnés fokus ligger på innovation i biotekniksek-
torn. Kina är nämligen inte längre bara världens fabrik, 
här skapas också högteknologiska innovationer base-
rade på forskningsresultat. Näst efter usa har Kina flest 
vetenskapliga publikationer inom läkemedelsområdet. 
Linné kommer fram till att statens aktiva inbland-
ning, användningen av militär forskning och ett starkt 
transnationellt nätverkande är några av förklaringarna 
till den starka utvecklingen inom Kinas läkemedels-
bransch.

Den kinesiska staten arbetar aktivt för att skapa 
kontakter mellan olika företag och organisationer, 
oavsett om de är privata eller statliga, militära eller 
civila, nationella eller internationella. En utmaning för 
Kinas läkemedelsbransch är att endast en liten andel 
av befolkningen har sjukvårdsförsäkring. En annan 
utmaning är att den traditionella kinesiska läkekonsten 
fortfarande har en mycket stark ställning.

kontakta jenny.balkow@hb.se 
susanne.sandberg@lnu.se

knyta an till. Någon sådan fanns inte i Sverige.
Investerarna från Kina tog ingen hjälp av lokal kun-

skap. De använde sig främst av kinesiska arbetare och 
kollade inte upp hur svenska lagar och regler ser ut. 
Rätt snart fick de problem med arbetsrättslagstiftning-
en och blev tvungna att stänga ner bygget temporärt. 
Till slut anställde man en kunnig person, men då var 
redan problemen igång. Det ledde till styrelseavhopp, 
och vd:n gick under jorden. Därefter gick etableringen 
i Snurrom i stöpet. 

– Det var jättetråkigt. Det hade varit roligt att se 
vad det blev av satsningen. Men det är ett intressant 
fall, och det säger något om hur svårt det kan vara att 
internationalisera. Det gäller verkligen att ha koll på 
förutsättningarna i det nya landet, till exempel genom 
att använda sig av en bra mellanhand, säger Sandberg.

men hon poängterar att det finns både för- och 
nackdelar med att använda sig av mellanhänder.

– En mellanhand förenklar steget utomlands, men 
kan också vara ett hinder för fortsatt internationalise-
ring. Man får inte samma erfarenhetsbaserade kun-
skap av export. Och man får färre kontakter.

Bland de kinesiska företag hon undersökt fanns 
några som hade all sin försäljning utomlands redan 
från början, alltså extremfall av så kallade born globals. 
Ändå hade de ingen egen erfarenhet alls av internatio-
nalisering. Allt hade skötts av inhemska mellanhänder. 

– Många kinesiska företag blev mer eller mindre 
tvingade att börja sälja utomlands i och med de refor-
mer som infördes när Kina öppnades upp, med start 
på 1980-talet. Privatiseringen ökade, samtidigt som 
många företag utestängdes från den vanliga markna-
den, där statliga företag dominerade. Enda möjlig-
heten var att internationalisera. I början av 2000-talet 
uppmuntrades kinesiska företag att satsa ytterligare 
utomlands genom ”go abroad”-policyn. Den inhemska 
marknaden var överhettad på grund av en ökad eta-
blering av utländska företag och regeringen ville lätta 
på trycket.

– När företagen hade varit utomlands några år och 
lärt sig marknaden, kunde de återetablera sig i Kina. 
Eftersom den inhemska marknaden hade blivit så stor, 
inleddes vad man kan kalla en av-internationalisering 
i Kina.

utvecklingen var egentligen inte negativ, menar 
Sandberg. Den totala försäljningen minskade inte, 
bara andelen som gick på export. De senaste årens 
ekonomiska kris har gjort hemmamarknaden än vikti-
gare för kinesiska företag. 

– Många kinesiska företag använde den utländska 
marknaden som språngbräda för etablering eller fort-
satt tillväxt på hemmamarknaden, säger Sandberg. 

I hennes avhandling ingår också två enkätundersök-
ningar bland svenska små och medelstora, tillverkande 
företag som har etablerat sig på en tillväxtmarknad. De 
hade en mer traditionell internationaliseringshistoria 
bakom sig, med en mjukstart i ett närliggande land 
innan de i ett senare skede klev in i ett tillväxtland. 

– Vi har också born globals som det går betydligt 
snabbare för. Men då har ofta företagaren tidigare 
erfarenhet av internationalisering. Så var inte fallet i de 
kinesiska företagen.

tema | Kina

Man kan inte 
återanvända 
kunskap om 
internationa-
lisering
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Så lyckas du i Kina
• Satsa på närvaro, genom kontor eller mellan-

händer, i Kina. Det ökar kvaliteten, leverans-
säkerheten och ger en bättre relation med 
leverantörer och underleverantörer.

• Välj typ av mellanhand beroende på vilken 
kompetens ni har inom företaget.

• Outsourca inte för mycket och för snabbt.
• Skaffa en mellanhand med specialkunskaper i 

din bransch. Satsa på att öka kunskapen om er 
produkt och ert företag, exempelvis genom att 
bjuda över mellanhanden till Sverige för att lära 
känna företaget och de anställda.

• Se inte mellanhanden som en temporär lös-
ning, som något nödvändigt ont. Det gäller att 
inse vad en sådan relation kan ge på lång sikt. 

Källa: Jenny Balkow

Tips om tillväxtmarknader
• Den marknadsspecifika kunskapen är viktigare än generell 

kunskap kring internationalisering. 
• Tänk igenom etableringssätt. Att etablera sig genom ett dot-

terbolag ger mest marknadsspecifik kunskap. Därefter att 
sälja direkt till marknaden. 

• Att använda en mellanhand kan vara en bra start när man ska 
in på en turbulent marknad. 

• Relationer är viktiga, tänk över hur ni knyter an till de utländ-
ska affärsnätverken. 

• Jobba nära kunden, det ger mest marknadsspecifik kunskap. 
• Hitta rätt person, som kan föra dig närmare kunden och ge 

mer kunskap. 

Källa: Susanne Sandberg

650
svenska företag 
finns i dag i Kina

Källa: Exportrådet

Guanxi påverkar 
svenska företagare
Guanxi är en kulturell ”specialitet” som många företagare stöter på i Kina. En ungefärlig 
översättning är kontakter eller sociala nätverk. I doktorsavhandlingen The Effect of Guanxi 
on the Foreign Market Entry Process into China: the Swedish Case (Uppsala universitet, 
2010) undersöker Tao Yang hur svenska företag påverkas av guanxi när de ska etablera 
sig i Kina. Han kommer fram till att det tar längre tid att etablera sig i Kina, jämfört med 
i västerländska länder, och menar att det bland annat beror på just guanxi. För att ta sig 
in i affärslivet måste man engagera sig i fler sociala aktiviteter än vi är vana vid för att få 
tillgång till de rätta kontakterna och nätverken. Och fler personer som egentligen inte har 
med affärerna att göra är inblandade, exempelvis lokala politiker. Det gäller också att kon-
tinuerligt underhålla kontakterna. [jg]

Läs mer om Kina
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Avhandling, Internationella Handelshögskolan i 
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Victoria E Bonnell och Thomas B Gold (red):  
The New Entrepreneurs of Europe and Asia.  
M E Sharpe, 2002

Lianguang Cui: Innovation and network develop-
ment of logistics firms. Avhandling, Internatio-
nella Handelshögskolan i Jönköping, 2011

Klas Eklund: Kina – Den nygamla supermakten. 
SNS förlag, 2011

Mikael Hilmersson: Establishment of Insider-
ship Positions in Institutionally Distant Business 
Networks. Avhandling, Linnéuniversitetet, 2011

John Knight och Sai Ding: China’s Remarkable 
Economic Growth. Oxford University Press, 2012

Åse Linné: China’s Creation of Biopharmaceu-
tical Drugs – Combining Political Steering, Mili-
tary Research, and Transnational Networking. 
Avhandling, Uppsala universitet, 2012

Torbjörn Lodén: Kinas vägval – från himmelskt 
imperium till global stormakt. SNS Förlag, 2012 
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John Naisbitt: Megatrends Asia.  
Simon & Schuster, 1996

Susanne Sandberg: Internationalization pro-
cesses of small and medium-sized enterprises: 
Entering and taking off from emerging markets. 
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Keming Yang: Entrepreneurship in China.  
Ashgate, 2007

Tao Yang: The Effect of Guanxi on the Foreign 
Market Entry Process into China: the Swedish 
Case. Avhandling, Uppsala universitet, 2010

Poh Kam Wong: Academic Entrepreneurship 
in Asia – The Role and Impact of Universities in 
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Vi kallades Musse Pigg-centrumet. Jag tog det 
som en komplimang. 

– 16 av de småföretag som varit med i min 
studie gick med på att bli finansiärer. Sum-
man matchades av den regionala regeringen, 
och universitetet gick in med en del. Small 
Business Centre blev till slut Europas största 
småföretagarcentrum. Vi var runt 40 personer 
när jag gick i pension år 2000. 

Men företagen som finansierade centrumet 
ville ha sitt skålpund kött, och få valuta för sina 
satsade pengar. Forskarna gjorde därför en hel 
del uppdragsforskning, och för att få bättre 
förståelse för studieobjekten tog Allan Gibb 
ett sabbatsår från akademin för att jobba i ett 
litet företag.

Centrumets fokus låg främst på utbildnings- 
och policyfrågor. De utvecklade utbildnings-

Allan Gibb, i dag professor emeritus, har arbe-
tat i över 80 länder. Mest känd är han för sina 
insatser inom utbildningsområdet. Nyligen 
belönades han också med nyinstiftade ”Euro-
pean Entrepreneurship Education Award”. Men 
han växte upp i ett gruvarbetarsamhälle i nord-
östra England och var på vippen att följa i sin 
fars fotspår, ner i kolgruvan.

– pappa avrådde mig och sa att det inte 
fanns någon framtid i gruvan. Han hade rätt 
såklart, säger Allan Gibb.

I stället bar det av till universitetet i Man-
chester. Gibb trivdes inte särskilt bra, före-
läsningarna var tråkiga och möjligheterna 
till spännande diskussioner och debatter var 
få. Han tog trots allt en examen i national-
ekonomi, ett ämne som ”inte verkade ha sär-
skilt mycket med verkligheten att göra”. Efter 
utbildningen fick han jobb inom The Econo-
mist-koncernen, där han specialiserade sig på 
Latinamerika.

– Jag lärde mig mer om nationalekonomi 
på sex månader på det jobbet, än jag gjorde 
under hela universitetstiden. Jag gjorde kon-
sultuppdrag och skrev artiklar åt Financial 
Times. Jag älskade jobbet, men att bo utanför 
London och pendla tre timmar per dag när 
man har en nyfödd son är ingen höjdare.

Det var då han såg en annons om ett jobb 
som forskare vid Durham University. Han blev 
inblandad i en studie kring den regionala eko-
nomin, som då framförallt utgjordes av stor-
företag inom industrier på nedgång: kol, stål, 
varv och tunga kemikalier. 

på eget initiativ inkluderade han också 100 
mindre företag i studien, och fann att deras 
utveckling hade varit dålig. Rekommendatio-
nen i rapporten från 1970 blev att satsningarna 
på småföretagande borde öka. Ungefär sam-
tidigt kom en nationell rapport med samma 
budskap. Inspirerad av rapporterna bad han 
sin föreståndare att få starta ett forsknings-
centrum kring småföretagande vid univer-
sitetet, något som inte alls var självklart vid 
tidpunkten.

– 1971 var småföretagande inte respektabelt. 

porträttet | Allan Gibb

utbildningsgurun allan gibb startade tidigt småföretagarcentrum:

»Vi kallades  
Musse Pigg-centrumet«
text & bild jonas gustafsson

Allan Gibb har alltid varit mycket sportintresserad. Han spelade fotboll, cricket, badminton, basket och ingick i skolans terränglöp-
ningslag. ”Sporten gav mig självförtroende”, säger Gibb.
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sammans, och där det florerar en hel del för-
virringar. En viktig sak är att entreprenörerna 
själva är engagerade, och det är fantastiskt att 
ni har engagerade entreprenörer här i Lund, sa 
Allan Gibb under prisutdelningen och syftade 
på Sten K Johnsons finansiering av såväl cen-
trumet som priset

Gibb lyfte också fram att universiteten 
generellt måste vara mer öppna för kunskap 
utifrån, de kan inte längre vila på sina lag-
rar. Att akademiker numera, till och med det 
äldre gardet, börjar inse detta ser han som 
något mycket positivt. De har förstått att även 
universiteten måste vara lärande organisatio-
ner. Samtidigt börjar universiteten bli allt mer 
accepterade som aktörer ute i samhället.

– Vi kan inte skilja på teori och praktik inom 
samhällskunskaperna, de måste hänga ihop. 

En del menar att akademin ska lära ut teo-
rierna, för att sedan skicka ut studenterna i 
praktiken. Jag tror inte att det fungerar så, det 
måste vara mer sammanblandat.

– jag vill se mer risktagande i universitets-
världen. En utmaning för entreprenörskaps-
forskningen är att hitta en pedagogik som 
fungerar. Det finns många lösa uttalanden, 
men ingen riktig forskning på området. Här 
kan vi få in massor med kunskap från det 
pedagogiska ämnesområdet. Vi måste bort 
från den amerikanska traditionen att entrepre-
nörskap är ett strikt affärsfenomen, som bara 
får plats på handelshögskolor. Den europeiska 
modellen är mycket bredare än så.

Allan Gibb vill exempelvis gärna skilja på 
begreppen entreprenör och företagsam per-
son, inte minst inom utbildningsväsendet.

– Många lärare ser entreprenörskap som 
något negativt. Det kan man komma runt 
genom att prata om företagsamhet i stället. 
Alla vill väl att barnen ska bli företagsamma, 
ta initiativ och tänka själva, säger han.

läs mer på www.allangibb.com

program för skolor och start ups, och forskade 
kring tillväxt, överlevnad och internationali-
sering av företag. Forskningscentrumet låg 
också bakom Storbritanniens första råd- 
givningstjänst som riktade sig mot små före-
tag, och utbildade de blivande rådgivarna. 

– Det var bara chefer från storföretag som 
hade rekryterats till att bli rådgivare. De visste 
ingenting om företagande. Jag minns att jag 
tänkte: ”Wow, Storbritanniens ekonomi sköts 
av människor som inte har en aning om hur 
man driver företag”. 

Centrumets internationella fokus ökade och 
Gibb har genom åren arbetat i över 80 länder. 
Ett av de länder han kommer ihåg bäst är Ryss-
land. Där var han inblandad i att rekonstruera 
och ”entreprenörifiera” stora statsägda bolag. 
I Kina lärde han sig att en stor del av landets 

tillväxt mellan 1980 och 2000 kom från små, 
lokala företag.

Annars är det för sina insatser inom utbild-
ningsområdet som Allan Gibb är mest känd. 
Ett bevis för det kom i våras när han fick det 
allra första ”European Entrepreneurship Edu-
cation Award” som delas ut av Sten K Johnson 
Centre for Entrepreneurship på Ekonomihög-
skolan, Lunds universitet.

i prismotivationen står att Gibb är ”en sann 
pionjär inom utbildning och lärande i entre-
prenörskap i Europa. I nästan fyra årtionden 
har han inspirerat inte bara en äldre genera-
tion akademiker, utan också yngre lärare inom 
området. Och inte minst policymakare på en 
internationell arena.”

– När de ringde och berättade om priset 
satt jag vid frukostbordet med min fru. Efter 
telefonsamtalet satt jag tyst, och min fru und-
rade om det var dåliga nyheter. ”Nä, jag bara 
reflekterar”. ”ok, vad känner du?”, undrade 
hon. Jag sa att jag kände mig ödmjuk, varpå 
hon svarade: ”Det var något nytt, det har jag 
aldrig hört dig säga förut”.

– Jag ser priset som ett erkännande – inom 
ett mycket viktigt område. Ett område där 
praktiker och akademiker måste jobba till-

mer om allan

Namn Allan Gibb
Bakgrund Examen i nationalekonomi från Manchester 
University, England. Disputerade vid University of Dur-
ham. Grundade 1971 Small Business Centre, som sena-
re bytte namn till Foundation for Small and Medium 
Enterprise Development, vid Durham University. Fick 
2008 Queen’s Award for Enterprise Promotion, och är 
hedersdoktor vid Åbo handelshögskola.
Aktuell Som den första pristagaren av det nyinstiftade 
”European Entrepreneurship Education Award”, som 
delas ut av Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship 
på Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

mer av allan

Meeting the development needs of owner managed 
small enterprise: a discussion of the centrality of action 
learning, Action Learning: Research and Practice, nr 3, 
vol 6, 2009

In pursuit of a new ‘enterprise’ and ‘entrepreneurship’ 
paradigm for learning: creative destruction, new values, 
new ways of doing things and new combinations of 
knowledge, International Journal of Management 
Reviews, nr 3, vol 4, 2002

Entrepreneurship: Unique Solutions for Unique Environ-
ments. Is It Possible to Achieve This with the Existing 
Paradigm?, International Journal of Entrepreneurship 
Education, nr 5, vol 5, 2007

Readings in Small Business (redaktör tillsammans 
med Terry Faulkner, Graham Beaver och John Lewis), 
Gower, 1986

Policy Issues in Small Business Research (redaktör till-
sammans med Terry Webb), Saxon House, 1980

Jag vill se mer risktagande  
i universitetsvärlden
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kommersialisera idéer på olika sätt, genom till 
exempel licenstillverkning.

Det studien inte gjort, och som kunde vara 
intressant att vidareutveckla enligt Rannikko, 
är att jämföra med hur det ser ut i andra län-
der. I framtida studier vill han även lägga mer 
vikt vid företagens storlek, geografisk fördel-
ning och förändringar över tid.

– Vi fortsätter att undersöka och spåra de 
här företagens framgång på många olika sätt. 
Geografiska skillnader är intressanta, men vi 
använder också en industrilins för att samla 
data om olika typer av teknikföretag, säger 
Heikki Rannikko.

kontakta heikki.rannikko@aalto.fi

Många av de företag som ingår i studien har 
startats av entreprenörer som drivs av över-
tygelsen om att de har utvecklat ett tekno-
logiskt övertag. Att de har kommit på en revo-
lutionerande teknik som efter en viss tid kan 
säljas till ett större företag.

– Uppfinnartypens firma växer sakta. Sedan 
kommer någon som förstår sig på verksam-
heten och köper upp den.

Som exempel nämner Heikki Rannikko 
nyhetssajten Ampparit.com som började som 
ett projekt av några studenter i östra Finland 
för över tio år sedan. Grunden var en algoritm 
för att leta upp och samla nyheter på nätet. 
Efter ett tiotal år är den nu en av de popu-
läraste nyhetssajterna i Finland, och företaget 
har sålts av de lokala investerarna till ett stort 
förlag. 

– Det är bra att det finns uppfinnartyper. 
När man inte begränsas av till exempel existe-
rande kunder eller rutiner, utan kan utveckla 
från grunden, kan verkliga framgångshistorier 
uppstå.

heikki rannikkos forskning visar att ingen 
resurs är så starkt förknippad med snabb till-
växt som tillgång till finansiering. Distribu-
tionskanaler, kompetent personal och annat 
som hör till den löpande verksamheten är 
alltså inte lika viktigt som möjligheten att 
kunna köpa allt man behöver genom lån eller 
annan finansiering. Det är svårare för unga 
entreprenörer, med mindre erfarenhet av att 
driva företag, att skaffa kapital. Pengar kom-
mer gärna till den som redan har dem. 

– Det är precis det som är problemet! Unga 
teknologstudenter kan ha en idé men kanske 
inte släktingar och vänner som kan hjälpa 
dem finansiellt. På Aalto-universitetet försö-
ker vi göra det lättare för unga företagare att 

Ny teknik kan påverka hela samhället och vara 
drivande för den ekonomiska utvecklingen i en 
region eller ett land. Men hur växer egentligen 
nya teknikföretag? Är alla så lyckade som vi 
ibland lockas att tro? Finansiering är ofta av-
görande för framgång.

heikki rannikko har undersökt hur nystar-
tade teknikföretag växer i Finland. Han har 
identifierat verksamheterna genom nationell 
statistik och sedan studerat de enskilda före-
tagen. Grunden för studien är 2 830 teknik-
företag som startades i Finland åren 2002–
2008. Rannikko finner att utvecklingen gene-
rellt är stabil och till synes okänslig för om 
företagen har startats i en högkonjunktur eller 
inte. Men bara en minoritet av företagen växte.

– 30 procent av företagen växte, 30 procent 
blev i stället mindre. Det var samma sak varje 
år, säger Heikki Rannikko. 

Det var inte alltid samma företag som växte. 
Fyra procent av företagen i studien var vad 
man kan kalla gaseller, med minst 30 procents 
tillväxt om året i minst tre år. För de flesta 
andra var jämn tillväxt ovanlig.

– Nystartade teknikföretag har en ganska 
slumpmässig utveckling. Det är svårt att förut-
säga hur nästa år ser ut.

Statistiken visar att vinnarna bland de helt 
nystartade företagen inte ligger speciellt långt 
över medelvärdet när det gäller vinst och antal 
anställda. Efter några år däremot visar ett fåtal 
företag en starkt stegrande tillväxt. Ju fler år ett 
nytt framgångsrikt teknikföretag får utvecklas, 
desto mer drar det ifrån genomsnittet.

Ny teknik är alltså inte nödvändigtvis något 
man uppfinner och säljer för miljoner nästa 
dag.

– Teknikutveckling kan ta lång tid, konsta-
terar Rannikko.

Pengar viktigaste 
resursen för nya 
teknikföretag

text paul steen   bild päivi kapiainen-heiskanen

Heikki Rannikko har lagt fram sin avhandling Early Development Of Technology-Based Firms vid 
Svenska handelshögskolan, Hanken, i Helsingfors. I dag är han verksam vid Aalto-universitetet.

teknikföretagen i studien

• Värderar tillväxt högre än lönsamhet 
och långsiktig hållbarhet.

• Litar på att den egna unika, nya 
tekniken är nyckeln till framgång.

• Tror på tillväxt för egen del, oavsett 
konjunktur och konkurrens.

• Tycker att det är viktigt att satsa på 
nyutvecklade produkter.

• Ser omvärlden som osäker och 
föränderlig, men med få konkurrenter.

• Satsar först på ökad försäljning, sedan 
på att anställa fler personer.
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Små företag tjänar på öppenhet
Forskning visar att stora företag tjänar på att engagera sig i öppna 
innovationsprocesser. När det gäller mindre företag finns inte lika 
många studier, men Vinit Parida, Mats Westerberg och Johan Fris-
hammar bidrar med en. De har undersökt hur 252 högteknologiska, 
små och medelstora företag använder sig av öppen innovation. De 
finner fyra typer av aktiviteter som påverkar den radikala respektive 
inkrementella innovationsförmågan i positiv riktning. Att söka efter 
nya teknologier är en bra start menar forskarna – det kan ge stor 
effekt till relativt liten kostnad. Fler resultat redovisas i artikeln 
Inbound Open Innovation Activities in High-Tech SMEs: The Impact on 
Innovation Performance som publicerats i Journal of Small Business 
Management (nr 2, vol 50, 2012). [åk]

kontakta vinit.parida@ltu.se

Idétänk från 
storföretagens värld 
Näringslivet står inför övergripande utmaningar när det 
gäller att utveckla sin innovationsförmåga. I boken Innova-
tionsledning och kreativitet i svenska företag (Vinnova och 
Imit, VR 2012:02) diskuterar tio olika forskarteam hur 
innovationsarbete kan förstås, utvecklas och organi-
seras. Det är viktigt att odla en kultur där innovation 
och idégenerering är en naturlig del av verksamheten, 
oavsett inriktning på företaget eller organisationen. 
Exemplen kommer från ledande storföretag som 
Scania, Alfa Laval, SCA, Höganäs och LKAB. Redaktö-
rer är Anders Richtnér och Johan Frishammar. [ha]

Klusterteorier har fått stort genomslag och 
trycket på regioner har ökat. Regionala aktö-
rer förväntas samordna företag, forskning och 
offentlig sektor för att skapa konkurrenskraft. 
Statsvetaren Line Säll analyserar teori, politik, 
kunskap och makt i denna nya diskurs.

line säll har lagt fram licentiatuppsatsen 
Kluster som teori och politik. Om den regionala 
tillväxtpolitikens diskursiva praktiker vid Karl-
stads universitet. Hon beskriver ett fokusskifte 
i den svenska regionalpolitiken, från välfärd till 
tillväxt. Välfärdsdoktrinen handlade om att 
se till att alla människor hade råd att konsu-
mera. Den nya tillväxtdoktrinen går ut på att 
det offentliga ska organisera samspel – mellan 
företag, forskning och offentlig sektor – som 
ökar regioners konkurrenskraft.

Vad innebär då detta? I strävan efter att 
bygga kluster och skapa tillväxt kommer dis-

kussioner om maktstrukturer och demokrati 
i skymundan, visar Säll. Idén om samverkan 
och konsensus handlar till stor del om regio-
nal storytelling. Och i berättelsen om den 
framgångsrika regionen passar inte alla röster 
in. Det kan också vara svårt att komma till tals 
när det regionala tillväxtarbetet utgår från ett 
fåtal klusterorganisationer.

Line Säll diskuterar även klusterforskningens 
genomslag. Hon menar att politiken artikule-
ras som en implementering av teori, på såväl 
regional som nationell nivå, och den legitime-
ras av forskare och experter inom till exempel 
oecd och eu. Därmed minskar möjligheterna 
att ifrågasätta tillväxtpolitiken på den offentlig-
politiska arenan. [åk]

kontakta line.sall@kau.se

Klusterkulten ifrågasatt

storföretagens värld 
Näringslivet står inför övergripande utmaningar när det 
gäller att utveckla sin innovationsförmåga. I boken 
tionsledning och kreativitet i svenska företag
Imit, VR 2012:02) diskuterar tio olika forskarteam hur 
innovationsarbete kan förstås, utvecklas och organi-
seras. Det är viktigt att odla en kultur där innovation 
och idégenerering är en naturlig del av verksamheten, 
oavsett inriktning på företaget eller organisationen. 
Exemplen kommer från ledande storföretag som 

»Entreprenörer 
är som jazzmusiker. 
Är de duktiga kom-

mer det att låta 
fantastiskt.«

Kathleen Eisenhardt när hon mot-
tog ”Global Award for Entrepreneurship 

Research” i Stockholm 16 maj 2012

Line Säll

bild: A
ksel Bjerva
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esbrinytt

Global aktion för 
kvinnors företagande 

”Don’t make me go all New York on you!” I förgrunden Nell Merlino, en av symposiets inspirerande talare. Hon driver Count Me In for Women’s Economic Independence, en icke vinstdrivande organisa-
tion som hjälper mikroföretagande kvinnor att växla upp till miljondollarsföretag. Här i en panel med Cindy Padnos, Illuminate Ventures, USA och Gloria Tomatoe Swerobe, Wipcapital, Sydafrika.

”Studera kvinnor som är företagare? Då kan ni 
väl lika gärna studera rödhåriga personer som 
är företagare!” Professorerna Carin Holmquist 
och Elisabeth Sundin möttes av skepsis när de 
startade sina forskarkarriärer på 1980-talet. I 
dag är intresset för kvinnors entreprenörskap 
betydligt större.

1-2 juni genomfördes Global Symposium 
on Women’s Entrepreneurship på München-
bryggeriet i Stockholm. 30 talare och 200 del-
tagare diskuterade finansiering, innovation, 
förebilder och tillväxt – allt med fokus på kvin-
nor som är företagare.

Symposiet arrangerades av Esbri i samar-
bete med Tillväxtverket och Vinnova, samt 
med bidrag från Regeringskansliet. Men det 
var inget enskilt evenemang, vilket Esbris vd 
Magnus Aronsson betonade när han hälsade 
välkomna. Symposiet utgör ett första steg i 
utvecklingen av ett globalt nätverk för kun-
skapsutbyte och handling.

Under de två dagarna varvades presentatio-
ner och paneldiskussioner med snabba pitchar 
från nya innovatörer och entreprenörer. Det 
fanns gott om tid för nätverkande, något som 
de deltagande företagarna, finansiärerna, poli-
cyskaparna, forskarna, studenterna, journa-
listerna, rådgivarna och konsulterna verkade 
uppskatta. Kunskap från konferensen spreds 
också via sociala medier i realtid. Hashtaggen 
#gswe12 var till och med uppe och trendade ett 
tag på Twitter.

Även om entreprenörsklimatet och förut-
sättningarna ser helt olika ut i Sverige, Sydaf-
rika och Silicon Valley stod det klart att vi har 
mycket att lära av varandra. Genom att se vad 
som fungerat – eller inte fungerat – på andra 
håll i världen kan man påverka situationen i 
det egna landet.

Bland de initiativ som presenterades fanns 
We Connect International, Count Me In for 
Women’s Economic Independence, The 
Women’s Organization, Global Entrepreneur-

ship Program, Going for Growth, The Diana 
Project, Goldman Sachs 10,000  Women och 
Cartier Women’s Initiative Awards. Vi fick 
inblickar i intressanta och framgångsrika före-
tag som Wiphold, Zipcar, Securico, Mutewatch, 
Fabindia och Middagsfrid.

Det enda man kan beklaga är väl att Hillary 
Clinton missade symposiet med en dag. Om 
hon hade förlagt sitt Sverigebesök till 2 juni i 
stället för 3 juni hade hon fått möta en impo-
nerande samling människor som kunnat bidra 
med värdefull input till hennes internationella 
råd om kvinnors företagande. Next time, Hil-
lary!

Läs mer på www.esbri.se/gswe12 
och esbribloggen.blogspot.se
Hela konferensen filmades och kan ses på 
www.esbri.se/webb-tv

text åse karlén   bild sofia ernerot
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Mingel med magi. Illusionisten Axel Adlercreutz underhöll vid middagen med flygande bord, 
förtrollande rep och bollar i mängd.

Divine Ndhlukula från Zimbabwe berättade om sitt företag, 
Securico, som hon startade med fyra anställda. I dag jobbar 
3 500 personer för henne, varav 900 kvinnor. Ndhlukula utsågs 
till Årets Entreprenör i Afrika 2011.

Transportinnovatören och 
serieentreprenören Robin 
Chase har bland annat startat 
Zipcar, Buzzcar och Goloco. 
Hennes startups har, enligt 
henne själv, mest liknat vilda 
berg-och-dalbanefärder.

Professor Elizabeth Gatewood, 
Wake Forest University, USA, var 
symposiets första talare. Hon berät-
tade om hur hon, tillsammans med 
fyra andra forskare, drog igång The 
Diana Project som sedan växte till 
det större nätverket Diana Inter-
national.

Prableen Sabhaney delade med sig 
av sina erfarenheter. Hon är verksam 
i företaget Fabindia som hjälper små, 
lokala hantverkare i Indien att nå 
ut på en större marknad med sina 
produkter.

Om entreprenörskap i utvecklings-
länder talade bland andra sydafri-
kanska Louisa Mojela från Wiphold, 
ett kvinnoägt bolag som investerar i 
andra kvinnors företag.

Marita Ljung, statssekreterare på näringsdepar-
tementet, pratade på temat ”8 years and SEK 
800 million. The Swedish program for promoting 
women’s entrepreneurship”.

Under symposiet var det 
fri placering kring runda 
bord, med uppmaning att 
byta plats mellan de olika 
passen. Allt för att upp-
muntra nätverkande och 
spännande diskussioner.

Möjligheternas möten. I pauserna knöts många nya kontakter 
som förhoppningsvis leder till fruktbara samarbeten.

”Varför pratar du om klockor?” ”Vem är din kund?” ”Ta det 
lugnt med negationerna!” Mutewatchs grundare och vd Mai-Li 
Hammargren (längst bak i mitten) var modig nog att pitcha sitt 
företag för erfarna Nell Merlino, Kimberlie Cerrone och Cindy 
Padnos, och hon gjorde det riktigt bra. På kuppen fick alla del- 
tagare en mängd praktiska tips om hur man kan attrahera  
kunder och finansiärer.

Anna Lithagen på Tillväxtverket (till vänster) och Shelly Porges 
från U.S. State Department (till höger) diskuterade Hillary 
Clintons internationella råd för kvinnors ledarskap. Liksom flera 
andra talare betonade de vikten av förebilder, mentorskap och 
nätverk.

Esbris vd Magnus Aronsson modererade större delen av konferensen. Han delade också 
ut det fjärde ”Esbri-priset – För entreprenörskap” som gick till Elisabeth Sundin och Carin 
Holmquist. Läs mer på sidan 22.
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 dean shepherd har utsetts till heders-
doktor vid Högskolan i Jönköping ”för en 
internationellt framstående gärning som 
forskare inom entreprenörskap”.

 Entreprenörskapsforum anställer tre 
nya forskningsledare: maria adenfelt, 
johan eklund och johanna palmberg. 
Eklund och Palmberg disputerade båda i 
nationalekonomi vid Internationella Han-
delshögskolan i Jönköping, och kommer 
närmast från Ratio. Adenfelt disputerade 
vid företagsekonomiska institutionen, 
Uppsala universitet. 

 kth-professorn 
sverker sörlin är ny 
styrelseordförande för 
Folkuniversitetet. Ett av 
hans intressen är forsk-
ningspolitik och innova-
tionssystem.

 Forskningscentrumet cbi vid Chalmers 
har anställt sara fallahi och magnus 
holmén. Fallahi är doktorand med fokus 
på kunders delaktighet i innovations-
processer. Holmén är docent och forskar 
bland annat om affärsmodeller och om 
hur universitet konkurrerar.

 leif denti och sven hemlin, båda 
från Göteborgs universitet och Högskolan 
i Skövde, fick pris för sin artikel Leader-
ship and Innovation in Organization vid 
konferensen 4th ispim Innovation Sympo-
sium som arrangerades i Wellington, Nya 
Zeeland.

 Docent per frankelius är numera 
verksam vid Linköpings universitet. Tidi-
gare var han vid Örebro universitet. 

 carin holmquist (se notis här bred-
vid) är ny ledamot i Entreprenörskaps-
forums styrelse. Holmquist, som är profes-
sor vid Handelshögskolan i Stockholm, 
utsågs även tidigare i vår till Årets feminist 
2012 av Feministakademin på Åland.

 Professor karl-henrik robèrt, Ble-
kinge tekniska högskola, har tilldelats det 
prestigefyllda Ashoka Fellowship Award. 
Priset delas ut av Ashoka, en amerikansk 
organisation med fokus på socialt entre-
prenörskap.

 Mälardalens högskola har anställt pro-
fessor roberto verganti, tidigare vid 
Harvard Business School och författare till 
boken Design-Driven Innovation. På sitt 
nya jobb fortsätter Verganti forska kring 
varför vissa produkter blir framgångsrika.

Tipsa oss på entre@esbri.se 

titel Kinas vägval – från 
himmelskt imperium till global 
stormakt
författare Torbjörn Lodén
förlag SNS Förlag
isbn 978-91-86203-90-0

I Kinas vägval går sinologen Torbjörn Lodén 
igenom Kinas kultur, vetenskap, filosofi, 
språk och politik för att måla upp en bild av 
landet i dag. Han berättar om kejsardömet, 
kommunismen och om senare tids moder-
nisering. Men Kinas framtid är inte självklar, 
påpekar Lodén. Landet står inför flera viktiga 
vägval, som till exempel: Ska modernisering-
arna fortsätta eller blir det en återgång till 
det traditionella? Kommer världens andra 
ekonomi fortsätta vara en enpartistat, eller 
ska demokratin ta över? Det sista kapitlet 
handlar om hur omvärlden bör förhålla sig 
till Kina. Torbjörn Lodén menar att utbytet 
med landet måste öka när det gäller exem-
pelvis handel, utbildning och vetenskap. För 
den skull ska vi absolut inte vara okritiska, 
tvärtom. Enligt författaren går det utmärkt 
att kombinera de två förhållningssätten. Mer 
om Kina på sidorna 12–15. [jg]

personnytt boktips

Professorerna Carin Holmquist och Elisabeth 
Sundin, förgrundsgestalter inom forsknings-
området kvinnors företagande, har tilldelats 
”Esbri-priset – För entreprenörskap”. Det avslö-
jades 1 juni på Global Symposium on Women’s 
Entrepreneurship, dit båda var inbjudna som 
talare.

det går inte att diskutera forskning om 
kvinnors företagande utan att referera till 
Carin Holmquist, Elisabeth Sundin – eller 
båda. De var bland de första i Sverige att 
intressera sig för området, och deras bidrag 
har satt avtryck både nationellt och interna-
tionellt.

1989 publicerade de den omfattande studien 
Kvinnor som företagare: Osynlighet, mångfald, 
anpassning (Liber). 2002 myntade de begrep-
pet Företagerskan i en antologi med samma 
namn (sns). Nu får de alltså ”Esbri-priset – För 
entreprenörskap” som passande nog delades 
ut i samband med ett globalt symposium om 
kvinnors entreprenörskap (läs mer på sidorna 
20–21).

”Esbri-priset – För entreprenörskap” delas 
ut av Esbris medarbetare till personer eller 
organisationer som har förbättrat entrepre-
nörskapsklimatet i Sverige. Holmquists och 

Pionjärer fick pris

Sundins forskning har satt fokus på ett område 
som är av största vikt för utvecklingen av ett 
jämställt samhälle. De har också varit aktiva 
i debatten med både företagare och myndig-
heter, och därmed sett till att deras forsknings-
resultat har fått spridning. Därför är de värdiga 
mottagare av priset som, förutom äran, består 
i skulpturen ”Vinge” av Henrik Allert och ett 
lyxigt diplom. [åk]

läs mer www.esbri.se/esbripriset

titel Entrepreneurship, 
Innovation and Business 
Clusters
författare Panos G 
Piperopoulos
förlag Gower
isbn 978-1-4094-3442-9

Myten om den ensamma Entreprenören 
som gör allt själv behöver avlivas. Det anser 
den grekiska lektorn och författaren Panos 
Piperopoulos. Små och medelstora företag 
behöver en bra, innovativ ledare men når 
framgång snabbare om de även arbetar i 
geografiska kluster, nätverk och/eller strate-
giska allianser. Humankapitalet är också vik-
tigt, det gäller att ha emotionellt intelligenta 
och kreativa medarbetare. Andra framgångs-
faktorer är öppen innovation, webbnärvaro 
och samverkan. Boken Entrepreneurship, 
Innovation and Business Clusters ger en sam-
manfattande bild av hur innovationsidéer 
kan användas strategiskt som konkurrens-
medel, samt av hur nationella och lokala 
innovationssystem fungerar och gynnar 
ekonomisk tillväxt. Företagande bland kvin-
nor och etniska minoriteter tas upp i ett eget 
kapitel.  [ha]

Elisabeth Sundin och Carin Holmquist

bild: Sofia Ernerot
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Academy of Management 
Annual Meeting
3–7 augusti
Boston, USA

Triple Helix 
10th International Conference
8–10 augusti
Bandung, Indonesien

G-Forum 2012
8–9 november
Potsdam, Tyskland

Global Entrepreneurship Week
12–18 november
Över hela världen

RENT XXVI
21–23 november
Lyon, Frankrike

Evenemangstips

Fler evenemang finns på 
www.esbri.se/konferenser

titel Interactive Business 
Communities. Accelerating 
Corporate Innovation Through 
Boundary Networks
författare Mitsuro Kodama
förlag Gower
isbn 978-0-566-08928-2

Interactive Business Communities handlar 
om hur organisationer närmar sig varandra, 
delar kunskap och samarbetar över grän-
serna för att skapa innovation. Modern infor-
mations- och kommunikationsteknologi är 
förutsättningen, och strävan efter hållbarhet 
en viktig morot. Författaren Mitsuro Kodama 
har studerat högteknologiska företag i usa, 
Taiwan och Japan. Han beskriver hur de 
jobbar tvärs över teknologiska, organisato-
riska och industriella gränser i interaktiva 
affärsnätverk. Han diskuterar också hur detta 
påverkar företagens strategi, utveckling, 
värdekedjor, affärsmodeller och ledarskap. 
Författaren menar att den helt slutna innova-
tionen, som skapas innanför företagets väg-
gar, är föråldrad. I stället hyllar han ”hybrid-
innovationen”. I den kombineras intern 
innovation med öppna processer. [åk]

titel The Innovative University. 
Changing the DNA of Higher 
Education from the Inside Out
författare Clayton M 
Christensen & Henry J Eyring
förlag Jossey Bass
isbn 978-1-118-06348-4

Universiteten är i kris. Det menar Clayton 
Christensen och Henry Eyring som skrivit 
The Innovative University. Christensen är 
pappa till teorin om disruptiv innovation. I 
boken appliceras teorin på högre utbildning, 
som enligt författarna är ett område i stor 
förändring. De traditionella universiteten 
har egentligen saknat verkliga konkurren-
ter – fram till nu. I dag finns vinstdrivande 
organisationer som erbjuder webbaserad 
utbildning. Ett perfekt sätt för till exempel en 
yrkesarbetande person att skaffa sig en exa-
men. Men loppet är inte kört för de anrika 
institutionerna, menar Christensen och 
Eyring. Genom att bryta med traditionerna 
– men bygga på det de gör bäst – kan uni-
versiteten gå starka genom krisen. Exempel 
hämtas från Harvard Business School och 
Brigham Young University, Idaho. [åk]

titel A Business Model 
for Entrepreneurship
författare Thierry Verstraete 
& Estèle Jouison-Laffitte
förlag Edward Elgar
isbn 978-0-85793-904-3

Thierry Verstraete och Estèle Jouison-Laffitte 
framhåller vikten av en bra affärsmodell. 
Själva förordar de grs-modellen. Den är ett 
sätt för potentiella intressenter att förstå en 
ny företagsidé. I A Business Model for Entre-
preneurship går författarna bland annat in på 
hur en entreprenör kan översätta sin affärs-
modell till praktiska och användbara verktyg. 
De poängterar hur viktigt det är att iden-
tifiera och samla rätt resurser samt bygga 
konkurrenskraftiga fördelar. Det är några av 
huvudingredienserna för en lyckad affärs-
modell. Utifrån såväl teori som praktik 
beskrivs den centrala plats en affärsmodell 
har för den entreprenöriella processen, och 
varför affärsmodellen måste vara på plats 
tidigt. Boken utgår från författarnas person-
liga engagemang i entreprenörskap och riktar 
sig till både akademiker och praktiker. [ce]

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

EvenemangstipsEvenemangstipsEvenemangstips

Aug 2012

8
Onsdag

Entré nr 3-2012 
ges ut i oktober

På www.esbri.se hittar du 
artiklar, referat, boktips 
och webb-tv-klipp

Finfrämmande i oktober
1–5 oktober kommer några av USAs vassaste entre-
prenörer, affärsänglar, riskkapitalister och policy-
skapare till Sverige. Då genomför Esbri Sweden-U.S. 
Entrepreneurial Forum för nionde året i rad. Det 
är ett mycket uppskattat evenemang då kunskap 
om entreprenörskap delas mellan Sverige och USA. 
Missa inte!

läs mer på www.esbri.se/sweden-us

Konstnärligt entreprenörskap
Högutbildade konstnärer är mer entreprenöriella än akademiker från andra discipliner. De 
driver företag eller är ”kombinatörer”, det vill säga kombinerar företagande med anställning. 
Det visar två nya rapporter från Stockholms akademiska forum: Entreprenörskap bland hög-
utbildade konstnärer av Björn Hårsman och Konstens värde av Karin Högström. [åk]

läs mer på staforum.se
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den enda ”nyhet” som Stefan Löfven pre-
senterade i sitt jungfrutal på första maj var 
att han ville inrätta ett ”innovationsråd” med 
företrädare för akademi, industri, politik och 
fack, och med statsministern som ordförande. 
Redan 1962 inrättades den så kallade forsk-
ningsberedningen med liknande sammansätt-
ning och syften.

Dagens forskningsberedning är redan ett 
korporativistiskt innovationsråd med Jan 
Björklund tronande i en krets av industrileda-
re, generaldirektörer, rektorer med flera. Löf-
vens förslag bevisar det vi redan vet – att det 
forskningspolitiska tänkandet i landet är allt 
annat än innovativt. Det vilar sedan ett drygt 
decennium på tre haltande ben: innovations-
fetischism, excellensdrömmar, och en övertro 
på automatiserade bedömningssystem.

Begreppet innovation betyder egentligen 
inget annat än ekonomisk framgång. Sats-
ningar på innovationsbefrämjande forskning 
innebär därför inget annat än att forskningen 
används som industristöd. Innovations-
begreppet är en bullrande tom tunna som 
borde rullas av den forskningspolitiska scenen.

Strävan mot akademisk excellens kan inte 
ifrågasättas men begreppet används på ett 
konstigt sätt. Det framställs ofta som att bara 
excellent forskning är värd att satsa på, vilket 
är ett tankefel. En fokusering på enbart fram-
gångsrik forskning medför konservatism och 
stagnation, och att makten i systemet koncen-
treras till de redan mäktiga. Samtidigt skulle 
en sådan politik innebära att forskningen blev 
oförmögen att tillgodose många legitima kun-
skapsintressen. Detta vore olyckligt ur demo-
kratisynpunkt och katastrofalt för den högre 
utbildningen som ju ofta kräver bred – snarare 
än ”världsledande” – kompetens.

innehåll till dess mätbara konsekvenser. Mak-
ten över bedömningarna flyttas till anonyma 
bedömarkollektiv som inte är tillgängliga för 
dialog. Målet med verksamheten definieras 
av byråkratiska eliter, snarare än av dem som 
arbetar med att utföra den.

det finns gott om belägg från andra verk-
samheter på hur dessa utvärderingssystem 
gröper ur moral och skadar kvalitet. Så varför 
införa dem inom en verksamhet som i så hög 
grad bygger på kreativ förmåga och långsiktig 
kompetensutveckling? Ett svar antyds av just 
Flodström, som tillsammans med Lena Adam-
son påpekar (svd 22 maj 2012) att det system 
som nyligen införts för att utvärdera univer-
sitetsutbildningar tycks vara konstruerat för 
att svälta ut de mindre högskolorna. Samma 
sak gäller systemen för att utvärdera forskning. 
Utvärderingarna blir ett sätt att genomföra 
stora strukturförändringar utan att behöva ta 
politiskt ansvar.

Pressfrihet behövs för den dagsaktuella 
samhällsbevakningen, självständig forskning 
för den mer långsiktiga bevakningen av både 
natur och samhälle. Om forskningspolitiken 
förvandlas till industripolitik, som med hjälp 
av kvantitativa indikatorer styrs av en närsynt 
vetenskapsbyråkratisk nomenklatura, ligger 
såväl demokratin som nytänkandet och eko-
nomin illa till. Den trebenta forskningspoli-
tiken skulle behöva en intellektuell uppryck-
ning och en demokratisäkring.

Sven Widmalm 
PROFESSOR I IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA

UPPSALA UNIVERSITET

Den offentliga sektorns allt större tilltro till 
automatiserade utvärderingssystem har tyvärr 
nu också börjat drabba forskningen och den 
högre utbildningen. Anders Flodström före-
slog nyligen att man borde mäta lärosätenas 

”samverkan” bland annat utifrån hur mycket 
uppdragsutbildning de utför. En bättre illus-
tration av nivån på utvärderingstänkandet är 
svårt att föreställa sig.

högskolornas ”samverkan” visas natur-
ligtvis i första hand utifrån hur väl de lyckas 
med sitt vanliga uppdrag, att sköta landets 
högre utbildning. De automatiserade utvär-
deringssystemen är mer principiellt skadliga 
för att de flyttar fokus från verksamhetens 

Behöver Sverige ett innovationsråd? Fokuserar vi för mycket på den ”excellenta” forskningen?

Debattera på www.esbri.se/debatt

åsikten | Sven Widmalm
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Sven Widmalm är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han intresserar sig bland annat för kunskapens kulturella, 
politiska och sociala historia, från 1700-talet och framåt. Du når honom på sven.widmalm@idehist.uu.se
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