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Entreprenörskap  
med mening
socialt entreprenörskap bygger på en 
vilja att förändra världen till det bättre. Vissa 
sociala entreprenörer jobbar lokalt, och hjäl-
per utsatta människor i närsamhället. Andra 
har som mål att utrota fattigdomen i världen, 
och vänder sig till människor i utvecklings-
länder.

Hur goda intentionerna än är, finns det all-
tid en risk för att insatserna inte får önskad 
effekt. Det kan handla om att ”hjälparen” har 
fördomar om den som hen vill hjälpa. Då blir 
utgångspunkten helt fel. Ojämlika maktför-
hållanden, kulturskillnader och en oförmåga 
att ta till sig vilka de verkliga behoven är, kan 
också sätta käppar i hjulet för det sociala 
entreprenörskapet.

I det här numret har vi valt att titta närma-
re på forskning om socialt företagande, med 
fokus på utvecklingsländer. Anna-Karin Flo-
rén har intervjuat Ruth Brännvall och Mathias 
Karlsson. Brännvall har i sin forskning följt tre 
startups. De ville leverera innovativa produk-
ter till marginaliserade grupper, men missade 
ofta att lyssna på sina kunder.

Karlsson forskar om hur Ikea samarbetar 
med sociala företag som ett led i sitt csr-
arbete. Han konstaterar att det finns en risk 
för att multinationella företag lokalt tar över 
rollen som samhällsförändrare. Som social 
entreprenör måste man vara både medveten 
och lyhörd, menar Karlsson.

Även ”Åsikten” på sidan 24 anknyter till 
tidningens tema. Pontus Engström anser, 
utifrån sin forskning om entreprenörskap i 
utvecklingsländer, att mikrolån är fel väg att 
gå. Om vi vill hjälpa människor i utvecklings- 
länder bör vi istället investera i utbildning  
 – och skjuta till riskkapital i mindre företag 
som har potential att växa.

Har du idéer om vad vi bör skriva om i kom-
mande Entré, eller lyfta fram på våra Estrad-
föreläsningar och andra evenemang? Tveka 
inte att höra av dig!

Trevlig läsning,

Åse Karlén
REDAKTÖR ENTRÉ

ase.karlen@esbri.se

ledaren

Invandrade entreprenörer 
får stöd av familjen
Personer som har invandrat till Sverige har nyt-
ta av familjens sociala kapital när de etablerar 
en verksamhet. Det visar en studie av Quang 
Evansluong och Marcela Ramírez-Pasillas. 
De har undersökt fyra svenska entreprenörer 
som har sina rötter i Libanon, Syrien, Kamerun 
respektive Mexiko. Forskarna finner att plikter, 
tillit och stöd kopplat till familjen är avgörande 
när entreprenören skapar affärsmöjligheter. 
Familjeplikter är särskilt viktiga när den entre-
prenöriella idén tar form. Processen accelererar 
med hjälp av familjens tillit. Slutligen är famil-
jens stöd fundamentalt i lanseringen av idén. 
Resultaten redovisas i The role of family social 
capital in immigrants’ entrepreneurial opportu-
nity creation processes (International Journal of 
Entrepreneurship and Small Business, nr 1-2, 
vol 36, 2019). [åk]

kontakta quang.evansluong@fek.lu.se

Kvinnors nätverk utmanar genusstruktur
Annie Roos har genomfört en etnografisk studie av ett lokalt nätverk för kvinnor som är 
entreprenörer. Hon identifierar tre processer: Kvinnorna utvecklar sitt entreprenörskap, bygger 
relationer samt driver förändring. I processerna förstärker kvinnorna rådande genusstrukturer 
genom att nätverket fokuserar på traditionellt maskulina värden som är kopplade till entre-
prenörskap, exempelvis tillväxt. Samtidigt utmanar de också genusstrukturer i sin lokala miljö. 
Roos har publicerat artikeln Embeddedness in context: understanding gender in a female entre-
preneurship network i Entrepreneurship & Regional Development (nr 3-4, vol 31, 2019). [åk]

kontakta annie.roos@slu.se

bild: M
ajken Karlén

Immateriella värden 
viktiga för välfärden

Forskning och utveckling (FoU), patent, innovation, entre-
prenörskap, tillväxt och värdeskapande kan inte ses som 
separata enheter. De är länkade till varandra, och lägger 
grunden till välfärden i ett samhälle. I boken Evolving Pro-

perties of Intellectual Capitalism. Patents and Innovations 
for Growth and Welfare (Edward Elgar, 2018) presenterar Ove 
Granstrand en grundlig genomgång av hur idéer, immaterial-
rätt och entreprenörskap hänger ihop. Han hämtar empiri 
från såväl Europa som Asien och USA, och bidrar med många 
policyinsikter. Granstrand diskuterar bland annat innovations-

spiraler, patentfluktuationer och intellektuell kapitalism. [åk]

Jag vill göra intuitionen greppbar
Stefanie Malmgren de Oliveira, Högskolan i Borås, 

forskar om kreativa processer.

av gotlänningarna 
är entreprenörer.
Källa: Entreprenörskapsforum
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intervjuer och privata blogginlägg, varvat med 
analyser.

– Det hände otroligt mycket på kort tid i 
Kampala. Under 2012, när jag kom dit, starta-
des fem techhubbar för startups. Sedan dess 
har det skapats säkert 20 startupcommunities i 
de stora städerna i Uganda. Det var spännande 
att få vara där under den här tiden, säger Pax-
ling.

Techhubbarna erbjöd unga entreprenörer 
en arbetsplats och vidareutbildning. De flesta 
som jobbade här var 20–25 år gamla. Ett syfte 
med hubbarna var att göra företagarna mer 
konkurrenskraftiga lokalt. Hittills hade tjänster 
för programmerare utlysts globalt, snarare än 
lokalt, och även om programmerarna i Kam-
pala hade tillräcklig kompetens fick de inte 
jobb på företagen som verkade i området.

tion, teknologi och utveckling finns inbädda-
de i våra föreställningar om teknikvetenskap. 
Föreställningarna påverkar hur teknik desig-
nas, vilket i sin tur får konsekvenser för hur 
teknologi distribueras, förstås och används. 
Det för med sig etiska implikationer.

– För att ny teknik ska leva upp till de glo-
bala utvecklingsmålen är det en förutsättning 
att teknikkulturen präglas av rättvisa. Feminis-
tisk teori kan hjälpa oss att förstå hur normer 
skapas, men också hur de kan upplösas, eller 
förändras, säger hon.

Mobiltelefonen är ett exempel.
– Den kom till i en viss kontext – den väster-

ländska – men används globalt. Jag var intres-
serad av att ta reda på vilka normer och värde-
ringar som finns inbäddade i processen, när 
systemen för mobiltelefoni utvecklas.

i kampala,  Ugandas huvudstad, har hon 
undersökt utvecklingen av en mobil infra-
struktur. Läsaren får följa med när Linda Pax-
ling intervjuar anställda på frivilligorganisa-
tioner, telekomföretag, universitetslärare och 
inte minst när hon genom deltagande obser-
vation och gruppdiskussioner följer arbetet 
på techhubben Outbox. Hon delar med sig av 

med sin doktorsavhandling  vill Linda 
Paxling utmana normer inom teknik och 
teknikutveckling, men också normer för hur 
akademiska texter skrivs. Hon har studerat 
teknikkulturer och arbetsmiljöer, dels i Kam-
pala, Uganda, dels i Karlshamn. Fallstudierna 
kretsar kring innovation inom ikt (informa-
tions- och kommunikationsteknologi).

Avhandlingen Transforming Technocultures, 
Feminist Technoscience, Critical Design Practi-
ces and Caring Imaginaries har lagts fram vid 
Blekinge tekniska högskola. Linda Paxling och 
hennes kollegor är nischade inom forsknings-
fältet feministisk teknovetenskap som är knu-
tet till det övergripande området teknik- och 
vetenskapsstudier. Avhandlingen är skriven i 
jag-form.

– Vi arbetar med att formulera ett veten-
skapligt bidrag till den pågående diskussionen 
om hur vi skapar kunskap och om vikten av 
objektivitet. Traditionell objektivitet innebär 
att forskaren inte syns i texten. Vanligtvis skrivs 
inte vetenskapliga texter i jag-form. Men alla 
vet ju att det som skrivs är beroende av avsän-
daren, säger Linda Paxling.

Hon använder feministisk och postkolonial 
teori för att studera hur normer för innova-

bild: Privat

Vem som får designa en ny teknisk produkt eller digital tjänst 
beror på om syftet är ekonomisk tillväxt, eller sociala och miljö-
mässiga vinster. Det visar de fallstudier som Linda Paxling har 
gjort i samband med sin doktorsavhandling. Den har ett norm-
kritiskt perspektiv och binder samman två vitt skilda miljöer.

Normkritisk innovation    är mer hållbar

- Jag är mån om kontextdriven forskning och vill stärka sam-
arbetet mellan forskning, offentliga aktörer och näringsliv. De 
här glappen behöver överbryggas mer och inom fler discipliner, 
säger Linda Paxling.

text anna-karin florén
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– Programmerarna i Uganda var kunniga 
och hade ett fantastiskt driv, i likhet med vad 
jag har upplevt i många europeiska länder. De 
har stor förståelse för vilka möjligheter ny tek-
nik har för både ekonomisk tillväxt och håll-
barhet. En fråga som de arbetar mycket med 
är hur vi kan kombinera naturresurser med ny 
teknik för att hjälpa lokala jordbrukare.

När vi i det globala norr tänker på teknik-
utveckling i utvecklingsländerna, finns en ten-
dens att se det som att de behöver ”komma 
ikapp”. Att modernisera likställs med att bli 
västerländsk. Det är ett synsätt som också 
många utvecklare i Kampala har internaliserat. 

en anställd på techhubben beskriver att 
entreprenörer utvecklar appar för en föreställd 
amerikansk publik, i stället för att interagera 
med användare i Kampala. Han önskar att 
de först ska ta fram produkter som fungerar i 
Uganda, för att lösa lokala problem, och sedan 
skala upp.

– I världen finns det en struktur för hur 
mobiltelefoner och mobilappar utvecklas, 
produceras och designas. När miljöerna är 
likartade, finns stor risk för ”copy-paste” av 
infrastrukturen. Alla förväntas följa samma 
globala mall. Det har man uppmärksammat 
i Kampala. De är måna om att få med sina 
strukturer och intressen.

Samtidigt är det enorma utvecklingstempot 
för ny teknik en utmaning.

– Att implementera strukturer för att hela 
Uganda ska ha tillgång till mobilmaster till 
exempel, när masterna i resten av världen 
går från 2g till 3g till 5g i rasande hastighet, 
är förknippat med stora kostnader. Det ska 

www.esbri.se

ske parallellt med att man kämpar för att hela 
befolkningen ska ha tillgång till basal infra-
struktur, som rent vatten. Kontrasterna är 
enorma, säger Paxling.

– Med ett normkritiskt perspektiv kan vi 
ställa frågan om det är möjligt att skapa en helt 
egen, lokal struktur i Uganda.

studenterna i  medieteknik  på Cam-
pus Karlshamn, Blekinge tekniska högskola, 
har helt andra förutsättningar. Lärosätet har 
bedrivit studier i feministisk teknovetenskap 
länge och det har haft betydelse för hur man 
ser på kunskap och lärande, menar Paxling. 
På högskolan utgår man från att design inte 
kan skiljas från teknik. Tekniken är inte bara 
är en ”svart låda”, ett fysiskt objekt. Den repre-
senterar en uppsättning relationer mellan till 
exempel designer, tillverkare, försäljare och 
användare.

En av Paxlings fallstudier i Karlshamn är en 
deltagandestudie från ett normkritiskt projekt 
om spelkultur som finansierats av Vinnova. 
Dataspel är en mångmiljardindustri, där en 
stor grupp människor är exkluderade. 

Målgruppen och karaktärerna i spelen är 
unga vita män. Kvinnor och minoriteter blir 
stereotypiserade och osynliggjorda, enligt 
Paxling.

– Även om spelbranschen är framgångsrik 
ekonomiskt, så har den allvarliga strukturella 
brister. Det får både sociala och ekonomiska 
konsekvenser. Man missar en stor potentiell 
publik när det ser ut så här. Men spelkultur 
präglar också vårt vardagsliv och våra kulturel-
la identiteter. Därför är det så viktigt att också 
skapa normkritiska eller normkreativa spel.

Paxling har arrangerat workshoppar och 
hackatons med normkritiskt perspektiv, där 
spelvärlden har utforskats. Hon menar att 
forskningen genom att samspela med de mil-
jöer där den verkar, kan driva utvecklingen av 
spelkulturen mot att bli mer hållbar genom att 
ifrågasätta och utforska normer.

– Vi ville ta reda på hur det skulle kunna se 
ut i stället. Tillsammans med studenterna har 
vi utvecklat en alternativ lärandeprocess, där 
normer och värderingar i design står i förgrun-
den, utmanas och kan förändras.

genom att paxling har utvecklat avhand-
lingens metod tillsammans med entreprenö-
rerna i Uganda och studenterna i Karlshamn, 
har hon bidragit till att bredda innovations-
begreppet. 

Tillsammans med personerna som deltog i 
forskningen, har hon synliggjort brister som 
uppstår när fokus främst ligger på ekonomi 
och konkurrens. Avhandlingen visar att hållbar 
utveckling har potential, menar hon.

Att själva avhandlingen har utformats 
genom en normkritisk innovationsprocess har 
varit en betydelsefull del av Linda Paxlings eget 
skrivande.

– Det har varit viktigt för avhandlingen att 
jag inte har begränsat mig. I Uganda jobbade 
jag med en klassisk insamlingsprocess. I Karls-
hamn kunde jag jobba med deltagardesign från 
start. Både min metodutveckling och skriv- 
process är viktiga delar av resultatet, de disku-
teras utförligt i avhandlingen, säger hon. 

kontakta linda.paxling@gmail.com

Normkritisk innovation    är mer hållbar
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Kurser i entreprenörskap är bra, men universi-
tetens viktigaste innovationsfrämjande upp-
gift är att utbilda studenter och forskare. Deras 
kunskaper behövs i befintliga och nya företag. 
Det anser Guido Buenstorf, gästforskare på 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

guido buenstorf är till vardags professor 
i nationalekonomi vid University of Kassel, 
Tyskland, där han leder ett centrum för forsk-
ning om högre utbildning. Men den senaste 
tiden har det blivit många resor till Handels-
högskolan vid Göteborgs universitet eftersom 
han ingår i lärosätets internationella gästpro-
fessorsprogram. Programmet är treårigt och 
har finansiering från ett antal företag i Göte-
borgsregionen.

– Vi som gästforskar tillbringar 20 procent av 
vår tid i Göteborg. Under våren lägger jag in 
min slutspurt, säger Buenstorf.

Institutet för innovation och entreprenör-
skap, iie , är hans hemvist på Handelshög-
skolan.

– Jag är väldigt glad att jag fick chansen att 
gästforska här. Tre år är inte så lång tid inom 
forskarvärlden, men jag har redan lärt mig 
mycket och byggt upp ett kontaktnät. Jag hop-
pas att min vistelse kommer att leda till fler 
samarbeten framöver.

at t  g ä s t fo r s k a  ä r  något som Guido 
Buenstorf har erfarenhet av sedan tidigare. 
Som nydisputerad gav han sig iväg till usa 
med destination Carnegie Mellon University. 

Det var tidigt 2000-tal, och resan kom att forma 
hela hans fortsatta karriär.

Här träffade Buenstorf professor Steven 
Klepper som hade ett passionerat intresse för 
kluster och deras framväxt. De båda forskarna 
utvecklade ett mångårigt samarbete och en 
nära vänskap som varade fram till Kleppers 
bortgång 2013.

– Jag landade med min familj i Pittsburgh, 
Pennsylvania, en fredag. På lördagen ringde 
Steve och sa: ”Vi drar till Akron, Ohio, på mån-
dag och kollar in deras däckkluster.” Han lärde 
mig vad empirisk forskning verkligen inne-
bär, och jag kastades in i jobbet, säger Guido 
Buenstorf.

det var den första av många gemensamma 
resor. Buenstorf och Klepper åkte till mindre 
orter, besökte lokala bibliotek och ställde frå-
gor om människor och företag som hade varit 
verksamma i regionen tidigare. Genom att spå-
ra dem bakåt i tiden kunde forskarna kartlägga 
anställningar och företagsstarter.

– Tidigare hade Steve studerat bilindustrin i 
Detroit. Han fann ett tydligt mönster, nämligen 
att spinoffs är viktiga förklaringar till klusters 
framväxt. Vi såg att detsamma gällde för Akrons 
gummi- och däckkluster.

Dåtidens klusterteorier framhöll att företag 
lokaliserade till en geografisk plats med många 
närbesläktade företag går bättre än jämförbara 

Vad pratar svenskar om på lunchen, och vad skrattar de åt? Tyske professorn Guido Buenstorf är mån om att ta in så mycket kunskap som möjligt.
– För att kunna arbeta tillsammans på distans behöver man lära känna varandra först. Därför är gästforskarprogram så viktiga, säger han.

Kunskap bärs 
av människor
text åse karlén  bild andreas fischer
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företag. Det stämmer, men det är inte hela för-
klaringen, menar Guido Buenstorf.

– Våra studier visar att nyckeln till framgång 
ligger i avknoppningarna. När en tidigare 
anställd bestämmer sig för att starta ett eget 
företag, tar han eller hon med sig viktig kun-
skap. Ju mer framgångsrikt moderföretaget är, 
desto bättre går det för dess avknoppningar. 
Bra företag föder fler bra företag.

det låter inte särskilt kontroversiellt i dag, 
men Buenstorfs och Kleppers forskning ut-
manade rådande konsensus och det tog tid 
innan de blev publicerade. De skrev ett fler-
tal artiklar om fynden i Akron 2003, men det 
var först 2009 som de antogs för publicering i 
vetenskapliga tidskrifter.

– Vi jobbade med artiklarna i en evighet, 
skickade dem fram och tillbaka över Atlanten. 
Varje gång vi ändrade något döpte vi om tex-
ten med ett nytt versionsnummer. Till slut var 
vi uppe i tresiffriga tal, skrattar Buenstorf.

– Det var verkligen en övning i tålamod. Jag 
brukar berätta om processen för nya dokto-
rander. Inte för att stressa dem eller göra dem 
frustrerade, utan för att jag själv tyckte att det 
var skönt att höra från seniora forskare att 
publiceringar tar tid.

Sedan dess har den så kallade arvsteorin 
fått stort genomslag. Buenstorf, Klepper och 
många andra forskare har kunnat visa att 
dynamiken i olika moderna industrier liknar 
de historiska klustren i Akron och Detroit. 
Steven Klepper fann att spinoff-företagen var 
viktiga även i Silicon Valleys halvledarkluster, 
och Guido Buenstorf har funnit samma möns-
ter inom industrier som mjukvara, laser och 
plastinjektionsformar.

studierna av amerikanska avknoppningar 
gav också en annan viktig insikt som vägleder 
Guido Buenstorf än i dag.

– För mig är det tydligt att man lär sig om 
företagande genom att arbeta i företag. Själv-
klart ska vi undervisa i entreprenörskap, men 
vi måste acceptera att det finns sådant som vi 
inte kan lära ut på universitetet.

Han menar att lärosätenas roll i första hand 
är att tillhandahålla gedigna utbildningar, 
vare sig det handlar om naturvetenskap, tek-
nik, samhällsvetenskap eller humaniora. Då 
blir studenterna bärare av viktig kunskap som 
kan nyttiggöras i existerande och nya företag.

– Universitetens traditionella roll som utbil-
dare är oerhört viktig. Mina studier av den tys-
ka laserindustrin visar att en fjärdedel av alla 
uppfinnare, och mer än en tredjedel av alla 
entreprenörer, har en doktorsexamen från ett 
tyskt universitet.

Lärosäten kan också stimulera ungas för-
måga att agera mer entreprenöriellt. Ett sätt 
är att arbeta med deras personliga förmågor.

– Det finns en gammal debatt om entrepre-
nörskap: Är det en egenskap vi föds med, eller 
en kompetens vi kan skaffa oss? Empirin säger 
att det handlar om båda delarna. Och unga 
människor är formbara. 

– På senare tid har många lärosäten plockat 
in övningar i förhandling, initiativtagande och 
proaktivt beteende, för att träna studenter i 
entreprenörskap.

Sådana inslag finns i iie:s masterprogram, 
berättade Buenstorfs Göteborgskollega Rick 
Middel i Entré nummer 4, 2018.

själv väntar guido Buenstorf med spän-
ning på resultaten från ett projekt som han 
nyligen sjösatte i Ecuador. Det går ut på att  
30 000 skolungdomar ”nudgas” mot högre 
utbildning och entreprenörskap. Ungdomar-
na får ta del av webbaserade kurser som på ett 
lättsamt sätt informerar om till exempel tek-
niska universitetsprogram.

– I Ecuador är många involverade i entrepre-
nöriella aktiviteter, men det rör sig snarare om 
nödvändighetsentreprenörskap än möjlighets-
baserat entreprenörskap. Det hoppas regering-
en kunna ändra på med hjälp av programmet.

Den kritiska kunskapen bärs av människor, 
anser Buenstorf. Och under sina månader i 
Göteborg passar han på att insupa så mycket 
kunskap som möjligt.

– Jag har lärt mig massor om hur en forskar-
grupp kan organiseras, och hur man skapar 
bra mötesstruktur. När jag är hemma i Tysk-
land kommer jag på mig själv med att tillämpa 
sådant som jag har plockat upp i Sverige.

Miljöerna på University of Kassel och Han-
delshögskolan vid Göteborgs universitet skiljer 
sig åt på många sätt, enligt Buenstorf. Handels-
högskolan är till exempel mer management-
inriktad.

– Att vi har olika bakgrunder, och olika 
typer av data, gör att intressant forskning kan 
uppstå. Här i Göteborg har jag jobbat mycket 
tillsammans med doktoranderna. Snöfrid Bör-
jesson Herou disputerade förra året, hennes 
avhandling tar upp spinoffs och arbetskraftens 
rörlighet i den svenska textilindustrin.

– Just nu jobbar jag med Linus Brunnström 
och hans pågående doktorandprojekt om inku-
batorer. Tillsammans med Maureen McKelvey 
och andra iie-forskare, arbetar jag också med 
flera projekt som rör kunskapsintensivt entre-
prenörskap och universitetens roll i innova-
tionsprocessen, säger Guido Buenstorf.

kontakta buenstorf@uni-kassel.de

www.esbri.se

bild: Toni D
uras

Mark Bagley disputerade vid Högsko-
lan i Jönköping 2018 (vi skrev om hans 
avhandling i Entré nummer 2, 2018). 
Sedan i mars 2019 har han en postdok-
tjänst på Institutet för innovation och 
entreprenörskap (IIE), Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet.

Hur ser din forskarbakgrund ut?
Jag tar avstamp i evolutionsekonomi. I 
mitt avhandlingsarbete studerade jag 
vilken betydelse kunskap har, när industri-
ella kluster växer fram. Jag fokuserade på 
spinoff-företag inom informations- och 
kommunikationsteknologi. Min avhandling 
visar att entreprenörer som lämnar ett 
företag och startar ett nytt företag i samma 
bransch tar med sig idéer, kunskap och ruti-
ner. Avknoppningarna tenderar att prestera 
bättre än andra startups, på grund av att 
entreprenörerna har industrispecifik kun-
skap och ingår i ett kunskapsnätverk.

Vad arbetar du med just nu?
Jag ingår i projektet ”Entrepreneurial Eco-
systems: Transforming Society through 
Knowledge, Innovation and Entrepreneur-
ship”. Just nu är jag i färd med att utforska 
de autokatalytiska inslagen i entreprenö-
riella ekosystem. Inom kemin är en kataly-
sator en molekyl som accelererar reaktioner 
utan att själv förbrukas. Ett autokatalytiskt 
system är en uppsättning molekyler med 
inbyggda katalysatorer. Jag använder de här 
koncepten för att studera svensk ekonomi, 
och ser entreprenöriella ekosystem som en 
slags katalysatorer för Sveriges långsiktiga 
ekonomiska tillväxt.

Vad ser du fram emot på  
din nya arbetsplats?
IIE har en tydlig koppling till innovation 
och entreprenörskap, precis som jag har i 
min forskning. Men vi är också en del av en 
större institution, där det finns kollegor med 
alla möjliga akademiska bakgrunder. Det 
är något som jag verkligen gillar. Att olika 
perspektiv vävs samman är viktigt – det 
inspirerar till nya idéer. [åk]

kontakta mark.bagley@gu.se

Hallå Mark Bagley,
ny forskare på IIE!
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Kvinnor benämns som ”hon”, medan män 
omnämns som ”entreprenören” eller ”affärs-
mannen”. Kvinnor beskrivs som otrygga och 
blyga, medan män tar för sig. Den vanligaste 
fördomen är att kvinnor är försiktiga medan 
män tar risker.

I en tredje artikel tittar hon på hur fördomar 
konstrueras bland finansiärerna och jämför 
det med finansiell information från årsredo-
visningar.

– Vi samlade in årsredovisningar om de 
bedömda företagen för att se om det fanns 
stöd för de här uppfattningarna. Men vi hit-
tade inga statistiska skillnader alls. Både mäns 
och kvinnors företag går bra om de har starka 
ledare, och tvärtom.

Finansiärerna utgick ifrån att kvinnor inte 
investerade egna resurser. Sådana statistiska 
skillnader fanns inte heller.

– Finansiärerna tror inte att kvinnor behö-
ver lika mycket pengar som sina manliga kol-
legor. De förutsätter att kvinnors företag inte 
är lika resurskrävande.

Entreprenörskap som företeelse är man-
ligt kodad. Den uppfattningen skapas och 
vidmakthålls genom det vi säger och gör 
 – vår kommunikation. I de sista två artiklarna 
undersöker Aija Voitkane hur offentliga finan-
siärer tänker om kvinnor och män i finansiella 
bedömningar.

– Vi säger och tänker saker utan att vara 

ansökningsförfarande. Vid första anblicken är 
de relativt jämställda – om man bara räknar 
antalet män och kvinnor på bilderna. Ser man 
till vad bilderna föreställer, är kvinnor anting-
en representerade i könsstereotypa roller och 
miljöer, eller passiva. De sitter eller står – och 
ler.

Bilderna på män är mer neutrala, de finns 
publicerade till exempel i samband med 
turismbranschen som inte är särskilt köns-
kodad. Män framställs i aktiva roller: De ham-
rar eller jobbar fysiskt. När det gäller bilder på 
objekt saknades kvinnliga markörer helt. En 
sko illustrerar skomakaryrket, en hammare 
kan illustrera metallindustrin.

– Alla objekt representerar klassiskt manliga 
yrken. Trots att man har försökt skapa en jäm-
ställd hemsida finns det fortfarande brister, 
säger hon.

avhandlingen är en  sammanläggning 
av fem artiklar. Två av dem har fokus på hur 
genus konstrueras internt bland finansiärer 
under bedömningsmöten. Alltså, vilka före-
ställningar leder fram till hur finansiärer upp-
fattar mäns och kvinnors olika potential? Voit-
kane och hennes kollegor har observerat och 
analyserat finansiärernas bedömningsmöten.

– Kvinnor beskrivs som passiva, män som 
aktiva. Kvinnor driver företag för sin egen 
del, medan män vill bidra till samhällsnytta. 

– innan jag började doktorera var jag omed-
veten om de jämställdhetsproblem som finns 
i Sverige. Sverige har ju rykte om sig att vara 
bra i det avseendet, säger Aija Voitkane som 
är uppväxt i Lettland

Hon fick upp ögonen för frågan i samband 
med sina doktorandstudier, då hon ingick i 
en forskargrupp som studerade genus i sam-
band med fördelningen av statligt riskkapital. 
Projektet kom till efter en förfrågan från några 
av de statliga aktörerna, som utifrån sin egen 
statistik kunde se att fördelningen av kapital 
inte var jämställd. De ville veta varför.

I sin doktorsavhandling, Under the Surface. 
Revealing How Gender Imbalance is Created 
in Governmental Venture Capitalists’ Work 
Processes, har Aija Voitkane tre huvudfråge-
ställningar: Hur kommuniceras genus i forsk-
ningsfinansiärers externa kommunikation? 
Hur kommuniceras genus internt? Och, hur 
konstrueras genus kognitivt av forsknings-
finansiärerna? 

Den första frågan besvarade hon genom att 
analysera bilderna på nio statliga företags-
finansiärers hemsidor. Med bilder förmedlas 
budskap på ett snabbt och ofta omedvetet 
sätt. Genom att analysera bilderna kan man 
få en uppfattning om vilka som bjuds in till 
att ansöka om statliga medel, enligt Voitkane.

– Hemsidorna är det enda material som 
är tillgängligt för entreprenörerna inför ett 

»Problemen sitter
i väggarna«
text anna-karin florén  bild luleå tekniska universitet

En bråkdel av det offentliga riskkapitalet går till kvinnor:

År 2015 gick mindre än sju procent av det offentliga företags-
stödet till företag ledda av kvinnor. Under samma år ägdes 
och drevs cirka 30 procent av alla bolag i Sverige av kvinnor. 

Med sin doktorsavhandling ville Aija Voitkane förstå den 
ojämna fördelningen av statligt riskkapital.
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medvetna om hur de hänger ihop med olika 
föreställningar. Det är till exempel stora skill-
nader mellan hur vi uppfattar män och kvinnor 
i samma kontext.

Tidigare forskning har visat att kön har bety-
delse för vem som får pengar, och att det sam-
spelar med finansiärernas kön. Är det kvinna 
och kvinna som möts, man och kvinna, eller 
man och man?

– Kvinnor är faktiskt hårdare i sina bedöm-

ningar av kvinnliga entreprenörer vid ansök-
ningsförfaranden. Män är också hårdare mot 
manliga entreprenörer än mot kvinnor.

varför det är  på det här sättet är oklart. 
Finansbranschen är mansdominerad och svår 
att ta sig in i, konkurrensen är hård. Sannolikt 
försöker de kvinnor som tar sig in i branschen 
upprätthålla normen för att passa in, menar 
Aija Voitkane.

– Jag föreställer mig att det skulle vara bra 
med fler kvinnor bland finansiärerna, för att 
bryta upp den manliga normen, men jag vill 

egentligen inte spekulera. Å andra sidan finns 
det redan lagar och föreskrifter om att det ska 
vara jämställt och att det inte ska göra någon 
skillnad om den som söker är man eller kvinna.

Voitkane tycker att det samlade resultatet av 
hennes artiklar är att det finns en tydlig dua-
litet i hur män och kvinnor konstrueras hos 
finansiärerna.

– Kommunikationen kring kvinnor respek-
tive män är väldigt olika. Det leder till att kvin-

nor hamnar i en sits där de inte kan göra rätt, 
säger hon.

Om en kvinna som söker kapital agerar 
enligt den stereotypa bilden av hur kvinnor 
förväntas vara, så uppfattas hon som svag och 
ängslig. Men är hon rättfram och tar för sig, då 
är det inte heller bra. Det uppfattas som kon-
stigt eller avvikande. Kvinnor kan därför sägas 
ha en dubbelt ogynnsam utgångspunkt.

– De här miljöerna har varit slutna, alla 
beslut har fattats bakom stängda dörrar. Därför 
var det unikt att vår forskargrupp fick komma 
in, säger Aija Voitkane.

Aija Voitkane , som har disputerat på Luleå tekniska universitet, är föräldraledig just nu. Under hösten börjar hon jobba som lektor och programutvecklare på ekonomprogrammet vid Mälardalens 
högskola. Voitkane vill gärna fortsätta forska om genus och företagsfinansiering.

»Problemen sitter
i väggarna«
text anna-karin florén  bild luleå tekniska universitet

En bråkdel av det offentliga riskkapitalet går till kvinnor:

Tillgång till finansiellt kapital anses vara en 
viktig faktor för företags möjlighet att växa. 
Eftersom kvinnor inte har tillgång till lika 
mycket kapital som män, kan det i praktiken 
vara ett skäl till varför kvinnors företag inte 
växer lika mycket som mäns företag, konsta-
terar Voitkane.

– Att kvinnor skulle sakna intresse för att 
växa sina bolag behöver inte stämma.

Sverige har investerat mycket i jämställdhet, 
både när det gäller forskning och marknads-
föring. Och de organisationer som fördelar 
offentligt riskkapital ska följa en rad nationel-
la regler, liksom eu-regler, som bland annat 
innebär att de ska arbeta för ökad jämställd-
het. Men vilken effekt jämställdhetsarbetet har 
i praktiken, finns det väldigt lite forskning om, 
enligt Aija Voitkane.

– Min data visar att problemen inte alltid 
syns så tydligt på ytan, till exempel på hem-
sidor. De är djupt rotade i organisationerna – 
problemen sitter i väggarna. Det handlar om 
rutiner och normer för hur finansiärerna pratar 
om entreprenörer och entreprenörskap.

När Aija Voitkane och forskarteamet redovi-
sade forskningsresultaten för finansiärerna var 
reaktionerna blandade. Några tyckte att de var 
intressanta och insåg att det behövs föränd-
ringar. Andra visade tydligt missnöje.

kontakta aijavo119@live.se

Kvinnor hamnar i en sits där de inte kan göra rätt
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tema | Socialt företagande

Det handlar om människor som vill göra 
gott för andra människor. Tanken på 
socialt entreprenörskap är tilltalande 
för att bekämpa fattigdom i utvecklings-
länder. Men vem är den entreprenöriella 
välviljan egentligen till för? Maktrelatio-
nen mellan hjälparen och den hjälpta är 
ofrånkomligen ojämlik. Behovet är oänd-
ligt, och kulturkrockar och klasskillnader 
kan skapa svårforcerade kommunikations- 
barriärer. Att ägna sig åt socialt företag-
ande är komplicerat på många sätt.

text anna-karin florén

Makt, patos
och välvilja 
när entreprenörskap ska rädda världen
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maktobalans och att jag skulle studera postkolonial 
teori.

I korthet är postkolonialismen en kritisk teoribild-
ning som beskriver företeelser i samtiden som en 
konsekvens av kolonialismens effekter. Maktobalans 
förklaras delvis med att människor från utomeuro-
peiska kulturer betraktas som ”de andra” – mystiska 
och irrationella – medan västerlandets invånare  – ”vi”, 
primärt vita personer – förknippas med positivt lad-
dade egenskaper som förnuft och kultur.

– Jag hade själv reflekterat över stereotyper, rasism 
och förutfattade meningar. Jag hade noterat det hos 
mig själv, när jag jobbade i olika länder och mötte 
människor som vid en första anblick verkade vara väl-
digt olika mig själv. Postkolonialismens kritiska förhåll-
ningssätt tilltalade mig. Relationen är inte jämställd 
när entreprenörer från norr kommer till syd, säger 
Brännvall.

Bolagen som Ruth Brännvall följde hade mycket 
kontakt med potentiella slutanvändare i de tidiga 
faserna av produktutvecklingen. Men i två av fall- 
studierna minskade interagerandet med slutanvän-
darna med tiden.

– Det blev tydligt att entreprenörerna valde att 
arbeta utifrån sina egna uppfattningar om hur pro-
dukten skulle utvecklas. Jag frågade, vid upprepade 
tillfällen, entreprenörerna vad de hade lärt sig av 
slutanvändarna. Men svaren handlade mest om deras 
egna föreställningar om vad som skulle förbättras eller 
förändras.

intresset för att utveckla produkten eller tjänsten 
tillsammans med användarna var svalt.

– Det var motsägelsefullt. Trots att företagen sålde 
i mindre volymer än förväntat, vände man sig inte till 
slutanvändarna för att gå till botten med problemet.

Ruth Brännvall hade under flera år ett resonemang 
med entreprenören som lanserade en menskopp i 
östra Afrika. Hon undrade varför de valde att fokusera 
på just menskoppar i stället för andra former av mens-
skydd, trots att menskoppen initialt fick ett negativt 
bemötande.

– Den enda återkommande förklaringen var: ”Vi 
tror stenhårt på produkten”. Entreprenören förklarade 
produktens storhet i funktionella termer, i stället för 
att lyssna på användarna. Och användarna tyckte att 
produkten läckte.

Kvinnorna i målgruppen använde inte underkläder, 
det ansågs vara en lyx.

– Ingen vill använda en läckande menskopp utan 
trosor. Användarna föreslog att entreprenören skulle 
sälja trosor tillsammans med produkten, men det hör-
sammades inte.

När Ruth Brännvall frågade entreprenören varför de 
inte tog vara på förslaget blev svaret: ”De har så många 
idéer…”

– Feedbacken hanterades inte. Företaget saknade 
rutiner för att ta tillvara kundernas idéer.

Brännvall tror att det delvis också kan ha varit en 
effekt av att entreprenörerna arbetade under press. 
Finansiärerna, som kom från både privat och offentlig 
sektor, ville se snabba framsteg.

– Finansiärerna saknade förståelse för de speciella 
utmaningar som man möter på de här marknaderna. 
Det är förvånande, särskilt med tanke på att offentliga 

öretagande som en metod för att driva 
utvecklingsprojekt för utsatta grupper är en 
etablerad företeelse. Den går under olika namn 
som socialt entreprenörskap, samhällsentre-

prenörskap, csr och arbetsintegrerande sociala före-
tag. Gemensamt för företagen är deras strävan efter 
att åstadkomma någon form av samhällsnytta – med 
eller utan vinst. Ofta är den kopplad till fn:s globala 
utvecklingsmål.

– Min filosofi är att det går att bidra till samhällsför-
ändring genom entreprenörskap, säger Ruth Brännvall.

Hon driver företaget Impact Invest som hjälper 
entreprenörer som söker tillväxtkapital. Hon organi-
serar också entreprenörskaps- och tillväxtprogram för 
sociala innovatörer och kvinnor i norra Afrika och Mel-
lanöstern. Ruth Brännvall har gedigen erfarenhet av att 
arbeta med entreprenörskap som är inriktat på sociala 
utmaningar: från internationellt utvecklingsarbete, 
som entreprenör och inte minst som forskare. Hon dis-
puterade på kth i höstas.

hennes avhandling handlar om att förstå vad som 
präglar relationer mellan entreprenörer och slutanvän-
dare i innovationsprocesser. Tidigare forskning visar 
enligt Brännvall att tjänstedesign som tar hänsyn till 
alla parter i innovationsprocessen, inklusive kunden, 
kan stärka ett företags konkurrenskraft.

– Det finns mycket skrivet om stora företag som 
bedriver utvecklingsarbete, men småföretagare och 
startups saknades i forskningen när jag började jobba 
med min avhandling. Det behövs mer forskning om 
hur de här företagen går från att vara pilotverksamhe-
ter till etablerade kommersiella företag, säger hon.

I Sverige är vi vana vid att se företag som bedriver 
social innovation i form av icke-vinstdrivande, arbets-
integrerande sociala företag. Ofta är de kooperativa. 
Men i Brännvalls forskning och arbete handlar det inte 
om socialt entreprenörskap i den svenska meningen, 
utan om företag som har en kommersiell affärsmodell 
och samtidigt vill göra social nytta.

– Jag brukar kalla de här företagen för social ventu-
res, eller social businesses. I England, där jag bor sedan 
många år tillbaka, finns flera juridiska företagsformer 
som är anpassade för olika typer av verksamheter med 
en social målsättning. Det gör företagens syfte tydli-
gare. I Sverige missförstås ofta entreprenörer som vill 
driva förändring i kommersiella bolag, säger hon.

som en del i arbetet med sin doktorsavhandling, 
’They are so damn grateful’. A longitudinal study of how 
postcolonial attitudes influence the innovation process 
in social ventures, har Ruth Brännvall följt tre nystar-
tade företag. De vill leverera innovativa produkter eller 
tjänster till marginaliserade kundgrupper, det vill säga 
människor som lever i fattigdom, saknar utbildning, 
eller som saknar tillgång till tjänster eller produkter 
som de flesta andra har. Det handlar om en menskopp 
som introducerades i östra Afrika, en väderapp som 
skulle underlätta för afrikanska bönder och en app för 
nyanlända i Sverige.

– Inom marknadsföring brukar det heta att: ”Custo-
mer is king”. Men när jag började titta på de här 
företagen verkade det vara tvärtom. Slutanvändarnas 
feedback togs inte på allvar. Min handledare, professor 
Monica Lindgren, föreslog att det kunde handla om 

F

Relationen är 
inte jämställd
när entreprenörer 
från norr kommer 
till syd
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att lyfta människor ur fattigdom genom att samarbeta 
lokalt med sociala företag som drivs av kvinnor.

– Initiativet inleddes 2010 och ligger i linje med före-
tagets vision: Att skapa ett bättre liv för de många män-
niskorna, säger Mathias Karlsson.

Ikea identifierade och inledde samarbeten med 
fyra sociala entreprenörer som tillverkar textilier eller 
keramik i små upplagor. Entreprenörerna var verk-
samma i Indien, Thailand och Sverige. Mestadels rörde 
samarbetet praktiska frågor som mönster, kvalitet, 
arbetsmiljö, arbetstid och minimilön. Ikea har beställt 
och köpt begränsade upplagor av hantverksmässigt 
producerade kaffekoppar, kuddar och vaser, som i sin 
tur har sålts i ett fåtal varuhus världen över.

– Kvinnorna som arbetar i de sociala företagen fick 
bättre ekonomiska villkor tack vare initiativet.

Mathias Karlsson har intervjuat tio av dem.
– I det thailändska kooperativet beskrev kvinnorna, 

lite hårdraget, att valet tidigare stod mellan prostitu-
tion eller att odla opium åt drogkarteller i norra Thai-
land.

nu hade de minimilön och en trygg arbetsmiljö, de 
fick råd med bättre bostäder och kunde bekosta bar-
nens skolgång.

– Deras berättelser vittnar om att den här typen av 
initiativ kan förbättra människors livsvillkor. De kan ge 
ökad ekonomisk trygghet, förbättrad status och möj-
lighet att göra fler livsval. Men det är viktigt att komma 
ihåg att intervjuer har sina begränsningar. Kvinnorna 
står i beroende till Ikea och säger i princip bara posi-
tiva saker, säger han.

Det är stor skillnad mellan de anställda kvinnorna 
och de som driver företagen lokalt. De senare är knap-
past personer som Ikea kan sätta sig på, enligt Karls-
son. De är framgångsrika, välutbildade, har ett starkt 
patos och en agenda som Ikea måste förhålla sig till 
– annars blir det inget samarbete. Att företagen prio-
riterar sociala målsättningar över vinst ger dem också 
viss makt i relationen till Ikea.

När Ikea initierade arbetet med de sociala företagen, 
rekryterades en ledare med erfarenhet av att arbeta 
med utvecklingsfrågor globalt.

– Den person som ska leda sociala initiativ på stora 
företag behöver ha förståelse för sammanhanget. I 
Indien lever 400 miljoner människor i fattigdom och 
Ikeas projekt berörde bara några få byar – som fort-
farande lever i fattigdom. Lokalt uppkom frågor från 
männen som undrade varför de inte fick någon hjälp. 
Och det finns fler kvinnor och barn i byarna som inte 
ingår i företagen, men som också behöver hjälp, berät-
tar Mathias Karlsson.

– Att arbeta med etiska frågor är oändligt krävande. 
Om man tar det här på fullt allvar blir man aldrig fär-
dig.

Det är i ljuset av detta som titeln på Mathias Karls-
sons avhandling ska förstås: Infinitely Demanding 
Entrepreneurship. Dessutom förväntas teamet som 
driver initiativet inom Ikea att tillgodose Ikeas interna 
målsättningar. csr handlar om att göra gott för andra 
och samtidigt göra bra affärer.

Tidigare har Ikea bara samarbetat med under-
leverantörer som producerar storskaligt, och så billigt 
som möjligt. Det innebar en stor omställning för Ikeas 
anställda när initiativet startades.

finansiärer kan ha till uppgift att stötta verksamhet i 
utvecklingsländer, säger Brännvall.

Ett annat av hennes fallföretag verkade i Sverige. De 
utvecklade en app med olika tjänster som tillhanda-
hålls av staten och kommunerna, med nyanlända som 
målgrupp. Även här fanns kommuner bland finansiä-
rerna.

– De offentliga aktörerna var i desperat behov av lös-
ningar som kunde underlätta integrationen. Entrepre-
nörerna fick en del uppmärksamhet och appen vann 
priser och utmärkelser. För kommunerna, som var de 
betalande kunderna, fungerade uppmärksamheten 
som en form av bekräftelse på att produkten var bra.

men i själva verket var kunden inte särskilt noga 
med att utreda om den verkligen fungerade.

– När jag tittade på användarstudier och användar-
statistik så var underlaget undermåligt. Det var inte 
möjligt att följa hur många som faktiskt använde 
appen och på vilket sätt.

– Nya produkter ger lätt nyhetens behag, men för 
att växa i den här typen av segment behövs ett större 
utbyte med slutanvändarna.

Entreprenören som utvecklade vädertjänsten gick 
tillbaka till användarna sporadiskt. Företaget utveck-
lade och utvidgade också tjänsten som introducerades 
i fler länder.

– Resultatet av mina studier visar att entreprenörer 
ofta gör generaliseringar och har stereotypa uppfatt-
ningar om slutanvändarna. Det begränsar möjligheten 
att ta till sig slutanvändarnas synpunkter, säger Ruth 
Brännvall.

Sannolikt påverkas också företagen av sin finansie-
ringsmodell, där andra än slutanvändarna betalar för 
tjänsten. Företagen får inte det omedelbara kvitto på 
att produkten fungerar i målgruppen, som ett stort 
antal betalande användare innebär. Finansierings-
modellen ställer stora krav på finansiärer och innova-
törer, som måste kunna ställa rätt frågor till potentiella 
användare, enligt Brännvall.

– Hur vet du annars att produkten är relevant för en 
målgrupp som du själv inte tillhör? Om användarna 
tillhör en annan socioekonomisk grupp, har ett annat 
språk och en annan kultur – förstår du då vilka behov 
de har?

Entreprenörer som vill verka utanför sin egen miljö 
bör börja med att identifiera sina egna fördomar och 
föreställningar, anser Ruth Brännvall.

än mer tydligt blir kanske maktglappet när stora 
multinationella företag vill ägna sig åt samhällsutveck-
ling eller hållbarhetsarbete. Vanligen benämns det csr, 
Corporate Social Responsibility. Termen ”social” kan 
misstolkas då begreppet även innefattar andra former 
av hållbarhet, som miljö, ekonomi och etik. csr-arbete 
förväntas öka företagens lönsamhet, genom bland annat 
mer lojala kunder och anställda.

Hur mycket inflytande har då ”de hjälpta” över sin 
egen utvecklingsprocess när det saknas demokratiska 
beslutsvägar, och när det dessutom finns en parallell 
agenda där företagens behov av goodwill ska tillgodo-
ses?

Mathias Karlsson har disputerat på Linnéuniversi-
tetet. Han har följt ett initiativ på Ikea, ”ikea’s Partner-
ship with Social Entrepreneurs”, där en målsättning är 

tema | Socialt företagande

Att arbeta med 
etiska frågor 
är oändligt 
krävande
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verksamheterna bygger på en konsumtionslogik som 
handlar om att skapa, tillverka, transportera och sälja 
produkter. Men det finns kanske cirkulära alternativ, 
säger han.

kontakta 
ruth@brannvall.com
mathias.h.karlsson@lnu.se

– Samtidigt skapar det stolthet och underlättar 
rekryteringar av personer som intresserar sig för håll-
barhetsfrågor. Det handlar om varumärkesbyggande, 
inte om direkt ekonomisk lönsamhet. Det är i alla fall 
vad Ikea uppger, säger Mathias Karlsson.

En utmaning för Ikea och andra stora företag som 
vill driva den här formen av utvecklingsprojekt, är att 
förstå hur de bidrar till en mängd olika samhällsför-
ändringar – på gott och ont.

– Socialt entreprenörskap är ett politiskt fenomen 
som kräver medvetenhet och en tydlig uppfattning om 
hur man som företag kan driva samhällsförändring. 
För att inte köra över dem som ska bli hjälpta, ”de 
andra”, är det viktigt att vara lyhörd för deras sätt att 
leva, säger Mathias Karlsson.

– Det finns en risk för att stora multinationella före-
tag tar över rollen som samhällsförändrare helt och 
hållet. Det kan minska lokalbefolkningens makt och 
inflytande. Vi ska ju tillsammans välja hur vi ska bygga 
samhället.

liksom ruth brännvall betonar han att samhälls-
utveckling förutsätter tålamod och acceptans.

– Ikeas ledning hoppades att de sociala företagen 
skulle skala upp, men de var inte redo. Det kan ta tio 
eller tjugo år innan man ser verkliga effekter. 

Det är vanligt att kvinnor som får det bättre ställt 
investerar allt överskott i sina barn, i form av utbild-
ning och bättre mat. Barnen får därigenom möjlighet 
att skapa bättre liv för sig själva. I själva verket kan det 
alltså vara nästa generation som får skörda frukterna. 

Det går stick i stäv med företagens målsättningar 
som ofta är att göra mesta möjliga vinst, på kortast 
möjliga tid. Mathias Karlsson tycker att det behövs mer 
forskning om vilken effekt de här projekten har i en 
region på lång sikt.

– Sedan kan man koppla på miljön också. De här 

www.esbri.se

bild: Linnéuniversitetet

Mathias Karlsson disputerade vid Linnéuniversitetet i sep-
tember 2018. Innan avhandlingen jobbade han i flera år med 
frågor om hur entreprenörskap kan skapa bättre livsvillkor.

bild: Eva Strindlund

Ruth Brännvall har studerat startups som vill verka för  
samhällsutveckling och samtidigt göra vinst. Hon la fram  
sin avhandling på KTH i oktober 2018.

       råd till sociala  
          entreprenörer 

1. Var noga med vilka antaganden du gör om kunder 
och marknader, när du ska leverera till människor 
som har en annan bakgrund än du. Lägg in många 
feedback-loopar i innovationsprocessen.

2. Lås dig inte för tidigt vid hur produkten eller tjäns-
ten ska utformas. Låt det ta tid, även om det är 
svårt när man har extern finansiering och förväntas 
leverera inom en viss tid.

3. Komplettera ditt vanliga team med en antropolog 
eller etnolog som förstår olika typer av beteenden 
och varför vissa frågor kan vara relevanta i ett sam-
manhang.

4. Sträva alltid efter att ha en dialog mellan dig och 
målgruppen.

källa: Ruth Brännvall

4
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brist på resurser är några faktorer som skapar 
hinder för en mer hållbar produktion i utveck-
lingsländerna.

Under sina fältstudier har David Goldsmith 
gjort observationer, deltagande interaktioner 
och intervjuer med personer på alla nivåer 
i företaget: ägare, ledning, hantverkare och 
designer.

Womenweave startades av en lokal entre-
prenör som en social innovation för att lyfta 
fattiga kvinnor. Vinsterna stannar hos dem 
som arbetar i verksamheten och bolaget har 
tillväxt. 

Samtidigt, påpekar författaren, skulle pro-
jektet inte ha kunnat genomdrivas av hant-
verkarna själva. De är fortfarande beroende 
av personer med utbildning och erfarenhet av 
ledarskap för att bygga den här typen av bolag.

David Goldsmith har lagt fram sin avhand-
ling vid Textilhögskolan i Borås. [af]

kontakta david.goldsmith@hb.se

tema | Socialt företagande

David Goldsmith har använt etnologiska 
metoder för att studera effekterna av en affärs-
modell som vänder värdekedjan vid klädpro-
duktion upp och ner. Affärsmodellen innebär 
att ledningen arbetar ideellt och cheferna har 
låg ekonomisk kompensation. Målet är inte 
att skapa vinst utan att ge försörjningsmöjlig-
heter till kvinnor som lever i multidimensio-
nell fattigdom.

Med avhandlingen vill författaren bidra till 
lösningar. Modebranschen har förlagt stora 
delar av sin produktion till utvecklingsländer 
och är ökänd för att bidra till miljöförstöring 
och dåliga arbetsvillkor, enligt Goldsmith.

– Alla som arbetar med hållbart mode vet att 
radikal förändring är det som krävs, säger han.

Lokala textilhantverkare, som ibland har 
haft yrket i generationer, får vanligtvis inte 
ta del av de resurser som finns i den globala 
modeindustrin, skriver Goldsmith i avhand-
lingen. Bristfällig kompetens inom design och 
marknadsföring, kulturella övertygelser och 

En uppochnervänd affärsmodell kan bidra till 
att lösa flera av de problem som präglar mode-
branschen, som miljöförstöring och låga löner. 
David Goldsmith har studerat ett socialt initia-
tiv för att lyfta indiska kvinnor ur fattigdom.

– affärsmodellen är välgörande för de 
personer som den är tänkt att gynna, konsta-
terar David Goldsmith.

Med sin avhandling WomenWeave Daily: 
”Artisan Fashion” as ”Slow and Sustainable 
Fashion” visar han hur företag, med hjälp 
av  professionell ledning och modern form-
givning, kan uppnå målsättningen att betala 
rimliga löner och samtidigt uppmuntra social 
innovation och utveckling.

Womenweave är en medelstor producent 
av högkvalitativa handvävda textilier, som sys-
selsätter cirka 250 personer. Hantverkarna är 
lågutbildade kvinnor på landsbygden i Indien. 
Kunderna är primärt urbana konsumenter i 
den utvecklade världen.

Social hållbarhet med uppochnervänd affärsmodell

kvinnor som driver småföretag i utvecklingsländer har i princip 
ingen tillgång till formellt kapital från banker. I stället förlitar de sig 
på informella strukturer och andra resurser, primärt familjen.

Det visar Marta Lindvert i doktorsavhandlingen Resource Acquisi-
tion and the Complexity of Social Capital. Perspectives from Women 
Entrepreneurs in Tanzania and Pakistan, framlagd vid Mittuniversi-
tetet. 2009–2012 genomförde hon flera månader långa fältstudier i 
Morongoro i Tanzania och Lahore i Pakistan. Lindvert bodde hemma 
hos familjer och har intervjuat kvinnor som driver företag, till exem-
pel sömmerskor, frisörer och affärsinnehavare.

Trots att studierna har genomförts i två olika världsdelar, är resul-
taten likartade. I Tanzania finns mikrobanker som, tillsammans med 
andra ideella aktörer, har betydelse. I Pakistan är tillgången till mikro-
lån mer begränsad, men det finns semi-formella finansiärer.

Betydligt vanligare är ändå att använda egna besparingar eller lån 
från familjemedlemmar. Socialt kapital är alltså helt avgörande, sam-
tidigt som sociala strukturer kan vara kontraproduktiva. Kvinnor kan 
till exempel i vissa fall inte röra sig utomhus utan manligt sällskap. 
Företagande kvinnor måste alltså navigera genom ett nät av barriä-
rer, både formella och informella, för att få tillgång till kapital. [af]

kontakta marta.lindvert@miun.se

Företagande kvinnor 
beroende av familjen
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Att entreprenörskap skulle bidra till att lyfta 
människor ur fattigdom är ett spel för galleri-
erna. Bakom förföriska beskrivningar döljs en 
samhällsomvandling som snarare bevarar än 
bekämpar hierarkier, anser Lilly Irani.

socialt entreprenörskap blev populärt 
under 1990-talets liberaliseringsvåg, då stater 
lämnade ett mer planerat samhällsbygge bak-
om sig. Det innebar att utvecklingsprojekt för 
människor i social och ekonomisk utsatthet i 
högre grad överläts till medborgarna.

Som ett led i detta har staten uppmunt-
rat medborgare att bli mer entreprenöriella. 
Genom att utnyttja deras empati och patos har 
man fått medelklassen att gå statens ärenden, 
enligt Lilly Irani, författare till Chasing Inno-
vation – Making Entrepreneurial Citizens in 
Modern India (Princeton University Press, 
2019). Boken är en kritisk betraktelse av feno-
menet socialt entreprenörskap och den indis-
ka utvecklingspolitiken under 75 år.

Politiker av alla färger har drivit den här 
agendan, och när målet är att utplåna fattig-
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Successful social businesses 
continuously ‘open up’ their BM to 

a wide range of co-creation partners

Mirella Lindsay Haldimann i Business Model Design for 
Social Goods and Services in Developing Economies, 2019

miljarder euro investerades 
av statliga, europeiska 

utvecklingsfinansiärer 2017.

Källa: EDFI

När staten 
släpper ansvaret

dom kan det vara svårt att ifrågasätta. Det  blir 
också svårt att utkräva ansvar och ställa politi-
ker till svars om framgångarna uteblir.

Irani har följt en designstudio i Delhi vars 
anställda har omfamnat idén om att innova-
tion – genom design och teknik – kan utrota 
fattigdom. De är ekonomer, ingenjörer, filmare 
och formgivare, i deras vänkrets ingår artister, 
aktivister, chefer och konsulter. De rör sig på 
konferenser, hackatons och caféer, och för-
kroppsligar de entreprenöriella medborgare 
som staten efterfrågar.

I själva verket har människorna på samhäl-
lets botten väldigt lite att vinna på den här 
samhällsomvandlingen, som snarare bevarar 
hierarkier än motsatsen. Skillnader i klass, 
kastsystem, resurser och utbildning leder till 
att en liten grupp ur medel- och överklassen 
kan dra fördel av den förda politiken, medan 
de fattiga fortsätter att utnyttjas som billig 
arbetskraft. 

Ett exempel på det är mikrolån, som gyn-
nar långivarna i minst lika hög grad som lån-
tagarna, enligt författaren. [af]
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också med en rad olika italienska lärosäten, till 
exempel i Milano, Bologna och Catania. Min 
fru är dessutom från Italien, så det blir många 
resor dit, berättar Mats Magnusson.

Han hade egentligen inte planerat att stan-
na i akademin, men exjobbshandledaren  Mats 
Lundqvist frågade om han var intresserad av 
att doktorera. Det här var 1994, och arbets-
marknaden var tuff.

– Jag åkte iväg och pluggade i Italien ett tag. 

Han har pluggat och jobbat på Chalmers, är 
professor på KTH, och omgiven av ny teknik. 
Men Mats Magnusson ser sig ändå inte som en 
”riktig tekniker”. Däremot uppskattar han att 
arbeta nära både ingenjörer och designer.

– Vi kan lära av varandra, säger han. 

institutionen för maskinkonstruktion är 
Mats Magnussons hemvist på kth, och det är 
här vi möts för en intervju. Den ligger i en lugn 
del av kth-området, granne med Lill-Jans- 
skogen som ingår i den kungliga national-
stadsparken i Stockholm.

På institutionen samsas fyra enheter: för-
bränningsmotorteknik, mekatronik och 
inbyggda styrsystem, system- och komponent-
design, samt integrerad produktutveckling. 
Magnusson tillhör den sistnämnda, och fors-
kar om innovationsledning. Han stormtrivs 
med att ha kollegor som har kompletterande 
kompetenser.

– Det var intressant att gå från industriell 
ekonomi på Chalmers till maskinkonstruktion 
på kth. Från industrins perspektiv är institu-
tionens struktur logisk: Vi arbetar dels med att 
skapa nya produkter och tjänster, dels med att 
hitta metoder för att leda innovationsarbetet 
på bästa sätt. Men vi som arbetar här är en 
blandning av innovationsforskare, ingenjörer 
och designer. Det har tagit tid att förstå varan-
dra och hitta samarbeten.

han konstaterar att forskare möter sam-
ma typ av utmaningar. Hantverket är i viss 
mån generiskt, även om infallsvinklarna och 
metoderna är olika.

– Därför är det uppfriskande att ta del av 
hur andra gör. Vi innovationsforskare identi-
fierar problem, medan ingenjörerna vill lösa 
problem. Designer arbetar normbrytande, de 
provocerar och ser vad reaktionen blir. Det 
är en udda metod inom mitt fält, som skapar 
kunskap på helt andra sätt.

Ingenjörskollegorna – eller ”de riktiga tekni-

porträttet

kerna” som Magnusson kall-
lar dem, ”de som går i overall 
och vill bygga saker” – forskar 
bland annat om nya bräns-
len, cyberfysiska system (till 
dem räknas autonoma for-
don) och hur ytor beter sig. 
Vad beror till exempel löv-
halka på?

– Miljön leder till nya frå-
gor kopplade till innovation. 
Hur bedriver man inno-
vationsarbete inom olika 
teknikområden? Vad hindrar 
oss från att ha självkörande 
fordon? Jag trivs i den här 
kontexten, den är oerhört 
produktiv. Våra studenter kan 
både tänka teknik och affär, 
säger Mats Magnusson.

Han är född i Malmö och 
har bott på olika orter i Skå-
ne, samt i Göteborg och Rom. 
Innan Magnusson började 
plugga jobbade han i indu-
strin.

– Jag gjorde plastpellets 
på Ericsson i Kungsbacka 
och tyckte att det här med 
produktion var spännande. 
Eftersom jag bodde i närhe-
ten av Göteborg, kändes det 
självklart att läsa på Chal-
mers.

Valet föll på industriell ekonomi. Men Mag-
nusson tyckte att det var kul att plugga, så han 
läste brett. Han tog kurser i materialteknik, 
och så blev det en hel del språk också.

– Jag läste bland annat tyska, italienska, 
japanska och lingvistik. Än i dag kan jag han-
ka mig fram på japanska, italienska talar jag 
flytande.

– I Rom, där jag har en gästprofessur, före-
läser jag ofta på italienska. Jag samarbetar 

text åse karlén  bild kth

mats magnusson omfamnar ny teknik och forskningsmetodik: 

»A I förändrar 
hur vi forskar«

Mats Magnusson
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mer om mats

Bakgrund Mats Magnusson disputerade på Chalmers 
år 2000. 2004 gästforskade han på Luiss i Rom, 
Italien, och i dag är han permanent gästprofessor 
där. Han har också hunnit med gästforskarsejourer 
vid Aalborg University, Danmark, Università degli 
Studi di Bologna, Italien, och Ritsumeikan University, 
Japan. Mats har varit föreståndare för stiftelsen Imit, 
är ordförande i nätverket Cinet och vice ordförande i 
föreningen Innovationsledarna. 2010 tillträdde han en 
helt ny professur i produktinnovationsteknik på KTH. 
Mats är forskarutbildningsansvarig på institutionen för 
maskinkonstruktion.

Fritid Tycker om att lyfta tungt. I april i år kom Mats 
på fjärde plats i SM i styrkelyft. Han tränar även tennis 
och judo. Mats är fascinerad av ödlor, grodor och fiskar 
och odlar ett antal udda arter av dem i källaren.

Aktuell Mats Magnusson och Amy Loutfi var de första 
talarna på Estrad:tech, en ny seminarieserie om aktu-
ella teknologier. Premiärseminariet 9 maj handlade om 
AI, se det på www.esbri.se/webb-tv. Mats laddar nu för 
Cinets årliga konferens som genomförs i september i 
Odense, Danmark.

mer av mats

Opportunities and challenges in the new innovation 
landscape: Implications for innovation auditing and inn-
ovation management. European Management Journal, 
nr 2, vol 37, 2019 (tillsammans med Johan Frishammar, 
Andreas Richtnér, Anna Brattström och Jennie Björk).

Reinventing tradition: Exploring the creation of new 
meaning through innovations involving craft-based 
design. Creativity and Innovation Management, nr 1, 
vol 28, 2019 (tillsammans med Anna Holmquist och 
Mona Livholts).

The Systems Approach to Innovation Management. 
Kapitel (tillsammans med Magnus Karlsson) i The 
Routledge Companion to Innovation Management. 
Routledge, 2019.

Digital Business Model Innovation: Implications for 
Offering, Platform, and Organization. Kapitel (tillsam-
mans med Johan Simonsson) i Digital Business Models. 
Palgrave Macmillan, 2018.

Moderating Ideation in Web-Enabled Ideation Systems. 
Journal of Product Innovation Management, nr 3,  
vol 35, 2018 (tillsammans med Michela Beretta och 
Jennie Björk).

När jag kom tillbaka till Sverige sa jag ja till att 
doktorera. Samma dag kom ett erbjudande om 
ett bra jobb på skf. Jag tackade nej till det, och 
tänkte att jag alltid kan börja jobba där efter 
disputationen.

Men så blev det inte. Under doktorandtiden 
insåg Mats Magnusson att den akademiska 
banan var rätt för honom. På Chalmers fick 
han både stor frihet och stort ansvar – något 
som han uppskattar mycket.

– Chalmersåren var spännande. Jag fick vara 
med och dra igång Entreprenörskolan, cbi 
och Fenix. Jag fick undervisa, starta executive-
utbildningar och forska i innovationsteknik 
– helt enkelt hugga i där det behövdes. Dess-
utom fick jag chefserfarenhet. Det var verkligen 
intensivt och lärorikt.

doktorsavhandlingen fick titeln Inno-
vation and Efficiency – A Knowledge-Based 
Approach to Organizing Industrial Firms. Den 
blev klar år 2000.

– Det tog lite längre tid än fem år att bli 
färdig, men jag kände ingen press att bli klar 
snabbt. Jag fick ju göra så mycket annat som 
var roligt. Avhandlingen är ganska spretig, den 
är som fyra avhandlingar i en. Men kappan är 
bra, ler Magnusson.

Även den nuvarande forskningen spretar en 
del – men det är så han vill ha det.

– Jag gillar när det händer nya saker.
Idéer är ett av hans forskningsområden. Det 

handlar om hur idéer skapas, men främst om 
hur företag väljer bland idéerna, och hur de 
sedan utvecklar dem.

– Många företag lägger för mycket tid på idé-
skapande. Men vi behöver inte fler idéer! Det är 
viktigare att vi lär oss utvärdera, omvandla och 
realisera de idéer vi har. För att göra det krävs 
policyer och processer.

mats magnusson är vice ordförande i Inno-
vationsledarna, en ideell förening som vill 
professionalisera innovationsledningsområ-
det. Föreningen har bidragit till att ta fram en 
vägledande standard för innovationslednings-
system och hur den kan implementeras.

– Projektledning och kvalitetsledning har 
redan genomgått den professionalisering som 
nu sker inom innovationsledning. Det är viktigt 
att vi tar kunskap från forskningen och gör den 
tillämpad. Många organisationer förlitar sig på 
konsultmetoder utan vetenskaplig förankring, 
säger Magnusson.

En vanlig missuppfattning är att innovation 
inte kan systematiseras. Den bygger på att man 
inte skiljer på resultat och process, menar han.

– Självklart går det att systematisera innova-

tionsprocessen, säger Magnusson med efter-
tryck.

Han jämför innovationsprocessen med 
artisters kreativa skapande, och forskares 
produktion av ny kunskap. Många konstnärer 
och akademiker har en systematisk arbetspro-
cess. Slutresultatet blir något nytt och värde- 
skapande.

ett annat av magnussons forskningsområ-
den är disruptiv innovation, det vill säga inno-
vationer som är så radikala att de förändrar 
hela marknaden. 

Inom området ryms så skilda företeelser som 
den galopperande prisutvecklingen för strids-
flygplan, och innovation med knappa resurser i 
fattiga delar av världen. Det senare kallas frugal 
innovation och kan ses som en extrem form av 
disruptiv innovation, enligt Magnusson.

– Disruptiv innovation skapar nya värden 
för kunder. Digitalkameror är ett bra historiskt 
exempel.

– I dag handlar disruptiv innovation till stor 
del om att ta fram hållbara produkter. De kan 
ha sämre funktion om man bara beaktar tradi-
tionella prestandadimensioner, men erbjuder 
andra värden som successivt förstås och upp-
skattas av allt fler kundgrupper.

Innovationsekosystem, styrelsens roll för 
innovation, samt artificiell intelligens (ai) är 
andra aktuella forskningsintressen för Mats 
Magnusson.

– ai har klara implikationer för mitt arbete 
som forskare. Det handlar om att se mönster i 
datamängder som är så stora att vi människor 
inte kan hantera dem. Jag tycker att ai är vik-
tigare än mycket annan teknologi. Den ändrar 
på vad vi kan förstå, och hur vi skapar kunskap 
och innovation.

När den optiska linsen uppfanns vann 
mänskligheten nya insikter om både univer-
sum och mikrokosmos. På samma sätt kan 
artificiell intelligens öppna våra ögon för nya 
världar, anser Magnusson.

– ai genererar en mängd nya frågor. Är det 
en hajp? Har vi tillräckligt bra data? Hur han-
terar vi den personlig integriteten?

– Med ai kan företag skapa värde för kunder 
på nya sätt, bland annat genom att personifiera 
produkter. För oss som forskar är det spän-
nande att samarbeta med företag, och experi-
mentera med affärsmodeller och prissättning. 
ai förändrar hur vi forskar, och jag vill hålla mig 
à jour med utvecklingen.

kontakta matsmag@kth.se

Vi behöver inte fler idéer
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 Inga enkla svar 
 om öppen innovation
Dölja kunskapen, eller dela den med andra? Detta innovatörsdilem-
ma diskuteras av Niklas Hallberg och Anna Brattström i Concealing 
or Revealing? Alternative paths to profiting from innovation. Arti-
keln har publicerats i European Management Journal (nr 2, vol 37, 
2019). Enligt ett resursbaserat synsätt bör företag hålla på sin  
unika kunskap, och se till att konkurrenter inte får nys om den.  
Men förespråkare för öppen innovation menar att delad kunskap 
leder till ökat innovationsvärde. Hallberg och Brattström under-
söker hur de båda synsätten påverkar innovationers värde, pris och 
kostnad, och konstaterar att situationen avgör vilken strategi som 
är mest framgångsrik. [åk]

kontakta niklas.hallberg@fek.lu.se

Patentering
kan hämma 
kunskapsspridning
Actor roles, knowledge types and the role of patenting 
for progressing sustainable technologies. A case study 
of demonstration projects är titeln på Sofia Nordqvists 
licentiatuppsats. Hon har lagt fram den vid Luleå tekniska 
universitet. Nordqvist intresserar sig för övergången till en 
bioekonomi, och slår fast att den kräver radikala innovatio-
ner. I licentiatuppsatsen studerar hon hur kunskapsöver-
föring sker mellan aktörer från akademin, näringslivet och 
det offentliga. Sofia Nordqvist har bland annat genomfört 
40 intervjuer på fyra svenska demonstrationsanläggningar 
som arbetar med exempelvis biogas. Hon menar att paten-
tering kan ses som ett tveeggat svärd i utvecklingsarbetet. 
Å ena sidan erbjuder patentering ett skydd för den nya 
tekniken, å andra sidan kan den begränsa nätverket och 
dess lärande. [åk]

kontakta sofia.nordqvist@ltu.se

För 70 år sedan belönades 
forskning som fick 

människor att haja till
Mats Benner, Lunds universitet, 

om grundforskning i Curie

 Offentligt stöd 
 främjar innovatörer
Offentligt innovationsstöd får stor effekt. Det slår Sara Torregrosa-Hetland, Antti Pelko-
nen, Juha Oksanen och Astrid Kander fast i artikeln The prevalence of publicly stimulated 
innovations – A comparison of Finland and Sweden, 1970–2013 (Research Policy, nr 6, vol 
48, 2019). De har studerat totalt 6 700 svenska och finländska innovationer över fyra 
decennier. Forskarna finner starkast koppling mellan offentligt stöd och framgångsrika 
innovationer i Finland, där 35–55 procent av innovationerna har fått offentligt stöd 
medan 25–65 procent var ett resultat av samarbeten med offentligt finansierad 
forskning. Sambandet är inte lika tydligt i Sverige, men forskarna ser att trenden 
pekar uppåt. [åk]

kontakta sara.torregrosa_hetland@ekh.lu.se
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Jovanovic är årets främsta entreprenörskapsforskare
Boyan Jovanovic, professor i nationalekonomi 
vid New York University, USA, är årets mot-
tagare av Global Award for Entrepreneurship 
Research. I maj besökte han Sverige för att ta 
emot sitt pris.

i samband med prisutdelningen höll Boyan 
Jovanovics en föreläsning med rubriken ”Idea 
Diffusion and Property Rights”. I ceremonin 
deltog också flera andra talare, bland annat tre 
tidigare pristagare.

Hernando de Soto, grundare av Institute for 
Liberty and Democracy i Peru fick priset 2017. 
David Audretsch, professor vid Indiana Univer-
sity, usa, och Zoltan Acs, professor vid London 
School of Economics, Storbritannien, delade 
på priset 2001.

Boyan Jovanovic fick frågan om varför vissa 
individer väljer att ägna sig åt entreprenörskap. 
Han hänvisade till sin forskning om entrepre-
nörspremier, det vill säga möjligheten att tjäna 
mer som entreprenör än som anställd, men 
fann också andra förklaringar.

– En del människor gillar helt enkelt att ta 
risker. Andra blir entreprenörer för att de inte 
kan ta order, sa Jovanovic.

På frågan om hur vi kan främja entreprenör-
skap i samhället hade Zoltan Acs ett rakt svar:

– Se till att staten inte blandar sig i alls. Det 
finns egentligen inget att göra för att öka de 
entreprenöriella aktiviteterna, men det finns 
många sätt att stoppa dem. Och ofta vill vi inte 
ha förändring, sa Acs.

hans mångåriga  forskarkollega David 
Audretsch höll inte alls med:

– Den största utmaningen framöver är att få 
staten att involvera sig mer i entreprenörskap. 
Varje stad, region eller nation vilar på tre pela-
re: den privata sektorn, den offentliga sektorn 
och civilsamhället. Staten måste hänga med 
när näringslivet och civilsamhället förändras, 
sa Audretsch.

Global Award for Entrepreneurship Research 
har en prissumma på 100 000 euro. Det delas 
ut av Entreprenörskapsforum och Institutet för 
näringslivsforskning (ifn). Finansiär är Vinno-
va, och donator är Lars Backsell. [åk]

läs mer på  
www.e-award.org
www.esbribloggen.blogspot.com

David och Goliat 
kan lära av varandra
Björn Remneland Wikhamn och Alexander Styhre har 
följt utvecklingen av Bioventurehub i Mölndal, en hubb 
för tillväxtföretag inom life science. Initiativet kommer 
från Astra Zeneca som ville öppna upp sina lokaler för 
småföretag, och dela med sig av sin expertis. I boken 
Öppen innovation i en nätverksbaserad ekonomi. Fallet 
Astra Zenecas Bioventurehub (Studentlitteratur, 2019) 
delar författarna med sig av sina lärdomar. De ser ett stort 
värde i industribaserade initiativ för att bygga samverkan 
och generera innovationskraft. Remneland Wikhamn och 
Styhre pekar också på svårigheter. De menar att den här 
typen av innovationsplattformar kräver såväl entreprenör-
skap och visioner, som praktisk lednings- och administra-
tionsförmåga. [åk]

Boyan Jovanovic  har tilldelats det 24:e Global Award for Entre-
prenurship Research.

bild: Sören A
ndersson

mindre företag i Sverige och Finland 
ska få hjälp med nätverkande och 
digitalisering inom projektet BID4E.

Källa: Mittuniversitetet
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När kunskap är hårdvaluta blir det allt vikti-
gare att behålla och attrahera nyckelanställda. 
Monia Lougui intresserar sig för anställdas 
rörlighet, och vad som händer när företag köps 
upp eller avvecklas. Hon finner att många ser 
egenföretagande som en ny karriärväg.

monia lougui har lagt fram doktorsavhand-
lingen In Search for Greener Grass: Employee 
mobility, self-employment and career choices 
in the wake of consolidation. Den bygger på 
scb-data över kunskapsintensiva företag.

– Jag har studerat anställdas rörlighet i sam-
band med uppköp och nedläggning av företag. 
Mitt fokus ligger på deras benägenhet att star-
ta eget, och hur deras erfarenheter värderas på 
arbetsmarknaden, säger Lougui.

Monia Louguis forskningsintresse väcktes 
av en studie där svenska, nystartade företag 
inom informations- och kommunikations-
teknologi ingick. Den visade ett förlopp där 
företagen drog igång, växte och sedan blev 
uppköpta – ofta av utländska bolag. I samband 
med det förändrades kulturen i företagen.

– Jag började fundera över vad som hän-
der med individerna som har varit anställda 

i företagen, och bidragit till tillväxten. Använ-
der de sin kunskap till att starta nya företag? 
Entreprenörskap är inte bara en alternativ kar-
riär, utan även ett sätt att sprida kunskap och 
utveckla den vidare.

Louguis forskning visar att sannolikheten 
för att individer ska lämna sin anställning och 
starta eget, ökar i samband med uppköp och 
fusioner. Incitamenten till egenföretagande 
påverkas då av både push- och pull-faktorer.

En push-faktor driver individen mot egen-
företagande. Det kan handla om att hen inte 
längre trivs när två verksamheter slås ihop 
och företagskulturen förändras. Pull-faktorer 
handlar om att individen självmant väljer att 
satsa på entreprenörskap. En möjlig sådan 
faktor är att företaget lägger ner en viss del av 
verksamheten för att fokusera på andra delar. 
Anställda som tidigare har jobbat där har spe-
cialistkunskap, och ser egenföretagande som 
en möjlighet att fortsätta arbeta inom samma 
område.

Pull-faktorerna visade sig vara viktigast, 
något som förvånade Monia Lougui.

– Jag trodde att push-faktorerna skulle vara 
starkare. Många arbetsgivare lägger stor vikt 

vid att minska faktorerna som driver anställda 
till att lämna företaget och starta eget. Men 
min forskning visar alltså att de attraherande 
faktorerna, exempelvis nya möjligheter som 
öppnas upp på marknaden, är viktigare, säger 
Lougui.

de förhållanden som råder när ett nytt 
företag startas påverkar grundarteamets 
sammansättning. Teamen tenderar att bli 
mer heterogena om push-faktorer råder, till 
exempel om den tidigare arbetsgivaren ska 
lägga ner verksamheten. Då finns en bredare 
rekryteringsbas, med olika kompetenser och 
demografiska bakgrunder.

– Det entreprenöriella teamet brukar bli mer 
homogent när grundaren lämnar en anställ-
ning för att starta eget. Det verkar inte vara 
ett medvetet val, utan är snarare en effekt av 
entreprenörens begränsade nätverk.

Att ha erfarenheter som egenföretagare 
leder till en viss positiv värdering på arbets-
marknaden.

– Jämfört med arbetslöshet är det definitivt 
mer positivt att ha drivit ett eget företag. Men 
att ha startat eget ett flertal gånger kan ha en 
negativ effekt på framtida lönen. Effekten 
minskar om företagen har startats inom olika 
branscher.

– En annan fördel är att en större andel får 
en chefsposition om de återvänder till en tra-
ditionell anställning, jämfört med dem som 
inte har verkat som entreprenörer.

en entreprenör  som återvänder till en 
anställning kan också förvänta sig en löne-
ökning, om än en blygsam sådan.

– Att starta eget är en alternativ karriär om 
företaget där man är anställd läggs ner. Indi-
vider som sedan återgår till anställning får en 
marginell löneökning. Det blev jag också för-
vånad över, jag hade förväntat mig en mycket 
högre lönepremie. Men det visar att om man 
vill främja egenföretagande bör man fokusera 
på andra argument än ekonomiska fördelar.

Avhandlingen är en sammanläggning av 
fyra artiklar. En av dem handlar om hur topp-
chefer agerar i samband med uppköp.

– Ofta vill man behålla de högsta cheferna, 
men den ökade rörligheten bland anställda 
innefattar även dem. Uppköp och fusioner 
ökar friktionen mellan toppchefer, och teamet 
blir inte lika sammanhållet. Det kan resultera i 
att cheferna lämnar företaget.

– Om mångfalden i ledningsgruppen är 
stor i ett företag, ökar sannolikheten för att 
cheferna lämnar företaget inom två år, säger 
Monia Lougui.

kontakta monia.lougui@indek.kth.se

Starta eget lockar
när företag köps upp
text åse karlén

Monia Lougui har disputerat 
på KTH. Nu forskar hon om 
arbetsmarknadsrelaterade 
frågor på Ratio.

bild: Privat
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På 1600-talet bildades en finansiell bubb-
la kring tulpanlökar i Nederländerna. 1929 
kraschade börsen på Wall Street. Och 2008 gick 
investmentbanken Lehman Brothers i konkurs. 
Historien är fylld av ekonomiska kriser. Frågan 
är om vi kan lära oss något av dem?

9 maj föreläste ekonom-historikern Lars 
Magnusson på Estrad. Titeln på hans före-
läsning var ”Från tulpanbubblan till dagens 
finanskrascher: Vad kan vi lära av historien?”

– Om det var alldeles klart vad finanskra-
scher är, skulle jag inte stå här i dag. Vi skulle 
inte ha något att diskutera, för finanskrascher-
na skulle ha varit avskaffade för länge sedan. 
Men nu är det inte så, inledde Magnusson.

Han utgick från sin bok Finanskrascher. Från 
kapitalismens födelse till Lehman Brothers 
(Natur och kultur, 2018). Den tar sin utgångs-
punkt i några relativt blygsamma krascher på 
medeltiden, och hämtar exempel från olika 
delar av världen fram till modern tid. Magnus-
son menar att det finns lärdomar att dra, även 
om det är mycket svårt – för att inte säga omöj-
ligt – att förutspå framtida finanskrascher.

– En del tycker inte att man behöver bry sig 
om det här med krascher, men jag anser att 
man måste det.

– Finanskrascher påverkar alla, inte minst 
entreprenörer som vill bygga ut sin verksam-
het. Plötsligt finns inget kapital att låna. Och 
om det finns pengar att låna är räntan skyhög. 
Det blir en sorts hjärtinfarkt i systemet, sa Lars 
Magnusson.

På 1980- och 1990-talen trodde många 
framstående ekonomer att genomgripande 
finanskrascher hörde till historien. De hade 
fel, vilket vi märkte senast 2008 när Lehman 
Brothers kraschade.

Magnusson menar att vi fortfarande lever i 
sviterna efter den krisen. Den började som en 
bubbla inom fastighetsmarknaden, men även 
andra marknader var inblandade. Och det 
handlade inte bara om usa, fenomenet fanns 
också i Europa. Magnusson anser att värde-
ringar, flockmentalitet och annat mänskligt 

beteende är en förklaring till att 
vi återkommande bygger upp 
bubblor.

– Våra ”djuriska instinkter”, 
som Keynes kallade dem redan 
på 1930-talet, får oss att göra 
stora fel. Det kan handla om att 
någon är överentusiastisk inför 
en marknadsuppgång, och så 
hoppar alla andra på. Sedan, 
när marknaden ser sämre ut 
och någon börjar sälja – då gör 
alla andra det också. Tyvärr har 
ingen lyckats komma på ett sätt 
att stoppa detta flockbeteende, 
sa Lars Magnusson.

christina nyman, chefsekonom på Han-
delsbanken, var inbjuden att kommentera 
Lars Magnussons föreläsning. Hon har tidigare 
arbetat på Riksbanken och Konjunkturinstitu-
tet, och har lång erfarenhet av konjunkturana-
lys.

– I efterhand kan man se indikatorer, men 
kriser är svåra att förutspå, sa Nyman.

Finanskriser är svåra att förutspå

Professor Lars Magnusson, Uppsala universitet, föreläste om finanskrascher på Esbris Estrad.

vi gillar dig – gillar du oss?
Följ Esbri på Facebook, Twitter och Linkedin. Vi förser dig med senaste 
nytt från både Esbri och andra organisationer. Vi tipsar exempelvis om 
aktuella evenemang, artiklar, lediga tjänster, stipendier och annat kul som 
rör entreprenörskap, innovation och småföretagande. [åk]

esbrinytt

Hon berättade om hur central-
banker världen över resonerar och 
agerar för att mildra effekter av 
kriser. Det kan också handla om 
förebyggande arbete.

– Man bör passa på att laga 
taket när solen skiner, och inte 
vänta tills det börjar regna. Det 
är bättre att agera när ekonomin 
går bra än att vänta tills krisen är 
ett faktum. Väntar man kommer 
många människor i kläm, sa Chris-
tina Nyman.

Vill du se föreläsningen i repris? 
Du hittar den i sin helhet på  

www.esbri.se/webb-tv – tillsammans med 
hundratals andra filmer. Vi har lagt ut Estrad 
på webben sedan 2006.

missa inte nästa 

25 SEPTEMBER Niklas Elert och Mag-
nus Henrekson diskuterar hur vi kan 
stärka det europeiska entreprenör-
skapet. Föreläsningen genomförs 
under mässan Ekonomi & företag.

Delta på plats eller följ livesänd-
ningen, läs mer på www.esbri.se

Christina Nyman, chefsekonom på 
Handelsbanken, kommenterade 
föreläsningen.

text åse karlén  bilder viktor aronsson
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 frédéric delmar, verksam vid Emlyon 
Business School i Lyon, Frankrike, samt 
Lunds universitet, har valts till ”represen-
tative-at-large” på Academy of Manage-
ments entreprenörskapsdivision.

 Tillväxtanalys vetenskapliga råd har fått 
nya ledamöter. Två av dem är alexandra 
waluszewski som forskar om företags 
teknik- och kunskapsutveckling på Upp-
sala universitet, och martin andersson 
som forskar om näringslivsdynamik och 
urban ekonomi på Blekinge tekniska hög-
skola.

 mattia bianchi har utsetts till profes-
sor i företagsekonomi vid Handelshögsko-
lan i Stockholm. Han är kopplad till House 
of Innovation på samma lärosäte. Bianchis 
forskning handlar bland annat om öppen 
innovation och design thinking.

 Ännu en ny professor i företagseko-
nomi finns på Sten K Johnson Centre for 
Entrepreneurship vid Lunds universitet: 
diamanto politis. Hon intresserar sig 
för hur olika stödsystem runt universitet 
påverkar det entreprenöriella lärandet. 
Politis kollega jasna pocek ska, inom 
ramen för sin nya postdoktjänst, studera 
akademiskt entreprenörskap och entrepre-
nöriella ekosystem.

 ester barinaga, även hon verksam 
vid Sten K Johnson Centre for Entrepre-
neurship, Lunds universitet, har fått 8,9 
miljoner danska kronor från Danida för 
forskningsprojektet ”Community Curren-
cies: Grassroots Financial Innovations for 
Inclusive Economic Growth”.

 Nord University i Norge har knutit till 
sig ulla hytti som gästprofessor på 20 
procent. Hon är till vardags verksam vid 
University of Turku.

 Iva har valt in 18 nya ledamöter, bland 
andra forskarna jan jörnmark, Göte-
borgs universitet, robin teigland, Chal-
mers, och fredrik heintz, Linköpings 
universitet.

 anna essén, Handelshögskolan i 
Stockholm, johan frishammar, Han-
delshögskolan i Stockholm och Luleå 
tekniska universitet, och javier cenamo, 
Lunds universitet, har fått 4,2 miljoner kro-
nor från Familjen Kamprads stiftelse. De 
ska studera hur digitala plattformar kan 
förbättra äldres hälsa.

 Esbris vd magnus aronsson har till-
delats ett Changemaker Award för Esbris 
mångåriga samarbete med den internatio-
nella forskargruppen Diana Project.

titel Services, Experiences 
and Innovation. Integrating 
and Extending Research
redaktörer Ada Scupola 
& Lars Fuglsang
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78811-429-5

Hur smakar kaffet? Vilken känsla får du i 
en spelvärld på nätet? Och vad fångar ditt 
intresse på ett nytt resmål? Människor vill i 
allt högre grad investera i upplevelser, menar 
författarna till Services, Experiences and Inno-
vation. Integrating and Extending Research. 
De konstaterar att innovationsforskningen 
har börjat skifta fokus, från produkter till 
tjänster. I boken, som har många nordiska 
bidrag, presenteras nya rön från olika delar 
av upplevelseindustrin. Ett kapitel handlar 
om hur anställda i turistföretag kan addera 
värde till upplevelsen. I ett annat kapitel 
diskuteras hur interaktionen mellan män-
niska och maskin kan förbättras när allt fler 
tjänster görs digitala. Exempel hämtas från 
Danmark, Estland, Slovenien, Italien, Korea 
och många andra länder. Redaktörer är Ada 
Scupola och Lars Fuglsang. [åk]

personnytt boktips

titel Beyond Technonationa-
lism. Biomedical Innovation 
and Entrepreneurship in Asia  
författare Kathryn C 
Ibata-Arens
förlag Stanford 
University Press
isbn 978-15036-0547-3

Biomedicin, som omfattar biologiska läke-
medel, gen- och stamcellsterapier och medi-
cinsk utrustning, är en av världens snabbast 
växande industrier. Därför har många stater 
som mål att bli världsledande. Kathryn C 
Ibata-Arens studerar fyra länder i Asien 
som valt likartade strategier: Kina, Indien, 
Japan och Singapore. I boken Beyond Tech-
nonationalism. Biomedical Innovation and 
Entrepreneurship in Asia föreslår hon ram-
verket ”networked technonationalism” för 
att förklara hur stater som varit fundamen-
talistiskt nationalistiska i sitt sätt att bedriva 
utvecklingsarbete, samtidigt har dragit fördel 
av globala nätverk för investeringar och 
entreprenöriell aktivitet. Strategin har lett till 
den relativa framgången i Asien som, enligt 
författaren, är på väg att bli centrum för till-
växten inom biomedicin. [af]

I dag vill alla policymakare stötta innovations-
processer. Men hur gör man det på bästa sätt? 
Susana Borrás och Charles Edquist synar policy- 
instrument kopplade till innovation i en ny bok.

problemet med många  befintliga inno-
vationspolicyer är att de fokuserar på några 
delar av innovationssystemet, och missar hel-
heten. Det skriver Susana Borrás och Charles 
Edquist i Holistic Innovation Policy. Theoretical 
Foundations, Policy Problems, and Instrument 
Choices.

En holistisk innovationspolicy förutsätter att 
man förstår innovationsprocesser i en större 
kontext, anser de. Enstaka satsningar i syfte 
att boosta ekonomisk tillväxt, socioekonomisk 
utveckling eller energitillgång i städer, är inte 
tillräckliga.

Borrás och Edquist levererar inga färdiga 
lösningar, utan går i stället igenom olika 
policyområden som har stark koppling till 
innovation: kunskapsproduktion och FoU, 
utbildning, upphandling, entreprenörskap 
och intraprenörskap, lagar och institutioner, 

Helhetssyn fångar innovationen 

samt offentlig finansiering av innovationer i 
tidiga stadier.

Författarna vänder sig främst till akademi-
ker och policymakare. Boken har isbn 978-0-
19-880980-7 och har getts ut av Oxford Univer-
sity Press. [åk]
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titel Transformational 
Entrepreneurship Practices. 
Global Case Studies
redaktörer Gideon Maas  
& Paul Jones
förlag Palgrave Macmillan
isbn 978-1-137-35406-8
 

Transformational Entrepreneurship Practices 
handlar om att ingen region eller nation är 
den andra lik. Därför är det lönlöst att leta 
efter patentlösningar för entreprenörskap. 
Författarna slår fast att entreprenörskap kan 
spela en viktig roll i den socioekonomiska 
utvecklingen, men då krävs en balans mellan 
insatser som stöttar lokalt entreprenörskap 
och förändringar på samhällsnivå. För att 
hitta balansen kan man ta lärdom av insatser 
från olika håll. Boken innehåller fallstudier 
från Australien, Ghana, Kenya, Sydafrika, 
Malaysia och Storbritannien. Fallstudierna 
bidrar med olika infallsvinklar på entrepre-
nörskap: sociala aspekter, genusstrukturer, 
problemlösning i samverkan mellan akademi 
och privat sektor, samt entreprenörers starka 
drivkraft. Redaktörer är Gideon Maas och 
Paul Jones. [åk]

titel Handbook of Research 
on Elderly Entrepreneurship
redaktör Adnane Maâlaoui 
förlag Springer
isbn 978-3-030-13333-7

Med ålder kommer visdom. Studier visar att 
äldre människor fattar mer genomtänkta 
beslut än yngre. Ändå vittnar många om att 
de åldersdiskrimineras av rekryterare. I jobb-
annonser efterfrågas erfarenhet – men det 
verkar bara gälla till en viss gräns. Hur är det 
då med seniora entreprenörer? Möter även 
de ålderism? Är de en kraft att räkna med? 
Adnane Maâlaoui är redaktör för Handbook 
of Research on Elderly Entrepreneurship. 
Han har samlat bidrag från internationella 
forskare som delar med sig av sin kunskap på 
området. Malin Brännback och Alan Carsrud 
diskuterar hur äldre människors bakgrund 
och självuppfattning påverkar deras syn på 
entreprenörskap. Monika E von Bonsdorff, 
Jukka Lahtonen, Jan von Bonsdorff och Elina 
Varamäki bidrar med ett kapitel om åldrande 
entreprenörers exitplaner. [åk]

titel Creating Economy. 
Enterprise, Intellectual Property, 
and the Valution of Goods
författare Barbara Townley, 
Philip Roscoe & Nicola Searle
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-879528-5

Kreativitet har blivit hårdvaluta. Konstnä-
rer hyllas som vårt århundrades främsta 
entreprenörer, och policymakare vurmar för 
kulturella och kreativa näringar. Hur kan vi 
förstå den här utvecklingen – vad finns det 
egentligen för ekonomi i kreativitet? Barbara 
Townley, Philip Roscoe och Nicola Searle tar 
avstamp i immaterialrätten för att förklara 
kreativa företags kärnvärden. Boken Creating 
Economy. Enterprise, Intellectual Property, 
and the Valution of Goods baseras på studier 
av Storbritanniens kreativa industrier. Förfat-
tarna ser immaterialrätten som en slags klis-
ter. Det håller sektorn, som till stor del utgörs 
av egenföretagare, mikroföretag och mindre 
verksamheter, samman. Immaterialrätten 
hjälper företag att hantera risk, avgöra vad 
som är värdefullt, skapa intäkter och skydda 
framtida vinster. [åk]

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

Trevlig sommar! På www.esbri.se finns 
artiklar och webb-tv som räcker ända till i höst.

Evenemangstips Grön omsorg gör gott
Grön omsorg bedrivs ”med hjärta och kropp”. Den 
stora utmaningen är att få lönsamhet i verksam-
heten – ibland jobbar entreprenörerna ideellt. Det 
konstaterar Katarina Pettersson och Malin Tillmar i 
rapporten Att jobba med hjärtat – En studie av grön 
omsorg ur genus- och entreprenörskapsperspektiv 
(SLU Framtidens djur, natur och hälsa, rapport nr 3, 
2019). Grön omsorg handlar om att använda lant-
gårdars djur, trädgårdar, skog och landskap för att 
främja människors hälsa och livskvalitet. [åk]

Ladda ner rapporten på www.slu.se

Seniorer still 
going strong
Starka, riskvilliga och välmående. Det är 
bilden av Sveriges seniora företagargarde 
som tecknas i rapporten Äldre som företa-
gare – finns de? (Entreprenörskapsforum, 
2019). Författarna Carin Holmquist och 
Elisabeth Sundin visar att den ålders-
grupp som har högst andel företagare är 
66–70-åringar – 13 procent i denna grupp 
har ett företag. Motsvarande siffra för 
åldersgruppen 26–30 år är mindre än fyra 
procent. Holmquist och Sundin ser en out-
nyttjad potential i äldres företagande, och 
menar att fler stödinsatser skulle kunna 
riktas mot seniorer. [åk]

Ladda ner rapporten på
www.entreprenorskapsforum.se
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»Mer utbildning och riskkapital
  till utvecklingsländer«

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

mikrofinansfonder är i dag populärare än 
någonsin. De attraherar miljarder från svenska 
institutioner och sparare – trots att forskare 
inte har kunnat stärka mikrofinansieringens 
nytta. Svenska investerare erhåller hög avkast-
ning på dessa investeringar, men resultatet för 
den fattiga entreprenören blir i slutändan gan-
ska magert. Tillväxten uteblir ofta. Det finns 
därför skäl för politiker och beslutsfattare att 
fundera på om andra insatser och priorite-
ringar krävs för att skapa en mer rättvis värld, 
där fler människor ges rimliga förutsättningar 
för att lyckas.

Muhammad Yunus, grundare av Grameen 
Bank och mottagare av Nobels fredspris 2006, 
liknade en gång människor i fattigdom vid 
bonsaiträd. Han menade att om ett bonsai-
träd inte växer, är det inte fel på fröet – det är 
jordmånen som är otillräcklig. I en studie som 
jag har publicerat ihop med Alex McKelvie i 
International Small Business Journal visar vi 
på hur jordmånen, exemplifierad genom 
dålig ekonomisk läskunnighet och bristande 
formell utbildning, i hög grad påverkar mikro-
finansieringens möjligheter till framgång. Den 
ofta låga utbildningsnivån blir själva akilles-
hälen för mikrofinans.

ekonomisk välfärd i mer utvecklade länder 
bygger inte heller på mikrofinans, utan på att 
talangfulla småföretagare och entreprenörer 
ges bättre grundförutsättningar att växa och 
bli både nationellt och internationellt fram-
gångsrika. Trots den uppenbara insikten ute-
blir ofta insatser mot denna företagsgrupp i 

Fler debattartiklar finns på www.esbri.se/debatt
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Pontus Engström

utvecklingsländer, även om statliga utveck-
lingsfinansiärer önskar sätta små och mellan-
stora företag i fokus.

För att möjliggöra och stötta privata inves-
teringar i mindre företag i utvecklingsländer, 
behövs nya metoder och processer. I dag nås 
detta segment främst genom utlåning eller 
bidrag. Lån blir dyra för det lilla företaget, med 
räntor på över 20 procent. Och ett lån som inte 

Pontus Engström är affilierad forskare vid House of Innovation, Handelshögskolan i 
Stockholm. Han disputerade 2016 och forskar om den informella sektorn och entreprenörskap 
i utvecklingsländer. Pontus är medgrundare till MTI Investment AS som investerar i mindre 
företag i Tanzania. Han nås på pontus.engstrom@hhs.se

betalas tillbaka kan riskera bolagets framtid. 
Bidrag kräver mycket kunskap om hur ansök-
ningar skrivs. De är tidskrävande, rapporte-
ringstyngda, förknippade med förpliktelser  
 – och dessutom svåra att få.

Här behövs i stället private equity, men då 
det är nästan lika krävande och kostsamt att 
finansiera ett företag med en omsättning på 
100 000–200 000 dollar som ett bolag som 
omsätter 3–4 miljoner dollar, uteblir ofta inves-
teringarna. Miniminivån kan vara 3–5 miljoner 
dollar för ett maximalt ägande om 20–30 pro-
cent, vilket blir omöjligt för ett mindre bolag.

trots insikten om att utbildning och finan-
siering av småföretagande är nyckeln för att 
bekämpa fattigdom, är insatserna fortsatt 
blygsamma och oproportionerligt fördelade. 
Bonsaiträdet får helt enkelt inte den näring 
det kräver.

Enbart under 2019 är Sidas biståndsram 51 
miljarder kronor för insatser som förbättrar 
människors livsvillkor. Av dem går 5 procent 
till utbildning. Till finansiering av företagande 
har systerorganisationen Swedfund under 
sammanlagt 40 år investerat 5 miljarder kro-
nor, vilket har skapat 167 000 arbetstillfällen. 
Förslagsvis skulle våra politiker kunna över-
väga en omfördelning av bidragen från Sida till 
Swedfund, och i regleringsbrevet öka kravet på 
utbildningsinsatser.

Pontus Engström
HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM


