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Grön innovation möter hinder
hanna martin forskar om miljöutmaningar
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arbetar främst med att sprida 
forskningsbaserad kunskap om 
entreprenörskap, innovation och 
småföretagande till olika aktörer: 
forskare, företagare, politiker, 

finansiärer, studenter, policyfolk och rådgivare. Syftet är 
att på bred front öka förståelsen för hur innovationskraft 
och företagande hänger samman med hållbar tillväxt. 
Kunskapsspridningen sker bland annat genom tidningen 
Entré, nyhetsbrevet e-Entré, föreläsningsserien Estrad 
och webbplatsen www.esbri.se
  
Esbri grundades 1997 av entreprenören och uppfinnaren 
Leif Lundblad, med den övergripande målsättningen 
att stimulera entreprenörskap i Sverige. Verksamheten 
bedrivs i stiftelseform och är icke-vinstdrivande. Esbri är 
oberoende av politiska och religiösa intressen.

Läs mer på www.esbri.se

	21	 Esbrinytt
	22	 Personnytt

	03	 Ledaren
	16	 Porträttet

	22	 Boktips
	24	 Åsikten

alltid i entré

innehåll  |  2 • 2017

16

06

04

	12		 »När		vi	frigör	oss	från	
	 		 normer	kommer	kreativiteten«
   Karin Ehrnberger intresserar sig för hur sociala  
   normer styr designen.

	16		 »Brexit	kan	bli	en	
	 		 fördel	för	Irland«
   Prisade professorn Colette Henry porträtteras.
      

21	 Tänk	innanför	boxen!
      

24		 »Nedläggning	av	bankkontor		
	 		 drabbar	företagen«
   Mikaela Backman har skrivit Åsikten.
   

	04	 »Jag	tror	att	vi	kan	lösa	
	 	 samhällsutmaningarna«
   Med mer långsiktiga styrmedel skulle 
   fler miljöinnovationer realiseras, menar  
   Hanna Martin. 
   

	06	 Hemvändare	ökar	innovationen	
	 	 i	utvecklingsländer
   Entreprenörer som har pluggat utomlands  
   kan göra stor skillnad i sina hemländer, 
   visar Wensong Bai. 
    

	08	 Thailändska	företagare	
	 	 på	svensk	landsbygd
   

	10		 Höga	förväntningar	på	
	 		 svårmätt	samverkan
   Joacim Rosenlund och Kristofer Severinsson  
   har studerat samverkan i varsin avhandling.

»Mycket kreativitet kommer ur kritik«12

24

Följ  Esbri i
sociala medier



e n t r é  2  •  2017  |  3www.esbri.se

Kritisk	kreativitet
att bryta mot normer kostar på. Men det 
kan betala sig i längden, och är avgörande 
för kreativitet och innovation. Det vet Karin 
Ehrnberger, som vi skriver om i det här num-
ret. Inom sitt avhandlingsprojekt i normkritisk 
design har hon tagit fram en gynekologstol för 
män. Det fanns de som störde sig på projek-
tet och Ehrnberger fick känna på en hel del 
otäckt näthat. Nu är hennes avhandling en av 
de mest nedladdade på kth, helt slut i tryckt 
form och den har fått osedvanligt mycket upp-
märksamhet i mainstream-medier.

Forskning om kvinnors entreprenörskap 
ansågs länge som smalt och utanför normen. 
Många av forskningsområdets profiler vittnar 
om hur de under sina karriärer fått välmen-
ta råd om att ägna sig åt något annat. En av 
dem är Colette Henry, som vi porträtterar på 
sidorna 16–17. Hon var en av de tidiga medlem-
marna i Diana International, ett nätverk som 
i dag inkluderar flera hundra forskare runt 
om i världen som intresserar sig för kvinnors 
entreprenörskap och innovation. Som en av 
initiativtagarna till Dianaprojektet bidrog vi på 
Esbri förhoppningsvis till att gränserna kring 
vad man får forska på inom entreprenörskaps-
fältet förflyttades en aning.

I dag pratas det om entreprenörskap med 
självklarhet på alla håll i samhället. När Esbri 
grundades för 20 år sedan förknippade de 
flesta ordet entreprenör med en byggherre. I 
den meningen har vi nog också bidragit till 
ett visst normbrytande inom området i stort. 
I centrum har vi alltid haft en tro på att forsk-
ningen om entreprenörskap, innovation och 
småföretagande måste göras mer tillgänglig. 
Och att det gynnar hela samhället.

Till hösten återkommer vi med fler föreläs-
ningar och andra aktiviteter. Glöm inte att vår 
Kunskapsbank på www.esbri.se  är öppen hela 
sommaren. Där finns i runda slängar 2 500 
artiklar om entreprenörskap och snart 100 fil-
made föreläsningar. 

Till sist: Vi söker alltid nya samarbetspart-
ners och finansiärer till våra olika aktiviteter. 
Hör gärna av dig till mig om du vill engagera 
dig.

Trevlig sommar,

Magnus	Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

Barn och ungdomar 
är de viktigaste 

samhällsmedborgarna
Jens	Nygren  i tidningen Samspel om att
 bjuda in barn till innovationsprocessen

ledaren

Stora företag 
grogrund för startups

De nya jobben i Sverige kommer framförallt i små och medel-
stora företag i tjänstebranschen. Men, visar Martin Andersson 

i en ny rapport, det betyder inte att vi kan glömma bort de 
stora industriföretagen. Samspelet mellan stora och små före-
tag är en viktig del i näringslivsdynamiken. Industriföretagen är 
kunskaps- och teknikintensiva och står för över 90 procent av 
de privata FoU-investeringarna. De är grogrunder för startups 
och viktiga aktörer för att skala upp ny teknologi. Resultaten 

publiceras i rapporten Vad betyder stora kunskaps- och teknik-
intensiva företag för Sverige? (Entreprenörskapsforum, 2017). [jg]

Invandrade entreprenörer utvecklar landsbygden
Varför väljer man att starta företag i glesbygd, och vilken betydelse har den geografiska 
platsen? Mai Camilla Munkejord har intervjuat och observerat 18 kvinnor som invandrat till 
Nordnorges landsbygd från Asien, Afrika, Ryssland, Väst- och Östeuropa. Artikeln Immigrant 
entrepreneurship contextualised. Becoming a female migrant entrepreneur in rural Norway har 
publicerats i Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy (nr 
2, vol 11, 2017). Munkejord finner fyra förklaringsmodeller till kvinnornas val: 1. Entreprenörskap 
som en väg ut ur arbetslöshet. 2. Entreprenörskap som ett sätt att undvika att bli arbetslös.  
3. Entreprenörskap som en möjlighet att leva på en attraktiv plats. 4. Entreprenörskap som 
ett bättre alternativ än lönearbete. Hon konstaterar att företagarna är viktiga aktörer som för-
yngrar landsbygden och hjälper till att utveckla den. De drivs ofta av en känsla av tillhörighet. 
Det är därför viktigt att inte bara försöka attrahera entreprenörer till landsbygden, utan även 
värna om att de ska känna sig hemma. [åk]

kontakta mai.munkejord@uni.no

Svenska Arktis hett inom innovation
Norrbotten, tillsammans med Västerbotten och norra Österbotten i Finland, är bäst på innovation 
av regionerna i Arktis. Det visar Business Index North – A periodic report with insight to business 
activity and opportunities in the Arctic (Nr 1, 2017). Rapporten är ett samarbete mellan Bodö Science 
Park, Handelshögskolan i Bodö, Luleå tekniska universitet (LTU) och Uleåborgs universitet och är 
tänkt att få årliga uppföljare. I dagsläget ingår åtta regioner i arktiska Finland, Norge och Sverige. 
Successivt vill forskarna, där bland andra Ossi Pesämaa från LTU ingår, lägga till regioner i Grön-
land, Island, Kanada, Ryssland och USA. Resultaten visar att utmaningarna i de arktiska delarna 
av Finland, Norge och Sverige är stora, med åldrande befolkning, underskott på kvinnor och relativt 
sett låg utbildningsnivå. Men här finns också utvecklingspotential i rika naturtillgångar, förnybar 
energi och universitetsnärvaro. [jg]

bild: Sofia Ernerot

Så många år har Global 
Entrepreneurship Week 

firats hittills.
Läs mer på	gew.se
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mest om ekonomisk tillväxt – inte så mycket 
om samhälleliga utmaningar.

– Den klassiska synen på innovations- 
system är att myndigheter, företag och akade-
mi samverkar. Fokus ligger på utbudssidan, till 
exempel hur fou leder till innovation i form av 
nya processer och produkter. Och det är ofta 
ganska statiskt.

– Jag anser att vi behöver förändra vår syn 
på innovation och regional politik. När vi 
ser på de stora, miljömässiga utmaningarna 
måste vi tänka att alla regionala innovations-
system, och de innovationsaktiviteter som 
genomförs, är placerade i en socioteknisk kon-
text. Vi gör helt enkelt saker på det sätt som vi 
är vana vid.

path dependence, eller stigberoende på 
svenska, är forskartermen för att vi ogärna 
avviker från den upptrampade vägen. Det är 
ju alltid lite besvärligt att ställa om och ge sig 
ut i okänd terräng. Martin exemplifierar med 
kemiindustrin som har etablerade utbild-
ningsprogram, styrmedel och en uppbyggd 
infrastruktur som är svåra att frångå. Men kli-
matförändringar och andra hot kan leda till att 
företag och industrier känner press att ställa 
om, och därmed hittar nya nischer.

Klimathotet	hänger	över	oss	alla.	För	att	mins-
ka	utsläppen	av	växthusgaser	behöver	vi	tänka	
radikalt	annorlunda.	Men	vi	löser	inte	proble-
men	genom	att	bara	satsa	mer	på	forskning	
och	utveckling	(FoU).	Det	krävs	också	institu-
tionella	förändringar,	visar	Hanna	Martin	i	sin	
avhandling.	

biogas i skåne, pappersmassa i Örnskölds-
vik och kemiska produkter i Stenungsund/
Göteborg. Det är de tre teknikområden och 
regioner som Hanna Martin, Handelshögsko-
lan i Göteborg, granskar i sin doktorsavhand-
ling. Den bygger på ett 70-tal djupintervjuer 
med nyckelaktörer i de tre regionerna. Mar-
tin intresserar sig för de stora, miljömässiga 
utmaningarna – och vad som krävs för att 
lösa dem.

– Min avhandling handlar om vilka möjlig-
heter och hinder som svenska regioner möter 
när de vill satsa på miljöteknik och göra en 
grön omställning. Jag har fokuserat på hur 
institutioner, som värderingar, styrmedel och 
samverkan, hindrar eller driver utvecklingen, 
säger Hanna Martin.

I en bioekonomi kombineras ekonomisk 
tillväxt med grön omställning. Men litteratu-
ren om regionala innovationssystem handlar 

Stora miljöinnovationer 
kräver långsiktiga styrmedel
text åse karlén 

Hanna	Martin kommer ursprungligen från Tyskland och har 
bott i Sverige i åtta år. Hon skrev sin avhandling Innovation for 
tackling grand challenges. Cleantech industry dynamics and 
regional context i ekonomisk geografi på forskningscentru-
met Circle. Martin disputerade vid Lunds universitet och är i 
dag verksam vid Handelshögskolan i Göteborg.

bild: M
alin Tengblad
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– Vi säger ofta att en region är innovativ om 
den har universitet, stark kunskap inom före-
tag, och flöden mellan dem så att nya och gam-
la kunskaper kombineras. Men min forskning 
visar alltså att det också krävs institutionella 
förändringar på marknaden, i affärsmodellen 
och i infrastrukturen.

– Egentligen handlar det om att socioteknis-
ka system behöver mobiliseras inom regionen. 
Aktörernas förmåga att vara kreativa och bryta 
stigberoendet är väldigt viktig.

i alla de tre fall som Hanna Martin har 
studerat ville man ställa om till grönare pro-
duktion, men regionerna hade olika förutsätt-
ningar.

– Biogas i Skåne är en ganska lokal industri. 
Råvaran samlas in från skånska hushåll och 
transporteras till en biogasanläggning. Sedan 
används biogasen som drivmedel i kommu-
nens biogasbussar. Både tekniken, produktio-
nen och marknaden finns alltså i regionen.

Hon poängterar att regional innovation säl-
lan uppstår ur tomma luften. Kompetenser 
byggs sakta upp i företag och industrier, och 
med tiden kan kunskaper kombineras på olika 
sätt.

– Biogasindustrin i södra Sverige uppstod 
under 2000-talet, så den är relativt ny. Men 
man kan se att arbetet påbörjades tidigare. Där 
fanns aktörer som jobbade med naturgas, och 
andra hade kunskap om att samla in och han-
tera matavfall. Det fanns också ett bra samar-
betsklimat i regionen. Runt år 2000 sökte en del 
aktörer medel i ett klimatinvesteringsprogram. 
Sedan insåg de att de alla jobbade med biogas 
– men inte tillsammans. De ville samlas kring 
frågorna och skapade ett slags kluster.

– Därefter blev de regionala myndigheterna 
uppmärksamma på möjligheterna, och ska-
pade en marknad med hjälp av biogasbussar. 
Man lyckades bygga en värdekedja där både 
privata och offentliga aktörer ingick.

Anpassningar är svårare att göra i industrier 
som har många länkar utanför regionen. Då 
finns gränser för vad som kan göras på lokal 
nivå; företagen är beroende av nationella, och 
ibland även internationella, styrmedel.

– Pappersmassaindustrin i Örnsköldsvik är 
äldre. Aktörerna känner att marknaden ställer 
om: Användningen av tidningspapper går ner 
och pappersmassa är inte en så ren industri 
som de skulle önska. Det finns en stark vilja att 
samarbeta, experimentera, lära sig saker och 
våga satsa. De har också fått medel beviljade 
för att främja teknikutvecklingen.

– Nu har de tekniken mer eller mindre på 
plats, men hindras av att de inte kan skapa en 
marknad själva. Styrmedlen är inte tillräckligt 

långsiktiga och kan inte påverkas i regionen. 
Det är ett problem att inte veta vad politiken 
gör på lång sikt: Ett år ger de bidrag till biogas, 
och nästa år till elbilar. Pappersmassaindustrin 
kan inte göra stora investeringar förrän de får 
legitimitet från nationell nivå.

Martin berättar att situationen är likartad 
inom kemiindustrin i Stenungsund och Göte-
borg. Det är en storskalig industri som måste 
tänka om stort.

– Infrastrukturinvesteringar har gjorts, och 
utbildningsprogram, marknad och styrmedel 
gör industrin stigberoende.

regioner som odlar en god samarbetskul-
tur har bättre chanser att lyckas. Det gäller att 
olika aktörer möts, att de vågar ställa frågor 
och lära sig tillsammans. Det är viktigt att sätta 
upp gemensamma visioner och strategier. Ett 
exempel är Västra Götalands satsning på att 
vara fossiloberoende till år 2030.

Det är också viktigt att se över kompetens-
behov, söka nationella medel tillsammans och 
försöka påverka politiken.

– När en ny mobiltelefon lanseras finns det 
direkt kunder som vill köpa den. Men miljö-
innovationer har inte samma automatiska 
marknad. Därför behöver man tänka på andra 
sätt. Om vi vill klara en grön omställning måste 
vi bygga upp nya innovationssystem.

– Aktörer i en region vet ofta vad de är bra 
på, de måste lita på sig själva. Mitt tips är att 
regionala aktörer aktivt ska söka samarbeten 
även med branscher som är lite otippade. På 
sikt handlar det om att ställa om alla industrier, 
säger Hanna Martin.

hon menar att Sverige har en fördel i att lan-
det är så litet. Här finns starka nätverk och alla 
känner till varandra. Och Martin är hoppfull 
om att de stora miljöutmaningarna kan lösas.

– Jag skulle önska mig en bättre dialog, det 
skulle skynda på den gröna omställningen. 
Nationella beslutsfattare bör lyssna mer på vad 
regionala aktörer gör, och ta bort institutionella 
hinder för teknikspridning. Jag tror också på 
att involvera konsumenterna mer. Innovatio-
nerna måste hitta fram till dem, och det krävs  
beteendeförändringar.

– Jag är positiv, jag tror att vi kan lösa sam-
hällsutmaningarna. Men det är frustrerande att 
höra om all teknik som finns på labb, men som 
inte kan skalas upp!

Hanna Martin forskar vidare tillsammans 
med tre kollegor i ett flerårigt forsknings- 
projekt om livsmedelsindustrins gröna ut-
veckling.

– Projektet relaterar till min avhandling och 
livsmedelsindustrin är spännande. Den har 
stor klimatpåverkan. Vi studerar hur efterfrå-
gan på olika produkter påverkar hur företagen 
innoverar.

– Jag har en deltidstjänst i projektet, men vill 
också söka mig vidare till praktiken. Jag vill vara 
en länk till akademin och jobba mer tillämpat 
med miljöinnovation.

kontakta	hanna.martin@gu.se

Doktorsavhandlingen omfattar fem artiklar 
som bland annat bygger på litteraturstudier, 
enkäter, intervjuer, fokusgrupper, simulatio-
ner och aktionsforskning ute i partnerföretag. 
César Levy França har undersökt företag som 
abb, Hammarplast och Tetra Pak. I fallstudi-
erna triggades en del affärsmodellsinnova-
tion igång, utifrån diskussioner om framtida 
energianvändning samt kunders preferenser, 
beteenden och livsstilar.

I avhandlingen presenterar han en konkret 
metod som kan hjälpa företag att synliggöra 
styrkor och svagheter i den nuvarande affärs-

Företag	kan	öka	sin	konkurrenskraft	genom	
att	lansera	nya	produkter	och	tjänster,	men	
också	genom	affärsmodellsinnovation.	Lyckas	
de	dessutom	inkludera	hållbarhet	kan	konkur-
renskraften	öka	ytterligare.

césar levy frança har disputerat vid Ble-
kinge tekniska högskola. I sin avhandling 
Business Model Design for Strategic Sustainable 
Development granskar han hur business model 
canvas och andra verktyg kan kombineras med 
ett strategiskt hållbarhetsarbete för att öka 
företagets konkurrenskraft. 

Hållbara affärsmodeller ökar konkurrenskraften
modellen, utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
Metoden syftar även till att göra organisa-
tionens vision och strategi mer hållbar, samt 
understödja kommunikationen om den nya 
inriktningen till dess intressenter.

Organisationer som kombinerar affärs-
modellsinnovation med hållbarhetsfokus kan 
både öka sin skalbarhet och minska riskerna, 
konstaterar Levy França. De blir också mer 
öppna för samarbeten med andra organisa-
tioner, vilket är en viktig framgångsfaktor. [åk]

kontakta cesar.levy.franca@bth.se

Jag tror att 
vi kan lösa 
samhälls-

utmaningarna
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lan ursprungslandet och värdlandet, desto 
mer tjänar de lokala företagen på utbytet, 
säger Wensong Bai.

Enligt hans definition ska hemvändare ha 
varit utomlands med syftet att läsa en högre 
utbildning eller ha ett avancerat jobb som ger 
motsvarande färdigheter. 

Efter flera år i ett värdland återvänder de 
hem till sitt ursprungsland där de startar före-
tag. Ursprungslandet är ofta ett utvecklings-
land, medan värdlandet är utvecklat.

Hemvändarna finns i alla sektorer, men är 
överrepresenterade i högteknologiska och 
kunskapsintensiva branscher. Som till exem-
pel it, bioteknik och cleantech. 

– Många högteknologiska företag i Kina, 
och flera av de stora venture capital-bolagen, 
är grundade av hemvändare.

hemvändarentreprenörer har uppmärk-
sammats i länder som Sydkorea, Kina, Indien 
och Taiwan. Man menar att de ökar exporten 
och fou-investeringarna i länderna. De tar 
med sig viktig kunskap hem. Dels teknisk, dels 
nya sätt att organisera företag. 

– Jag har flera vänner i Kina som har återvänt 
från utlandet och startat företag. Indien har 
dragit nytta av ett stort antal välutbildade indi-
vider som har återvänt från en tid i usa. Före-
tag som rustar sig med arbetare med utlands- 
erfarenhet har bättre innovationskraft än lokala 
entreprenörsföretag. Spridningseffekter gör att 
den lokala marknaden i stort drar nytta av kun-
skapen som hemvändarna tar med sig. 

– Hemvändarföretagen fyller ett gap i utveck-
lingsländer när det gäller entreprenörskap och 
innovation. Ju större utvecklingsgapet är mel-

Hemvändare ökar 
innovationen i 

utvecklingsländer

– Hemvändarna är ofta experter inom sitt 
område, med egna patent. Det gör att före-
tagen utvecklar nya produkter. Företagen 
som grundas av hemvändare är också bra på 
att utnyttja sina internationella nätverk och 
resurser. 

bai har gjort en fallstudie av ett framgångs-
rikt kinesiskt hemvändarföretag. Baserat på 
resultaten från fallstudien har han genomfört 
en enkätstudie bland 200 hemvändande entre-
prenörer i en region i Kina. De allra flesta hade 
tillbringat tid i usa , med Storbritannien på 
andra och Kanada på tredje plats. 

Wensong Bai har undersökt hur det går för 
hemvändarnas företag, med särskilt fokus på 
innovation och internationalisering.

– Generellt visar hemvändarföretagen bättre 

Kommentera	

arti
klarn

a	på	

www.esbri.
se

text jonas gustafsson  bild zhifang wu

Entreprenörer som studerar utomlands och sedan återvänder till sina 
hemländer för att starta företag, är en växande grupp. Hemvändarna 

bidrar till ökad innovation och internationalisering i många utvecklings-
länder. Wensong Bai kommer ursprungligen från Kina och har forskat 

om ämnet på Uppsala universitet.
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resultat inom fou och innovation, jämfört med 
andra företag. De registrerar exempelvis fler 
patent. Däremot klarar sig vissa sämre inom 
marknadsföring och kommersialisering. Det 
kan ha att göra med att deras internationella 
erfarenheter inte alltid ”passar in” på hemma-
marknaden. Marknaden är kanske inte redo för 
den typ av innovationer som hemvändaren vill 
lansera. 

– En annan utmaning för hemvändarna är 
att de har varit borta länge från sitt hemland. 
I utvecklingsländer händer det ofta mycket på 
kort tid. Deras kännedom om hemmamark-
naden kan därför behöva fräschas upp. Hem-
vändarnas internationella erfarenhet blir också 
mindre värd med tiden. Kunskapen blir helt 
enkelt daterad, säger Bai.

men det är framförallt ett positivt bagage 
som hemvändarna tar med sig tillbaka till sina 
ursprungsländer. Wensong Bais resultat visar 
att de hemvändande företagsgrundarna ”smit-
tar” sina anställda och andra företagare med 
sin internationella erfarenhet. 

Antalet hemvändare ökar, och konkurrensen 
mellan dem blir allt större. De som vill klara sig 
bra, bör redan i början av sin utlandsvistelse 
lägga upp en plan för kunskapsinhämtning, 
konstaterar Bai. 

– Grundarnas kunskap är jätteviktig, men 
det är lika viktigt att den sprids inom företaget. 
Det går bättre för företag som medvetet satsar 
på spridning av kunskap, och på att utveckla 
organisationens kapacitet att ta emot kunskap.

– Bra lokala affärsrelationer kan vara av-
görande. Här finns de kompletterande resur-
serna som behövs för att förvandla kunskap till 
innovationer. I Kina har lokala entreprenörer 
redan byggt den infrastruktur som behövs, 
och som även kan nyttjas av de hemvändande 
entreprenörerna. Det är så de verkligen kan 

Wensong	Bai har lagt fram doktorsavhand-
lingen The Best of Both Worlds. The Effects 
of Knowledge and Network Relationships 
on Performance of Returnee Entrepreneurial 
Firms vid Uppsala universitet. Han kommer 
nu att gå vidare till en postdoktjänst i Japan 
och Kanada. Efter det är planen att åter-
vända till Sverige och Uppsala universitet, 
samtidigt som han bygger vidare på sitt 
nätverk i Kina.

Lärandet ska finnas  
i företagets DNA
Entreprenöriellt lärande är dynamiskt och sker 
på flera nivåer samtidigt i en organisation. Det 
handlar om ett erfarenhetsgrundat lärande som 
bygger mycket på individers förmåga att ställa 
frågor och experimentera. Det menar Ziad El-
Awad, Jonas Gabrielsson och Diamanto Politis. 
I Entrepreneurial learning and innovation. The 
critical role of team-level learning for the evolution 
of innovation capabilities in technology-based 
ventures (International Journal of Entrepreneurial 
Behavior & Research, nr 3, vol 23, 2017) visar de 
att entreprenöriellt lärande på teamnivå fungerar 
som en bro mellan lärande på individuell nivå och 
organisationsnivå. I artikeln har författarna tagit 
fram en modell över hur det förhållandet ser ut 
i teknikbaserade företag. Teambaserat lärande, 
visar de, är kritiskt för innovationskapaciteten i 
den typen av företag. En slutsats är därför att 
ledningen bör främja lärandet i team. Det gör att 
lärandeprocessen blir rutiniserad och en naturlig 
del av företagets DNA. Artikelförfattarna höjer 
dock ett varningens finger för att i alltför hög grad 
luta sig mot gamla erfarenheter. Då kan man 
missa att anpassa sig till omvärlden. [jg]

kontakta  diamanto.politis@fek.lu.se

Vad tjänar en 
entreprenör?
Entreprenörer jobbar mer än löntagare och tar 
risker på ett helt annat sätt. Ändå visar undersök-
ningar att en genomsnittlig entreprenör tjänar 
mindre än någon som är anställd. Ett fåtal entre-
prenörer tjänar riktigt mycket, men för flertalet 
verkar det gå sådär. Varför satsar folk ändå på 
en entreprenörskarriär? En förklaring kan finnas 
i andra studier, som visar att entreprenörer ofta 
underrapporterar sina inkomster. 10–40 procent 
bör deras inkomster justeras upp för att ligga 
närmare sanningen, menar forskarna. Efter en 
sådan justering hamnar entreprenörer i stället 
över löntagarnas inkomster i genomsnitt. Tho-
mas Åstebro drar slutsatsen att om det stämmer, 
bör staten sluta med ekonomiska incitament till 
nyföretagande och dra ner på bidragen till befint-
liga entreprenörer. Det kan finnas skäl att ge stöd 
till entreprenörer som i stor utsträckning bidrar 
till den allmänna välfärden. Men, argumenterar 
Åstebro, de är försvinnande få. Och många av 
dem skulle ha blivit entreprenörer även utan stat-
ligt stöd. Resultaten finns att läsa i The private 
financial gains to entrepreneurship: Is it a good use 
of public money to encourage individuals to beco-
me entrepreneurs? (Small Business Economics, nr 
2, vol 48, 2017). [jg]

kontakta astebro@hec.fr

kapitalisera på kunskapen som de hämtar 
utomlands. 

– Hemvändarnas kunskap och erfarenhet 
är värdefull även för de lokala företagen. Det 
kan hemvändarna utnyttja för att förbättra sina 
egna sociala nätverk och attrahera affärspart-
ners.

regeringarna i utvecklingsländer är väl 
medvetna om värdet av hemvändare och har 
ofta gynnsamma policyer gentemot grup-
pen. Däremot vet man inte om policyerna ger 
någon utdelning. 

– Det är svårt att säga något om hur stort 
fenomenet är, det saknas tillförlitliga data. Men 
intresset har växt och vad jag vet har alla stora 
städer i Kina en speciell business park som är 
tillägnad hemvändarföretag. De erbjuder inku-
batortjänster och har som uttalat syfte att locka 
till sig hemvändare. I Kinas fyra största städer; 
Peking, Shanghai, Shenzhen and Guangzhou, 
räknar man med att det finns uppåt 15 000 
hemvändarföretag. 

En policyrekommendation är att ytterligare 
främja kontakten mellan hemvändare och 
lokala entreprenörer, till exempel genom sär-
skilda mötesarenor. Det kan ge vinster till båda 
parterna, menar Bai. 

– Även värdländerna där hemvändarna 
studerade eller jobbade bör ha en strategi. 
Hemvändarna sysslar ofta med internatio-
nella affärer, bara det är skäl nog att uppmärk-
samma frågan. Men det kan också handla 
om kunskapsspridning åt andra hållet, från 
ursprungslandet till värdlandet. Ett sätt att 
förenkla utbytet är att ha generösa migrations-
regler gentemot hemvändarentreprenörer från 
andra länder, säger Wensong Bai.

kontakta wensong_bai@hotmail.com
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långsiktig plan att öppna eget, säger Webster.
Till sin avhandling har hon intervjuat 16 

thailändska kvinnor på den svenska lands-
bygden. Många har kommit hit för att de har 
träffat en svensk partner. 

– Det finns många fördomar om de thai-
ländska kvinnorna som kommer till Sverige. 
Att de inte har något val, att de behandlas illa 
och inte kan återvända hem. Det stämmer 
i vissa fall, men de jag har träffat hade helt 
andra berättelser. De hade kommit hit av eget 
val, lever helt vanliga svenssonliv och tar bar-
nen till hockeyträningen. 

webster har undersökt hur den sociala 
praktiken byggs upp i det nya vardagslivet i 
Sverige. Vad händer i familjelivet och på orten 
där man bor när två sätt att leva ska integreras 
i ett så kallat transnationellt hushåll? Det blev 
mycket prat om mat. Om svenska och thai-
ländska köttbullar, och om lingon- respektive 
mangosylt. En stor del av de thailändska kvin-
nornas företagande är också kopplat till mat. 

– De driver restauranger och matbutiker. 

Det	bor	nästan	39	000	thailändare	i	Sverige.	
80	procent	är	kvinnor,	och	jämfört	med	andra	
invandrargrupper	bor	många	på	landsbygden.	
Och	många	är	företagare.

–	Det	är	mer	sannolikt	att	en	thailändsk	
kvinna	driver	företag	än	att	en	svensk	kvinna	
gör	det,	säger	Natasha	Webster.

som barn bodde Natasha Webster några år i 
Thailand. När hon kom till Sverige och inledde 
sina doktorandstudier i kulturgeografi la hon 
snabbt märke till hur stark den thailändska 
kulturen är i Sverige – jämfört med exempelvis 
i Kanada som Webster kommer ifrån. Hon la 
också märke till att de thailändska kvinnornas 
företagande är en viktig del i deras synlighet 
och identitet.

– En vanlig föreställning är att de thailänd-
ska kvinnorna är företagare eftersom de inte 
kan hitta jobb i Sverige. Men bilden är mer 
komplex än så. Många drev företag hemma 
i Thailand, och har fortsatt här. De kanske 
jobbar några år i en kompis företag när de är 
nyanlända, men har redan från början som 

Thailändska företagare 
ger liv till landsbygder

Natasha	Webster har lagt fram sin doktorsavhandling Gender 
and Social Practices in Migration. A case study of Thai women in 
rural Sweden vid kulturgeografiska institutionen, Stockholms 
universitet.

text & bilder jonas gustafsson
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Samarbeten lyfter landsbygdsföretag

En annan vanlig sysselsättning är massage-
salonger. För att förstå deras företagande är 
det viktigt att förstå deras bakgrund i Thai-
land. Många reser fram och tillbaka, en del 
driver fortfarande företag även i Thailand. De 
har mycket kontakt med Thailand, och särskilt 
med sin hembygd och sin familj. Det går inte 
att skilja på deras liv och deras företagande.

I Thailand är det vanligt att kvinnor driver 
företag. De tar en stor del av det ekonomiska 
ansvaret i hushållen, och att driva företag är 
ofta det bästa sättet att tjäna pengar. Landet 
har bland de högsta nivåerna i världen av kvin-
nors entreprenörskap. 

En annan intressant observation från Web-
sters forskning är att många av kvinnorna lever 
ihop med män som är företagare. Det innebär 
att de kan få hjälp med att komma igång med 
sitt företagande i Sverige, och lättare hitta 
ingångar till de rätta nätverken. 

– De här kvinnorna är smarta och kreativa, 
men de behöver ändå hjälp med hur livet fung-
erar i Sverige och på den orten där de bor. Att 
leva med en företagare blir en väg in. Sedan blir 
kvinnornas eget företagande en fortsatt väg in 
i samhället.

de är väl medvetna om svenskars bild av 
Thailand, och vad vi vill möta när vi kliver in i 
en restaurang eller massagesalong. De använ-
der sig av, och leker gärna med, den bilden. 
En av de företagande kvinnorna valde lila som 
klädkod till sin massagesalong, samma färg 
som personalen på Thai airways. Det ska kän-
nas som semester och lyx att kliva in på hennes 
salong.

Men den svenska bilden av Thailand kan 

även bli negativ och företagarna kämpar dag-
ligen mot fördomar. Natasha Webster berättar 
om kvinnor som äger massagesalonger som 
måste tänka på sin säkerhet eftersom män 
kommer in och vill ha mer än bara massage. 

– En av kvinnorna berättade om hur en 
familj kom in på hennes kafé precis när hon 
skulle stänga för dagen och krävde att bli ser-
verade. Så skulle de nog inte ha betett sig mot 
en ”svensk” kaféägare. 

när vi pratar om globalisering och invand-
ring tänker vi ofta på storstäder. Men de som 
Webster har intervjuat kom från landsbygden 
i Thailand, till landsbygden i Sverige. Här upp-
står en intressant kontakt som påverkar lands-
bygden både i Sverige och Thailand, menar 
hon. 

– Företagarna köper mycket från Thailand, 
det de behöver går inte att få tag på här i Sve-
rige. Det bidrar till att landsbygden i båda län-
derna får globala band, att de inte är isolerade. 
Vi tänker ofta att landsbygden är underordnad 
staden, men många av de thailändska företa-
garna kringgår staden genom att i stället odla 
kontakter mellan de två landsbygderna, kon-
staterar Natasha Webster.

Kvinnorna i hennes undersökning poängte-
rar att det är svårare att driva företag i Sverige 
än i Thailand. I Thailand kan man testa om 
något funkar, annars lägger man ner. 

– De kan till exempel driva restaurang i hem-
met bara på fredagskvällar för att testa mark-
naden. Om det går bra, kanske de utvidgar. I 
Sverige är det svårare att prova på företagande. 
Att öppna exempelvis en food truck kostar mel-
lan 100 000 och 150 000 kronor. Det är mycket 

pengar för att testa, risken blir större. Många 
har idéer, men efterfrågar enklare sätt att testa 
om idéerna funkar.

företagarna efterfrågar också enklare 
regelverk kring att driva företag. De vill ha tyd-
ligare ingångar i det svenska systemet, kän-
nedom om lokala förutsättningar och enklare 
tillgång till konkret kunskap om exempelvis 
skatteregler. Däremot behöver de mindre hjälp 
med marknadsföring och affärsplaner. Sådant 
har de koll på sedan innan, och ofta från myck-
et svårare förutsättningar än här i Sverige.

– Många har redan haft sitt elddop när det 
gäller företagandet. Däremot har de ingen 
regelvana, eftersom Thailand ser helt annor-
lunda ut än Sverige i den meningen. 

Natasha Webster tycker att det behövs en 
uppvärdering av småföretagandet, inte minst 
när det gäller företag som drivs av invandrare 
och kvinnor.

– De är lätta att avfärda: ”Visst det är väl 
bra att de startar eget. Men de anställer bara 
ett par personer och har ingen större ekono-
misk påverkan.” Fast om man tänker på vad de 
faktiskt gör; de anställer andra utlandsfödda. 
Som får en väg in i samhället och betalar skatt. 
Som lär sig språket, skaffar nätverk och kanske 
startar egna företag så småningom. Det är en 
jätteviktig insats, och ett bra exempel på att 
invandrare gör mycket som vi inte tänker på. 

– Vi bör se på de här företagen som en del 
i Sveriges internationella nätverk och integra-
tionsprocess, säger Webster.

kontakta natasha.webster@humangeo.su.se

Vad	har	Töreboda	i	Västergötland	gemensamt	
med	Bergamo	i	Italien	och	Aix-en-Provence	i	
Frankrike?	De	är	alla	natursköna	platser	med	en	
stark	jordsbruksprägel.	De	är	också	studieobjekt	
i	Lotten	Svenssons	avhandling	som	handlar	om	
att	mobilisera	landsbygdens	resurser.

lotten svensson , Högskolan i Skövde, 
intresserar sig för hur man kan stärka resurs-
svaga landsbygdsföretag genom samarbeten. 
Hon har lagt fram sin doktorsavhandling A 
Resource-based View on Collaboration between 
Firms and Local Partners in a Non-urban Swe-
dish Context vid University of Twente, Neder-
länderna.

Svensson har bland annat använt sig av 
så kallad aktionsforskning, och arrangerat 
två workshoptillfällen i Töreboda där lokala 
politiker, forskare, företagare och tjänstemän 

deltog. Temat var ”Töreboda om 20 år – ett 
framtidsscenario”. Deltagarna fick, enskilt och 
tillsammans, arbeta fram ett antal idéer. Lot-
ten Svensson har också observerat hur en rad 
olika organisationer arbetar, och genomfört 27 
intervjuer med offentliga och privata aktörer i 
Sverige, Italien och Frankrike.

Hon finner en stor potential i informella 
samarbeten mellan regionala aktörer. De kan 
bland annat ta sig uttryck i gemensamma 
investeringar samt träning och rekrytering av 
arbetskraft. Samarbetena kan frigöra resurser 
som hjälper landsbygdsföretagen att blomstra 
och bli mer konkurrenskraftiga. Svensson 
konstaterar också att nyckelpersoners energi 
och tilltro till ortens utvecklingsmöjligheter är 
avgörande.

– Det finns stora möjligheter till ökad in-
novationskraft på landsbygden. De ska inte 

r ä k n a s  u t  s o m 
något som bara 
ska försörja stor-
s t ä d e r n a  m e d 
livsmedel, säger 
Lotten Svensson.

–  D e  f ö re t a g 
som jag har följt 
visar handlings-
kraft, mod och en 
vilja att investera 
i  medarbetare, 

fysiska anläggningar och det lokala förenings-
livet. Dessutom tar ägarna ut modesta utdel-
ningar – till skillnad från aktiekursdrivna kon-
cerner där de anställda vd:arna har generösa 
bonussystem. [åk]

kontakta lotten.svensson@his.se

Lotten Svensson

bild: Lollo Persson

Det går inte att skilja på deras liv och deras företagande
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Varför är det viktigt att studera samverkan?
joacim: Samverkan används ofta för att motivera 

projekt där olika parter ska lösa ett problem till-
sammans. Men ibland saknas metoder att hantera 
själva samverkansprocessen. Att gå direkt till de 
tekniska lösningarna på problemet betyder att 
man inte hanterar de utmaningar som samverkan 
innebär i praktiken. Då missar man mervärden 
i form av nya idéer, tänkesätt och lösningar som 
dyker upp när olika personer, från olika håll, tack-
lar samma utmaning.

kristofer: I sin kärna handlar samverkan om att 
utbyta kunskap och förståelse, men också om att 
forskare och externa organisationer lär känna 
varandra. Man kan säga att samverkan är ett för-
beredande steg till samarbete. Samarbete handlar 
om att arbeta tillsammans för att producera något 
– en ny lösning eller teknologi. Men den nytta som 
samverkan bidrar till handlar inte direkt om inno-
vation, utan snarare om ny kunskap och bättre för-
ståelse, nya idéer och bättre kontaktnät. Vi behöver 
öka vår förståelse för hur, var och när samverkan 
kan bidra till innovation.

Finns det risker med för mycket samverkan?
kristofer: Samverkan är jättebra. Det kan inte bli 

för mycket så länge man förstår vad det innebär 
för parterna, och det sker på bådas villkor. Om 
forskare tvingas till samverkan kan förstås den fria 
forskningen få sig en törn. Men både forskare och 
företagare får ut nytta i form av ny kunskap. Något 
som förvånade mig var hur starkt forskarna beto-
nade att de vill ingå i konkreta projekt med företag 
för att få finansiering. Företagen har en mjukare 
syn, de vill veta vad akademiska forskare håller på 
med för att kanske kunna använda kunskapen i 
framtiden.

joacim: Samverkan som sker för samverkans skull är 
inte bra. Finansieringen av forskningen sker ibland 
med villkoret att forskarna samverkar med utom-
stående parter. Här är det viktigt att det också finns 
ett värde i detta, så att det inte bara sker för att få 
tillgång till finansiering. Naturlig samverkan, som 
dyker upp eftersom det finns ett behov, är bättre. 
Särskilt om alla parter är engagerade.

Hur sker samverkan i era respektive studier?
joacim: Jag har studerat en rad projekt där samverkan 

har skett på lite olika sätt. I ett projekt om cirkulär 
ekonomi bjöd vi in ett större antal externa parter 
till en dialog om projektets resultat. I ett annat pro-
jekt byggdes projektet upp genom möten mellan 

Tredje	uppgiften,	triple	helix	och	nyttiggörande	är	
några	nyckelbegrepp	i	debatten	om	universitetens	
roll	för	svensk	innovationskraft.	Samverkan	är	ett	
annat	sådant	begrepp	som	har	fått	allt	vidare	sprid-
ning.	I	den	senaste	forskningspropositionen	slår	
regeringen	fast	att	man	förväntar	sig	att	lärosätena	
ska	stärka	sin	samverkan	med	det	omgivande	sam-
hället.	Men	hur	ska	det	ske?	Kan	effekterna	mätas?	
Och	är	all	samverkan	av	godo?

joacim rosenlund har disputerat vid Linné-
universitetet och Kristofer Severinsson vid Uppsala 
universitet, båda med samverkan i fokus för sina 
avhandlingar. Rosenlund har ägnat sig åt aktions-
forskning för att söka svar på de stora miljö- 
utmaningar vi står inför. Han har både skapat 
möten, deltagit i dem och undersökt vad som hän-
der när miljöforskare, företag och det offentliga 
sammanstrålar.

kristofer severinsson har studerat sam-
verkan ur ett institutionellt perspektiv, med fokus 
på Aimday vid Uppsala universitet. På Aimday sät-
ter externa organisationer agendan för utmanings-
drivna diskussioner med forskare och experter från 
olika discipliner. Entré har intervjuat båda om hur 
de ser på samverkan.

Vilka är era ingångar till  
forskningsämnet samverkan?

joacim: Jag har studerat samverkan inom miljöveten-
skaplig forskning, framförallt mellan triple helix-
sektorerna: universitet, offentlig sektor och företag. 
Min forskning visar att sådan samverkan i prakti-
ken blir rätt annorlunda mot de modeller som man 
utgår ifrån, exempelvis triple helix. Problematik 
kan uppstå i gränslandet mellan sektorer och här 
behövs en god dialog.

kristofer: Med Aimday som fallstudie har jag 
undersökt hur universiteten har handlat utifrån 
det ökande samverkanskravet. Samverkans-
uppgiften har lett till osäkerhet och problem för 
universiteten eftersom samverkan handlar om att 
skapa extern nytta genom att överföra individers 
opaketerade kunskap. Nyttan är immateriell till 
sin natur och mycket svår för universiteten att 
fånga, mäta och utvärdera. Aimday har fått snabb 
spridning till olika aktörer som ett framgångsrikt 
samverkanskoncept. I min avhandling följer jag 
denna spridning och undersöker forskares, externa 
organisationers och policyaktörers perspektiv på 
samverkan och den nytta som skapas.

Höga förväntningar på 
svårmätt samverkan
text åse karlén
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genom quadruple helix – där civilsamhället inklu-
deras – och quintuple helix – där man även beaktar 
miljön i sig.

Vad finns det för svårigheter i att styra och mäta 
samverkansprocesser?

joacim: Det kan vara en utmaning eftersom det är 
komplicerade processer som sker under lång tid. 
Här har den interaktiva forskningen hjälpt mig. 
Den innebar att jag kunde vara deltagare i sam-
verkansprocesserna samtidigt som jag studerade 
dem. Jag hade också möjlighet att skapa mötes-
platser för dialog och använda dem som material. 
Det är svårt att mäta den informella samverkan 
som är nog så viktig. Exempelvis när parterna pra-
tar över en kopp kaffe eller tar ett telefonsamtal 
efter arbetstid.

kristofer: Ett stort problem med samverkansidén, 
och det allt starkare trycket på att mäta och utvär-
dera, är att man bara ser till resultat i form av 
extern nytta. Då glömmer man en viktig bestånds-
del: akademin. Den akademiska forskningen måste 
också få ut nytta av att samverka, annars kommer 
den att bli lidande. Ska man styra samverkan 
behöver man skapa förhållanden där båda parter 
ser en tydlig nytta. Samtidigt handlar samverkan 
om nytta i form av sociala värden, snarare än om 
nytta i form av patent, licenser och nya företag. 
Det betyder att man behöver nya metoder för att 
mäta och utvärdera samverkan.

I forskningspropositionen som kom hösten 2016 fick 
samverkan samma vikt som indikatorerna publice-
ringar och externa medel. Vad anser ni om det?

kristofer: Det är bra så länge man accepterar att 
tona ner sina förväntningar på samverkans bidrag 
till innovation. Man behöver se till all den sam-
verkan – alla typer av interaktioner – som faktiskt 
sker mellan akademiska forskare och externa 
organisationer. Risken är att man bara värderar de 
samarbetsprojekt som fokuserar på att ta fram nya 
lösningar och teknologier. I så fall kommer indi-
katorerna att ge en felaktig bild av universitetens 
samverkan med omgivningen.

joacim: Det är bra att samverkan värderas högre då 
det länge har varit en aktivitet vid sidan av. Sam-
verkan kan också ses som kommunikation av 
forskningsresultat till allmänheten, vilket jag tyck-
er är bra. Det är något som vi forskare måste jobba 
på. Med det sagt så tycker jag inte att samverkan 
ska bli något som forskare tvingas till. Samverkan 
ska genomföras för att forskningsproblemet i sig 
kräver det. Jag genomförde en studie av miljöfors-
kares syn på nyttiggörande och samhällsrelevans. 
Det visade sig att forskarna reflekterade mycket 
över detta och att det påverkade deras val av forsk-
ning. Alltså: Samverkan är något som ett stort antal 
forskare förhåller sig till, på gott och ont.

kontakta 
joacim.rosenlund@lnu.se
kseverinsson@gmail.com

sektorer, med målet att hitta lösningar på vatten-
hantering. Det kan bli rätt spännande diskussioner 
när man träffas över sektors- och disciplingrän-
serna. För forskare är det guld värt att få input från 
en bredare publik. Det gör att forskningen på ett 
naturligt sätt kommer närmare en samhällsnytta.

kristofer: Jag studerade samverkan i handling. Det 
handlar om att få företag och forskare att komma 
närmare varandra, jag ser det som en interaktions-
trappa i tre steg. I det första steget skapas med-
verkan, en vilja att vara med. Det andra steget är 
samverkan. Det handlar om att dela kunskap och 
förståelse på en djupare nivå. Samverkan underlät-
tar för det tredje steget – konkreta samarbetspro-
jekt – men detta steg ligger utanför universitetens 
kontroll. Samarbetena är helt upp till forskaren 
och företaget.

Vad krävs för att skapa bra samverkansprojekt?
joacim: Att man lägger tid på själva samverkanspro-

cessen. Att man tar tag i utmaningarna och inte 
sopar dem under mattan. Man måste också inse 
att olika sektorer har olika kulturer, och ofta inter-
na mål som motiverar deras deltagande i samver-
kansprocessen. För att överbrygga detta behövs 
ett starkt gemensamt mål. Det är extra viktigt när 
vi pratar om komplexa miljöutmaningar som ofta 
kräver gränsöverskridande samarbete.

kristofer: Jag tror att man gör en felsatsning om 
man utgår från att akademi och industri ska plocka 
fram innovationer i rimlig tid genom samverkan. 
Om det är innovationer man vill ha bör man i stäl-
let satsa på etablerade och nystartade företag. Det 
finns mycket inom akademin som behöver komma 
ut, men man måste ha tålamod. Samverkan är 
en avancerad mekanism med många krafter och 
parter involverade. Aimday är här ett bra verktyg. 
Det är tillräckligt konkret men samtidigt tillräckligt 
flexibelt för att alla inblandade ska se nyttan i att 
delta.

Vilka för- och nackdelar har triple helix-modellen?
kristofer: Triple helix är väl en fin modell, men den 

är inte applicerbar på verkligheten. Den förklarar 
mycket på ett enkelt sätt, därför har den fått stark 
inverkan på innovationspolicyområdet. Idén är att 
om vi har universitet, industrin och medlare som 
exempelvis Vinnova – tre institutioner som sam-
verkar – kommer det att ploppa ut innovationer. 
Men så enkelt är det inte. Man måste förstå och 
ta hänsyn till hur akademin respektive industrin 
faktiskt fungerar; vilka prioriteringar, värderingar 
och kulturer man har. Hela idén om samverkan 
är förenklad från politiskt håll. Man måste ha ett 
långsiktigt perspektiv.

joacim: Den ursprungliga tanken med triple helix 
var att analysera vikten av sektorsöverskridande 
samverkan för innovationer. Modellen har sedan 
blivit ett sätt att driva forskningsprojekt på, vil-
ket är det jag fokuserat på i mina studier. Om ett 
projekt skulle gynnas av att inkludera exempelvis 
civilsamhället så bör det inte begränsas av en triple 
helix-struktur. Alternativa modeller har dykt upp 
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Joacim	Rosenlund har disputerat i 
miljövetenskap vid Linnéuniversi-
tetet. Avhandlingen har titeln Envi-
ronmental Research Collaboration. 
Cross-sector knowledge production in 
environmental science. Han fortsät-
ter att forska om bland annat cirkulär 
ekonomi och ekoprenörskap.

- Jag skulle vilja studera civil-
samhällets roll för samverkan mer. 
Dessutom vill jag skriva en guide för 
samverkan som kan användas av 
alla parter, säger Joacim Rosenlund.

bild: Johan Strand

Kristofer	Severinsson	skrev sin 
doktorsavhandling vid avdelningen 
för industriell teknik, Uppsala uni-
versitet. I den undersöker han 
universitetens försök att skapa 
samverkan mellan sina forskare och 
externa organisationer. Severinsson 
fokuserar på Aimday, ett koncept för 
samverkan som utvecklades i Upp-
sala och sedan har gått på export 
till andra platser. Avhandlingstiteln 
är Samarbete = Samverkan? En 
fallstudie av AIMday vid Uppsala 
universitet.

- Jag trivdes bra inom akademin 
men kände att jag behövde göra 
något annat. Nu jobbar jag som 
projektledare på Vattenfall, säger 
Kristofer Severinsson.

bild: Privat
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Borren Drill Dolphia (överst till vänster) och stavmixern Mega Hurricane Mixer (överst till höger) var Karin	Ehrnbergers examensprojekt på Konstfack 2005, och hennes väg in i den 
normkritiska designen. Genom att byta formspråk på en stavmixer och en borrmaskin synliggjorde hon normer kring design och genus på ett tydligt – och för vissa provocerande – 
sätt. Bilderna med Barbie och He-man, som också ingår i Ehrnbergers doktorsavhandling, gör illustrationen ännu tydligare.  

bilder
: Privata
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Vi är så vana vid att saker och ting i vår omgivning ser ut som de gör 
att vi sällan reflekterar över dem. De är ju designade av en expert, då 
måste det finnas en djupare mening bakom. Men vi är lurade, menar 
Karin Ehrnberger: Det är till stor del normer som styr. Så länge vi inte 
kritiserar normerna, går vi miste om kreativitet och innovation. 

text jonas gustafsson

”När vi frigör 
   oss från normer 
   kommer kreativiteten”

hrnbergers avhandling har fått betyd-
ligt mer uppmärksamhet än en genom-
snittlig svensk avhandling. Hon forskar om 
normkritisk design och empirin kommer 

från fem konkreta designforskningsprojekt. 
Mest omtalad – och baktalad – har Androstolen 
blivit, en ”gynekologstol” för män.

Det hela började när hon utbildade sig till 
industridesigner, som en av få kvinnor i sin 
klass. Även de flesta av lärarna var män.

– Jag trivdes inte så bra. Det odlades en kul-
tur och en jargong som man var tvungen att 
anpassa sig till. Det var mycket teknisk design, 
tung industri, manligt dominerade branscher 
och stora maskiner. En tjej designade en sy-
maskin, det blev en stor grej: ”Just det, en 
symaskin kan man också göra!”

– Jag kände igen mig från min uppväxt. Det 
var alltid mycket verktyg och maskiner runt 
min mamma: symaskin, strykjärn, köksverktyg 
och annat. Ändå har hon alltid sagt att hon inte 
kan något om teknik. Och det var min pappa, 
som hade hand om tv:n, som var ”den teknis-
ka” i familjen, säger Karin Ehrnberger.

hon funderade mycket på de här frågorna, 
och började leta litteratur kring design och 
genus. Det fanns en del utomlands men inte 
så mycket i Sverige. Och det fanns mycket kring 
exempelvis genus och teknik, men ganska lite 
specifikt om genus och design. I stället häm-
tade hon inspiration från technofeminismen, 
med namn som Donna Haraway, Judy Wajc-
man, Cynthia Cockburn, och filosofen Derrida. 

– En ny värld öppnade sig, jag förstod hur 

konstruerat allt är. Design ses som en konstart. 
Men det finns starka beslut bakom all design, 
som grundar sig i hur designern uppfattar värl-
den – och i sociala normer. 

Ett av resultaten av funderingarna blev att 
hon bytte formspråk på en borrmaskin och en 
stavmixer. Det gav en tydlig bild av normerna 
i designvärlden, som vi till vardags sällan tän-
ker på.

– Jag hade inte förstått hur känsligt ämnet 
var, för mig hade insikten kommit gradvis. 
Borrmaskinen och mixern fick jättemycket 
uppmärksamhet när jag ställde ut dem. En del 
kritik, men många tyckte att polletten trillade 
ner när de såg dem. 

efter de nya insikterna kände Karin Ehrn-
berger att hon inte kunde gå tillbaka till jobbet 
som traditionell industridesigner. Det var då 
hon kom i kontakt med forskarvärlden, precis 
när designforskningen tog sina första stapp-
lande steg. 

– Jag var så himla rätt i tiden! Det är jag nu 
också med min avhandling där normkritik står 
i centrum. Jag vet inte om det är tur eller skick-
lighet… 

– Nä men allvarligt, och som jag också skri-
ver i avhandlingen: Jag följer med i samhälls-
debatten och justerar fokus från genus till 
normkritik under avhandlingsarbetets gång. 

Ett av hennes mål med avhandlingen var 
att den skulle vara tillgänglig och få spridning 
utöver de vanliga akademiska kretsarna. Hon 
har lagt stor vikt vid formgivning och design. 
Kappan är personligt skriven på svenska, med 
Ehrnberger själv tydligt närvarande i texten. 
Hon förkastar tanken att forskare ska, eller kan, 
vara objektiva. 

Hon uppmuntrar läsarna att dra sina egna 
slutsatser och även kritisera hennes forskning. 
På så sätt har avhandlingen blivit en del i hen-
nes normkritiska projekt. 

– Vi forskare lyckas inte alltid så bra med det 
som kallas för tredje uppgiften. Men jag ville 

Karin	Ehrnberger är Konstfacksutbildad industridesigner och 
har lagt fram sin doktorsavhandling Tillblivelser – En trasslig 
berättelse om design som normkritisk praktik vid KTH. I oktober 
2017 curerar hon, tillsammans med Maja Gunn och Camilla 
Andersson, en utställning om normkritisk design på Arkdes i 
Stockholm.
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vi presenterade vår Energy Aware Clock för 
elbolagen blev de kränkta. Det vi hade gjort var 
fel och gick emot hela deras världsbild kring 
hur man mäter el. Nu ser man de idéer vi hade 
överallt. I elbolagens egna appar bland annat.

Eftersom normer är osynliga är de svåra att 
bryta. Och många av dem som blir förtryckta 
av normer i samhället har svårt att göra sina 
röster hörda. De har inte den makten.

– Att jag får ge ut en avhandling och curera 
en utställning om normkritisk design har att 
göra med vem jag är. Det finns andra som 
har kämpat jättelänge med de här frågorna, 
som inte alls får det utrymmet. Då måste jag 
ge plats åt dem. Jag försöker göra det genom 
att tipsa om andra, och genom att avsäga mig 
vissa uppdrag. Men jag kan absolut bli bättre 
på det.

Vem kan göra något? Vem bär ansvaret? Poli-
tiker? Företag?

– Ja, det är i alla fall hög tid att göra något. De 
initiativ som finns är ofta småskaliga och ligger 
utanför den ordinarie verksamheten. Lite som 
att vissa förskolor har ”genustimme”, det blir 
ett alibi. Jag tror att man måste börja hos sig 
själv. Men ska det bli någon verklig förändring 
i företag måste ledningen vara med. 

Det finns många hinder att forcera: Bilden 
av designer som allvetande problemlösare. Att 
normer är osynliga. Att vi tar för givet att en 
design är optimal. Att företagen tänker kortsik-
tigt. Att vi tror att vi vet vad folk vill ha. Och helt 
vanlig trångsynthet.

– Jag har blivit kallad många hemska saker 
i kommentarsfält, till exempel i anslutning till 
artiklar om Androstolen. Många positiva kom-
mentarer såklart, från kvinnor som har tyckt 
”äntligen”. Men sedan finns det då män som 
har mage att sätta sig över kvinnors upplevelse 
av att sitta i en gynekologstol. De tycker att de 
vet mer om det än kvinnor. Det är faktiskt helt 
otroligt!

kontakta	ehrnberger@gmail.com

verkligen nå ut, så jag tryckte upp en mindre 
upplaga och la i stället extra krut på formgiv-
ningen. Med tanke på mitt ämne kunde jag inte 
stöpa avhandlingen i en traditionell form och 
låta den försvinna bland hyllorna i något bib-
liotek. Att forskning inte är tillgänglig är också 
en klassfråga. Vem skriver vi för? Det finns 
exempelvis många i Sverige som har svenska 
som andraspråk, inte engelska. Det är en av 
anledningarna till att jag skrev på svenska. 

och hon verkar ha lyckats, avhandlingen är 
helt slut i tryckt format och en av de mest ned-
laddade från kth för tillfället.

Design ses som en öppen och kritisk prak-
tik i sig. Men Ehrnberger menar att vi lurar oss 
själva. Design är normkritisk på vissa sätt, men 
missar ofta de sociala normerna. 

– Vi pratar gärna om designprocessen som så 
fantastisk och fri. Man ska designa ”något att 
sitta på”, inte ”en stol”. Men på andra sätt kan 
design vara verkligt problematisk och i stället 
reproducera normer och exotifiera kulturella 
uttryck. 

– Problemet är att vi inte går till botten med 
vad problemet är. Där någon bara ser ett var-
dagligt designat föremål, upplever en annan 
utanförskap. 

Hon gillar inte begrepp som ”inkluderande 
design”, ”demokratisk design” eller ”design för 
alla” eftersom de vill påskina att det finns ett 
sätt som passar alla. Risken är ett ännu större 
utanförskap för dem som inte känner igen sig.

– Ibland gör vi design för en typ av individ, 
det är omöjligt att göra en sak som passar exakt 
alla. Men jag tror att vi måste vara mer öppna 
med det. Det är mycket bättre än att låtsas att 
vi gör något som ska passa alla, när det inte gör 
det. Inkluderande för vem, liksom? Och vem 
bestämmer det?

Ofta är det nog inte illa menat utan handlar 
mer om obetänksamhet, konstaterar Ehrn-
berger och drar ett exempel med en klädkedja 
som lanserade ett barnskärp som såg ut som 
ett måttband. Det var mest tänkt som en kul 

lek med design, men reaktionen lät inte vänta 
på sig. 40 minuter efter att en upprörd kund 
hade lagt ut det på sin Facebook var skärpet 
bortplockat från kedjans samtliga butiker. 

att inte ta hänsyn till hur normer påverkar 
design leder enligt Ehrnberger också till att vi 
inte är så innovativa som vi skulle kunna vara. 
Många gånger tar vi för givet att ett föremål ska 
se ut på ett visst sätt. 

– Vi är bra på att anpassa oss och nöja oss. 
Men vi måste vara kritiska! Mycket kreativitet 
kommer ur kritik. Vi pratar gärna om den fria 
kreativiteten, men vi är inte fria. Vi är begrän-
sade av normer. Det handlar inte bara om att 
det är pk  att frigöra oss från normer. Det är 
också kul, intressant och leder till kreativitet 
och innovation. Det behövs ständigt nya sätt 
att se på världen, säger Ehrnberger.

Förbudet mot glödlampan gjorde till exem-
pel att marknaden exploderade av nya ljuspro-
dukter. Motståndet var stort till en början, det 
klagades bland annat på sämre ljusegenskaper. 
Men nu finns det många bra substitut och de 
flesta har nog vant sig. 

– Problemet är att folk är rädda. De är rädda 
för att det ska bli fel, för att trampa någon på 
tårna. Men vi kanske inte ska vara så rädda för 
att försöka. Eller erkänna när det blir fel. Och 
vara tydliga med var vi kommer ifrån. Eller så 
ska man helt enkelt inte ge sig på att designa 
för vissa grupper, utan överlåta det åt någon 
som har erfarenhet av att tillhöra den i stället. 

– Jag tror inte att vi kan uppnå en perfekt 
design. Vi kommer att göra misstag, det är så vi 
lär oss. Det handlar mycket om hur vi reagerar 
på kritik. Det är viktigt att föra en dialog och ta 
till sig andras åsikter. 

Ett annat problem är pengar, menar Ehrn-
berger. Allting ska gå fort och vara billigt. Där-
för tänker företagen kortsiktigt och satsar på 
”säkra kort”. Det handlar om vilka som sitter 
på makten i företagen, och vad de anser är 
hållbart. 

– Det handlar mycket om känslor också. När 

Energy Aware Clock utvecklades av Karin	Ehrnberger och 
Loove	Broms. De föreslog ett alternativt sätt att visua-
lisera energiförbrukning, som ratades av energibolagen. 
Idén plockades i stället upp av en privat investerare och 
säljs i dag på marknaden. Ett exempel på hur en icke-
normativ innovationsprocess kan synliggöra nya behov 
och skapa efterfrågan.

Skyddstopp, designad av Maja	Gunn, som togs fram i 
samarbete mellan brandförsvaret, KTH och Högskolan 
i Halmstad inom det pågående projektet Origo. Syftet 
var att synliggöra normer som står i vägen för ett mer 
inkluderande brandförsvar. Både Androstolen och skydds-
toppen har fått finansiering av Vinnova.

Androstolen, för att undersöka mäns prostata. Har tagits 
fram tillsammans med Cristine	Sundbom och Högskolan 
i Halmstad för att synliggöra kvinnors upplevelse av ett 
gynekologbesök. Sedan dess har överläkaren Greta	Edel-
stam, som även bidrog till Androstolen, utvecklat den 
könsneutrala ”henstolen Kim”.
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Åke	Freij har lagt fram sin avhandling 
Mastering the Impact of Regulatory Change. 
The Capability of Financial Services Firms to 
Manage Interfaces vid Handelshögskolan 
i Stockholm. Han har fortfarande kvar sitt 
skrivbord på lärosätet, men sedan disputa-
tionen arbetar han på IBM.

Företagare	jublar	sällan	när	myndigheterna	
aviserar	en	ny	regel.	De	går	snarare	instinktivt	i	
försvarsställning.	En	miss,	enligt	Åke	Freij.

–	Företagen	borde	lägga	mycket	mer	resurser	
på	de	innovationsmöjligheter	som	finns	i	nya	
regler,	säger	han.

inför sitt avhandlingsarbete funderade 
Åke Freij på vad som driver innovation i finans-
branschen. Han landade i att det är kombina-
tionen av ny teknik och nya regler.

– Regler i sig ger inga innovationer. Och tek-
nik är bara teknik tills den kommer till använd-
ning. Det är när man kombinerar regler med 
digitalisering som den verkliga utväxlingen 
kommer.

I sin avhandling har Åke Freij studerat vad 
som hände när reglerna kring livförsäkringar 
ändrades i Sverige 1990. 

– Alla företag i branschen utsattes för samma 
regelförändring, men gjorde olika saker. Varför? 
Den viktigaste skillnaden som jag har hittat är 
förmågan att hantera gränssnitt. 

Ett nytt regelverk påverkar många delar i en 
organisation; produktion, försäljning och tek-
nik. Det innebär att ytorna mellan olika funk-
tioner och aktörer, internt och externt, föränd-
ras: Hur ser affären ut? Hur samarbetar vi med 
olika partners? Vilka ska sköta rådgivningen? 
Hur ska de få betalt? 

– Det är lätt att glömma bort det här med 
gränssnitt. De är osynliga men finns överallt i 
företagen. För att hantera gränssnitt på ett bra 
sätt behöver man vara flexibel och proaktiv. De 
företag som lyckas vet hur man kombinerar 
gamla och nya lösningar. Kunderna vill känna 
igen sig, men ändå ha utveckling.

Freij menar att finansbranschen generellt är 
dåligt rustad för regelförändringar. Man lägger 
inte tillräckligt med resurser på det, är reaktiv 

och tänker i silos. Företagen vill också gärna 
veta exakt vad som gäller. 

– Helst vill de få en detaljerad checklista där 
de kan bocka av de förändringar som behöver 
göras. Då blir det kanske inte så mycket fritt 
tänkande och innovation…

Det behövs ett strukturerat sätt att se på nya 
regler som möjligheter. När man får reda på 
en ny regel behövs en analys: Det här händer, 
det här kan vi göra, det här är vi bra på. Man 
behöver tillföra resurser och planera, och det 
behövs ett tvärgående tänkande i företaget. 

Problemet är att företag, likt en betingad 
reflex, reagerar negativt på nya regler. Det eng-
elska ordet compliance, som ofta används om 
regelefterlevnad även i svensk företagslingo, 
betyder att anpassa sig till något som någon 
annan vill. 

– Det gäller att vara lite framåtlutad, och 
inte bara se en reglering som en jobbig pdf på 
250 sidor som man måste traggla sig igenom 
och sedan hyra in en advokat för att inte göra 
något fel.

– Företag bör se på regler som kundens röst, 
som en gratis marknadsundersökning. I grun-
den finns ett samhällsbehov, som kommer från 
medborgarna. I stället ser många företag på 
regelverken som något de får nedtryckt i halsen 
av myndigheterna, säger Freij. 

myndigheter annonserar reglerna långt 
innan de träder i kraft. Redan innan själva 
regelarbetet startar finns ofta indikationer på 
att något är på gång. Företagen har alltså lång 
tid på sig att förbereda sig, men utnyttjar det 
inte. eu-direktivet Solvency 2 började gälla i 
januari 2016 och handlar om hur försäkrings-
bolagens ekonomi och processer sköts. Ett 
utkast har funnits sedan 2008, men många 
började jobba med det först flera år senare. 

Varför? ”Vi hoppades att det skulle försvinna”, 
är ett vanligt svar.

Regelverket gdpr, också det från eu, börjar 
gälla i maj 2018. Det handlar om hur företag 
lagrar och hanterar persondata. I Sverige ersät-
ter det pul. 

– De flesta företag lämnar det till sina juris-
ter att ta reda på exakt vad som behöver göras 
för att undvika böter, och till sina tekniker för 
att hitta en lösning. I stället borde de se regel-
verket som en önskan från kunderna att deras 
data är säker. I grunden handlar gdpr om ett 
samhälleligt behov av ökad transparens och 
mer konkurrens. 

men här finns också stora möjligheter till 
innovation, konstaterar Freij. För att lyckas 
behöver företagen skapa dedikerade team som 
bara jobbar med innovationer kring gdpr i det 
här fallet – helst med lång framförhållning. Hur 
kan regelverket berika vår befintliga affär?

– Det räcker inte med att säga till perso-
nalen att fortsätta med sitt vanliga jobb, och 
samtidigt ”vara lite innovativa” kring det nya 
regelverket. Det krävs resurser och planering. 
Företagen pratar mycket om hur de ska skydda 
sig mot nya regelverk, men alldeles för lite om 
vad de kan göra med dem. 

– Reaktionen på avregleringar är helt annan. 
Det är lätt att tro att de skulle vara lättare att 
hantera. Men det tror inte jag. Alla förändring-
ar kräver en anpassning från företagen, och det 
innebär arbete. Sedan är det ju inte alla regler 
som leder till innovation. Och det finns inget 
universalrecept för hur regler blir innovation, 
man måste ta varje regel för sig, säger Åke Freij.

kontakta	ake.freij@se.ibm.com

Se möjligheterna i regler
text jonas gustafsson  bild nicklas gustafsson  
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ämne, och svårt att publicera inom. I stället 
fokuserade hon sitt avhandlingsprojekt mot 
entreprenörskapsutbildning och -träning, 
men med ett visst inslag av kvinnors entre-
prenörskap.

– Om jag hade inlett mina doktorandstu-
dier bara fem år senare hade det nog inte varit 
något problem att skriva om kvinnors entre-
prenörskap, konstaterar Colette Henry.

hon påpekar att Dianaprojektet, med Esbri 
som en av medgrundarna, hade en viktig del 
i att kvinnors entreprenörskap blev accepte-
rat som ämne. Henry var själv en av de första 
medlemmarna i det forskarnätverk som sedan 
kom att kallas för Diana International. 

– Det är ett jätteviktigt projekt, som har gjort 
mycket för utvecklingen av kvinnors entrepre-
nörskap – både när det gäller forskning och 
policyutveckling.

Ämnet har följt Henry genom karriären. 
Hon är redaktör för den vetenskapliga tidskrif-
ten International Journal of Gender & Entre-
preneurship, och har precis avslutat en studie 
som jämför policyer kring kvinnors entrepre-
nörskap i 13 länder. De flesta har ingen sådan 
riktad policy, visar det sig. 

– Det borde de ha. Alla länder säger att de 
vill ha mer entreprenörskap, och kvinnor är 
underrepresenterade bland företagare. Det är 
ganska enkelt att räkna ut att det finns en otro-
lig potential här. Om vi vill främja entrepre-
nörskap borde vi lägga mer krut på kvinnorna. 

direkt efter disputationen  blev hon 
ansvarig för att ta fram nya utbildnings-
program på Handelshögskolan vid Dundalk 
Institute of Technology. Ofta ingick entrepre-
nörskap som en större eller mindre del i pro-
grammen. Ämnet var då fortfarande ganska 
nytt och hon stötte på motstånd på sina håll.

– Numera är det accepterat med entrepre-
nörskap på de flesta handelshögskolor. Ut- 

sektorn. 1995 började hon arbeta på inkuba-
torn på Dundalk Institute of Technology.

– Det var en av de första inkubatorerna i 
Irland. En del av min roll där var att ta reda 
på vilken typ av utbildning och träning som 
startups behövde, och sedan skapa utbild-
ningsprogram för dem.

Samtidigt formades planerna på att dok-
torera. Sin vana trogen dubbelarbetade hon 
heltid på inkubatorn, parallellt med dokto-
randstudierna. 

Henry var tidigt intresserad av kvinnors 
entreprenörskap som ämne. Men likt många 
av pionjärerna inom området blev hon avrådd 
av sin handledare. Det ansågs smalt som 

Colette	Henry	bor	i	Nordirland	men	jobbar	som	
professor	i	Dundalk,	Irland.	Hur	det	blir	med	
den	saken	efter	Brexit	är	oklart.	Klart	är	i	alla	
fall	att	hennes	forskning	om	kvinnors	före-
tagande	och	entreprenörskapsutbildning	får	
uppmärksamhet	på	många	håll.	I	maj	mottog	
hon	2017	års	European	Entrepreneurship	Edu-
cation	Award.	

colette henry växte upp i en liten by vid 
havet i Nordirland. Hon fick sin grundutbild-
ning vid Queen’s University i Belfast, men inte 
i något entreprenörskapsrelaterat. Hon läste 
moderna språk med spanska, franska och ita-
lienska som huvudämnen. 

– Jag hade länge en tanke om att jobba som 
tolk. Men sedan upptäckte jag att jag inte var 
så intresserad av litteratur och andra ämnen 
som ingick i utbildningen. Jag kom också på 
att det nog är ganska ensamt att jobba som 
tolk, säger Henry. 

Efter att ha avslutat en mer praktisk utbild-
ning i administration, flyttade hon på vinst 
och förlust till Bryssel tillsammans med några 
vänner. 

– Vi var ganska naiva och trodde i princip 
att vi skulle bli erbjudna jobb så fort vi klev av 
flyget. Det krävdes lite mer än så.

några av vännerna gav upp och flyttade 
hem, medan Colette Henry kämpade vidare. 
Till slut fick hon jobb på ett internationellt 
metall- och mineralföretag. Efter ett par år 
flyttade även hon hem, gifte sig och ”settled 
down”. Lusten att studera kom tillbaka och 
samtidigt som hon jobbade heltid med mark-
nadsföringen på ett lokalt industriföretag tog 
hon en mba. 

– Både studierna och jobbet tog mer tid än 
jag hade förväntat mig. Det var tufft, men enda 
sättet att få ihop det ekonomiskt.

Hon fick mersmak och efter avklarad master- 
examen sökte hon jobb inom utbildnings- 

porträttet

professor colette henry, dubbelarbetande gränsgångarprofessor: 

»Brexit kan bli en 
  fördel för Irland«
text jonas gustafsson  bild sofia ernerot

Colette Henry
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mer om colette

Bakgrund Uppväxt i Nordirland. Utbildade sig i 
moderna språk vid Queen’s University i Belfast. Tog en 
master i företagsekonomi och gick doktorandutbild-
ning vid Dundalk Institute of Technology där hon sedan 
har arbetat större delen av sin karriär, i dag som före-
ståndare för fakulteten där Handelshögskolan ingår. 
Har varit ordförande för Institute for Small Business 
& Entrepreneurship, ISBE. Är adjungerad professor 
vid Universitetet i Tromsö och redaktör för den veten-
skapliga tidskriften International Journal of Gender & 
Entrepreneurship. 

Fritid Forskning, till skillnad från arbetet som mest 
innebär administration och utbildningsutveckling. 
Sitter på café på helgerna och läser och skriver forsk-
ningsartiklar.

Aktuell Som årets mottagare av European Entrepre-
neurship Education Award, som delas ut av Sten K 
Johnson Center for Entrepreneurship, Lunds universi-
tet. Priset består av ett diplom och 100 000 kronor. 

mer av colette

Gender and Entrepreneurship Research: A review 
of methodological approaches. International Small 
Business Journal, nr 3, vol 34, 2015 (tillsammans 
med Lene Foss och Helene Ahl).

Case Sensitive? A review of the literature on the use of 
case method in entrepreneurship research. International 
Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, nr 3, 
vol 21, 2015 (tillsammans med Lene Foss).

Doing Well by Doing Good: Opportunity recognition 
and the social enterprise partnership. Journal of 
Social Entrepreneurship, nr 2, vol 6, 2015.

Entrepreneurship Education in Higher Education:  
Are policy makers expecting too much? Education  
+ Training, nr 8/9, vol 55, 2013.

Exploring Entrepreneurship Education within Veterinary 
Medicine: Can it be taught? International Journal of 
Small Business and Enterprise Development, nr 3, vol 
19, 2012 (tillsammans med Lorna Treanor).

Entrepreneurship Education and Training. Ashgate 
Publications, 2003 (tillsammans med Frances Hill 
och Claire Leitch. Översätts nu till kinesiska).

maningen nu är att få in det i utbildningar 
inom exempelvis medicin och teknik. 

Eller som i Henrys fall: veterinärutbildning-
en. 2009 gjorde hon en sejour på Royal Veteri-
nary College vid University of London. 

– Mitt uppdrag var just att få in entreprenör-
skap i undervisningen. Här var det verkligen 
en stor utmaning, många av studenterna tyckte 
inte att de behövde utbildning i det. Tanken 
från lärosätets sida var att 90 procent av de 
som examineras kommer att jobba i ett mindre 
företag. Och de som går vidare i sin karriär blir 
kanske chef eller delägare i ett mindre företag. 
Då behövs kunskap om förutsättningarna. 

här ser hon en parallell till kulturella och 
kreativa näringar, ett annat forskningsområde 
som hon har intresserat sig för. 

– De som jobbar inom kreativa yrken vill ofta 
bara skapa. På samma sätt som mina veterinär-
studenter bara ville lära sig om praktiken som 
veterinär, inte om management eller entrepre-
nörskap. 

– Det är svårt att få de här grupperna att tän-
ka på att de måste kunna ta betalt för sin tid. 

Fyra år blev det i London. Man och barn 
hade flyttat med, men längtan hem till Irland 
blev till slut för stor för hela familjen. Colette 
Henry är tillbaka på Dundalk Institute of Tech-
nology där hon i dag leder School of Business 
and Humanities. 

– Jag trivdes bra på Royal Veterinary School, 
det är en av de bästa veterinärutbildningarna 
i världen. Men jag saknade andra företags-
ekonomer att diskutera med. Det är en stor 
skillnad mot Dundalk, här finns många inom 
mitt ämne att prata med.

henry brinner för entreprenörskapsutbild-
ning och -träning, och är påtagligt glad över 
att hon fick årets European Entrepreneurship 
Education Award. Men hon menar också att 
det behövs en nyktrare syn på vad utbildning 
kan åstadkomma. 

– Det var otroligt kul att bli utnämnd. Och 
det var ännu roligare att vara i Lund och ta 
emot priset. Jag var där med min man och 
mina två söner, och vi blev mycket väl omhän-
dertagna. Mina söner säger nu att de vill stu-
dera i Sverige.

– Entreprenörskap och entreprenörskaps-
utbildning finns med i stort sett vartenda 
policydokument numera. Och det kanske är 
bra, men det sätter stor press på lärare inom 
ämnet. I vissa fall är nog förväntningarna på 
vad utbildningarna kan leda till för stora.

Hon tycker också att det finns en paradox 
i att entreprenörskapsprogram, som ofta är 
utpräglat praktiska, ligger inom det tradi-
tionella utbildningssystemet. Många entre-
prenörskapsprogram handlar om att lära ut 
färdigheten att vara entreprenöriell men exa-
mineras ändå teoretiskt, ofta med ett skriftligt 
examensarbete. 

– Vi måste skilja på färdigheter och kunskap. 
Om utbildningen går ut på att starta ett företag, 
är det företagsstartarförmågorna vi vill utvär-
dera. Det måste in i läroplanen på ett tydligare 
sätt. 

– Tänk på hur entreprenörskap i verkliga 
livet ofta går till. Många bara startar och lär 
sig sedan av sina misstag. Vi behöver exam-
ineringar som speglar det tillvägagångssättet. 
Mer som en uppkörning; antingen klarar man 
det och får körkort, eller inte. 

som fakultetschef lägger hon mycket tid på 
att utveckla nya utbildningsprogram, många 
med entreprenörskapsinslag. Och som i alla 
chefstjänster – 100 personer jobbar på fakul-
teten – ingår också en hel del administration. 

– Det tar tid från forskningen, men jag trivs 
ändå bra. Jag gillar att ta fram nya utbildnings-
program, man måste hålla sig à jour med 
strömningarna i samhället. Men jag har inte 
så mycket fritid. På helgerna sitter jag ofta på 
ett café med näsan i en forskningsartikel.

Colette Henry bor med sin familj i Rostre-
vor, en liten by i södra Nordirland inte långt 
ifrån där hon växte upp. Vid Brexit om två år 
kommer hon alltså jobba i ett eu-land men bo 
utanför eu.

– Det pratas om att de kommer införa en så 
kallad hård gräns igen efter Brexit. Det är inte 
helt klart vad det i så fall skulle innebära, men 
förmodligen skulle min pendlingstid bli gan-
ska mycket längre. Vi trivs väldigt bra där vi bor 
nu, vi har nära till bergen och till havet. Jag vill 
verkligen inte flytta på grund av Brexit.

– I ett större perspektiv kan Brexit faktiskt bli 
en fördel för Irland. Vi kommer vara det enda 
engelskspråkiga landet i eu . För akademin 
kan det bli positivt, studenter kan komma hit i 
stället för till Storbritannien. Samma gäller för 
entreprenörer. Men vi får se vad resultatet av 
Brexit blir. Just nu känns det verkligen som att 
allt kan hända.

kontakta colette.henry@dkit.ie
	

På helgerna sitter jag på café 
med näsan i en forskningsartikel
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[Virtual reality] öppnar 
för helt nya sätt 

att kommunicera 
kring forskning

Elena	Malakhatka 
i KTH:s tidning Campi

IP-strategi bra 
för utlandssatsning
Företeelser som outsourcing och öppen innovation gör att 
nya tekniktunga företag måste tänka mer på sin kommer-
sialiseringsstrategi. Ska den vara IP-baserad, produktbase-
rad eller en hybrid av de två? Valet påverkar affärsmodell, 
intäktsströmmar och plats i värdekedjan; faktorer som i sin 
tur avgör hur en utlandssatsning går. Att internationalisera 
betyder alltid en risk, inte minst för det lilla företaget. Noni 
Symeonidou, Johan Bruneel och Erkko Autio visar att företag 
som satsar på en produktbaserad strategi i lägre utsträckning 
blir internationella jämfört med dem som satsar på en IP-baserad 
strategi eller en hybrid av de båda. Dessutom, de nya företag som 
satsar på en IP-baserad strategi är framgångsrikare när det gäller 
försäljning utomlands. Läs hela studien Commercialization strategy and 
internationalization outcomes in technology-based new ventures i Journal 
of Business Venturing nr 3, vol 32, 2017. [jg]

kontakta e.autio@imperial.ac.uk

av Sveriges universitet kvalar in 
bland de 200 bästa i världen. Det ger 
oss en andraplats efter Hong Kong.

Källa: World Economic Forum

GLOBALA 
företag mer effektiva
Svenska företag som ingår i globala värdekedjor får en effektivare pro-
duktion. Det visar Trudy-Ann Stone i Firms in Global Value Chains. An 
Analysis of the Determinants and Effects of the Changing Location of 
International Production. Hon har lagt fram sin doktorsavhandling, en 
sammanläggning av fyra artiklar, vid Blekinge tekniska högskola. Stone 
finner bland annat att svenska tillverkande företag i allt högre grad 
lokaliserar delar av sin produktion till andra länder. De får därigenom 
tillgång till mer kunskap, annan teknologi och underleverantörernas 
utbud av komponenter. Det kan öka företagens specialiseringsgrad och 
effektivitet. Trudy-Ann Stone har särskilt studerat svenska IKT-företag 
och visar att ju mer involverade de är i globala värdekedjor, desto bättre 
presterar de. [åk]

kontakta trudy-ann.stone@bth.se
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Har ditt företag en webbsida? Jobbar ni med e-handel? Har medarbetarna tillgång till bred-
band? Är de utbildade i informations- och kommunikationsteknologi (IKT)? Om du svarade ja 

på frågorna är det bara att gratulera. Det innebär att ditt företag har god IKT-kapacitet, något 
som hänger ihop med benägenhet att ägna sig åt exportaktiviteter. Det visar Eva Hagsten och 

Patricia Kotnik i ICT as facilitator of internationalisation in small- and medium-sized firms. Artikeln 
har publicerats i Small Business Economics (nr 2, vol 48, 2017). Hagsten och Kotnik har studerat små 

och medelstora företag i tolv europeiska länder med varierande IKT-utbredning: Österrike, Danmark, 
Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Slovenien, Sverige och Storbritannien. 

Det positiva sambandet mellan IKT-kapacitet och export gäller både för företag som inleder en internationali-
sering, och de som intensifierar sina befintliga exportaktiviteter. [åk]

kontakta eva.hagsten@gmail.com

”Överskatta inte internet vid internationalisering”
Internetbaserade	tjänsteföretag	blir	ofta	inter-
nationella	snabbt.	Men	det	kan	ha	sina	ut-	
maningar,	visar	forskning	från	Handelshög-
skolan	vid	Göteborgs	universitet.

robert wentrup har studerat  hur det 
går till när tjänstebaserade internetföretag 
från Sverige och Marocko blir internationella. 
Han presenterar sina resultat i avhandlingen 
The Internationalization Process of Online Ser-
vice Providers. Geographical Perspectives on the 
Emerging Online Economy. 

Resultaten visar att de flesta internetföre-
tag trots allt följer ganska traditionella inter-

nationaliseringsmönster. De går försiktigt 
fram och börjar helst i närområdet. De gäller 
framförallt de som även har en starkt offline-
närvaro. Ju mer online-fokuserade företagen 
är, desto snabbare är vägen ut på en interna-
tionell marknad. Och desto längre bort rör de 
sig geografiskt. 

Men en sådan strategi har sina utmaningar, 
menar Wentrup, eftersom företagen inte har 
kontakt med den ”verkliga marknaden”. 

– Det är viktigt att inte överskatta internets 
effekt för att komma in på en marknad. Person-
liga relationer är nödvändiga och de aktiviteter 
som företaget för i den ”riktiga” geografin är 

minst lika viktiga som närvaro online, säger 
Robert Wentrup.

Många företag i den nya ekonomin beter sig 
alltså ungefär som gamla företag när de går 
utomlands. Det innebär att gamla mönster 
består, både när det gäller internationalise-
ring och annan utveckling inom internet: Var 
användarna finns, var de nya företagen startas 
och var den ekonomiska tillväxten skapas. Det  
tyder i sin tur på att skillnaderna mellan olika 
ekonomiska regioner ökar. [jg]

kontakta robert.wentrup@handels.gu.se

IKT-vana företag 
exporterar mer

Öppnare processer  
ökar kvaliteten

Vart går Vetenskapsrådets pengar? Frågan är viktig, inte 
minst eftersom förmågan att dra in extern finansiering 
används som ett mått på kvalitet inom forskning. Tidigare 
bidrag ligger alltså till grund för beslut om kommande bidrag, 
i en evig spiral. Det här intresserar evolutionsbiologen Hans 
Ellegren i Det svenska forskningslandskapet. Utfallet av 22 000 
ansökningar till Vetenskapsrådets öppna utlysningar 2011–2015 
(Kungliga Vetenskaps-Societeten, 2017). Hans analys visar att 
totalt 3 400 forskare har fått medel från Vetenskapsrådet under 
den studerade perioden. Beviljandegraden är betydligt högre 
inom naturvetenskap och medicin än inom samhällsvetenskap 
och humaniora. Forskare vid större lärosäten har en högre bevil-
jandegrad än forskare vid mindre lärosäten, och män får i större 
utsträckning bidrag än kvinnor. Ellegren menar att öppna redo- 
visningar av kvalitetsmått skulle kunna användas för att öka  
kvaliteten inom forskning och högre utbildning. [jg]

kontakta hans.ellegren@ebc.uu.se



Grundarnas bakgrund 
avgör överlevnaden

– De förutsättningar som gäller när ett före-
tag startar tenderar att bestå, och de påverkar 
företagets möjligheter till överlevnad. I min 
avhandling fokuserar jag på grundarnas tidi-
gare erfarenheter, säger Giuseppe Criaco.

Han har använt scb-data för att följa många 
tusen svenska företag över tid. Det ligger nära 
till hands att tro att mer erfarenhet alltid är 
bättre, men så enkelt är det faktiskt inte. Cria-
cos slutsats är att erfarenheterna kan vara både 
positiva och negativa för företagets överlev-
nadsmöjligheter.

– Om grundarna har arbetat tillsammans 
tidigare, och till exempel delar samma bransch- 
erfarenheter, kan det vara skadligt för det nya 
företaget. Det var nog det resultat som förvå-
nade mig mest, för man tänker sig ju att de ska 
kunna dra nytta av sina samlade erfarenheter. 

Men mina studier visar att grundarna fast-
nar i invanda mönster. De missar därmed att 
utveckla nya tillvägagångssätt och förmågor, 
något som är avgörande för överlevnaden.

personer som tidigare har varit anställda i 
familjeföretag kan ha en fördel som grundare, 
jämfört med före detta anställda i icke-familje- 
företag. I familjeföretag finns ofta en tydlig 
styrning och organisation, samt en förmåga att 
hushålla med knappa resurser. Kunskaperna 
går i arv till de anställda, och kommer väl till 
pass i ett nystartat företag.

– Företag som drivs av före detta anställda 
i familjeföretag överlever längre. De har till-
skansat sig sina erfarenheter i en miljö som till 
stor del stämmer överens med startuptillvaron, 
konstaterar Criaco.

Hans forskning visar också att företags över-
levnadsförmåga påverkas av kombinationen 
branscherfarenhet och teknikintensitet. I kun-
skapsintensiva, högteknologiska branscher är 
det en stor fördel om grundarna har bransch-
specifika erfarenheter. Men inom branscher 
som inte är lika teknikintensiva är det viktigare 
att grundarnas erfarenheter kommer från olika 
typer av branscher.

ur resultaten kan många viktiga lärdomar 
dras, både för policymakare, företagare och 
investerare.

– Givet att förutsättningarna vid starten är 
så viktiga för företagets överlevnad, bör policy-
insatser sättas in tidigt. Det är det mest effek-
tiva. Stöd till företag som redan har startat gör 
mindre nytta.

– Entreprenörer bör lägga extra krut på att 
undersöka potentiella medgrundares och 
anställdas tidigare erfarenheter. Vilken typ av 
erfarenheter har de, och från vilken bransch? 
Det är viktigt att de tidigare erfarenheterna 
matchar det nya sammanhanget om man vill 
öka företagets överlevnadschanser.

– Mina resultat är också relevanta för affärs-
änglar, venture capital-bolag och andra inves-
terare. Om de granskar grundarnas samlade 
erfarenheter kan de få kritisk information om 
företagets livsduglighet, säger Giuseppe Criaco.

kontakta criaco@rsm.nl

text åse karlén  bild patrik svedberg
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Överlevnad.	Det	är	det	enda	som	betyder	något	
för	startups.	Men	långt	ifrån	alla	nystartade	
företag	fixar	de	första	tuffa	åren.	Giuseppe	
Criaco	har	studerat	hur	grundarnas	tidigare	
erfarenheter	påverkar	överlevnadsgraden.

giuseppe criaco har lagt fram sin doktors-
avhandling Founding conditions and the survi-
val of new firms: An imprinting perspective on 
founders, organizational members and exter-
nal environments vid Internationella handels-
högskolan i Jönköping. I dag är han verksam 
vid Erasmus University, Nederländerna.

Giuseppe	Criaco undervisar i entreprenör-
skap och familjeföretagande vid Rotterdam 
School of Management, Erasmus University, 
Nederländerna. Han fortsätter att forska 
inom avhandlingsämnet: Hur erfarenheter 
innan – och strategier efter – företagsstarten 
påverkar överlevnaden. Criaco studerar också 
entreprenöriell dynamik i familjeföretag, samt 
hur individers entreprenöriella motivation och 
beteende väcks och utvecklas.
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text åse karlén  bild jonas gustafsson

Tävla	i	Nytt	&	Nyttigt
Vem skriver den bästa innovationsuppsatsen? Totalt 
65 000 kronor i resestipendier står på spel i Esbris och 
Vinnovas uppsatstävling Nytt & Nyttigt. Deadline är 3 juli.

Mer info på www.innovationsuppsats.se 

Att	tänka	utanför	boxen	och	söka	nya,	spän-
nande	lösningar	som	inte	finns	inom	den	egna	
organisationen,	har	blivit	en	av	vår	tids	stora	
dygder.	Men	på	Estrad	9	maj	vände	föreläsarna	
Åsa	Öberg	och	Roberto	Verganti	på	perspekti-
ven.	De	menar	att	innovationsprocesser	måste	
börja	inifrån.

roberto verganti och åsa öberg, Poli-
tecnico di Milano, Italien, föreläste under rub-
riken ”Innovation in your box: Why meaning – 
not ideas – is the key to success”. De menar att 
vi i dag inte behöver jaga efter nya idéer. Det 
är snarare tvärtom: Vi blir översköljda av en 
flodvåg av attraktiva, roliga och nyskapande 
idéer. Det gäller att sålla bland dem, och hitta 
det som passar den egna organisationen.

Som forskare och konsulter har Öberg och 
Verganti jobbat med en stor mängd före-
tag i olika länder, och inom vitt skilda bran-
scher – både offentliga och privata. Gillette, 
Gucci, Svenska kyrkan, Alfa Romeo, Deloitte,  
Unilever, Microsoft, ibm, Vodafone, L’Oréal, 
abb och Tetrapak är bara några.

– Vi har inte träffat ett enda företag som 

säger att de saknar idéer. Det handlar snarare 
om att de ännu inte har hittat Idén med stort I. 
Ofta finns den mitt framför ögonen på dem, 
men är ändå svår att upptäcka, sa Roberto 
Verganti.

Forskarna diskuterade innovation utifrån 
två nivåer. Den lägre handlar om lösningar  
– ”hur?” – och är den som de flesta innova-
tionsböcker uppehåller sig kring. Den högre 
nivån intresserar Verganti och Öberg mer. Den 
ställer frågan ”varför?” och handlar om inno-
vationens mening.

– När folk använder saker har de alltid en 
anledning att göra det. Det finns en mening, 
sa Verganti.

åsa öberg berättade om ett italienskt före-
tag som tillverkar hustillbehör som larm, grin-
dar och markiser. Efter en kraftig tillväxt kände 
de att de hade tappat riktningen och inte visste 
vad nästa steg skulle vara.

– Vi samlade cheferna och frågade vad som 
är hemmets mening. De fick, var och en för sig, 
välja en bild som de tyckte var representativ för 
betydelsen av ett hem. Exempelvis att det ska 

vara som ett fort, ett museum, något som är 
mobilt, konstnärligt eller kontrollerat.

– Alla hade visioner, och alla var nöjda med 
sitt val av bild. Men när vi redovisade valen 
visade det sig att alla hade valt olika. Det blev 
alldeles tyst i rummet. Det var verkligen ett 
uppvaknande för dem att få reda på att de hade 
olika visioner, sa Öberg.

när företaget väl har hittat riktningen är 
det dags att bli utmanad. Externa sparringpart-
ners – eller ”tolkar” – kan bidra med mycket 
värdefullt. Men det gäller att inte välja de mest 
uppenbara. Ett modeföretag kommer till exem-
pel inte få den feedback som det skulle behöva 
om det använder modebloggare som tolkar.

Åsa Öberg gav deltagarna en utmaning:
– Vilka tre tolkar skulle du vilja träffa, som 

inte finns i ditt nätverk i dag? Fundera på det, 
för de kan hjälpa dig att se saker på ett nytt sätt.

Vergantis och Öbergs föreläsning, och när-
mare 100 andra Estradföreläsningar, finns att 
se i sin helhet på www.esbri.se

Tänk innanför boxen!

»Pengar kan inte 
köpa innovation«

Navi	Radjou	föreläste	om	frugal	
innovation	i	Stockholm	27	april.	

En	sammanfattning	finns	på	
Esbribloggen.
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 Linnéuniversitetet har utsett två nya 
gästprofessorer i entreprenörskap: karin 
berglund och bill gartner.

 Familjen Kamprads stiftelse delar bland 
annat ut pengar till forskning om entrepre-
nörskap och integration. Några forskare 
som har fått medel är sara thorgren, 
Luleå tekniska universitet (3 600 000 
kronor), hans landström, Lunds uni-
versitet (3 400 000 kronor), och spencer 
bastani, Linnéuniversitetet (3 800 000 
kronor).

 lisa carlgren, maria elmquist och 
ingo rauth, Chalmers, har fått cim Best 
Paper Award 2016 för sin artikel Framing 
Design Thinking: The Concept in Idea and 
Enactment.

 Webbsajten Poets and Quants rankar 
årligen världens 40 bästa handelshögskole-
professorer under 40. linus dahlander, 
professor vid esmt Berlin, ligger på årets 
lista.

 Kungliga Vitterhetsakademin har utsett 
karl wennberg, Linköpings universitet, 
till akademiforskare i samhällsvetenskap.

 malin lindberg får 1,6 miljoner kronor 
från Besöksnäringens forsknings- och 
utvecklingsfond till ett forskningsprojekt 
om platsinnovation.

 martin lackéus artikel Can Entrepre-
neurial Education Escape Being Caught 
Between Marginal (‘the Devil’) and Irrele-
vant (‘the Deep Blue Sea’) Practices? fick 
Best Paper Award på 3e-konferensen i 
Cork, Irland.

 9,6 miljoner kronor får vinit parida 
av Vinnova för ett forskningsprojekt om 
hållbara affärsmodellinnovationer för digi-
talisering.

 jeaneth johansson utsågs 1 maj 
till professor vid Högskolan i Halmstad. 
Sedan början av 2017 är hon även profes-
sor vid Luleå tekniska universitet.

 Ett av de projekt som fått medel för 2017 
av Ragnar Söderbergs stiftelse handlar om 
emigrationen till Amerika, och dess effek-
ter på svenskt entreprenörskap. Projekt-
ledare är olof ejermo, Lunds universitet.

 daniel hjorth har fått medel från 
Danska innovationsfonden för att utveckla 
ett forskarsamarbete med Kyoto University. 
Han har även fått medel från Vinnova till 
ett projekt om Corporate Incubation.

Tipsa entre@esbri.se

titel A Research Agenda for 
Entrepreneurship and Context 
redaktörer Friederike Welter 
& William B Gartner
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78471-683-7

Ordet kontext har fått ökad popularitet de 
senaste åren, både i det svenska språket och 
inom entreprenörskapsforskningen. Boken 
A Research Agenda for Entrepreneurship and 
Context handlar om hur sammanhanget, 
exempelvis tid, plats, och social ställning, 
påverkar entreprenören. Det första kapitlet 
har den klargörande rubriken The context of 
contextualizing context och är skrivet som 
ett samtal mellan bokens två redaktörer 
Friederike Welter och Bill Gartner, samt med-
författaren Mike Wright. De reflekterar bland 
annat kring sina personliga ingångar i ämnet, 
och vad ett ökat fokus på kontexten innebär 
för teoribildningen och forskningsmetodi-
ken. Ytterligare 15 forskare bidrar till boken, 
däribland Howard Aldrich, Malin Brännback 
och Chris Steyaert. Simone Chlosta är både 
entreprenör och entreprenörskapsforskare, 
och berättar i sitt kapitel om sina erfaren-
heter av skilda kontexter. [åk]

personnytt boktips

titel The Business of 
Gamification. A Critical Analysis
redaktörer Mikolaj Dymek 
& Peter Zackariasson
förlag Routledge
isbn 978-1-138-82416-4

”Gamification”, att använda sig av mekanis-
mer från dataspelsvärlden i andra samman-
hang, är en begynnande revolution – menar 
vissa. Inte minst för hur vi arbetar, och för 
hur företag organiserar och marknadsför 
sig. I takt med att antalet dataspelare växer, 
har begreppet fått spridning. The Business of 
Gamification tar upp vad den spridningen 
innebär: Vilka är konsekvenserna för organi-
sationer, konsumenter och samhället i stort? 
Hur ser användandet av gamification ut, och 
vad kan vi vänta oss i framtiden? Redaktö-
rerna Mikolaj Dymek och Peter Zackariasson, 
båda inbitna dataspelare, poängterar att det 
finns ett stort intresse från affärsmässigt och 
akademiskt håll. Men det är inte riskfritt. 
Lena Olaison och Saara Taalas skriver i ett 
kapitel om hur företag som har använt sig av 
gamification i sin marknadsföring har råkat 
ut för konsumentmotstånd i form av pasti-
scher på sitt eget spel. [jg]

Forskningsfältet	familjeföretagande	har	växt	
de	senaste	åren.	Boken	The Routledge Compa-
nion to Family Business	gör	en	djupdykning	i	
den	senaste	forskningsbaserade	kunskapen.

vad vet vi om successionsprocesser i familje-
företag? Hur arbetar man med öppen innova-
tion, styrning och socialt ansvar? Hur påverkar 
familjen sitt företag? Och vad händer när en 
konflikt blossar upp i styrelserummet? Det är 
några av de många frågor som diskuteras av de 
över 70 internationella forskare som har skrivit 
bokens 25 kapitel.

Bland dem finns några nordiska bidrag: 
Naveed Akhters kapitel handlar om familje-
företag som driver flera olika verksamheter, 
så kallat portföljentreprenörskap. Han iden-
tifierar ett tiotal forskningsmässiga gap inom 
ämnet, och menar att de är viktiga att fylla. Att 
ägna sig åt portföljentreprenörskap kan öka 
familjeföretagens överlevnadsgrad.

Anne Sluhan bidrar med en litteraturöver-
sikt kring familjeföretags internationalise-
ringsmönster. Hon konstaterar att även om 
familjeföretag har många gemensamma drag, 
till exempel finansiell stabilitet och god till-

Familjära företag

gång till socialt kapital, söker de sig ut i värl-
den på en rad olika sätt. Internationaliseringen 
verkar bero på företagsspecifika möjligheter 
och motiv.

Det tredje nordiska kapitlet är skrivet av 
Matthias Waldkirch och Mattias Nordqvist. 
De diskuterar rationalitet, godhet, moral och 
etik i familjeföretag utifrån etablerade teorier 
kring agency respektive stewardship. Forskarna 
menar att dessa teorier är otillräckliga för att 
beskriva beteenden inom familjeföretag, och 
efterlyser fler sociologiska och psykologiska 
studier i ämnet.

Redaktörer är Franz W Kellermans och 
Frank Hoy. Boken har getts ut av Routledge 
och har isbn 978-1-138-91911-2. [åk]
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Det räcker inte 
med engelska
Språkekonomi är ett viktigt, men 
ofta förbisett ämne – åtminstone i 
Sverige. Samtidigt som behovet av 
flerspråkighet ökar i näringslivet, 
minskar intresset för språkstudier.  
27 procent av de svenska små och 
medelstora företagen har en fler-
språkig strategi. Samma siffra i 
Danmark är 68 procent. Det visar 
Christina Rosén, universitetslektor 
i språkvetenskap, i Behov av språk-
kunskap på exportföretag. ”Det 
räcker med engelska”, är en gammal 
missuppfattning som lever kvar. Rap-
porten publiceras i Humanetten (nr 
38, 2017) som finns att ladda ned på 
Linnéuniversitetets webbplats. [jg]

2017 Annual Meeting of the 
Academy of Management
4–8 augusti
Atlanta, USA

The Baugh-Ratio Colloquium 
for Young Social Scientists
18–19 augusti
Stockholm

Diana International 
Research Conference 2017
1–3 oktober
Kansas City, USA

Rent Conference 2017
15–17 november
Lund

Mer på www.esbri.se

titel Institutional Reform for 
Innovation and Entrepreneur-
ship: An Agenda for Europe
författare Niklas Elert,  
Magnus Henrekson  
& Mikael Stenkula  
förlag Springer 
isbn 978-3-319-55091-6

Hur kan innovatörer och entreprenörer stöt-
tas, i Sverige och Europa? I boken Institutio-
nal Reform for Innovation and Entrepreneur-
ship: An Agenda for Europe identifieras nio 
viktiga områden där regelverket skulle kunna 
modifieras i syfte att bygga starkare entre- 
prenöriella ekosystem: 1. Ägande,  
2. Skatter, 3. Sparande, kapital och finans-
iering, 4. Arbetsmarknad och socialförsäk-
ringar, 5. Produkt- och tjänstemarknader,  
6. Konkurser och insolvens, 7. fou, kommer-
sialisering och kunskapsflöden, 8. Human-
kapital, och 9. Informella institutioner. 
Författarna Niklas Elert, Magnus Henrekson 
och Mikael Stenkula poängterar att institu-
tionerna skiljer sig mellan alla eu-länder,  
och det finns inga enkla lösningar som pas-
sar alla. En reformprocess måste innehålla 
ett visst mått av experimenterande utifrån 
landets egna förutsättningar. [åk]

titel Research Handbook 
on Gender and Innovation
redaktörer Gry Agnete Alsos, 
Ulla Hytti & Elisabet Ljunggren
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78347-811-8

Innovation har traditionellt setts som en 
manlig verksamhet, och inom forskningen 
har ett tydligt genusperspektiv saknats. Det 
är utgångspunkten för Research Handbook 
on Gender and Innovation. Redaktörerna Gry 
Agnete Alsos, Ulla Hytti och Elisabet Ljung-
gren skriver i inledningen att forskningen har 
börjat gro de senaste åren, men att fler studier 
inom området behövs. Forskningsfältet entre-
prenörskap ligger en bra bit före innovations-
fältet. Kapitlen behandlar flera perspektiv, 
regioner och branscher med fokus på skär-
ningspunkten innovation/genus: I små och 
nya företag, inom offentliga organisationer, 
samt inom exempelvis gruv- och skogs- 
industrin. Författarna visar att kvinnor abso-
lut är involverade i innovation, men att kvin-
nors innovation fortfarande ses som ”annor-
lunda”. Det behövs en mer inkluderande 
innovationspolicy, är slutsatsen. [jg]

titel Genus och företagande
redaktörer Madeleine Bonow 
& Paulina Rytkönen
förlag Svenska Sällskapet 
för Antropologi och Geografi
isbn 978-91-982150-2-1 

Svenska Sällskapet för Antropologi och 
Geografis årsbok, Ymer, har getts ut sedan 
1881. Varje upplaga handlar om ett avgrän-
sat ämne, där årets har fått titeln Genus och 
företagande. I boken samsas berättelser om 
manikyrister i 1910-talets Stockholm med 
fäbodjäntor och hästföretagare. Malin Gawell 
har följt fyra organisationer som arbetar 
för kvinnors rättigheter. Exemplen visar att 
socialt entreprenörskap både utmanar och 
skapar samhällsstrukturer. Det är därför ”i 
allra högsta grad politiskt.” Marcus Box och 
Tommy Larsson Segerlind skriver om hur 
genus påverkade nya företags överlevnad i 
Stockholm under 1900-talets första hälft. De 
visar att företag som grundades av fler än en 
person hade större möjlighet att överleva, 
och att chansen ökade ytterligare om en 
kvinna ingick i grundarteamet. Redaktörer är 
Madeleine Bonow och Paulina Rytkönen. [jg]

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

Trevlig sommar! 
Passa på att kolla in www.esbri.se under lediga dagar

Aug 2017

18
Fredag

Pristagare prisar äganderätten
Årets mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research 
heter Hernando de Soto. Han kommer från Lima, Peru och är mest 
känd för sina tankar kring äganderätt i utvecklingsländer. Utan 
äganderätt leder globaliseringen bara till att de rika blir rikare. Med 
en mer västerländsk äganderätt, menar de Soto, skulle många län-
der ta stora steg i utvecklingen – när det gäller ekonomi, humani-
tära frågor och fred. Priset delas ut av Entreprenörskapsforum och 
IFN, med stöd från Vinnova och Stockholms Köpmansklubb. Det 
består av Carl Milles staty ”Guds hand” och 100 000 euro. [jg]

Mer om priset på esbribloggen.blogspot.se

Evenemangstips
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»Nedläggning av bank- 
kontor drabbar företagen«

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

att sverige kontinuerligt urbaniseras är 
varken ett nytt fenomen eller särskilt förvå-
nande. Många platser har fått uppleva att fler 
och fler funktioner, såsom mataffären, posten, 
skolan och kiosken, försvinner. Men vad hän-
der när det lokala bankkontoret lägger ner?

I Sverige har ungefär hälften av alla små 
företag banklån. Tittar vi på svenska företag 
i alla storleksklasser, har cirka tre fjärdedelar 
banklån. Bankerna spelar med andra ord en 
viktig roll för utvecklingen av företag och deras 
försörjning.

Samtidigt pågår en strukturell förändring 
av banksektorn i Sverige, och den påverkar 
tillgängligheten till bankkontor. Antalet bank-
kontor i landet har över en knapp tjugofem-
årsperiod (från 1990 till 2013) gått från lite över 
3 100 till runt 1 700, vilket innebär en minsk-
ning på 47 procent. Den största förändringen 
har skett i landsbygdskommuner där antalet 
bankkontor har mer än halverats. På den 
mest glesa landsbygden har nästan sex av tio 
bankkontor lagts ner under denna tidsperiod. 
Nordanstig kommun i Gävleborgs län hade till 
exempel tio bankkontor 1990. 2013 hade anta-
let reducerats till tre kontor.

i städer har omvandlingen inte varit lika 
drastisk. I våra tre storstadsområden (Stock-
holm, Göteborg och Malmö) har runt 30 pro-
cent av bankkontoren lagts ner. Storstäderna, 
framförallt Stockholm, har också landets 
högsta koncentration av företagsänglar och 
riskkapitalbolag. Bankkontoren försvinner 
alltså främst på platser som redan lider brist 
på alternativa finansiärer, utöver bankerna.

Att bankkontoren läggs ner i dessa områ-
den är en del av den urbanisering som pågår, 
där allt fler människor och företag väljer att 

Ser du banken som en lokal tillväxtmotor? Har du andra tankar kring  
småföretagens finansiering?		Diskutera	gärna	på	www.esbri.se/debatt

åsikten

bild: Patrik Svedberg

Mikaela Backman

Mikaela	Backman har tilldelats 2017 års Unga forskarpris för sin forskning om regional utveckling 
och regionalt företagande. Hon disputerade 2013 vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. 
Vi skrev om hennes avhandling i Entré nr 2, 2013. Mikaela nås på mikaela.backman@ju.se

flytta från landsbygden till förmån för städer. 
Men förändringen i bankkontor är större än 
förändringen i befolkning på landsbygden. 
Befolkningen har minskat med runt 30 pro-
cent, medan bankkontoren har minskat med 
lite mer än 50 procent.

banksektorns utveckling är oroväckande 
eftersom närheten till banker är en viktig fak-
tor för regional förnyelse och entreprenörskap. 
Finansiellt kapital är nödvändigt för att ett 
nytt företag ska kunna etableras, och för att 
man ska kunna genomföra investeringar och 
ta fram nya innovationer. Även om utveckling-
en av internetbaserade finansiella tjänster för 
privatpersoner har gått framåt under senare år, 
har motsvarande ökning inte skett avseende 
företagstjänster.

vid avveckling av bankkontor försvinner 
kunskap om den lokala marknaden, person-
lig kunskap om företagares tidigare historia 
samt bankens upparbetade nätverk. Detta 
ökar den asymmetriska informationen – infor-
mationsbarriären – mellan entreprenören och 
banken. Det kan innebära att färre entrepre-
nörer med potentiellt lönsamma projekt får 
sina låneansökningar beviljade, eller att färre 
investeringar i företag genomförs. Att nya 
och etablerade företag får sämre möjlig- 
heter att starta och växa, kan på sikt  
skada orternas tillväxt och överlevnad.

Mikaela	Backman
EKONOMIE DOKTOR

INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN 

I JÖNKÖPING


