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Erik Rosell vill vidga entreprenörskaps-		
begreppet.
- Det är centralt att förstå varandras
visioner och drömmar, säger han.

Entreprenörskap ger utlopp
		 för konstnärlig talang
		
		
		

Zara Daghbashyan har studerat
företagarglöden hos studenter från olika
lärosäten och fakulteter.
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När passionen
		 förändrar strukturer
123

Redaktionen ansvarar ej för obeställt
material. Citera oss gärna men ange källan.

arbetar främst med att sprida
forskningsbaserad kunskap om
entreprenörskap, innovation och småföretagande till olika aktörer: forskare,
företagare, politiker, finansiärer, studenter, policyfolk och
rådgivare. Syftet är att på bred front öka förståelsen för
hur innovationskraft och företagande hänger samman
med hållbar tillväxt. Kunskapsspridningen sker bland
annat genom tidningen Entré, nyhetsbrevet e-Entré,
föreläsningsserien Estrad och webbplatsen www.esbri.se
Esbri grundades 1997 av entreprenören och uppfinnaren
Leif Lundblad, med den övergripande målsättningen
att stimulera entreprenörskap i Sverige. Verksamheten
bedrivs i stiftelseform och är icke-vinstdrivande. Esbri är
oberoende av politiska och religiösa intressen.
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Professor Maryann Feldman är årets mottagare
av ”Global Award for Entrepreneurship
Research”.
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Entreprenöriella drivkrafter grundläggs
tidigt. Det menar Navid Ghannad, forskaren
som själv startat sju bolag.

			
			

Tomas Karlsson och Tobias Schölin är kritiska
till hur nyföretagarstödet fungerar i dag.
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Läs mer på sid 7
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ledaren

Vår kulturvår
det är lätt att ta kulturen för given och
glömma bort hur viktig den är, bland annat
för att attrahera människor till en plats. Frågor kring kulturella och kreativa näringar
fanns därför högt upp på dagordningen när
regeringen, med näringsminister Annie Lööf
i spetsen, arrangerade Attraktionskraftsdagen
i slutet av maj.
Från Esbris sida bidrar vi med att synliggöra
den senaste kunskapen om frågorna. Och nu
under våren har vi lyft fram forskning och
utbildning kring kultur, konst och entreprenörskap lite mer än annars. I mitten av mars
genomförde vi, i samarbete med Tillväxtverket,
konferensen ”Skapa konst, skapa jobb, skapa
kreativa företag”. Läs mer på sidorna 12–13.
På vår webbplats hittar du en temasida
kring konst, kreativitet och entreprenörskap.
Och på sidorna 6–7 i detta nummer skriver vi
om Zara Daghbashyans avhandling, där ett av
resultaten är att konststudenter behöver mer
entreprenörskap i sina utbildningar.
Innan det blir sommarledigt arrangerar
vi ett seminarium under Almedalsveckan,
även det inom ämnet kulturella och kreativa
näringar. Är du på plats i Visby är du givetvis
välkommen!
Efter Almedalen är det dags att ladda batterierna inför en intensiv höst. Självklart återkommer vi med nya Estradföreläsningar, med
start 12 september. I oktober är det dags för
Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum. Kolla på
vår webbplats och anmäl dig till vårt månatliga nyhetsbrev så är du säker på att inte missa
någon av våra aktiviteter.
En bok jag gärna rekommenderar som sommarläsning är för övrigt Kreativt kapital. Den
har kommit till genom ett Vinnovafinansierat
forskningsprogram som ingick i regeringens
satsning på de kulturella och kreativa näringarna. Jag önskar dig en trevlig sommar, och
glöm inte att det också finns mycket trevlig
sommarläsning på vår webbplats!

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

www.esbri.se

På trendspaning
i modevärlden

UF-företagande har
positiva effekter
2 procent högre årsinkomst. 44 procent
fler i chefsposition. 20 procents lägre
sannolikhet för arbetslöshet. Och 20
procents ökad sannolikhet att vara
egenföretagare. Siffrorna talar sitt
tydliga språk: Det går bra nu. För de
elever som drev UF-företag 1994–1996
alltså. Karl Wennberg och Niklas Elert
har undersökt de långsiktiga effekterna
av att som gymnasieelev delta i utbildningskonceptet UF-företagande. Det
har totalt 250 000 svenskar gjort under
de 30 år som Ung Företagsamhet
har bedrivit konceptet. Forskarna har
jämfört med en kontrollgrupp som inte
drivit UF-företag och redovisar resultaten i rapporten Effekter av utbildning i
entreprenörskap (Ratio, 2013). [åk]

kontakta karl.wennberg@ratio.se

Modeindustrin är inte som
andra. Trender existerar
i gränslandet mellan
produktion och konsumtion på ett sätt som
skiljer den från andra
branscher. Jenny Lantz
menar att trenderna
har en organiserande
roll. De hjälper
inköpare, tillverkare,
formgivare och
journalister att enas,
i alla fall något sånär,
om vilka färger och mönster de ska jobba med för
tillfället. Trendbyråerna, som ökat explosionsartat
i antal under 2000-talet, guidar köparna till ett
växande konsumtionssamhälle. I boken Trendmakarna (Atlas akademi, 2013) tittar Lantz
bakom kulisserna på den globala modeindustrin
och visar hur kapitalism, kultur och ekonomi
samverkar och hör ihop även i modevärlden. [ha]

49
Så många timmar i veckan
arbetar Sveriges småföretagare.
Källa: Anders Isaksson, Umeå universitet

Entreprenörskap handlar
inte om management
Alain Fayolle, mottagare av European
Entrepreneurship Education Award 2013

Använd förslagslådan, tack!
Fackförbundet Unionen förespråkar en tydlig innovationsstrategi där både beröm och ekonomisk belöning ingår. Men för att hitta nya innovationer behövs
öronmärkt tid till idéutveckling, nätverkande både
inom och utanför företaget samt kontinuerlig kompetensutveckling bland medarbetarna. Det konstateras i
rapporten Från förslagslåda till innovationsförmåga där
det framgår att många företag saknar metoder för att
ta vara på nya idéer. [ha]

Ladda ner på www.unionen.se
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SNACKA OM DET!
– Företagande i dialog
text anna-karin florén illustration johan brunzell

Erik Rosell vill bidra till bättre utbildningar i entreprenörskap.
Med sin avhandling strävar han efter att vidga betydelsen av
begreppet entreprenörskap till ett förhållningssätt som kan
tillämpas på andra områden än det klassiskt affärsdrivande
företagandet. I dialog med andra skapas en gemensam vision
som kan leda till en ny idé eller ett företag.
erik rosells avhandling kom till som en
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Genom arbetet med avhandlingen tycker sig
Erik Rosell ha fått ett övergripande svar: entreprenörskap kännetecknas av framväxande
processer. Förmåga till improvisation, engagemang och grupparbete samt inre drivkraft
är viktigast att stimulera på entreprenörskapsutbildningar, snarare än enkla beslutsregler.
– Som lärare är det viktigt att överlämna
ansvar till studenterna, som då blir medhjälpare i sin egen utbildning.
I takt med att synen på entreprenörskaps-

bild: Hans-Erik Karlsson

interaktiv studie, planerad och genomförd i
nära samarbete med nätverket Samhällsförändring i praktiken, sip, i Växjö. Rosell forskar
och undervisar vid Linnéuniversitetet i Växjö.
– Från början undervisade jag i ekonomistyrning, då kan man lära ut modeller. Men
när det gäller entreprenörskap måste man
aktivera elevernas förmågor. I samband med
undervisningen blev jag intresserad av vad som
utmärker entreprenörskap, säger han.

Erik Rosell har lagt fram sin avhandling Entreprenörskap som
kommunikativ handling – skapande av interaktion, uppmärksamhet och manifestationer vid Linnéuniversitetet.

www.esbri.se

begreppet vidgas till att omfatta socialt, kulturellt, samhälls- och publikt entreprenörskap,
öppnas möjligheter till studier av entreprenörskapet i andra kontexter än traditionellt företagande, menar Erik Rosell.
– Till exempel fungerar föreningslivet ofta
som en skola för egenföretagare. Det bygger
på engagemang. Medlemmarna kan utöka sin
kunskap, lära sig att ta ansvar och inte sällan
ta en ledarskapsroll.
Nätverket sip startades år 2000 och har
väckt stort intresse i Växjö. Det är en paraplyorganisation som samlar många olika föreningar i sin verksamhet. sip arbetar med att
stötta egenföretagande och föreningsengagemang hos unga, men driver också verksamhet
kring frågor som digitala medier, jämställdhet
och stöd till personer med funktionsnedsättningar. Kansliet har ett 20-tal anställda, men
hur många som verkar inom sip varierar beroende på vilka frågor som diskuteras och hur
många föreningar som för tillfället är anslutna.
– Verksamheten förändras konstant beroende på medlemmarnas engagemang. Men
den entreprenöriella inställningen finns alltid
där. I det här sammanhanget står begreppet
entreprenörskap för förmågan att få saker att
hända, konstaterar Erik Rosell.

han menar att oavsett i vilken form du
utvecklar ditt engagemang – som projekt,
fritidsaktivitet, i en förening eller som företagare – är du inne i ungefär samma process och
ställs inför samma problem och utmaningar.
Rosell bjöd in sip i sitt forskningsprojekt.
– Jag har bedrivit en form av aktionsforskning, där vi har iscensatt entreprenöriella
projekt. Jag har själv medverkat i projekten
på olika sätt och försökt dokumentera dem
från insidan. Jag har inte bara varit en passiv
observatör.
Metoden gav de konkreta erfarenheter som
Erik Rosell hoppades på.
www.esbri.se

– Vi gjorde till exempel ett samhällsmagasin,
som handlade om pågående initiativ inom den
sociala ekonomin i lokalsamhället. Det distribuerades i två kommuner. Jag medverkade i
tidningen som skribent.
Andra projekt som gjordes inom ramen för
avhandlingen var en konferens om sociala
medier och ungdomar, samt ett utbyte mellan
folkhögskola och universitet.
Rosell har arbetat med begreppen kommunikation och dialog, där dialog är en metafor
som ska fånga upp det sociala samspelet i ord
och handling tillsammans med andra. Begreppet kommunikation, eller kommunikativ handling, ligger nära meningsskapandet. Tillsammans skapar aktörerna en gemensam vision
som enar.
– Entreprenörskap och innovation handlar
om att påverka, förändra och skapa nytt. Det
är sociala processer där det är centralt att förstå varandras visioner och drömmar. I dialogen med andra blir det också tydligt vad man
vågar och kan, och hur man kan ta sig an en
ny situation.

Föreningslivet
fungerar som
en skola för
egenföretagare

erik rosell vill fortsätta med sin forskning
kring hur entreprenörskapsutbildningar kan
utvecklas.
– I dag handlar entreprenörskapsutbildningar om att starta affärsdrivande företag. Jag är
mer intresserad av den delen som handlar om
engagemang och om att genomdriva projekt.
Av arbetet med sip har jag lärt mig att det ur
sådan verksamhet kan växa fram affärsdrivande företag, såväl som föreningar och projekt.
Det har också lärt mig hur en bredare syn på
entreprenörskap kan stimulera engagemang i
alla dess former, säger han.

kontakta erik.rosell@lnu.se
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Entreprenörskap
ger utlopp för
konstnärlig talang
text emilie eliasson hovmöller bild åse karlén

Val av lärosäte påverkar beslutet att bli egen företagare. Och studenter
med konstexamen startar företag för att få utöva sina talanger. Det
visar nationalekonomen Zara Daghbashyan i sin doktorsavhandling.
– Ju högre utbildningskvalitet, desto fler entreprenörer bland de
examinerade, säger hon.

z a r a dag h ba s h ya n har lagt fram sin
avhandling på kth. Hon har bland annat studerat skillnader i entreprenörskap beroende
på vilket lärosäte individen examinerats från.
Hon har jämfört svenska universitet och högskolor som ligger på de internationella topplistorna med sådana som inte gör det.
Resultaten visar att studenter som examineras från högt rankade lärosäten blir företagare i
större utsträckning än de som examineras från
lärosäten som inte ligger på topplistorna.
Zara Daghbashyan menar att det finns två
möjliga förklaringar till skillnaderna: att de
examinerade har olika inställning till entreprenörskap, respektive att deras karriärmöjligheter ser olika ut. De som examineras från
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högt ansedda lärosäten borde rimligen ha bra
möjligheter till anställning om de skulle vilja.
Att de ändå väljer att starta företag i högre grad
har alltså troligen med inställning att göra.
Skillnaderna är tydliga när det gäller utbildningar inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och medicin. Däremot har hon inte hittat
samma skillnader för teknikutbildningar.
– Det var lite överraskande att inte hitta
någon skillnad mellan lärosäten hos examinerade inom teknik, medan skillnaden var så
pass tydlig inom andra utbildningsområden,
säger Zara Daghbashyan.
Hon har också intresserat sig för den höga
andelen entreprenörer hos de som examineras från konstutbildningar. Enligt statistik

från scb var företagandet bland examinerade
inom konst och media 22 procent 2007. Det
är tre gånger fler än inom samhällsvetenskap
och teknik. Liknande förhållande gäller i usa:
Statistik från 2010 visar att 6 av 10 examinerade
inom konst valde att bli egna företagare.

– det kan finnas många orsaker till detta,
men min slutsats är att det framför allt beror
på en begränsad möjlighet till anställning.
Dessutom upplever konstnärerna att de får
större utlopp för sin talang i ett eget företag.
Karriärvalet hos examinerade från svenska
universitet undersöktes vad gäller anställning,
eget företagande samt en kombination av de
båda. Benägenheten att starta företag hos
www.esbri.se

Uppsving för
uppfinnare

Zara Daghbashyans avhandling Essays on University Efficiency Analysis and Entrepreneurship among University Graduates består av
fem artiklar. Tre av dem analyserar effektiviteten inom högre utbildningsinstanser, medan två fokuserar på entreprenörskap bland
individer med högskoleutbildning.

examinerade inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, medicin, konst och arkitektur jämfördes. Andelen som väljer företagande
på heltid är avsevärt större bland personer som
studerat konst.
– För att förklara konststudenternas stora intresse för att starta företag, tittade jag
på olika modeller för val av sysselsättning.
Nationalekonomen Edward Lazears ”jack-ofall-trades”-modell var den mest relevanta som
utgångspunkt för min forskning, säger Daghbashyan.
Enligt Lazear drivs sysselsättningsval av kunskapsbredd. Han menar att en bred utbildning
och erfarenhet är vanligt bland entreprenörer,
medan anställda behöver fler specialkunskaper. Eftersom personer med konstexamen inte
har någon större bredd i sin kunskap eller sitt
affärsmannaskap drar Lazear slutsatsen att de
är mer benägna att bli anställda. De skulle inte
bli framgångsrika som företagare, en ”löneanställning” ter sig därför mer lockande.

men zara daghbashyan vänder upp och
ned på Lazears argumentation.
– Lazears modell baseras på pengar som enda
motivation och tar inte hänsyn till andra överväganden. För konstnärer spelar inkomsten
mindre roll än möjligheten att få utöva sina
www.esbri.se

konstnärliga talanger. De är därför mer benägna att starta företag där de får utöva sin talang.
Intresset för entreprenörskap är större bland
personer med en traditionell konstutbildning
än bland dem som har en examen inom musik
eller drama. Daghbashyan tror att det beror på
att dessa yrkesgrupper i större utsträckning
behöver lokaler, rekvisita och instrument för
sitt konstnärliga utövande.

att val av utbildning påverkar den framtida karriären är ju inget konstigt. Tidigare
forskning om utbildning och lön visar att personer som utbildats vid toppuniversitet får mer
välbetalda anställningar än personer med examen från ”vanliga” universitet. Daghbashyans
forskning om utbildning och entreprenörskap
bidrar med en annan bild: Individer som fått
högkvalitativ utbildning startar företag i högre
utsträckning.
– Det är därför värt att investera i att höja
kvaliteten på utbildningar. Och eftersom
konststudenter i större utsträckning väljer eget
företagande, bör man även inkludera kompletterande kurser i entreprenörskap i alla konstutbildningar, säger Zara Daghbashyan.

kontakta zara.daghbashyan@indek.kth.se

Hur kan den svenska innovationskraften utvecklas och tas tillvara bättre? På vilket sätt kan vi
stödja innovationsprocesser som startar utanför
etablerade organisationer, där färdiga strukturer
saknas? En idé är att skapa ett uppfinnarkontor,
en slags nationell resurs med regionala kontor där
småföretagare och enskilda uppfinnare erbjuds
utvecklingsstöd och hjälp att hitta vägen mot
marknadsframgång. Det föreslår innovationsforskarna Charlotte Norrman och Per Frankelius,
båda från Linköpings universitet, i rapporten
Uppfinningars betydelse för Sverige (Vinnova,
2013). Den är framtagen på uppdrag av Svenska
Uppfinnareföreningen. Författarna varvar
modeller och analyser med praktiska exempel.
Som djurparken Kolmården, som med hjälp av
innovativ finansiering på 1960-talet gav en hel
kommun nytt liv och blev världens första burlösa
djurpark. [ha]

Ladda ner på www.vinnova.se

Behåll lärarundantaget
Förekomsten av svenska och europeiska ”paradoxer” – att våra stora satsningar på FoU inte
ger önskad utdelning i form av tillväxt – har
diskuterats länge. Is the commercialization of
European academic R&D weak? är ytterligare
ett inlägg i debatten. Artikeln har publicerats i
Research Policy (nr 4, vol 42, 2013). Författarna
Staffan Jacobsson, Åsa Lindholm Dahlstrand och
Lennart Elg konstaterar att det finns en utbredd
uppfattning om att EU underpresterar när det
gäller kommersialisering, och att lösningen skulle
vara att flytta IP-rättigheter från lärare till universiteten. De håller inte med. I artikeln hävdar de
tvärtom att svenska akademiker är duktiga på
att nyttiggöra forskning. Att i det här läget slopa
lärarundantaget skulle riskera att skada de samarbeten som byggts upp mellan universiteten och
näringslivet. [åk]

kontakta staffan.jacobsson@chalmers.se
e n t r é 2 • 2013 |
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När passionen
förändrar strukturer
text jonas gustafsson

Är EU:s strukturfonder verkligen strukturförändrande? Eller handlar det bara om
kortsiktiga projekt som dör ut så snart programtiden är över? Det har forskarna på
Ciir försökt ta reda på. Det visade sig att de inblandades passion spelar en viktig
roll för hur många jobb som skapas och hur många nya företag som bildas.
ciir har varit delaktiga i flera utvärderingar av eu:s strukturfonder. Det är stora,
långsiktiga utvärderingsprojekt, med många
inblandade parter. Precis som de projekt som
får pengar ur strukturfonderna – många miljoner, och inte sällan uppåt 20–30 deltagare
i varje enskilt projekt. En tredjedel av eu:s
budget går tillbaka till medlemsländerna via
strukturfonderna.
– Vi har varit akademiskt stöd till ett utvärderarteam som har bestått av konsulter med
mycket erfarenhet av att utvärdera stora samhällsprogram, säger Ciirs föreståndare Håkan
Ylinenpää.
– Det handlar ju om förhållandevis mycket
pengar. Att göra så stora satsningar utan
vetenskapligt stöd är inte så klokt. Det är ett
privilegium att få forska om ett så viktigt område. Och det är kul att vi faktiskt ser resultat av
forskningen ganska snabbt.
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Som exempel nämner han att politikerna nu
diskuterar hur de ska utforma ett system där
även privata pengar får växlas upp med eupengar. En åtgärd som föreslagits i forskarnas
utvärderingar.
Ciir har bland annat varit inblandade i en
stor studie av Sveriges åtta regionala strukturfondsprogram. Leder satsningarna till verkliga,
strukturella förändringar? Det kan handla om
att näringslivets sammansättning förändras, från råvarudominerat till tjänstebaserat.
Att regionen går från att husera framförallt
storföretag till att ha flest småföretag. Eller
tvärtom.
Det kan också handla om att befolkningsstrukturen förändras. Bidrar åtgärderna i
programmen till att skapa ett samhälle som
attraherar yngre människor?
För att hitta svaren på den här typen av
frågor har Ylinenpää, tillsammans med sina

kollegor, byggt upp en ambitiös databas över
samtliga svenska strukturfondssatsningar. De
har också gjort fallstudier av specifika projekt,
intervjuat medverkande och bjudit in till diskussioner.
– Den grundläggande slutsatsen är att programmen faktiskt har strukturförändrande
effekter. Åtminstone i betydligt högre grad än
tidigare. Det finns en större medvetenhet kring
att man inte kan satsa på allt i alla regioner,
utan att man måste kraftsamla mer mot en
specialitet.

en stor del av satsningarna i den här
omgången av programmen har riktats mot
nyföretagande. Håkan Ylinenpää undrar om
det är så klokt när hans, och många andras,
forskning pekar på att jobb och tillväxt skapas
av ett fåtal snabbväxande företag. Inte av nya
företag i allmänhet.
www.esbri.se

Joakim Wincent

– Det är ett generellt problem med strukturfonderna: Områden som är trendiga får gärna
för mycket utrymme. Det kan bli lite ensidigt,
konstaterar Ylinenpää.
För att uppfylla strukturfondernas ultimata
syfte – att skapa nya företag och fler jobbtillfällen – krävs ett antal nyckelfaktorer. En avgörande sådan faktor är aktörer av olika slag,
inte minst entreprenörer. Joakim Wincent
och Sara Thorgren har undersökt vilken roll
passionen har för den entreprenöriella processen i strukturfondsprojekt.
– Passion påverkar hela processen. Vilka mål
som sätts, hur man pratar i projektet, hur konflikter hanteras, men även projektets resultat.
Alltså, hur många nya jobb som faktiskt skapas, eller hur många företag som startas, säger
Joakim Wincent.

i sin forskning har de lutat sig mot Robert
Vallerands studier av elitcyklister, yogisar och
fotbollsfans. Vallerand menar att det finns två
typer av passion: harmonisk och besatt. Harmonisk passion är alltid bra, medan besatt
passion nästan alltid är dålig – åtminstone på
längre sikt. Den kan leda till utbrändhet eller
till att man tar onödiga risker, som exempelvis
att ge sig ut på cykeln fastän vägarna är isiga.
– Våra resultat visar att passion är en avgörande pusselbit för hur ett eu-projekt går.
Det räcker inte med bara erfarenhet och kompetens. Ibland kan det till och med vara bra att
välja en projektledare med lite mindre erfarenhet eller kompetens, men med mer passion.
Det är också de med mer erfarenhet som tenderar att gå över i besatt passion.
– Det handlar om att balansera erfarenhet,
kompetens och passion. Passionen försvinner
ofta om man blir för erfaren, eller för kompetent, för ett projekt. Det måste vara tillräckligt
stimulerande, och man måste utvecklas under
hela projektet. Det är inte de med mest erfarenhet som kommer leverera mest, det är de
med mest passion.
men för mycket passion är alltså inte heller
bra. Det finns en risk att man går in för fort
i saker, och med för höga mål. Projektet tar
oproportionerligt stor plats i ens liv. Det i sin
tur leder till överbelastning i arbetet. Kortsiktigt kan det leda till bra resultat, men det skapar stora konflikter mellan familj och arbetsliv,
och slår till slut tillbaka negativt.
– En ledare med besatt passion kan gynna
projekt med väldigt höga mål. De når bra
www.esbri.se

bild: Privat

bild: Åse Karlén

bild: Åse Karlén

Håkan Ylinenpää

Sara Thorgren

resultat på kort sikt, med många nya jobb och
många nya företag. Men det är nog inte så trevligt att arbeta i ett sådant projekt.
– Det gäller att ha förmågan att koppla bort,
och försöka stanna i den harmoniska passionen. Men det kan vara en kamp, man måste
hålla koll på sig själv och inte gå för långt.
Tricket är att inte tänka på jobbet när man klipper gräset nu i sommar, tipsar Joakim Wincent.
Tillsammans med Sara Thorgren håller han
som bäst på att utveckla ett verktyg för att mäta
passionen i en organisation.
– Tanken är att kunna ringa in vilka underliggande faktorer som driver människors passion för jobbet. Medan det för vissa kan vara
stimulerande att ha högt självbestämmande,
kan det för andra vara faktorer som lagkänsla
eller tydliga mål som triggar igång den där
intensiva positiva känslan som passion utgör.
Det vi försöker göra nu är att se om det går att
identifiera och särskilja dessa olika typer av
drivkrafter, säger Sara Thorgren.
– På organisationsnivå skulle ett sådant
verktyg exempelvis kunna användas vid rekrytering, som ett komplement till andra tester.
Vi vet från tidigare forskning att passion är
viktigt för prestationer, att passion ”smittar”
inom organisationen. Följaktligen är personer
som känner passion för jobbet attraktiva att
rekrytera.

kontakta
hakan.ylinenpaa@ltu.se
joakim.wincent@ltu.se
sara.thorgren@ltu.se

mer om ciir
Ciir står för Centre for Interorganizational Innovation Research.
Ciir ingår, tillsammans med Cesis och Circle, i
Vinnovaprogrammet ”Effekter av innovationspolitik för hållbar tillväxt.”
Utöver detta finansieras Ciir av Luleå tekniska
universitet, Umeå universitet, Landstinget
respektive Länsstyrelsen i Norrbotten, samt
Regionförbundet Västerbotten.
Läs mer på www.ciir.se

FoU-samarbete ger
innovationsimpuls
Privata företag som bedriver FoU står inför två
övergripande utmaningar: att identifiera de
intressantaste innovationsmöjligheterna, och att
utnyttja dem så effektivt de bara kan. Det har
länge varit känt att samarbeten med offentliga
forskningsorganisationer fyller en viktig funktion för båda dessa utmaningar. I en ny studie
(under publicering i Science and Public Policy)
visar Cesisforskaren Anders Broström att de båda
utmaningarna kompletterar varandra. Företag
som samarbetar med offentliga forskningsinstitutioner i egeninitierade FoU-projekt, är också
mer benägna att fånga upp impulser till innovation från den offentliga forskningen. Men det spelar även stor roll hur företaget hanterar sina länkar
till den offentliga forskningen. Studien visar att
företag som inte blandar in högskolor, universitet
och institut i marknadsnära projekt, men gör det
i långsiktiga mer allmänna samarbeten, oftare
rapporterar att kontakterna med forskningen
genererat nya idéer och impulser till vidare FoU.
Det kan bland annat ha relevans för frågor om hur
offentlig stimulans av samarbete mellan företag
och den offentliga forskningen bör utformas. [jg]

kontakta anders.brostrom@indek.kth.se

Circle bjuder in
unga forskare i höst
Circle har under de senaste åren varit involverade
i en rad samarrangemang för att i olika forum
stödja, och aktivt medverka till, spridning av sin
egen och andras innovationsforskning. Centrumet
fortsätter nu på den banan genom att i höst
vara med och arrangera Eu-SPRI Early Career
Researcher Conference i Lund 2-3 oktober 2013.
Eu-SPRI står för European Forum for Studies
of Policies for Research and Innovation och den
aktuella konferensen är särskilt riktad till forskare
tidigt i karriären, till exempel doktorander (som är
förbi sitt första år) eller postdocs (som disputerat
de senaste två åren). Konferensbidragen kan
dock samförfattas med seniora forskare. Själva
konferensen kommer att erbjuda föreläsningar i
plenum, presentationer av aktuell forskning, samt
diskussioner mellan juniora och seniora forskare.
Fokus ligger på områden som kunskapsdynamik,
innovationsprocesser och innovationspolicy. På
talarlistan står redan en rad etablerade forskare
inom innovationsområdet, exempelvis Meric
Gertler, University of Toronto, Markku Sotarauta,
University of Tampere, Marko Hekkert, Utrecht
University, Susana Borrás och Keld Laursen från
Copenhagen Business School, Elvira Uyarra, University of Manchester samt Cristina Chaminade
och Michaela Trippl från Lunds universitet. [jg]

kontakta elena.zukauskaite@circle.lu.se
e n t r é 2 • 2013 |
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Drivkraften
föds i barndomen
text maria marathon sjöberg illustration johan brunzell

Entreprenörer startar företag för att de vill
något. Eller för att de måste, för att lösa ett
problem. Drivkrafterna har sin början redan i
barndomen. Det menar Navid Ghannad, som i
sin avhandling undersöker tre norrländska born
global-företag.
navid ghannad är hög av lycka. Han har
precis fått ett glatt besked.
– Nu i morse kom mejlet: ”Ni har blivit
beviljade 8 miljoner för tre år”. Det var helt…
ja, man bara skrek! Att Arvsfonden tror på oss,
trots att vi inte ens är igång. Det är otroligt
skoj.
Han berättar om hur han inspirerats av
entreprenörerna han studerat i sin avhandling.
Ghannad har själv startat sju bolag, några för
att han ville och andra för att han måste.
– Jag startade en resebyrå för att jag gillar att
resa. En av entreprenörerna jag studerat tog
fram en innovation av samma anledning – han
älskade att resa och träffa folk.
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– Sedan har jag en autistisk son. Skolgången
funkade inte, det var bara förvaring. Till slut
kände jag att nu räcker det, nu startar vi en
skola! Det har tagit två år, vi startar i höst, säger
Navid Ghannad.
På denna nya friskola för barn med autismspektrum kommer man också, tillsammans
med Linnéuniversitetet och företaget Habiliteringshund, studera hundar som pedagogiskt
verktyg för barn med autism. Detta tack vare
Allmänna Arvsfondens anslag.
I sin egen forskning har Ghannad studerat
tre born global-företag i Norrbotten för att förstå vilka mekanismer och drivkrafter som gjort
dem framgångsrika. Han har gjort djupintervjuer med entreprenörerna, deras föräldrar,
syskon, barndomskamrater och kollegor för
att ge en så sammansatt bild som möjligt av
entreprenörerna.
– Att använda sig av en sådan metod är
ganska unikt. Det går att hitta vissa mönster:
Hur entreprenörerna varit under barndomen,

saker som har påverkat dem och lett fram
till den motivation de har i dag. Jag visar hur
entreprenörernas bakgrund och barndom
påverkar hur de agerar. Min slutsats är att
drivkraften som bildas i barndomen är viktig.

för entreprenörerna i studien har varken
högre utbildning, språkkunskaper eller resurser haft någon större betydelse. Det är drivkraften som lett till att deras företag lyckats
på den internationella marknaden.
– Bara du tror på det du vill, kan du uppnå
det. En av entreprenörerna satt ensam i sitt
garage och utvecklade sin produkt. Samtidigt
fanns forskare på kth med miljonanslag som
försökte göra samma sak. Men det var garageentreprenören som lyckades.
Entreprenören hade en blind mamma som
var sekreterare i en förening för blinda. Han
såg hur lång tid det tog att skriva protokoll på
blindskriftsmaskinen och bestämde sig för att
göra en skrivare för blindskrift.
www.esbri.se

– Varför gör han det här för sin mamma?
Om vi backar bandet till barndomen kan vi se
mönstret. Han har ju hela tiden tillverkat olika
redskap för att hjälpa henne klara sin vardag.
Den entreprenör som drevs av intresset att
resa och träffa människor gick i pappans fotspår och öppnade egen optikerbutik. När ekonomin var säkrad skapade han en innovation
– glasögon utan bågar – som gjorde det möjligt
för honom att resa i arbetet.
– Innovationen är ett medel för att uppnå
något annat. Han har egentligen aldrig varit
intresserad av företaget i sig. Det kunde gå med
förlust i tio år i rad på nya marknader – det är
inte pengarna som varit drivkraften. Hans drivkraft har varit att resa ut, träffa folk och visa
upp sina glasögon.

bild: Héléne Laurell

genom intervjuer med över hundra personer växte tre olika entreprenörstyper fram.
”The sociable entrepreneur” lever för att vara
ute bland människor, vara social och träffa
kunder. Han eller hon ser fou som något ointressant som måste göras.
– Glasögonföretagaren är ett exempel. Han
kom tillbaka till butiken och uppfann nästa
års kollektion på en månad, och så snabbt ut
igen. Resten av tiden var han hos kunder och
på olika mässor – det var där han ville vara.
Motsatsen är ”the r & d entrepreneur”
– forsknings- och utvecklingsentreprenören
som gillar att produktutveckla. Han eller hon
ser att vara ute på marknaden som ett nödvändigt ont för att få in pengar.
– Motivationen är att forska och utveckla.
fou-entreprenören i min studie kallar det till
och med för att ”prostituera sig”, att vara ute
och försöka sälja.
Den tredje typen, ”the managerial entrepreneur”, är mest affärsmässig. Han eller hon är en
entreprenör och företagsledare som utvecklar
nya produkter, kan kommersialisera dem och

Ekonomie doktor Navid Ghannad har disputerat vid Högskolan i Halmstad. Avhandlingen har titeln The role of the entrepreneur in
the international new venture – opening the black box.

använder sig av andras kompetens för att föra
företaget framåt.
– I min studie är den affärsmässiga entreprenören den enda som insåg att han inte kan
göra allt om företaget ska växa. Han var beredd
att stiga åt sidan och anställa en vd.
Ett råd som Navid Ghannad vill ge born
global-företag, och andra entreprenörer, är att
använda sig av en professionell styrelse som
bollplank i verksamheten.

– När entreprenören kontaktar någon för att
låna pengar krävs en professionell styrelse – då
har det fungerat som bäst. Men ofta återgår
man sedan till en pappersstyrelse igen. Det är
nyttigt att ha en professionell styrelse som ett
bollplank. Visst, det kan bli tuffa diskussioner.
Men de vill ju ens bästa – det är därför de är
där, säger Ghannad.

kontakta navid.ghannad@hh.se

Rutiner gör susen för kreativiteten

lean, tqm och six sigma. Tre olika filosofier
för effektivisering som har blivit allmängods i
många verksamheter. Ibland kanske på bekostnad av kreativiteten.
Katarina Lund har lagt fram licentiatuppsatsen Process management in r&d – Doom
or salvation for creativity? vid kth, men är
verksam som industridoktorand på Scania.
I sin forskning har hon intresserat sig för
www.esbri.se

hur lastbilstillverkarens forskningsavdelning
får ihop kraven
på att vara både
effektiva och
kreativa.
Lunds resultat
pekar, något förvånande, på att
Katarina Lund
rutiner faktiskt
kan vara positiva för kreativiteten och idéskapandet. Men det förutsätter att organisationen är öppen för att förändra rutinerna om
det behövs. Annars är risken stor att kreativiteten kvävs.
bild: Anneli Nygårds

I spåren av ökad global konkurrens har effektivitet blivit ett honnörsord. Samtidigt ställs krav
på att företag ska vara kreativa och få fram nya
innovationer. En ekvation som kan vara svår att
få ihop. Men inte omöjlig, lite rutiner kan göra
susen.

En annan utmaning ligger i att skala bort
rätt saker, som onödig byråkrati och långa
beslutsvägar. Det finns alltid en fara i att man,
i sin iver att effektivisera, skapar rutiner där de
inte behövs. Eller till och med gör sig av med
hela processer som är avgörande för verksamhetens idéskapande.
Alltför stor centralisering i de här frågorna
ska man också akta sig för, det minskar medarbetarnas engagemang. Katarina Lunds
resultat visar att det är viktigt att ge tid för
idéskapande, och att ha tydliga mål som
visar att innovation är betydelsefullt för verksamheten. [jg]

kontakta katarina.lund@scania.com
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– De studentgrupper vi har är alltid väldigt heterogena. De kan aldrig enas om vad ”kultur” eller ”entreprenörskap” är – och det är så vi vill ha det. Vi gillar att de är lite förvirrade, det blir bättre dynamik
och grupparbeten då. Gerald Lidstone är forskare, lärare och föreståndare vid Institute for Cultural and Creative Entrepreneurship, Goldsmiths, University of London.

Mötesplatser
som konstbefruktar
text jonas gustafsson & åse karlén bild felice hapetzeder
Hur förbereder vi konststudenter för den hårda
tillvaron efter plugget? Var finns mötesplatserna där konstnärer får lära sig företagande,
och näringslivet blir ”konstbefruktat”? Och
hur kreativt är det att allt är ”kreativt” i dessa
dagar?
det var några av frågeställningarna som
ventilerades under konferensen ”Skapa
konst, skapa jobb, skapa kreativa företag” 13
mars 2013. Närmare 200 deltagare var på plats
i Stockholm och ett hundratal tittade live via
webben.
Ämnet för dagen var entreprenörskap i
kulturella och kreativa högskoleutbildningar. På programmet stod såväl panelsamtal
som parallella seminarier, och ett gäng korta
”pitchar” från bland annat en kulturinkubator och ett par olika entreprenörskapsutbildningar. Keynotetalare var Gerald Lidstone
från Goldsmiths, University of London. Han
har utvecklat flera olika masterutbildningar
i skärningspunkten konst/entreprenörskap
och även exporterat utbildningar till länder
som Ryssland, Egypten, Rumänien, Korea,
Vietnam, Frankrike, Hongkong och Indien
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– för att bara nämna några. Ändå tyckte han att
det nog varit svårast att implementera tänket i
hemlandet Storbritannien.
– Det finns en stor buzz kring entreprenörskap i de flesta länder, men många vet inte vad
de pratar om. De tror att entreprenörskap bara
handlar om affärer, att tjäna pengar. Att det gäller att komma på en liten manick som direkt
drar in flera miljoner pund. Men jag menar
att entreprenörskap är ett sätt att tänka, och
det skiftet är en verklig utmaning, sa Gerald
Lidstone.

entreprenörskap handlar om att skapa
värde, slog Lidstone fast. Ett starkt entreprenörskap stödjer sig på tre ben: det sociala, det
estetiska och det ekonomiska.
– Estetik är jätteviktigt. En snygg affärsplan
funkar alltid bättre än en ful.
Enligt Lidstone besitter studenter en massa
kunskap och potential – men de vet inte alltid
hur mycket de kan. Eller vad de kan åstadkomma med kunskapen.
– Vi hjälper dem att förstå vad de har att
erbjuda, oavsett om de vill ha en anställning
eller starta ett företag.

Men det gäller att ställa rätt frågor, och fokusera på entreprenöriellt tänkande i stället för
på start av företag. Frågar man en historiker
om hen är entreprenör, får man förmodligen
ett nekande svar. Frågar man i stället: ”Vad
skulle du vilja förändra i världen?” får man ta
del av en massa spännande idéer.
– Fint, då är han eller hon entreprenör, konstaterade Lidstone.
Konferensen avslutades med en bred paneldebatt, där bland annat politiker, konstutövare
och akademiker deltog.

”Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag” arrangerades av Esbri och Tillväxtverket.
Mer om konferensen finns på www.esbri.se/
kknkonferens. På www.esbri.se/kkn har vi
samlat en mängd material om de kulturella
och kreativa näringarna, inklusive länkar till fler
texter och webb-tv från konferensen. Twitterflödet hittar du på #kknkon.

www.esbri.se

Emma Stenström, forskare och biträdande rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, och tidigare gästprofessor på Konstfack.
Stora salen på Hotell Birger Jarl i Stockholm var i princip fullsatt under konferensens plenumsessioner. Men det fanns ändå gott om
Under ett seminarium presenterade hon forskningsantologin
plats att ställa frågor till talarna, både live i mikrofonen och via Twitter.
Kreativt kapital. Stenström konstaterade bland annat att allt
ska vara kreativt i dessa dagar: städer, människor… Men att vi
ändå har rätt dålig förståelse för hur vi skapar kreativitet.

Per Holm är programansvarig för Kulturentreprenörsprogrammet, Umeå universitet. Han
deltog i det inledande samtalet om hur man kan se på entreprenörskap i kulturella och
På konsthögskolorna får man en enorm konstnärlig kompetens.
kreativa utbildningar. Holm medverkade även i seminariet ”Efter plugget – om studievägDet måste vi värdesätta, den är också vår marknadsföring. Det
ledning och inkubation”.
sa Catalina Langborn, barockviolinist och grundare av företaget
Operabyrån, under den avslutande paneldebatten.

Inkubatorer är en viktig bro mellan studietid och egenförsörjning. Sara Lönnroth, verksamhetschef för Kulturinkubatorn
Transit, berättade om hur de bistår verksamheter med konstnärlig kompetens i sin utveckling till ekonomiskt och konstnärligt bärkraftiga verksamheter.

Vikten av bra möten, exempelvis mellan konstnärer och entreprenörer, togs upp under
flera programpunkter. I pauserna fick deltagarna chansen att själva praktisera den ädla
möteskonsten.

I den avslutande panelen ingick Klas Rabe, programansvarig för Kulturella och kreativa näringar, Tillväxtverket (som samtalsledare),
Ulrika Holmgaard, vd Svensk Scenkonst och tidigare kulturråd i Berlin, Marita Ljung, statssekreterare (C), näringsdepartementet,
Lars Lindkvist, professor i organisation och ledarskap, Linnéuniversitetet, Berit Högman, riksdagsledamot (S), Bo-Erik Gyberg, rektor för Stockholms dramatiska högskola, Catalina Langborn, barockviolinist och grundare av Operabyrån, och Magnus Aronsson,
vd Esbri (som samtalsledare).

www.esbri.se

- Ju mer du äter, desto hungrigare blir
du när det gäller kultur. Lars Lindkvist,
professor i organisation och ledarskap,
Linnéuniversitetet, konstaterade att det
är en viss skillnad mellan konsumtion av
kultur och till exempel Ben&Jerry’s-glass.

Tommy Larsson Segerlind, forskare
och lärare vid Södertörns högskola, var
på plats för att ”pitcha” den utbildning
i kulturentreprenörskap som hans högskola ger.

Ann-Sofie Köping Olsson, proprefekt, Södertörns högskola, höll
tillsammans med Bo-Erik Gyberg, rektor för Stockholms dramatiska högskola, i ett seminarium om hur man implementerar
entreprenörskap i högre utbildningar. De poängterade att ett hållbart konstnärskap är det centrala i alla konstnärliga och kulturella
utbildningar. Annars finns inget att vara entreprenör kring.
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Mikaela Backman har lagt fram
sin avhandling Regions, Human
Capital and New Firm Formation
vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Projektet har
genomförts i anslutning till forskningscentrumen Cesis och Cense.

Lokala banker ökar
nyföretagandet
text hanna andersson

bild jonas gustafsson

Högutbildade invånare påverkar det regionala företagandet
på många olika nivåer. Det är inte bara bra för produktiviteten
i existerande företag, utan ökar också nyföretagandet i
regionen. Även förekomsten av lokala bankkontor påverkar
företagsfloran.
mikaela backman har i sin doktorsavhandling studerat hur humankapital påverkar landets företagande på individ-, företags- och
regionnivå.
– Det som förvånade mig mest var att skillnaden mellan olika regioners avkastning på
utbildning inte var så stor som jag trodde. Visst
kan vi se att det finns en statistisk skillnad.
Stora städer har till exempel många positiva
effekter, som högre lön. Men att skillnaden
ändå inte är så stor kan bero på Sveriges
speciella institutionella miljö. Vår historia
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med fackanslutna företag och samma lön
för samma arbete, gör att vi inte har lika stor
lönespridning som många andra länder, säger
Mikaela Backman.
Men även om lönenivåerna är ganska jämna
är Sverige inte speciellt homogent. Det finns
stora skillnader som blir tydliga när man delar
in landet i olika regioner.
– Det är inte något nytt i sig att humankapital är viktigt för företagandet, men i min forskning ville jag undersöka detta i förhållande till
olika regiontyper: storstäder, städer, landsbygd

och gles landsbygd. Att jag genomgående har
den regionala indelningen är mitt viktigaste
bidrag.
Tidigare forskning har utgått från att innovativa företag ser ut på samma sätt, oavsett var
de är placerade.
– Eftersom interna egenskaper är den
främsta framgångsfaktorn kanske företagen
liknar varandra. Men de har fattat ett lokaliseringsbeslut och man får anta att de har valt
var de ska ligga av en anledning. Var man är
placerad påverkar, men det är ändå främst de
www.esbri.se

Slösa vinner i längden

Mindre orter har inte kraft
att sprida humankapitalet

egna egenskaperna som avgör hur det går för
företaget. Exempelvis hur mycket pengar och
humankapital man har, och hur sammansättningen på personalen ser ut.
Backman har även undersökt om tillgången
till humankapital påverkar produktiviteten
inom företaget.
– Att ha många anställda som är högutbildade påverkar produktiviteten positivt, både
inom själva företaget och inom kommunerna
i stort, säger hon.

om man delar upp Sveriges kommuner i
central- och kranskommuner ser man att
nyföretagandet i centralkommunerna påverkas positivt av tillgången till högutbildad
arbetskraft. I de större kommunerna påverkas även kranskommunerna av vad som sker
på centralorten. I mindre regioner däremot,
påverkas inte kranskommunen lika mycket
av vad som händer på centralorten.
– Det beror troligen på att dessa kranskommuners centralort är för liten. En tätort
har en viss kraft som är beroende av hur stor
den är. Mindre orter har inte kraft att sprida
humankapitalet och positivt påverka kranskommunerna runt omkring. Men för större
orter finns det alltså positiva bieffekter även
för kranskommunerna.
högutbildade personer väljer dessutom
ofta att bo i större städer. Hur många högutbildade som startar företag är något Backman vill studera i sin kommande forskning.
Hon är också nyfiken på hur det går till när en
allt äldre befolkning startar företag, och vilken
erfarenhet och kunskap de kan bidra med.
– Om det visar sig att äldre startar företag i
större utsträckning, får vi kanske – i och med
att vi lever allt längre – ett uppsving i nyföretagandet, säger Backman.
I sin avhandling har hon också intresserat
sig för hur förekomsten av bankkontor påverkar nyföretagandet runt om i landet. Hon
www.esbri.se

menar att bankkontor behövs, speciellt lokala
kontor som ligger i närheten av företagen.
– Banker är viktiga för nyföretagande, både
på landsbygden och i städerna. Men mest
betydelsefulla är de på landsbygden. Där är
även konkurrens inom banksektorn viktigare.
I städerna finns helt enkelt fler alternativ till
att låna pengar i bank. Lägger man ner ett
bankkontor på landsbygden försvinner mycket
lokalkunskap, om regionen och invånarna där.
Nedläggningen av bankkontor i Sverige är
en trend som pågått under flera år. Antalet
kontor minskar mest på landsbygden. Dessutom är i stort sett allt riskkapital lokaliserat
till storstäderna, speciellt Stockholm och
Göteborg.
– Även om entreprenören kan ta sig två timmar till närmaste stad för att få hjälp eller ta
ett lån, så har bankkontoret där inte samma
kunskap om förutsättningarna inom regionen
där entreprenören ska verka, säger Mikaela
Backman.

kontakta mikaela.backman@jibs.hj.se

regionalt humankapital
kan ökas genom att
• Bygga ut och förbättra transportnätet
• Öka utbudet av trivselförmåner, som
tillgång till natur och kultur
• Förbättra tillgången till högre utbildning
• Skapa fler yrkesskolor
• Ge bra finansiellt stöd till studenter

Liber har gett ut en ny bok av Alexander
Styhre: A social theory of innovation (2013).
I boken diskuterar han bland annat ekonomisk agentteori, organisationsteori och
managementstudier – hur får innovation
och kreativitet spelrum i organisationer
som präglas av sparåtgärder och tidspress?
Styhre kastar in koncepten lekfullhet,
ömsesidighet och slöseri som han menar
är viktiga ingredienser för nytt och innovativt tänkande. ”Kreativitet och innovation
ramlar inte ner från himlen” skriver han, och
betonar de sociala processer och det fria
tänkande som krävs. De bästa idéerna är
sällan de som värks fram i syfte att presentera fina siffror i nästa kvartalsrapport. [åk]

Många doktorander
vill kommersialisera
Uppmuntra doktorander – vid alla fakulteter – att vara mer rörliga, odla samarbeten
och på olika sätt kommersialisera sina
forskningsresultat. Då stärker vi det akademiska entreprenörskapet. Det menar
Dzamila Bienkowska och Magnus Klofsten i
Creating entrepreneurial networks: academic
entrepreneurship, mobility and collaboration
during PhD education. Artikeln har publicerats i tidskriften Higher Education (nr 2,
vol 64, 2012). Forskarna har frågat samtliga
1 126 doktorander vid Linköpings universitet om bland annat mobilitet, attityder till
entreprenörskap, och hur de upplever att
universitetet stöttar kommersialiseringsförsök. 464 doktorander svarade, varav
ungefär 100 kom från humaniora, 150 från
hälsovetenskap och 200 var ingenjörer.
Enkätstudien visar att majoriteten samarbetar med externa organisationer, även
om bara en fjärdedel har förlagt delar av
sin doktorandutbildning till andra lärosäten
än hemuniversitetet. Bland doktoranderna
finns ett brett intresse för kommersialisering. Universitetsmiljön upplevs som ganska
stödjande, men brister finns på institutionsoch avdelningsnivå. [åk]

kontakta dzamila.bienkowska@liu.se
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porträttet | Maryann Feldman
maryann feldman, prisad för forskning om innovationers geografi:

»Hemkära företagare
bygger kluster«
text & bild åse karlén

Maryann Feldman, professor vid University
of North Carolina, är 2013 års mottagare av
”Global Award for Entrepreneurship Research”.
Hennes forskning handlar bland annat om hur
kluster uppkommer, om betydelsen av universitet och om hur regionala entreprenörer kan
lyfta platser.
– I dag är många rädda för globaliseringen. De
ser inte den regionala potentialen, säger hon.
location, location, location . Maryann
Feldmans forskning utgår från platsen. För att
förstå hennes intresse för regioners uppgång
och fall får man gå tillbaka till barndomen.
Feldman växte upp i Cleveland, Ohio, usa.
När hon var en liten flicka var Cleveland en
livlig tillverkningsekonomi. Staden kallades
till och med ”the best location in the nation”
på grund av sitt strategiska läge. Men under
hennes tonårsår förändrades allt. Floden som
rinner genom staden var så förorenad att den
fattade eld, och efter det började man i stället prata om Cleveland som ”the mistake on
the lake”.
Vad var det som hände? Hur kan regioners
framgång skifta så snabbt? Och hur är den
ekonomiska aktiviteten lokaliserad? Det som
Maryann Feldman upplevde i unga år la grunden till hennes forskningsintresse.
Feldman gick forskarutbildningen på Carnegie Mellon University och disputerade där
1992. Hennes avhandling The Geography of
Innovation fick brett genomslag och publicerades också som bok. När hon formulerade
titeln la hon samtidigt grunden till ett nytt fält:
innovationers geografi.
– När jag började forska inspirerades jag av
Zoltan Acs och David Audretsch. Jag tyckte att
de hade så bra data, och när jag kontaktade
dem delade de generöst med sig. Datamaterialet låg på magnetband, jag antar att det säger
något om hur länge sedan det här är…
I materialet fanns uppgifter om alla nya produkter som utannonserats i branschtidningar
år 1984.
– Zoltan och David hade helt bortsett från
geografin i sina studier, men det var precis vad
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– Jag har alltid gillat att lösa gåtor och forskning är verkligen en mycket kreativ aktivitet. En akademisk karriär var en möjlighet
att få jobba med de mest intressanta frågorna, säger professor Maryann Feldman.

jag var intresserad av. Och materialet innehöll
mycket detaljerad information om var nya
företag och produkter uppkommit, berättar
Maryann Feldman.
– Sedan dess har kluster- och lokaliseringsfrågor fått mer uppmärksamhet. Det finns till
och med de som pratar om ”pengars geografi”
och ”lyckans geografi”. Det är roligt att begreppet fått ett sådant genomslag.
Maryann Feldman har forskat en hel del om

tekniköverföring och regional dynamik. Hon
menar att universiteten är nödvändiga, men
inte tillräckliga, för att förklara teknikbaserad
ekonomisk tillväxt.
– Det är intressant att studera universitetens roll. De skapar arbetskraften och föder
nya idéer.
– I usa har universiteten fått minskade
anslag, och när de söker medel riktar de in sig
på en viss sorts forskning. De halkar efter, sna-

www.esbri.se

Teknologin överraskar oss alltid
rare än att leda utvecklingen. Som jag ser det
bör de ha en roll som partners. När regioner
växer, växer också universiteten.
Starka institutioner kan göra hela skillnaden, enligt Feldman. Branschorganisationer,
rådgivare och stödprogram fungerar som
regionalt klister.
Men för ett blomstrande regionalt entreprenörskap behövs förstås också entreprenörer.
Maryann Feldman lägger stor vikt vid vad hon
kallar ”regional champions”. De är en slags
regionala superentreprenörer som vurmar
för en plats – ofta födelseorten – och som har
långsiktiga planer. De bygger kluster samtidigt
som de bygger sina företag.
– De här hemkära entreprenörerna har en
sentimental koppling till platsen och vill säkra
dess framtid genom att investera i den. I deras
kölvatten skapas affärsmöjligheter även för
andra företagare i regionen. Tillsammans kan
de utnyttja och bygga socialt kapital.

hon tar artisten Ani DiFranco som exempel. DiFranco kunde ha skrivit kontrakt med
vilket skivbolag som helst, men valde att starta
eget i sin hemstad Buffalo, New York. Att vara
lokaliserad till ”rostbältet” innebär fördelar för
henne: Hon får autencitet, konstnärlig inspiration – och förmodligen högre livskvalitet på
köpet. I Hollywood hade hon varit en musiker
i mängden.
– Det är bara genom att studera individer
och företag som vi kan förstå de sociala relationerna.
– Vi forskare måste också vara innovativa
om vi ska få grepp om hur en regional ekonomi fungerar. Det försöker jag och min kollega
Nichola Lowe vara i våra studier av forskningstriangeln i North Carolina. Staten har varit
mycket fattig, men där finns tre universitet av
god kvalitet och i dag har man ett vitalt entreprenörskap. Vi följer North Carolinas utveckling under 50 år, och via 3 200 entreprenöriella
företag.
Sedan 2008 innehar Feldman en professur
vid ett av universiteten, nämligen University of
North Carolina at Chapel Hill. Där arbetar också Howard Aldrich som mottog ”Global Award
for Entrepreneurship Research” år 2000. Tidigare nämnda radarparet Acs och Audretsch
fick priset år 2001. Och 2011 belönades en
annan i Feldmans nätverk, nämligen Steven
Klepper som tyvärr avled alldeles nyligen.
– Steven var min professor under dokto-

www.esbri.se

randtiden och vi förde en 20 år lång diskussion om geografins roll. Enligt hans forskning
bygger regioners framgång på att de lyckas
få in starka företag, som till exempel General
Motors. Därefter kan avknoppningar ske.
– Jag anser att geografi är en mekanism för
organisation, produktion och innovation.
Öppna processer och utbyte av idéer leder till
mer innovation, och mer produktiva företag. I
vissa miljöer är företagen mer framgångsrika
än i andra.
En del stora företag försöker hindra sina
anställda från att göra avknoppningar. De
gräver sin egen grav, menar Feldman.
– Eastman Kodak verkade väldigt isolerat
och stoppade alla anställda som ville starta
egna företag, även om de byggde på perifer
teknologi. Frågan är vad som hade hänt om
de hade varit mer öppna. Då hade det kanske
vuxit fram ett livskraftigt kluster runt Kodak,
och företaget hade kunnat snappa upp den
nya, digitala teknologin. Nu blev Kodaks
undergång även en stor förlust för regionen
Rochester, New York.

feldman förespråkar partnerskap mellan
nya och gamla företag, och mellan det privata
och det offentliga. Staten är den enda enheten
som kan ha ett verkligt långsiktigt perspektiv,
och det gäller att inte lägga alla ägg i samma
korg.
– Om vi kunde förutse framtiden skulle vi
alla vara rika. Men vi vet inte vilka idéer som
kommer ta världen med storm. Vi vet heller
inte vilka personer som ska visa sig vara genier.
Det är därför viktigt att utbilda så många som
möjligt.
Feldman mottog priset under en ceremoni
i Stockholm 15 maj. I anslutning till det reste
hon runt och talade på flera olika orter i landet.
– I Sverige har ni bra socialförsäkringssystem. Det ger trygghet för entreprenörskap,
och jag menar att ansvaret bör delas mellan
stat och individ. Ni har också en fantastisk
ingenjörskultur.
– Teknologin överraskar oss alltid, det är
därför den är så kul att studera, säger Maryann Feldman.
kontakta maryann.feldman@unc.edu

mer av maryann
Beyond Territory: Dynamic Geographies of
Knowledge Creation, Diffusion and Innovation.
Routledge, 2011 (redaktör tillsammans med
Harald Batheld och Dieter Kogler).
New Perspectives in International Business
Research. Emerald, 2008 (redaktör tillsammans
med Grazia Santangelo).
Cluster Genesis: Technology-Based Industrial
Development. Oxford University Press, 2006
(redaktör tillsammans med Pontus Braunerhjelm).

mer om maryann
Namn Maryann Feldman
Bakgrund Disputerade vid Carnegie Mellon University
i Pennsylvania, 1992. På Johns Hopkins University i
Maryland, 1995–2002. Professorstjänst vid University
of Toronto, Kanada, 2002–2006, därefter vid University
of Georgia 2006–2008. Sedan dess är Feldman innehavare av SK Heninger Professor of Public Policy vid
University of North Carolina at Chapel Hill.
Aktuell Årets mottagare av ”Global Award for Entrepreneurship Research”. På talarturné i Luleå, Stockholm, Göteborg och Lund 13–17 maj 2013.

mer om priset
”Global Award for Entrepreneurship Research” har
delats ut sedan 1996, om än under olika namn och av
delvis olika organisationer.
Priset instiftades av dåvarande FSF och Nutek (nu
Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket). I dag delas
det ut av Entreprenörskapsforum och Institutet för
Näringslivsforskning (IFN), med finansiering från
Vinnova och Melker Schörling.
Priset består av Carl Milles statyett ”Guds hand” och
100 000 euro.
Läs mer på e-award.org

En längre version finns på www.esbri.se/portratt
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Joakim Netz disputerade vid Mälardalens högskola på avhandlingen
Diffusa spänningar eller spännande
tillväxt – Företagsledning i tider av
snabb förändring. Han är för närvarande gästforskare vid Stern School
of Business, New York University.

När storföretag förnyar
ser små sin chans
text christina eriksson bild jenny laine
Snabba förändringar i omvärlden kan utmana
företagens överlevnad. När stora företag förnyar sig och utvecklar nya affärsområden, förändras även småföretagens förutsättningar
och affärsmöjligheter.
i sin avhandling undersöker Joakim Netz
framväxten av nya affärsområden i tre företag:
ABB, Ericsson och Saab. Han intresserar sig för
hur de förnyade sig vid teknikskiften, kriser
och andra spänningsrelaterade förändringar
under 2000-talets första decennium.
Denna typ av förändringsprocesser kan ge
ringar på vattnet. När de stora företagen går in
i förnyelseprocesser, och förändrar sina invanda sätt att drivas, skapas utrymme för mindre
företag att påverka. Nya samarbetsmöjligheter
öppnar sig.
– Små företag kan bidra till storföretagens
förnyelse. Ett partnerskap kan innebära såväl
operativ som strategisk delaktighet.
– Ett exempel är hur försvarsjätten Saab
under 1990-talet samarbetade med flera mindre mjukvaruföretag för att utveckla nya affärer inom militära träningssystem. Även om
dessa samarbeten kan ses som långsiktiga i
betydelsen att utveckla nya produkter och
tjänster, blev delaktigheten en fråga om operativ utveckling av nya teknikförmågor, säger
Joakim Netz.
Under 2000-talet blev nya samarbeten ofta
en del i utvecklingsprocessen, ibland med en
förmåga att dominera den nya marknaden.
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Därmed fick samarbetena en annan innebörd. Även för den mindre parten blev de mer
strategiska.
– Små företag har en hel del att vinna på att
försöka förstå det stora företagets förnyelseprocess, och hur deras egen förnyelseprocess
och förmåga passar in i en sådan innovativ
miljö.
I snabbföränderliga miljöer utvecklas spänningar i organisationer. Enligt tongivande teori
behöver spänningarna elimineras för att tillväxt ska uppstå.
– Det antagandet är problematiskt. Utan
organisatoriska spänningar i förnyelseprocesser begränsas tillväxten till ett nollsummespel.
Teori som ska förklara tillväxt i företag med
förnyelseprocesser behöver adressera spänningarnas egenskaper. Hur kan de utnyttjas
som drivkraft i skapandet av tillväxt?

att förnyelse i de flesta fall leder till innovation är en svår men intressant fråga, menar
Netz.
– Svenska akademins ordlista ser begreppen
som synonyma. Innovation betyder införande
av nyhet; förnyelse. I den betydelsen är förnyelse något som härstammar ur innovation
snarare än tvärtom. Grundandet av ett företag
kan alltså betecknas som införandet av något
som inte fanns innan.
När företaget väl existerar behöver det
emellanåt förnyas, anpassas till omvärldsförändringar och försöka påverka sin marknad.

– Det går inte att byta ut ett helt företag på
en gång, då dör det. I stället krävs kontinuerliga innovationer: nya produkter, nya affärsmodeller, nya produktionsprocesser. Sådana
innovationsinitiativ sätter igång förändringar.
Därmed uppstår organisatoriska spänningar eftersom aktörer inom och utom företaget
reagerar olika på innovationen.
– Det är i dessa spänningar som innovationer genereras och samtidigt utgör förnyelseprocesser. De kan vara svåra att upprätthålla
eftersom teknikaffärers tillväxt ofta tar tid.
– Utvecklingen av kundlösningar med den
nya teknologin hvdc Light i abb är ett exempel på införande av något nytt. Det bidrog till
initiativ inom och utom företaget över tid.
Innovationen var en del i koncernens förnyelse för att specialisera verksamheten under
2000-talet. Följden blev att spänningar uppstod mellan den nya affärsorganisationen och
existerande enheter. Samtidigt uppstod spänningar mellan abb och aktörer i Europa, vars
tjänster inte längre skulle behövas.

– när skandaler inom företaget senare
briserade var den nya affären illa ute. För att
utnyttja den spänning som växte fram, utvecklade och använde sig abb av sin innoverande
och dominerande förmåga. Genom förnyelseprocessen fick man fram nya innovationer
kring den nya tekniken.
Om företag kunde upprätthålla förnyelseprocesser genom att ständigt utveckla nya
affärsområden, skulle deras generering av
innovationer vara en avgörande konkurrensfördel.
– Det är naturligtvis en idealtyp i teorin. Så
rationellt fungerar det inte i verkligheten. När
skifte av spänningar i utbytet med marknaden
sker är det inte längre säkert att existerande
sätt att förnya leder till innovation. Åtminstone inte innovationer som skapar tillväxt,
konstaterar Netz.

kontakta jnetz@stern.nyu.edu
www.esbri.se

Små ger jobb
Svenskt näringsliv har genomgått en strukturomvandling under den senaste 20-årsperioden. Det visar Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson i Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 (ESO-rapport, 2013). Bland annat handlar det
om att unga, små och medelstora företag fått allt större betydelse som jobbskapare.
Sysselsättningen ökade också hos unga och mindre arbetsställen i stora företag.
Under samma period har tjänsteproduktionen ökat i betydelse, på bekostnad av tillverkningsindustrin. Forskarna konstaterar att mångfald i företagandet är avgörande
för en samhällsekonomiskt effektiv strukturomvandling. [åk]

kontakta fredrik.heyman@ifn.se
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Så många personer är anställda inom den kulturella
och kreativa sektorn i Stockholm-Mälarregionen.
Det är Europarekord.
Källa: Mälardalsrådet

En väv av innovationer
Bomullsspinnerierna mekaniseras, fabriker byggs och massproduktion
av garn och vävda tyger påbörjas under 1800-talet, textilindustrins
barndom. Framstegen har varit många, men sällan erkänts som innovationer. Tekniker för färgning, beredning, liksom nya kvaliteter och
material, har hela tiden utvecklats och förbättrats. Dessa små och stegvisa produktinnovationer har studerats närmare av en grupp svenska
textilforskare som fått tillgång till en betydande tygprovsamling. I den
rikt illustrerade antologin Dolda innovationer – textila produkter och ny
teknik under 1800-talet (Kulturhistoriska bokförlaget, 2013) presenteras
analyser av dessa tygbitar. Det ger konkreta exempel på kvalitet, utseende och tillverkningssätt. Redaktörer är Pia Lundqvist och Klas Nyberg. [ha]

Privatvård skapar företagande män

lagen om offentlig upphandling infördes
1992. Med den påbörjades en stor omvandling
av den offentliga sektorn. Upphandlingar och
större valfrihet för kunderna skulle stimulera
ökat privat företagande, inte minst bland kvinnor. Och kvinnors företagande har ökat i den
här branschen, men inte proportionerligt i takt
med männens.
Birgitta Sköld har lagt fram sin licentiatuppsats Strukturerna och företagandet – En
longitudinell studie av kvinnors och mäns
www.esbri.se

företagande i spåren av offentlig sektors
omvandling vid Linköpings universitet. Hon
har studerat samtliga småföretagare som var
verksamma 1993–2008 inom 16 kvinnodominerade näringsgrenar. Sköld finner att kvinnors
underrepresentation har ökat i 13 av de 16
näringsgrenarna mellan åren 2003 och 2008.
Av studien framgår att mäns företagande
gynnas av vårdbranschens särdrag med
upphandlingsmodell och stordriftskaraktär,
medan kvinnors företagande gynnas av smådrift och kundens valfrihet.
Upphandling med kommunen innebär ofta
stora initiala kostnader och långa kontrakt.
Andelen kvinnor som är företagare har minskat mest i de näringsgrenar där en upphandlingsmodell använts.

Me n ä v e n p r o fessionen spelar ut
kvinnor. Läkare och
tandläkare är yrken
med rätt att driva
egen verksamhet,
och de är fortfarande maskulint könskodade. Professionens manliga könsBirgitta Sköld
märkning, liksom
bilden av företagande i sig, förstärker segregeringen. ”Genusstrukturerna är trögrörliga”,
skriver Birgitta Sköld.[ha]

kontakta birgitta.skold@liu.se
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bild: Jenny Appelkvist

En ny marknad för företagare skapades när
den offentliga sektorn privatiserades. Kvinnors
överrepresentation som anställda i branschen
förväntades ge dem övertag på den nya marknaden. Men så blev det inte.

Familjens stöd
viktigt för företagare
text hanna andersson

Sociala normer och regler påverkar våra beslut,
kanske mer än vi tror. Men under vilka normer
och regler frodas entreprenörskapet? Det har
Ewald Kibler, Åbo universitet, intresserat sig
för.
– När vi blir uppmuntrade av vår omgivning
får vi självförtroende, och det blir lättare att gå
vidare med sina idéer, säger han.

men det är inte bara de allra närmaste som
påverkar om man väljer att starta företag eller
inte. Även den regionala närmiljön är viktig.
Rika områden, med större finansiella resurser och mer riskkapital, skapar en bild av en
regional miljö som kan ge ekonomiskt stöd till

– i regioner med högre andel anställda i
offentlig sektor och i tillverkningssektorn upplever individen mindre socialt stöd från familj
och vänner. Det beror på att många inom dessa
sektorer generellt sett har en lägre social och
moralisk acceptans för entreprenörskap. Det
här är bara några empiriska exempel som
illustrerar hur den regionala miljön direkt och
indirekt påverkar individens motivation till
nyföretagande.
Kiblers forskning illustrerar alltså att individens lust att starta eget växer i proportion till
hur personen uppfattar att samhället värderar
entreprenörskap i sig.
– När entreprenörskapet accepteras socialt
ökar individens intention
att starta eget. Speciellt
under förberedelserna
inför, och i ett tidigt
stadium av, en företagsstart. Med andra ord kan
den sociala kontexten
antingen ge stöd eller
tydligt hindra individen från att starta företag,
konstaterar Kibler.
Han hoppas att hans resultat kan hjälpa
potentiella entreprenörer till en bättre förståelse för sin miljö och hur den påverkar dem.
Kibler menar också att hans forskning kan

Vi måste ändra på förväntningarna som säger att entreprenörer
är supermän i trettioårsåldern
entreprenören. Det framgår av Kiblers forskning, som baseras på enkätdata och regional
statistik från 53 finländska kommuner.
– Hög social acceptans av entreprenörskap
i en region gör det troligare att en individ känner sig kapabel att driva ett framgångsrikt

bild: Åbo universitet

– ju mer högaktat entreprenörskap är, desto
större chans att individen känner för att starta
företag. Den sociala miljön, med familjen och
vännerna i centrum, spelar en viktig roll för
entreprenörens motivation. De styr hur lätt
det är att skaffa resurser och hur mycket stöd
entreprenören kan förvänta sig.
Familj och vänner påverkar helt enkelt
entreprenörens val. Deras fördomar kan bli
avgörande.
– Vi måste ändra på förväntningarna som
säger att entreprenörer är supermän i trettioårsåldern. Det exkluderar många, bland annat
den äldre generationen, från att bli företagare.

företag, och uppfattar detta som en lovande
karriärmöjlighet. Dessutom har jag funnit att
individens entreprenöriella attityd påverkas
positivt i välmående regioner där hushållen
har högre inkomst än genomsnittet. Det i sin
tur gör det troligare att man bestämmer sig för
att bli entreprenör.
Däremot försvagas individens tro på att det
går att starta ett framgångsrikt företag i ett
samhälle med hög befolkningstäthet.
– En orsak är att tätorter består av mer
konkurrenskraftiga marknader med mindre
utrymme för innovationsbaserad differentiering. Jämfört med hur det ser ut på landsbygden exempelvis.

I avhandlingen New venture creation in different environments:
Towards a multi-layered institutional approach to entrepreneurship undersöker Ewald Kibler hur sociala normer påverkar
företagandet. Han pekar även på hur policymakare kan höja
entreprenörskapets status lokalt.
– Det finns stor potential för påverkan under sociala tillställningar, som till exempel kultur- och sportevenemang. De stimulerar social interaktion, och kan därför bidra till en gynnsam miljö
för entreprenörskap, menar Kibler.

göra det lättare för politiker och policymakare
att hjälpa nya företagare genom ett bättre riktat stöd, tidigt i processen. Ny forskning visar
att beslut tagna på ett tidigt stadium är viktiga,
kanske avgörande, för hur framgångsrikt företaget senare blir.
– Staten och eventuella stödinstanser måste
vara medvetna om att miljöer som gynnar
entreprenörskap bara kan bli framgångsrika
när de sociala barriärerna i samhället, i kommunen och bland familj och vänner, vägs in,
säger Ewald Kibler.

kontakta ewald.kibler@utu.fi

Följ Esbri på Facebook och Twitter!
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Frédéric Delmar föreläste på Estrad 10 april, för åttonde gången i ordningen. Delmar var anställd vid Esbri 1997–2001. I dag är han verksam som professor vid Lunds universitet och IFN.

Tillväxt – inte alltid rätt
Det finns ett tryck på svenska företag att växa,
både från EU-håll och från våra egna politiker.
Men tillväxt är inte alltid rätt, åtminstone inte
ur företagens perspektiv.
det menade Frédéric Delmar, professor i
entreprenörskap vid Lunds universitet och
ifn, under en Estradföreläsning 10 april 2013.
Han har forskat kring lönsamhet, tillväxt och
överlevnad i små entreprenöriella företag i
många år. Hans föredrag hade den utmanande rubriken: ”Därför är tillväxt i nya företag
dåligt”.
Politiker har flera skäl till att vilja se växande
företag.
– Det handlar om arbetsmarknadspolitik:
Företag ska skapa nya arbeten. En annan orsak
finns inom innovationspolitiken. Vi ska satsa
på teknikbaserade företag som ska skapa en
långsiktig konkurrenskraft, som ska hjälpa resten av Sverige. Arbetsmarknadspolitisk tillväxt
skiljer sig från innovationspolitisk tillväxt, sa
Delmar.
Men en stark satsning på tillväxtpolitik är
inte alltid bra, speciellt inte när man glömt
bort vad ordet betyder, menade han. Bland

annat tappar man ofta bort lönsamhetsbegreppet i tillväxtdiskussionen.
– Viljan att nå högre lönsamhet leder till
tillväxt, inte tvärtom. Men för att nå en stabil
lönsamhet behöver man också växa. Vad som
är stabil lönsamhet är ett relativt begrepp med
olika ”nöjdhetsgrader” beroende på bransch
och kontext.
Att arbeta mot att bli lönsam ger också värdefull kunskap om företagandet – vad är effektivt? Hur ser efterfrågan på din produkt eller
tjänst ut? Hur ser kassaflödet ut?
I övrigt finns det både för- och nackdelar
med att bli större. Det är lättare att vara stor
eftersom det signalerar framgång, attraherar
bättre personal och ger skydd mot konkurrens.
Bland nackdelarna finns mer administration,
mer struktur, mindre innovation, högre risktagande och ändrad företagskultur. Det är inte
alltid lönsamt heller.
– Ekonomisk teori säger att större är bättre.
Konkurrens selekterar ut och förstärker stora
företag, tills det kommer nya företag som är
bättre på det de gör. Det som framför allt driver
företagaren är att tjäna mer pengar än dagen
innan.

»Lämna kontoret och tillbringa massor, massor
med tid med den potentiella kunden«

Enligt Frédéric Delmar har storleken betydelse om målet med företagandet är något
annat än att ”driva eget”. För den som i första
hand är ute efter friheten i att vara sin egen,
finns ingen anledning att växa.
Delmars råd till den företagare som faktiskt
vill växa är bland annat att göra en bra kalkyl, och att växa tidigt – innan alltför mycket
rutiner har satt sig. Han förespråkar också att
man finansierar sin tillväxt med egenintjänade
pengar. Och för att kunna göra det måste man
lära sig försäljning tidigt. En, möjligen skämtsam, rekommendation var att träna genom att
sälja korv och Pucko ute på stan en lördagsnatt.
Klarar man det kan man sälja allting sedan.
– Företagandet ska vara roligt, det är då man
orkar hålla på och vill fortsätta. [ha]
Aktuella Estraddatum finns på www.esbri.se

Sweden-U.S. Entrepreneurial
Forum hålls 7–11 oktober 2013.
Mer info på Esbris webbplats.

Lena Ramfelt på Esbribloggen 28 maj 2013

www.esbri.se
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personnytt
ulla hytti, professor vid Åbo universitet, har utsetts till en av redaktörerna för
Journal of Small Business Management.
Samma lärosäte har också anställt
matthias filser som ny forskare med
inriktning mot entreprenörskap i familjeföretag, och sanna suomalainen som
ny entreprenörskapslärare.

boktips
titel Understanding Creative
Business – Values, Networks
and Innovation
författare Jim Shorthose
& Neil Maycroft
förlag Gower
isbn 978-1-4094-0714-0

titel Entrepreneurship, Social
Capital and Governance.
Directions for the Sustainable
Development and Competitiveness of Regions
redaktörer Charlie
Karlsson, Börje Johansson
& Roger R Stough
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78100-283-4

Linköpings universitet har utnämnt

henry etzkowitz till hedersdoktor. Han
är till vardags professor vid Stanford University och framförallt känd för modellen
triple helix.

henrik agndal är ny professor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet. Tjänsten är inriktad
mot interorganisatoriska relationer. Agndal disputerade 2004 på en avhandling om
förändringar i små och medelstora företags internationaliseringsstrategier.
Professor hans wiklund vid forskningscentrumet Cense, Internationella
Handelshögskolan i Jönköping, har tilldelats 3 miljoner kronor från Formas för
ett projekt om landsbygdens roll i Europa.
Samma lärosäte får 13 miljoner kronor från
Hamrinstiftelsen för forskningsprojektet
”Footprint – Att göra avtryck i media”. Målet
är att, med hjälp av bland annat sociala
medier, göra skolan mer synlig. Professor
charlotta mellander leder den första
fasen där forskare ska få blogga och twittra.

helen dannetun, rektor för
Linköpings universitet, är ny ordförande
för European Consortium of Innovative
Universities (eciu). eciu är ett nätverk för
unga, entreprenörskapsinriktade universitet, med elva europeiska medlemmar.
Lars Salvius-priset delas ut årligen till
någon som ”gjort betydande och framstående insatser inom vetenskaplig och
populärvetenskaplig kommunikation”. I
år går priset, som är på 100 000 kronor, till
professor sverker sörlin .

daniel hjorth, cbs, har blivit invald i
Riksbankens Jubileumsfonds beredningsgrupp för projektansökningar inom området statistik, ekonomi och statsvetenskap.
Uppdraget löper över fyra år, 2013–2017.
stig ottosson är nybliven professor
i innovation vid Högskolan i Gjövik. Han
har tidigare varit verksam vid bland annat
Högskolan i Halmstad, Linköpings universitet och Otto-von-Guericke-Universität i
Magdeburg, Tyskland.
Bytt arbetsplats, beviljats medel eller fått pris?
Tipsa oss på entre@esbri.se
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Vem ska du gå i säng med? Vilka värderingar
är viktiga i ditt företag? Vilka metoder kan du
använda för att generera smarta och användbara idéer? Hur vi gör affärer har förändrats i
den nya ekonomin. Det handlar alltmer om
integritet, att skapa varaktiga relationer och
att göra etiska övervägningar. I Understanding Creative Business får läsaren ta del av
hur man kan tänka kring detta. Författarna
diskuterar – ur ett filosofiskt perspektiv – hur
man applicerar etiska och moraliska värderingar på företagsvärlden. De beskriver också
hur du kan utnyttja din kreativa potential
och ta socialt ansvar samtidigt som du bygger nära relationer och utvidgar ditt nätverk.
Boken vänder sig främst till studenter och
personer som arbetar med ledarskap eller
kultur, men är allmängiltig nog att läsas av de
flesta. [ha]

I Entrepreneurship, Social Capital and
Governance samlas bidrag från ett 30-tal
svenska och utländska forskare. Temat är
entreprenörskap, socialt kapital, styrning
och tillväxt. Hur hänger de ihop? Och hur
kan man via regional styrning få det sociala
kapitalet och entreprenörskapet att förenas
i ljuv tillväxt? Enligt författarna handlar det
om komplexa relationer. Den policymakare
som vill se positiva resultat i en region måste
tänka långsiktigt – och vara utrustad med en
stor portion tålamod. Kapitlen handlar bland
annat om klustereffekter, arbetskraftens
rörlighet samt om geografisk lokalisering
av inkubatorer. Exempel hämtas från såväl
Italiens industriella distrikt som den grekiska
landsbygden och samiska renskötare i Finland. Redaktörer för boken är Charlie Karlsson, Börje Johansson och Roger Stough. [åk]

Affärskvinnor
inget nytt
Genom att låta oss fascineras av företagare
från förr kan vi bli inspirerade till företagsmöjligheter i samtiden. I en ny bok på över 500
sidor gör nationalekonomen Anita Du Rietz en
djupdykning i kvinnors företagsamhet.
i boken Kvinnors entreprenörskap under
400 år tar Anita Du Rietz med läsaren på en
historisk resa genom förvånande många yrkesgrupper där kvinnor verkat. För trots rigorösa
regelsystem och kvinnors underordning i såväl
hushåll som företagande, kunde kvinnor försörja sig och sina familjer som egenföretagare
redan på 1600-talet.
Kvinnor har inte bara verkat som sömmerskor och barnmorskor utan även inom
branscher som import, industri och jordbruk.
Margareta Hybertsson, vars make arrenderade
Stockholms skeppsgård 1625, var själv affärskvinna. Hon köpte bland annat skeppsvirke av
fru Brita Bååt och ektimmer från fru Anna Kyle.
Författaren vill ge en bredare bild än vad
tidigare historieskrivning gett, där kvinnors
karriärshistoria gått från slavande piga till
anställd lönearbetare. Hon menar att kvinnor
aktivt bidrog till företagandets revolution vid

mitten av 1800-talet. Du Rietz diskuterar också
skiftet från entreprenörskap till anställningar
vid 1900-talets mitt.
Boken, som är rikt illustrerad, skildrar i
flertalet exempel adelns, medel- och underklassens företagande kvinnor. Boken är
utgiven av förlaget Dialogos 2013 och har
isbn 978-91-7504-257-2. [ha]

www.esbri.se

titel Reverse Innovation: Create
Far From Home, Win Everywhere
författare Vijay Govindarajan
& Chris Trimble
förlag Harvard Business
Review Press
isbn 978-1-4221-5764-0

Framtidens marknad finns i utvecklingsländer, menar många. Men företag gör det
väl enkelt för sig när de bara exporterar redan
existerande produkter från sin egen hemmamarknad. För att skapa framgångar som slår
globalt borde de i stället gå i motsatt riktning
och innovera speciellt för, och i, utvecklingsländerna. Framtidens marknad ligger helt
enkelt långt ifrån hemmaplan. Det menar
Vijay Govindarajan och Chris Trimble som
tillsammans skrivit boken Reverse Innovation. I den ger de företagsledare och policymakare verktyg för att organisera och planera
projekt som fungerar på den globala
marknaden. Författarna illustrerar sin
forskning med hjälp av några världsledande
företag som lyckats med så kallad omvänd
innovation, till exempel General Electric,
Deere & Company, Procter & Gamble och
Pepsi Co. [ha]
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Småföretagen har ofta negligerats i den ekonomisk-historiska forskningen. Men i Sverker
Jonssons bok Den svenska möbeltillverkningen 1850–1950 ges möbeltillverkningens
historia ett ansikte. Läsaren får både ett brett
branschperspektiv och inblick i enskilda
bolag. Från 1800-talets tillverkning för husbehov till industrins genombrott på 1940- och
1950-talen, då tillverkningen under ett par
år växte lite väl kraftigt. Det ledde till ökad
konkurrens och sämre lönsamhet. Branschen
och Slöjdföreningen gjorde stora ansträngningar för att förändra allmänhetens smak,
eftersom det fanns ett motstånd mot moderna möbler. I boken diskuteras den tekniska
utvecklingen inom möbelindustrin, liksom
hur efterfrågan på energi, naturtillgångar
och arbetskraft har ändrats. Industrins behov
av yrkesutbildningar, samt hur och varför
möbelfabriker verkar i kluster, tas upp. [ha]

titel Innovative Firms in
Emerging Market Countries
redaktörer Edmund Amann
& John Cantwell
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-964600-5

Innovativa företag växer inte bara fram i
vår rika del av världen. Även många utvecklingsländer har numera sin beskärda del av
nyskapande entreprenörskap. I Innovative
Firms in Emerging Market Countries lyfter
författarna fram företagsexempel i länder
som Argentina, Brasilien, Indien, Kina och
Malaysia. De hittar både likheter och skillnader mellan länderna. En likhet är att de flesta
företag har påverkats av olika typer av förändringar: institutionella, teknologiska och
politiska. I boken läggs framför allt vikt vid
att många utvecklingsländer har öppnat upp
sig mot omvärlden under de senaste 30 åren.
Det har i sin tur inneburit en stor ökning i
internationella affärskontakter. Ett av målen
med boken är att försöka förutsäga var nya
innovativa företag kan uppstå i framtiden,
en svår uppgift enligt redaktörerna Edmund
Amann och John Cantwell. [jg]

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

Onsdag

Evenemangstips
22nd Nordic Academy
of Management Conference
21–23 augusti
Reykjavik, Island
Innovation in Mind
18–20 september
Lund
Entrepreneurial Exit:
Ratio Conference
27–28 september
Stockholm
Equality, Growth and Innovation
9–10 oktober
Luleå, Sverige
RENT XXVII
20–22 november
Vilnius, Litauen
Fler evenemang finns på
www.esbri.se/konferenser
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titel Den svenska möbeltillverkningen 1850–1950. En
småindustris framväxt
författare Sverker Jonsson
förlag Gidlunds
isbn 978-91-7844-861-6

I huvudet på en riskkapitalist
Vad gör en riskkapitalist – egentligen? Och varifrån får
venture capital- och private equity-företagen sina pengar?
Janerik Larsson ställer frågorna i reportageboken De nya
industrialisterna – Riskkapitalet och välfärdsbygget (Ekerlids förlag, 2013). Han konstaterar att riskkapitalvärlden
hittills har varit ganska sluten. I boken kommer ett 30-tal
förvaltare, investerare och andra med insyn i branschen till
tals. Magnus Henrekson, Joacim Tåg och Per Strömberg
bidrar med det akademiska perspektivet. [åk]

Idéer värda att spridas
TED är en ickevinstgivande inspirationskonferens inom ämnen som teknologi, underhållning,
entreprenörskap och design. TED startade i USA 1984 och har inspirerat miljoner människor världen
över. Dels genom inspelade videoklipp på nätet, dels genom lokalt arrangerade föreläsningar under
namnet TEDx. I Sverige har vi inspirerats av bland annat TEDx i Almedalen, Stockholm, Södertälje
och TEDxWomen. Ordnas det ett TEDx i din närhet? Kolla på www.tedx.com [ha]

Entré nr 3-2013
kommer ut i oktober

Läs bland annat om
strategiskt entreprenörskap
och konsumentinnovation.
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åsikten | Tomas Karlsson och Tobias Schölin

»Nyföretagarstödet
är en björntjänst«
Tomas Karlsson är docent på avdelningen för Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship (More), Chalmers, och knuten till
Sten K Johnson Center for Entrepreneurship, Lunds universitet. Hans forskning handlar bland annat om nyföretagande och entreprenörskap
i utbildningen. Tobias Schölin är lektor vid Sten K Johnson Center for Entrepreneurship, Lunds universitet. Han intresserar sig för ämnen som
socialt entreprenörskap och företagande bland utrikes födda. Du når dem på tomas.karlsson@chalmers.se och tobias.scholin@fek.lu.se

understrukit hur viktigt entreprenörskap är för
Sveriges framtida konkurrenskraft. Nyföretagandets förmåga att skapa nya jobb, innovationer och tillväxt lovprisas.
När vi tänker på entreprenörskap går tankarna gärna till uthålliga, hårt arbetande individer som nått framgång med sitt företagande.
Som Sven Wingquist, Amelia Adamo eller
Ingvar Kamprad.
Staten lägger åtskilliga miljoner per år i
stöd till nyföretagande via Arbetsförmedlingen. Paradoxalt nog är det först efter att man
konstaterat att individen inte kan få arbete
som möjligheten till stöd för nyföretagande
öppnas. För en normal arbetslös tar det inte
sällan upp till ett år innan Arbetsförmedlingen
konstaterar detta. För handikappade och vissa
invandrargrupper kan det gå snabbare. Entreprenörskap blir således sista utvägen för dem
som inte kan arbeta, eller få ett vanligt jobb.
Arbetsförmedlingens fokus är anställning snarare än egenföretagande. Det regleringsbrev
som styr Arbetsförmedlingens insatser säger
att den arbetssökande ska söka jobb inom en
etablerad verksamhet 40 timmar i veckan för
att få ersättning.

i stark kontrast till utformningen av stödet till nyföretagande, tyder forskning – och
sunt förnuft! – på att en framgångsrik företagsstart är en högintensiv och utmanande
process, som kräver stor arbetsförmåga,
entreprenöriell kompetens och förmåga att
skapa legitimitet bland leverantörer och kunder. Kvaliteter som ofta också krävs för att få
ett vanligt jobb. Att starta företag är inte enkelt.
Förutom kunskap om regler kring bokföring,

bild: Jonas Gustafsson

regeringsalliansen har i flera dokument

Tomas Karlsson och Tobias Schölin

skatter och redovisning, krävs en grundläggande förståelse för marknadsföring, försäljning, industriell analys, juridik och entreprenörskap.
Att då satsa på en grupp som länge stått
utanför arbetsmarknaden, inte kan få arbete,
eller har nedsatt arbetsförmåga är osunt. I de
flesta fall är stödet lyckligtvis helt ineffektivt.
Men i ett icke försumligt antal fall leder det
till finansiell konkurs och personlig tragedi för
den stödtagare som alltför sent förstår entreprenörskapets hårda krav och verklighet.
Vi tror att entreprenörskap fyller en viktig
funktion i samhället. Att det stärker svensk
konkurrenskraft, kommersialiserar forskning

Ska Arbetsförmedlingen sluta stödja nyföretagande?

och står för nettotillskottet av alla nya jobb i
den svenska ekonomin. Men man bör sluta
ge bidrag till dem som har sämst möjligheter
att lyckas. I stället bör man bidra till att höja
entreprenörskapets status generellt i samhället och utveckla de entreprenöriella kompetenserna hos individer som vill starta företag.

Tomas Karlsson
DOCENT CHALMERS

Tobias Schölin
LEKTOR LUNDS UNIVERSITET

Dela din åsikt på www.esbri.se/debatt

