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Kulturella skillnader
		 mindre än man tror

är din ingång till forskningsfältet entreprenörskap, innovation
och småföretagande.
Tidningen fungerar som en länk mellan forskare och
allmänhet genom att sprida aktuella forskningsresultat
utanför akademin. Entré ges ut av Esbri, med stöd från
Tillväxtverket och Vinnova. Den kommer ut med fyra
nummer per år. Prenumerationen är kostnadsfri. Vill du
adressändra, anmäla en ny prenumerant eller tipsa om
forskning vi bör uppmärksamma? Kontakta oss.

		
		

ansvarig utgivare Magnus Aronsson
redaktörer Jonas Gustafsson [jg], Åse Karlén [åk]
upplaga 16 000 ex issn 1650-1691
skribenter Christina Eriksson, Anna-Karin Florén,
Maria Marathon Sjöberg, Paul Steen
omslagsbild Istockphoto
design BrunzellDesign.se
tryck Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB
341

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

Företag föder företag
Spin-outs klarar sig bättre än spin-offs,
visar Apostolos Baltzopoulos.
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Redaktionen ansvarar ej för obeställt
material. Citera oss gärna men ange källan.

Ellinor Torsein betonar vikten
av det personliga mötet.
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Staden har förenat det bästa av
två världar, konstaterar Helena Eriksson.
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»Vi har en omvänd brain drain«
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ledaren

49%

av de 1 029 Samhallsanställda som rekryterades
av andra arbetsgivare förra
året, fick jobb i ett företag
med högst 20 anställda.
Källa: Samhall

När arbetet blivit
ett självändamål

Flyttfåglarna
behövs
som Sverige är export oerhört viktigt. Därför behövs mer kunskap om
hur företag kommer ut på den globala marknaden.
I detta nummer av Entré hittar du tre artiklar som bygger på ny forskning inom detta
område. Läs bland annat om Ellinor Torseins
respektive Daniel Tolstoys avhandlingar som
tar upp olika aspekter av internationalisering.
Ett gemensamt resultat i båda är att nätverk
och personliga relationer är centrala i företagarens internationaliseringsarbete. Utan kontakter och personkemi blir det inga affärer.
Den tredje artikeln är porträttet på professor
AnnaLee Saxenian från University of California, Berkeley. En stor del av hennes forskning
har handlat om invandrarnas betydelse för
utvecklingen av Silicon Valley. Först startade
och byggde de företag i Silicon Valley, sedan
tog de med sig kunskapen till de länder de
utvandrat ifrån och skapade företag även där. I
många fall har migrationen lett till samarbeten
som är fruktbara för båda regionerna.
Den cirkulation av erfarenheter och
kompetens som Saxenian beskriver är något
vi i Sverige borde fundera mer på. Hur tar
vi vara på de språkkunskaper, nätverk och
kulturkompetens som svenskar med utländsk
bakgrund har? Kompetensen kan vara till
stor nytta för internationaliseringssatsande
företag. Detta skrev vi också om i förra numret
av Entré. Missade du det kan du hitta artiklarna på www.esbri.se/utland Där finns även
referat, boktips och webb-tv om företagare
med utländsk bakgrund.
Till sist vill jag puffa för årets Sweden-u.s.
Entrepreneurial Forum som genomförs i slutet
av oktober. Mer information finns på webben:
www.esbri.se/sweden-us
för ett litet l and

Sveriges två största politiska partier gör båda
anspråk på titeln ”arbetarparti”. Och även
bland deras kollegor i riksdagen är det populärt att tala om vikten av att ”skapa fler jobb”.
Roland Paulsen kallar denna fixering ”absurd”.
Hans bok Arbetssamhället – Hur arbetet överlevde teknologin (Gleerups, 2010) handlar om
vad som händer i ett samhälle där arbetet har
blivit ett självändamål. Paulsen argumenterar
att behovet av arbete aldrig har varit mindre
än i dag. Ökad specialisering, effektivare organisering och tekniska innovationer har mer än
femdubblat produktiviteten. Detta har dock
inte medfört att vi arbetar fem gånger mindre
– i själva verket har arbetstiden varit relativt
konstant. Enligt författaren upprätthåller
vi konsumenter arbetssamhället genom att
köpa sådant som vi tidigare inte haft behov
av. I boken diskuterar han bland annat Platons
och Aristoteles arbetsavsky, dagens syn på
arbete som en rättighet och kopplingen
mellan arbete och hälsa. Slutligen introducerar
Paulsen begreppet ekoaktivism: En släkting
till ekobrottslighet som är mycket utbredd och
kanske därför anses som något mer rumsren.
En ekoaktivist begränsar sitt deltagande i den
samhällsekonomiska produktionen och
konsumtionen, ibland omedvetet. Ett exempel är fildelning av upphovsrättsskyddat
material. [åk]

Ofta pratar man om att små och nya företag
är överlägsna när det gäller att skapa nya
arbetstillfällen. Fel, säger Magnus Henrekson
och Dan Johansson. De har gjort en metaanalys av befintlig, empirisk forskning och
finner att de viktigaste jobbproducenterna
är de så kallade gasellföretagen. Gaseller är
särskilt snabbväxande företag som ofta, men
inte nödvändigtvis, är små och unga. Man
skulle kunna tro att de är vanligast inom högteknologiska branscher, men så är inte fallet
enligt författarna. Gasellföretagen återfinns
inom alla industrier. Möjligen är de lite vanligare inom tjänstesektorn. Henrekson och
Johansson har publicerat artikeln Gazelles as
job creators: a survey and interpretation of the
evidence i Small Business Economics (nr 2,
vol 35, 2010). [åk]

kontakta roland.paulsen@soc.uu.se

kontakta magnus.henrekson@ifn.se

Gaseller skapar
flest nya jobb

Det kreativa elementet i kreativ
förstörelse riskerar att försvinna
Ylva Hasselberg, ekonomhistoriker vid Uppsala universitet, i boken Vem vill leva i kunskapssamhället
(Gidlunds, 2009)

Trevlig läsning i höstmörkret,

Magnus Aronsson
VD ESBRI

www.esbri.se
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Kulturella skillnader
mindre än man tror
En bra kommunikation och goda personliga relationer är nycklar
till framgångsrika affärsförhandlingar med internationella kunder. Och helst ska man mötas ansikte mot ansikte. Det här gäller
i både Norge och Spanien, visar Ellinor Torsein som har studerat
hur svenska företagare förhandlar med andra länder.
text maria marathon sjöberg bild johanna flemström

Ellinor Torsein har undersökt små och medelstora, svenska företags
affärsrelationer med norska och spanska
kunder.
– Jag ville identifiera kulturella skillnader
i deras förhandlingsbeteende. Jag hittade
områden som jag tyckte borde studeras mer
– bland annat kulturell distans. Eller psykisk
distans, som det också kallas. Det handlar
om att vi känner vi oss lite mer hemma i vissa
kulturer, medan andra känns mer avlägsna,
säger Torsein.
Hon utgick från en existerande modell
som bygger på fyra kritiska faktorer vid internationella förhandlingar: kommunikation,
personliga relationer, beslutsfattande och
formaliteter/normer. Ellinor Torsein genomförde sedan kvalitativa djupintervjuer med
25 svenska företagare som gjorde affärer med
Norge, ett land som anses ligga nära Sverige
kulturellt sett, och/eller Spanien, där de kulturella skillnaderna anses vara större.
Men det visade sig att skillnaderna inte var
så stora. Själva grunden för lyckade affärsförhandlingar var gemensam för både Spanien och Norge.
– Genomgående var att affärer baseras på
ekonomie doktor
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personliga relationer. Det läggs lika stor vikt
vid personliga relationer i båda länderna. De
eventuella problem parterna stöter på, och
graden av smidighet, beror till väldigt stor
del på hur bra de kan kommunicera med den
andra parten och hur goda relationerna är. En
av respondenterna sa till och med: ”Produkter
skapar inga affärer – bara personliga relationer
gör det”.

hitta gemensamma beröringspunkter, gemensamma intressen.
– Att lära känna varandra på ett personligt
plan är viktigt. Att vara en god lyssnare och
inge förtroende, samarbeta och vara dedikerad
uppgiften. Att visa att man vet vad man pratar
om och att man kan sina saker, att hålla löften.
När det blir problem är det viktigt att man tar
tag i dem på en gång och inte drar ut på saker
och ting, säger Ellinor Torsein.
undersökning handlade om
att ta reda på graden av anpassning i internationella affärsförhandlingar. Enligt den gängse
normen är det den säljande parten som besöker kunder i ett annat land som har krav på sig
att anpassa sig till seder och bruk där.
– Jag trodde att respondenterna skulle
anpassa sig genom att försöka vara som motparten enligt den kulturella stereotypen, men
de allra flesta svarade att de framför allt var
sig själva och försökte lära känna motparten
som individ. Det är individens behov man ska
möta.
– De här personerna arbetade också internationellt och var vana vid att interagera med
människor från många olika kulturer. Man kan

en del i torseins

Produkter skapar inga
affärer – bara personliga relationer gör det
För att skapa goda relationer krävs god kommunikation och framför allt kontakt. Oavsett
om respondenterna gjorde affärer i Norge eller
Spanien var det viktigt att avsätta mycket tid
för att mötas, ansikte mot ansikte.
– I stället för att fokusera på vilken kultur
motparten kommer ifrån bör den säljande
parten se personen som en individ. Försöka

www.esbri.se

Han blev chockad när
han såg att alla hans
spanska kunder kom i
kostym och slips
säga att de hade lärt sig någon sorts kultur som
är gemensam för dem som arbetar internationellt.
Generellt anpassade sig svenskarna genom
att klä sig striktare i Spanien. Där är det vanligare med formell klädsel även vid informella
möten.
– En av respondenterna berättade hur han
klätt sig i lediga kläder när han skulle gå med
sina affärspartners på en fotbollsmatch. Han
blev chockad när han såg att alla hans spanska
kunder kom i kostym och slips!
i norge är den informella klädseln vanligare
och det händer att norska affärspartners kommer till möten i lusekofta. Däremot berättade
många respondenter att det är viktigt att inte
prata om fel saker med de norska kunderna.
Valjakt, lillebror-storebrorssyndromet och
Andra världskriget är några av de bannlysta
ämnena. I samtal med spanjorerna bör man
vara försiktig med att prata politik och religion. Däremot kan fotboll vara ett samtalsämne
som förbättrar relationen.

kontakta ellinor.torsein@handels.gu.se
Företagsekonomen Ellinor Torsein har lagt fram sin avhandling International Business Negotiations – Cultural Distance and
Adaptation. Swedish Businessmen Negotiating with Norwegian and Spanish Counterparts vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Simuleringar
slipar studenter

Homosociala nätverk
hindrar regional tillväxt

Tre huvudsakliga
tillväxttyper

Affärssimuleringar är ett bra sätt att träna studenter i att leda småföretag. Det ger ett mer
studentorienterad lärande jämfört med de utbildningsmodeller som i dag dominerar på universitet
och handelshögskolor. Det kommer Jonas Gabrielsson, Joakim Tell och Diamanto Politis fram till
i Business simulation exercises in small business
management education: using principles and ideas
from action learning (Action Learning: Research &
Practice, nr 1, vol 7, 2010). Författarna menar att
simuleringar på ett effektivt sätt sammanväver
teori och praktik. I artikeln konstaterar de att den
här typen av aktionsbaserat lärande kan fungera
som en bro mellan den skyddande verkstaden
skolan, och den mer kaotiska och komplexa tillvaro som det innebär att ”i verkligheten” leda ett
bolag. Studenterna får en mer greppbar och handlingsorienterad kunskapsrepertoar. [jg]

När man i Värmland utarbetade en regionalpolitik
för åren 2004–2007 var det framför allt manliga
nätverk som fick ha ett ord med i laget. Kvinnodominerade nätverk hamnade i skymundan. Det
konstaterar Gunnel Forsberg och Gerd Lindgren,
redaktörer för Nätverk och skuggstrukturer i
regionalpolitiken (Karlstad University Press,
2010). Tillsammans med en forskargrupp
bestående av sociologer och kulturgeografer diskuterar de framväxten av programmet ”Hållbar
värmländsk växtkraft”. De menar att det i skuggan av formella strukturer finns mäktiga nätverk,
exempelvis Frimurarna och Rotary. I och med
Sveriges medlemskap i EU har de regionala nätverken fått ökad betydelse. Problemet är att de i
många fall exkluderar kvinnor. Därför gick man i
Värmland miste om viktig tillväxtpotential, anser
författarna. [åk]

Företagstillväxt är ett begrepp som länge har
intresserat såväl praktiker som policymakare och
forskare. Studierna på området är många, ändå
har forskningen utvecklats långsamt. Det menar
i alla fall Alexander McKelvie och Johan Wiklund
i Advancing Firm Growth Research: A Focus on
Growth Mode Instead of Growth Rate (Entrepreneurship Theory and Practice, nr 2, vol 34,
2010). De konstaterar att tillväxtforskarna oftast
uppehåller sig vid frågan kring hur mycket företag
växer, när de kanske snarare borde fråga sig hur
företag växer. Efter en genomgång av befintlig
tillväxtlitteratur föreslår artikelförfattarna att
forskningen bör fokusera på tre huvudsakliga
typer av tillväxt: organisk tillväxt, förvärvstillväxt
och hybrider däremellan. Det skulle öka förståelsen för fenomenet tillväxt, både för forskare och
för praktiker. [jg]

kontakta jonas.gabrielsson@circle.lu.se

kontakta gerd.lindgren@kau.se

kontakta mckelvie@syr.edu

www.esbri.se
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Innovation möter
tradition i Halmstad
text jonas gustafsson bild ida lövstål

Helena Eriksson kan numera titulera
sig filosofie doktor i sociologi. Hon är
verksam vid Högskolan i Halmstad.
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Halmstad har lyckats förena det bästa av två
världar. Staden har varit öppen för influenser
utifrån, men samtidigt lyckats införliva det nya
i ett befintligt sammanhang.
– Det nya, innovativa och det traditionella
samexisterar, säger Helena Eriksson.
varit en stad i kris. Befolkningsutvecklingen är stadigt positiv, och nya
företag växer fram kontinuerligt. Det är just
det som gör staden till ett intressant studieobjekt enligt Helena Eriksson. Hon har lagt
fram avhandlingen Befolkning, samhälle och
förändring: Dynamik i Halmstad under fyra
decennier vid Lunds universitet. I den har
hon följt Halmstads utveckling från slutet av
1960-talet fram till 2006.
– Närmare bestämt har jag studerat hur förändringen i ett lokalsamhälle som Halmstad
kan förklaras utifrån dynamiken på arbetsmarknaden. Och hur det samspelar med
befolkningsutvecklingen. Jag har letat svar på
frågor som: Vilka aktörer driver olika processer?
Vilka perspektiv tar de i sin strävan att utveckla
regionen och den egna verksamheten?
– Det som är intressant med Halmstad är
att det inte är ett krissamhälle. Det har gjorts
många studier på samhällen som Malmö, som
har gått igenom stora förändringar på grund av
kriser. Halmstad har förändrats utan kris, säger
Helena Eriksson.

halmstad har aldrig

annat undersökt hur det gick
till när Högskolan i Halmstad etablerades. Det
skedde i samverkan mellan yttre och inre drivkrafter. En utbyggnad av den högre utbildningen var i full gång över hela landet. Samtidigt
fanns starka drivkrafter inom regionen som
ville att högskolan skulle bli verklighet. Ändå
tog det sin tid.
– Att starta högskolan var en lång process.
Det var ett fåtal tjänstemän inom kommun
och länsstyrelse som såg möjligheterna, och
kämpade hårt för att få hit högskolan. De hade
fångat upp att det pågick något nytt i samhället
och att man behövde agera för att inte riskera
att tappa strategiska beslutsfunktioner. Halmstad måste bli en del av kunskapssamhället.
Men utbildningarna på den nya högskolan skulle inte likna traditionella akademiska
utbildningar. De skulle vara moderna och på
samma gång passa in i lokalsamhället. Här
syns tydligt blandningen mellan det nya och
det gamla.
– Man skapade något nytt ur ett akademiskt
perspektiv, men såg samtidigt till att det passade in i lokalsamhället. I regionen fanns många
småföretag som var i behov av ny kompetens.
De ville ha ingenjörer. Men inte traditionella
civilingenjörer, utan något mittemellan: ingenjörer som jobbade mer konkret.
hon har bl and

vad har då högskol an spelat för roll i Halmstads utveckling? Ja, det är det svårt att säga
något närmare om, menar Eriksson. Utbildningsnivån i regionen har helt klart ökat, men
det kanske den hade gjort ändå. Samma sak
gäller företagandet. I dag finns en hel del kun-

www.esbri.se

skapsföretag i området, men de kanske hade
funnits även utan högskolan.
– Det är alltid svårt att dra den typen av
orsak/verkan-slutsatser. De tjänstemän som
drev frågan menar att Halmstad var ett u-land
när det gällde utbildning innan högskolan etablerades. En jämförelse med resten av Sverige i
dag visar i alla fall inga sådana tendenser.
också studerat hur det
gick till när glastillverkaren Pilkington etablerade sig i staden på 1970-talet. Alltså ungefär
samtidigt som högskolan kom dit. Den här
typen av förändringar är ofta beroende av hur
enskilda personer agerar.

helena eriksson har

Halmstad har
förändrats
utan kris
– Vilken inställning de här nyckelpersonerna
har till nya influenser spelar stor roll. I Halmstad har flera personer haft en positiv inställning till det nya, men samtidigt tagit vara på
det traditionella.
Halmstads befolkning har hela tiden ökat,
främst på grund av inflyttning.
– Tittar man närmare ser man att befolkningen speglar det som händer på arbetsmarknaden. När Pilkington kom dit ökade exempelvis
befolkningen markant, konstaterar Helena
Eriksson.
I sina studier har hon använt sig av statistik
från bland annat scb. Hon har också studerat
officiella dokument och gjort intervjuer med
personer som var med när det begav sig.

kontakta helena.eriksson@hh.se

Högskolan i Halmstad
får examinera doktorer
Högskolan i Halmstad får rätt att utfärda doktorsexamen. Det beskedet lämnade Högskoleverket i slutet av juni. Att examinera på forskarnivå innebär att högskolan nu självständigt
– utan hjälp från andra lärosäten med sådana
rättigheter – kan utbilda forskare och utfärda
doktorsexamen inom profilområdena informationsteknologi och innovationsvetenskap.
– Detta skrivs in i Hallands historia. Det är en milstolpe för oss och betyder så oerhört mycket för
vårt lärosäte, säger rektor Romulo Enmark. [jg]

Portvakter
behövs än i dag
I början av 1970-talet dök begreppet ”gatekeeper” upp inom den amerikanska FoUforskningen. Dessa teknologiska portvakter var
nyckelpersoner som hade koll på den senaste
externa utvecklingen, och som förmedlade
relevant information till sina kollegor på FoUavdelningen. I och med utvecklingen av internet
och den ökade tillgången till kunskap skulle man
kunna tro att portvakterna hade spelat ut sin
roll. Men så är inte fallet, menar Robin Teigland
som tillsammans med tre irländska forskarkollegor har skrivit How Internet technologies impact
information flows in R&D: Reconsidering the
technological gatekeeper. Artikeln har publicerats
i R&D Management (nr 4, vol 40, 2010). Även om
informationen finns där ute, är det inte alla FoUanställda som kan sortera, tolka och tillämpa
den. Portvaktsteorin är därför fortfarande aktuell, men i dag handlar det snarare om en grupp
specialister än en ensam individ. Någon ägnar
sig till exempel åt att finna ny teknik, en annan
är inriktad på att hitta lämpliga mottagare inom
den egna organisationen, och en tredje är speciellt duktig på att kommunicera teknologin till
FoU-avdelningen. [åk]

kontakta robin.teigland@hhs.se

Ta vara på
kulturkraften
I Kulturens kraft för regional utveckling (SNS
Förlag, 2010) skriver 22 praktiker och forskare
om kulturens betydelse för den regionala och
lokala utvecklingen. Redaktörer är Lisbeth
Lindeborg och Lars Lindkvist. I kapitlet Kreativa
skärningspunkter och entreprenörskap skriver
Lars Lindkvist om ön Furillen på Gotland, som för
bara ett tiotal år sedan var ett fallfärdigt fabriksoch skyddsområde med ett kalkbrott som
största tillgång. I dag är ön vida känd, faktiskt
världskänd i vissa kretsar. Här finns designhotell,
restaurang, bageri, konferensanläggning och
kulturcentrum. Allt startade när fotografen och
entreprenören Johan Hellström kom dit för tolv
år sedan för ett fotojobb, och ”blev kvar”. Det här
visar, menar Lindkvist, på kulturens kraft som
skapare av kreativa skärningspunkter. Som i sin
tur kan leda till utvecklingen av en plats eller
region. I ett annat kapitel använder Per Frankelius Dalhalla som exempel för att visa hur kultur,
natur och ekonomi hänger ihop. Några andra
kulturella exempel som tas upp är Norrlandsoperan i Umeå, Tensta Konsthall och Nordiska
Akvarellmuseet på Tjörn. [jg]

kontakta lars.lindkvist@lnu.se
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Filantropiskt
riskkapital
- En ny bransch tar form
text anna-karin florén bild anders kollberg
När det filantropiska riskkapitalet växte fram i
Europa under andra hälften av 00-talet, följde
doktoranden Lisa Hehenberger processen på
nära håll. I sin avhandling beskriver hon hur
föreningen EVPA, i kreativ konflikt med närliggande organisationer, skapade en helt ny
bransch.
år 2004 startar fem riskkapitalister föreningen European Venture Philanthropy Association (evpa) i England. Det ska leda till att ett
för Europa helt nytt affärsområde växer fram,
filantropiskt riskkapital.
De filantropiska riskkapitalisterna vill
bedriva aktiv välgörenhet. I stället för att bara
donera pengar, blir föreningens målsättning
att också bidra med kunskap. Med hjälp av
traditionella affärsmodeller för uppföljning
och utvärdering vill de lära välgörenhetsorganisationer och sociala företag att arbeta mer
effektivt.
Lisa Hehenberger har följt evpa:s arbete på
nära håll under fyra år. Resultatet av hennes
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studier presenteras i avhandlingen Field formation in the presence of diversity: a study of
the emergence and evolution of venture philanthropy in Europe.
I avhandlingen undersöker Hehenberger
evpa:s roll i att forma det nya affärsområdet.
Hon tar också i beaktande hur närliggande
verksamheter och organisationer har medverkat till detta.
– Jag var intresserad av att ta reda på när
och hur aktörerna börjar identifiera sig med
ett nytt affärsområde.
– De flesta studier som görs om framväxten
av nya branscher bygger på arkivmaterial. Jag
deltog vid konferenser och andra aktiviteter
som arrangerades av evpa. Genom att följa föreningens arbete kunde jag få med alla detaljer
av skeendet, säger Lisa Hehenberger.
hon ser skapandet av en ny bransch som en
entreprenöriell process och menar att det sker
i samspelet mellan individer, institutioner och
andra aktörer. Följaktligen bygger hon sin ana-

lys på en kombination av teorier om sociala
rörelser, som ser till kollektivets agerande, och
institutionsteori som belyser agerandet hos en
central aktör, i det här fallet evpa.
– Det kan inte vara möjligt att en individ
eller aktör förändrar en hel bransch. Genom
att kombinera teorierna kunde jag samtidigt
titta på hur föreningen förhöll sig till närliggande organisationer.
fasen av föreningens verksamhet saknade evpa egen identitet. Nästan
alla som var knutna till föreningen kom från
riskkapitalbranschen och identiteten var starkt
knuten dit. En egen identitet behövdes för att
skapa legitimitet kring den nya branschen.
– Diskussionerna handlade om hur man
skulle gå till väga för att stötta välgörenhetsorganisationer och sociala företag med både
kapital och kunskap. Andra viktiga frågor var
hur affärsmodeller kan användas för att utvärdera social vinst snarare än ekonomisk vinst,
säger Hehenberger.
i d e n i n l e da n d e

www.esbri.se

Innovation
med genustänk
Magdalena Petersson McIntyre beskriver i sin
bok Bara den inte blir rosa – Genus, design och
konsumtion i ett svenskt industriprojekt (Mara
förlag, 2010) hur Volvos konceptbil YCC växte
fram. Projektgruppen bestod av kvinnor och
bilen utvecklades med kvinnors önskemål i
fokus, även om den tänkta kunden lika gärna
kunde vara en man. Under arbetets gång ventilerades många föreställningar om vad som är
kvinnligt och manligt, och hur genusperspektiv
kan appliceras på nya produkter. Resultatet
blev en sportbil med en rad nytänkande tekniska lösningar, som väckte stor uppmärksamhet på mässor och i medierna. Den blev inte en
traditionell familjebil, inte heller söt och mysig.
Och definitivt inte rosa. [åk]

kontakta
magdalena.petersson-mcintyre@cfk.gu.se

hade, utan i vilken sektor man gjorde sina
investeringar, som barn, miljö, hälsovård eller
en specifik region.
I det tredje och sista skedet använder man
kontrasten mellan den egna branschen, filantropiskt riskkapital, och andra verksamheter
för att tydliggöra sin identitet.
– evpa går från att vara öppen i det första
skedet, till att sätta gränser gentemot andra
grupperingar i det sista, konstaterar Lisa
Hehenberger.

kontakta doclhehenberger@iese.edu

Svenska Lisa Hehenberger är filosofie doktor och verksam
vid IESE Business School i Barcelona, där hon också har lagt
fram sin doktorsavhandling.

evpa ansträngde sig för att få med andra med-

lemmar. Snart kom stora välgörenhetsorganisationer och stiftelser in i bilden.
Det gjorde att gränserna öppnades lite och
arbetet gick in nästa skede. Perioden präglades
av konflikter när aktörer med olika bakgrund
försökte komma överens om vilka metoder
man skulle använda. Konflikter som var nödvändiga för den kreativa processen, menar
Hehenberger.
– De gjorde att man till slut kunde enas
om ett ramverk och några primära metoder.
Metoderna blev en del av den gemensamma
identiteten, men också en gräns gentemot
närliggande verksamheter.
en ny bransch, filantropiskt riskkapital.
– Gränserna mellan välgörenhet och riskkapitalbranschen luckrades upp. Det var inte
längre lika viktigt vilken bakgrund en aktör

i processen uppstod

www.esbri.se

filantropiskt
riskkapital…
… är en översättning från engelskans venture
philanthropy. Begreppet blev populärt i slutet av
1990-talet när förmögna personer ville använda
kapital och erfarenheter från näringslivet till ett
aktivt engagemang i välgörenhetsorganisationer
och företag vars främsta mål är att skapa social
nytta. Filantropiska riskkapitalister vill maximera
den sociala vinsten, till skillnad från vanligt riskkapital där målet är finansiell avkastning.
De filantropiska riskkapitalisterna menar att
det finns likheter mellan att hitta rätt välgörenhetsorganisation att investera kapital i, och att
investera i vanliga företag. Därför kan den sociala
nyttan öka om man använder ett kommersiellt
synsätt i verksamheten.
Källa: Venture Philanthropy: En studie av filantropiskt
riskkapital i Sverige, Ebba Larsson och Isabel Savén
(Magisteruppsats, Uppsala universitet, 2009).

Utlandsexpansion
kan leda till bakslag
Den senaste utgivningen i serien Forskning i
Fickformat har titeln Globala från start. Småföretag med världen som marknad och är författad av Sara Melén. Skriften bygger på hennes
avhandling som Entré skrivit om tidigare (nr
3, 2009). Meléns forskning visar bland annat
att utlandsexpansion är en stor utmaning för
många småföretag, och att en alltför snabb
tidig expansion riskerar att ge bakslag i ett
senare skede. Det gäller alltså att skynda långsamt. Forskning i Fickformat är en vetenskaplig
skriftserie som ges ut av Handelshögskolan i
Stockholm och Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers, fyra gånger per år. [jg]

kontakta sara.melen@hhs.se

Lyckad invandring
skapar jobb
”Invandringen är en ekonomisk och mänsklig
potential som väntar på att utnyttjas om vi
kan lära av de goda exemplen”. Det skriver tio
svenska forskare i boken Lyckad invandring
(Fores, 2010). Redaktör är Martin Ådahl. Författarna menar att invandringens framgång
inte beror på vilka eller hur många som kommer – utan på hur de bemöts av myndigheter
och samhället i stort. Invandringen kan vara
positiv både för tillväxten och skapandet av
nya jobb, och boken lyfter fram flera exempel.
Ett handlar om hur småföretagartäta Gnosjö
sysselsätter praktiskt taget alla med utländsk
bakgrund som kommer till kommunen. Ett
annat exempel är bemanningsbranschen där
många företag kunnat expandera med hjälp av
invandrad arbetskraft. [åk]

kontakta brev@fores.se
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Nätverk avgörande för
internationell expansion
text & bild christina eriksson

tioner möts, skapas kreativa miljöer som kan
leda till oväntade vägval och nya affärsmöjligheter, säger Daniel Tolstoy.
nätverk ökar innovationstakten. Nätverkandet kan därmed vara
avgörande för en internationell expansion.
Kunskapsutbyten har en positiv effekt på nätverket och dess dynamiska struktur och kan
bidra till skapandet av ny kunskap.
– Mindre bioteknikföretag befinner sig ofta
i en tuff situation på en snabbrörlig marknad
med korta produktionstider och hård konkurrens från större företag. I snabba branscher där
företag har korta produktionscykler, kan internationella nätverk ha stor betydelse för tillgång
till kunskap och uppkomst av innovationer.
Studien visar också att kunskap från kundnätverket är värdefullt för skapandet av nya
kunskapskombinationer.
– Ett företag i undersökningen håller på att
utveckla ett stort och tungt diagnosverktyg för
läkemedelsindustrin. Genom marknadskontakter på den utländska marknaden upptäckte
de ny potential på konsumentmarknaden i
stället för bara hos sjukhus, som de först tänkt
inrikta sig på. Nu designar de om produkten
som ska testas på andra kunder.

g e n o m ko m b i n e r a d e

personlig interaktion ,

Kollektivt kunskapande ligger till grund för många innovationer och utlandsexpansioner, visar Daniel Tolstoys forskning.

I många företag är ny kunskap viktigt för att
generera affärer och expandera. För en lyckad
internationalisering måste företagen även
förnya kunskapen genom nya kombinationer.
Då kan entreprenöriella nätverk ha stor betydelse.
i avhandlingen International Entrepreneurship
in Networks – The Impact of Network Knowledge Combination on sme :s’ Business Creation
in Foreign Markets undersöker Daniel Tolstoy
kunskapskombinationer som uppstått till följd
av nätverkande, och som driver skapandet av
innovationer på utländska marknader.
– Nätverkande är en dynamisk process med
anpassade aktiviteter för att möta marknadens
villkor, säger Daniel Tolstoy som är verksam
vid Handelshögskolan i Stockholm.
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188 svenska små och medelstora företag
besvarade en enkät om nätverksaktiviteter
och samarbetspartners. Utöver dem valdes 12
internationella bioteknikföretag ut för djupintervjuer. Tre variabler studerades: nätverkskunskap, personlig interaktion och samordning.
– Jag undersökte hur kunskapskombinationer påverkar nätverkandet och skapandet
av ny kunskap. Både på internationella och
nationella marknader, och både för leverantörer och kunder.
Ett av resultaten är att kompetenser utanför
företaget kan leda till att innovationer uppstår
ur en nätverkskonstellation. I internationella
affärsprocesser kan nätverkande även öka
kunskapen om den nya marknaden.
– När olika företagskulturer och konstella-

menar Tolstoy, är en
mycket viktig faktor för internationella nätverk
som vill uppnå innovation. Entreprenöriella
företag är sällan en persons verk.
– Entreprenörskap framställs ofta som en
förmåga hos enskilda individer. Men entreprenöriell företagsamhet uppstår många gånger i
nätverk av företag och individer, säger Daniel
Tolstoy.

kontakta daniel.tolstoy@hhs.se
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fördelar med nya
kunskapskombinationer
•
•
•
•
•

Nya affärsmöjligheter
Snabbare innovationstakt
Oförutsedda innovationer
Nya kunskapsutbyten
Oväntade sidoeffekter

www.esbri.se

Fyra av författarna bakom Möjligheternas marknad föreläste på Estrad 6 september. Från vänster till höger: Susanne Urban, Lars Aspling, Göran Brulin och Ragnar Ahlström Söderling.

marknad med möjligheter
text & bild jonas gustafsson

Företag som drivs av personer med utländsk
bakgrund är viktiga för det svenska näringslivet. De sysselsätter i dag omkring 200 000
människor. Det framkommer i Tillväxtverkets
antologi Möjligheternas marknad.
boken är att öka kunskapen om
företagare med utländsk bakgrund. Totalt
medverkar 14 författare. Fyra av dem deltog
i en Estradföreläsning 6 september: Filosofie
doktor Ragnar Ahlström Söderling, Lunds universitet och Högskolan Dalarna, Lars Aspling,
Aspling Konsult ab, Göran Brulin, Tillväxtverket och Linköpings universitet, samt filosofie
doktor Susanne Urban, Linköpings universitet.
Susanne Urban har, tillsammans med Martin Klinthäll, gjort en kartläggning av företagande bland personer med utländsk bakgrund.
– Det finns en uppfattning att personer
med utländsk bakgrund i större omfattning
driver företag. Vi ville kolla om det stämmer,
sa Susanne Urban.
syftet med

det är vanligare för personer med utländsk bakgrund att driva företag,
jämfört med personer med svensk bakgrund.
Åtminstone när det gäller första generationens invandrare. Urban påpekade att även om
200 000 personer arbetar i företag som drivs
av personer med utländsk bakgrund, så är det
en begränsad del av hela arbetsmarknaden vi
pratar om här.
– Man bör tänka på att försöka öppna fler
resultaten visar att

marknader och branscher för personer med
utländsk bakgrund. Men företagande är inte
den enda lösningen på integrationsproblematiken. Man ska inte behöva tvingas in i företagandet för att alla andra vägar till arbetsmarknaden är stängda. Företagare ska man
bli för att man vill bli det, slog Urban fast.
Göran Brulin och Lars Aspling har undersökt
om det går att främja entreprenörskap genom
allmänna insatser och stora program.
– Vi har gjort en ganska kritisk exposé
över det här med att främja företagare med
utländsk bakgrund. Den politiska viljan saknas
inte, men det visar sig snart att det är lättare
sagt än gjort, sa Göran Brulin.
han poängterade att det finns många bra skäl
till att fokusera på integrations- och mångfaldsfrågor. Bland annat kan det bidra till ökad tillväxt, samt ett rättvisare och mer demokratiskt
samhälle. Men det är inte lätt att nå upp till de
högt ställda ambitionerna.
Brulin och Aspling har följt tre aktuella program, bland annat ett strukturfondsprojekt
som drivits i fem regioner i Sverige. Målsättningen var att hitta de 300 mest tillväxtbenägna företagen per region, och erbjuda dem
kostnadsfri rådgivning. För att hitta företagen
har man förlitat sig till olika register.
– Registeransatsen har sina begränsningar.
Går det verkligen att utläsa en ägares genuina
tillväxtintresse från registerdata? Vi ställde den
här frågan flera gånger, men fick inget bra svar,
sa Lars Aspling.
Han menade också att det finns en kultur-

barriär att komma över. Många projekt skulle
sannolikt lättare kunna finna, fånga och främja invandrarföretagare om verkade via olika
etniska nätverk.
– Kontakter med sådana nätverk underlättas om ifs/Almi och liknande organisationer
etablerar sig i invandrartäta områden.
Ragnar Ahlström Söderling har undersökt
Nätverk framåt!, ett initiativ i Falun-Borlänge
med syfte att ”identifiera etablerade invandrarföretag inom regionen och särskilt notera
de kvinnliga”.
Även här var det svårt att identifiera målgruppen, men i slutändan hittade man i alla
fall 19 kvinnor och 11 män som ville delta. Man
fann att rådgivning var det stöd som efterfrågades mest, tätt följt av kontakter med andra
företag. Sedan gjorde man djupintervjuer med
tio av företagarna.
– Huvudproblemet som kom upp vid intervjuerna var svårigheter att skapa långsiktiga
och varaktiga relationer med ”svenskar”.
menade att man bör göra
en noggrann analys innan man startar den här
typen av nätverk.
– Ett råd till potentiella företagare är: Starta
inget företag innan du har identifierat och
utvärderat en affärsmöjlighet som du verkligen
tror på, och passionerat vill förverkliga.

ahlström söderling

Läs en längre version av den här artikeln och andra
texter i ämnet på www.esbri.se/utland
Antologin kan hämtas på www.tillväxtverket.se

Föreläsningen finns också som gratis webb-tv: www.esbri.se/webb-tv
www.esbri.se
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Magnus Lagerholm har varit anställd på
Vinnova sedan 2008. Han är verksam vid
Enheten för arbetsorganisation och ledning
och arbetar bland annat med programmet
Dynamiska innovationssystem i omvandling.
2007 disputerade han vid Uppsala universitet på en avhandling om aluminiumklustret i
Småland och Blekinge.

Forskning lägger grund
för stabil innovationspolitik

text & bild åse karlén

Vinnova satsar 54 miljoner kronor på forskning
om innovationssystem. Det nya programmet
drar igång hösten 2010.
– Vi vill se mer av den policyrelevanta forskningen, säger Magnus Lagerholm som är programledare på Vinnova.
de senaste sex åren har Vinnova finansierat
svensk innovationssystemsforskning vid fyra
centrum: Cesis, Cind, Circle och Ride. 2009
avslutades det gamla programmet och under
våren 2010 gjordes en ny utlysning. Bland de
sökande fanns de ursprungliga forskningscentrumen – i både nya och gamla konstellationer – samt flera nya aktörer.
Nio kandidater granskades av en internationell expertpanel som under sommaren kom
med sitt utlåtande. De klarast lysande stjärnorna var veteranerna Cesis och Circle, samt
Ciir – en forskargrupp med hemvist i Luleå och
Umeå. Vinnova valde att gå på bedömningsgruppens linje, och finansierar de tre centrumen med tre miljoner vardera under de närmaste tre åren. Sedan görs en avstämning med
chans till förlängning i ytterligare tre år.

–

både cesis och Circle är jätteduktiga. När
ansökningarna granskades stod det snabbt
klart att de var två av toppkandidaterna. Cesis
har jobbat länge och bra med att bygga upp
sina databaser. Och Circle har vuxit starkt av
egen kraft, de har fått finansiering även från
andra aktörer. Det är kul att se att Vinnovapengarna har fungerat som en hävstång, säger
Magnus Lagerholm.
Cesis är verksamt vid kth i Stockholm och
Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Circle är ett samarbete mellan Lunds univer-
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sitet och Blekinge tekniska högskola. Och det
nya centrumet, Ciir, förenar alltså forskare vid
Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.
– Ciir lämnade in en intressant ansökan.
Centrumet samlar samhällsvetare och ingenjörer inom bland annat företagsekonomi,
informatik och teknik. De intresserar sig för
ikt som en plattform för innovation.
– Forskningen utgår från norrländska förhållanden. När det är glest mellan folk och
företag kan ikt hjälpa till att bygga sektoriella
innovationssystem. Och det oavsett om människorna som ingår i systemet finns på grannorten, i Stockholm, eller i Tyskland, usa och
Indien.
programmet gjordes en
utvärdering som visade att satsningen var lyckad. Centrumen producerade bra forskning och
bidrog till kunskapsbasen om innovationssystem. Däremot, betonade utvärderarna, borde
man kunna kommunicera resultaten tydligare
för att öka policyrelevansen.
– Det här är något som vi har tagit fasta
på i det nya programmet. Vinnova kommer
att jobba närmare centrumen för att föra ut
resultaten på olika sätt. Vi har även bett dem
att själva fundera över hur forskningen kan
kommuniceras, vid sidan av vetenskapliga
artiklar och böcker.
– Det handlar mycket om att förstärka det
man redan gjort. Till exempel att knyta kontakter med regionala policymakare och göra
forskningsresultaten tillgängliga på nätet.
Genom att öka kontakterna med policy kan
forskarna även få uppslag till nya forskningsområden.

e f t e r d e t f ö r s ta

Lagerholm berättar att centrumen också
kommer att arbeta närmare varandra. Dels för
att diskutera vad som är på gång, dels för att
bistå varandra med praktiska råd.
– Alla tre är starka aktörer men vi tror att de
tillsammans kan hitta samarbetsområden som
alla har nytta av. Kanske kan de även hjälpa
varandra med frågor som: Hur driver man bäst
ett forskningscentrum av den här typen? Hur
hittar man finansiering utöver basfinansieringen? Och hur når man ut med kunskapen?
i utvärderingen betonades vikten av att arbeta
med kvantitativa data på nya sätt. Förhoppningen är att kunna leverera forskningsbaserade svar på frågor som är aktuella i ett policysammanhang.
– Det vore ju intressant om näringspolitiken
kunde innehålla ett mer strategiskt tänk kring
innovationer, säger Magnus Lagerholm.

kontakta magnus.lagerholm@vinnova.se

kort om vinnova
Vinnova är en statlig myndighet under näringsdepartementet, som ska höja tillväxten
och välståndet i hela landet.
Ansvarsområdet är innovationer – produkter,
tjänster eller processer – med vetenskaplig
bas.
Mer info finns på www.vinnova.se

www.esbri.se

Vad är den största
utmaningen inom fältet?

Vilka specialkompetenser har ni?

Hur kommer ni att sprida
era forskningsresultat
utanför akademin?

Läs mer på www.cesis.abe.kth.se
och www.circle.lu.se
Ciir har ännu inte lanserat sin
webbplats men mer info lämnas
av hakan.ylinenpaa@ltu.se

www.esbri.se

bild: Johanna Hanno

Vilka är era viktigaste
forskningsområden?

bild: LTU

bild: Johanna Hanno

Hur många är ni?

CESIS

CIIR

CIRCLE

Cesis (Centre of Excellence for
Science and Innovation Studies)
startade i november 2003 och är
ett samarbete mellan KTH och
Internationella Handelshögskolan
i Jönköping. Föreståndare är Börje
Johansson.

Ciir (Centre for Inter-organizational
Innovation Research) drog igång
hösten 2010 och är ett samarbete
mellan Luleå tekniska universitet
och Umeå universitet. Föreståndare
är Håkan Ylinenpää.

Circle (Centre for Innovation,
Research and Competence in the
Learning Economy) startade i juli
2004 och är ett samarbete mellan
Lunds universitet och Blekinge
tekniska högskola. Föreståndare är
Charles Edquist.

Vi är 15 seniora forskare
och 6 doktorander.

Vi är ett 50-tal forskare och doktorander vid fyra forskningsämnen
och tre centrumbildningar vid Luleå
tekniska universitet och Umeå universitet. Vi har en multidisciplinär
kompetens inom områden som
innovationer och entreprenörskap,
informatik och IKT, produktutveckling
och regional utveckling.

24 disputerade forskare och 6
doktorander – från 12 discipliner
och 14 länder.

1. Dynamik i företagens innovationsansträngningar – strategier,
kunskapsresurser, organisationsrutiner och utveckling
2. Internationella nätverk, exportutveckling och innovationer
3. Nätverk för kunskapsflöden,
FoU-samarbeten och innovationsförmåga
Att formulera innovationssystemsansatsen på ett sådant sätt
att den blir operationaliserbar och
öppen för empiriska analyser på olika
nivåer (företag, regioner, länder och
sektorer).
Till våra kompetenser hör bland
annat nätverksanalyser (identifiering
av betydelsefulla länkar och dess
flöden i form kunskap och idéer, samt
effekter av nätverksstrukturer på
interaktion och informationsutbyte
mellan och inom företag), empiriska
tester av hypoteser inom innovationssystemlitteraturen, beslutsunderlag för hur man kan underlätta
innovationsbefrämjande nätverksstrukturer (internationellt såväl som
nationellt) samt internationaliseringens effekter och villkor för små och
medelstora företag.
Vi kommer till exempel att arbeta
med nyhetsbrev, seminarier och
workshops, populärvetenskapliga
publikationer och debattartiklar.
Dessutom kommer vi att jobba med
att stärka förekomsten av innovationssystemsanalyser i utbildningar.

Vi fokuserar på hur modern IKT och
digitala innovationer möjliggör både
nya innovativa arbetsformer och produkter, och har ett särskilt intresse
för innovationssystem som också
innefattar icke-storstadsområden.
Några frågor vi avser att fördjupa
oss i: Hur modern teknologi öppnar
vägen för mer öppna och funktionella innovationssystem, hur vi på
ett bättre sätt kan kapitalisera på
dynamiken mellan mindre och större
företag/organisationer, samt vilken
roll globala länkar spelar i detta sammanhang.
I dag finns god kunskap om nationella och regionala innovationssystem. Däremot är kunskapen om
hur distribuerade och mer öppna
system egentligen fungerar, och hur
policyområdet kan stimulera dem,
begränsad. Här vill Ciir lämna ett viktigt kunskapsbaserat bidrag.
Vid våra två nordligaste universitet
anser vi oss ha ett gediget track
record av att samverka med såväl
policymakare som praktiker, vilket
bland annat kommer till uttryck i att
vi involverat tre centrumbildningar
som driver tillämpad forskning i Ciir.
Vi fokuserar också på teknologiska
innovationssystem och bör ha goda
förutsättningar att generera praktiskt användbar kunskap, till gagn för
framtida policyinsatser.
Vi planerar en rad aktiviteter som
innefattar kunskapsspridning i såväl
etablerade som nya former: En egen
skriftserie, en interaktiv kunskapsplattform, egna utbildningar inom
området och lärplattformar genom
aktivt deltagande i verkliga projekt.
Eftersom vi är nystartade kommer
detta att konkretiseras framöver.

Innovation, entreprenörskap,
forskningspolitik
Vi ser framför allt två utmaningar.
Den första är att utveckla och
använda mer dynamiska och historiska ansatser för att förstå hur
innovationssystem utvecklas och
förändras över tid. Här ingår att mäta
hur mycket innovationer av olika slag
som görs. Den andra är att innovationsforskningen försöker närma sig
och utbyta erfarenheter med forskningen om entreprenörskap och om
forskningspolitik för att skapa nya
perspektiv. Hittills har de tre forskningsfälten bedrivits parallellt.
I och med Circles fokus på att bygga
upp en fysisk miljö har vi uppnått en
kritisk massa som ger en rad fördelar
i bidraget till policy. En är möjligheten
att både förvalta ett kunskapsarv och
att driva nya spännande projekt som
ifrågasätter och utmanar ”etablerade
sanningar”. Mångfalden bland de
anställda, både vad gäller disciplinär
bakgrund och nationellt ursprung, ger
också en unik blandning av perspektiv. Circle har ett mycket stort kontaktnät världen över, vilket ger viktig
input i frågor som rör internationella
förhållanden och globalisering.
Circle har sedan starten haft fokus på
policyrelevant forskning. I och med
denna ansökan har vi fått tillfälle att
reflektera över våra policyinsatser
ytterligare. Förutom våra traditionella
etablerade spridningssätt (populärvetenskapliga artiklar, debattartiklar,
medverkan på policyseminarier)
kommer vi att upprätta en ”Policy
Reference Group” som ger feedback
på planerade forskningsprojekt,
ett återkommande ”Knowledge
Exchange Forum” (möten mellan
Circle och policymakare), en ”Annual
Policy Day” (regionala och nationella
policymakare samt näringsliv bjuds
in för dialog), samt en ”Policy Front
Desk” (ett webbaserat interface för
att underlätta spridning av policyrelevanta forskningsresultat).
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Företag
föder
företag
text åse karlén bild jonas gustafsson

Varför väljer vissa människor att starta företag? Många forskare har sökt svaret på den frågan. Få har haft tillgång till så stora databaser
som Apostolos Baltzopoulos. I sin avhandling
visar han att den lokala företagskulturen spelar
roll.
– det är en lyx att få tillgång till scb:s data.
Det är bara de nordiska länderna som har så
omfattande databaser. Men samtidigt är det
en rejäl utmaning att hantera så mycket material.
Det säger Apostolos Baltzopoulos som har
använt databasen ”Företagens och arbetsställenas dynamik” i sin forskning. Det innebär
att han har kunnat kartlägga hela den svenska
privata arbetskraften, omkring 2,5 miljoner
människor, från 1985 och framåt. Han har
identifierat grundare av nya företag, spårat
deras tidigare anställningar, deras erfarenheter från olika industrier och deras tillgång
till bland annat kunskapskapital.
Avhandlingen Essays on High-Quality Entrepreneurship – On the Origins and Survival of
Start-ups and the Role of Universities in the
Location Decision är en sammanläggning av
fyra artiklar. Baltzopoulos intresserar sig för
möjlighetsentreprenörer, det vill säga personer med stor potential som startar företag för
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att de vill göra det – inte för att de måste. Vad
triggar dem att bli företagare?
– Ett intressant resultat av min forskning
är att den relativa storleken på företagen i en
region har stor betydelse. I entreprenöriella
miljöer med många småföretag skapas flest
avknoppningar.
– Logiken bakom detta är att när man jobbar
i mindre företag kommer man i kontakt med
en stor mängd kunder och får god kunskap
om marknaden. Och när man är omgiven av
entreprenöriella aktiviteter ligger det nära till
hands att själv starta företag, säger Apostolos
Baltzopoulos.
näringslivet är sammansatt
spelar också roll. Mest gynnsamt är det att ha
en stor mängd företag inom branscher som
anknyter till varandra, till exempel restaurang,
hotell och turism. Det kallas relaterad diversifiering, och ökar sannolikheten för att fler ska
starta företag i regionen. Ett mer differentierat
näringsliv har inte samma positiva effekt på
företagandet.
– Det verkar inte heller som att extrem
specialisering föder fler företag. Vill man öka
entreprenörskapet i en region bör man satsa
på relaterad diversifiering.
Baltzopoulos har även undersökt hur

hur det lok al a

I entreprenöriella
miljöer med många
småföretag skapas
flest avknoppningar
moderbolagens f o u -strategier påverkar
kvantiteten och kvaliteten på avknoppningarna. Tidigare studier har ofta handlat om hur
stora belopp som investerats i fou. Han har i
stället koncentrerat sig på kontinuiteten i fousatsningarna. Är det de mest innovativa och
fou-intensiva företagen som knoppar av flest
entreprenörer? Eller är det tvärtom de mest
innovationssugna personerna som startar
eget för att det inte satsas långsiktigt på fou
i företaget där de är anställda?
har i en av sina
artiklar identifierat 350 000 individer i 2 200
moderbolag och 3 000 avknoppningar, både
tjänsteföretag och tillverkande företag. Han
har sedan följt dem över åren för att se vilka
som stannar kvar som anställda, byter före-

a p o s t o l o s b a lt z o p o u l o s
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Outsourcing och
globalisering ger
kedjereaktioner
Outsourcingtrenden gav småföretagen möjlighet att kliva in som underleverantörer till
storföretagen. Samtidigt blev de allt mer konkurrensutsatta i takt med att globaliseringen
tog fart. Hur hanterar de situationen?

Apostolos Baltzopoulos kom till Sverige från Grekland för att plugga nationalekonomi. Därefter blev han antagen till
doktorandutbildningen på KTH. Våren 2010 la han fram sin avhandling om hur svenskt entreprenörskap växer fram.

tag, lämnar arbetsmarknaden eller startar
nya företag.
– Det visade sig att flest företag knoppas av
från moderbolag med sporadiska fou-satsningar. Det verkar som att företag med en mer
uthållig fou-strategi är bättre på att ta vara på
nya idéer och kunskap inom företaget. De är
också bättre på att skydda sina investeringar,
till exempel genom patent.
– De företag som trots allt knoppas av från
fou-intensiva moderbolag är oftast mer framgångsrika än andra avknoppningar. Detta gäller särskilt kunskapsintensiva tjänsteföretag,
där humankapitalet är en avgörande faktor.
universitet och högskolor framhävs ofta som
motorer i den regionala utvecklingen. Baltzopoulos har därför granskat studenters entreprenöriella beteende. Genom att gå tillbaka
i tiden och titta på födelseorter, studieorter,
anställningar och företagsstarter kan han
konstatera att akademiker gärna startar verksamheter där de har pluggat.
– Studenter är mobila, och det är väldigt
vanligt att flytta till en annan ort för att studera. På studieorten knyter man kontakter och
utvecklar sociala nätverk. De är av största vikt
när man sedan ska starta företag.
– Man skulle ju kunna tro att de här resul-
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taten bara gäller studenter som flyttar exempelvis från landsbygden till en storstad. Men
faktum är att tendensen är starkare på mindre
orter. Storstadsbor som flyttar till en mindre
stad för att plugga väljer alltså att även starta
företag där, säger Baltzopoulos.

kontakta: abal@kth.se

om spin-offs
och spin-outs
Apostolos Baltzopoulos skiljer i sin forskning
mellan två typer av avknoppningar, eller spinoffs. Dels de som startar inom samma industri
som moderbolaget, dels de som etablerar sig
inom andra industrier. De förstnämnda kallas ofta spin-outs, och forskningen visar att de
klarar sig bättre. Distinktionen beror förstås på
hur snävt man definierar olika branscher. Baltzopoulos uppskattar att ungefär 50 procent av
alla kunskapsintensiva tjänsteföretag kan klassificeras som spin-outs. Motsvarande siffra bland
tillverkande företag är 5 procent.

kring millennieskiftet ökade pressen på
svenska storföretag. Den internationella
konkurrensen hårdnade, produktlivscyklerna förkortades och priskriget tilltog.
I det läget valde många att lösa upp organiseringen av sin verksamhet: Utveckling,
konstruktion, tillverkning och försäljning
lades ut på olika externa leverantörer. En
stor del av produktionen flyttade till låglöneländer.
Men renodlingen av storföretagen gav
också svenska småföretag en viktigare roll.
Som underleverantörer till storföretag ingår
de i försörjningskedjor – i konkurrens med
företag över hela världen. Det menar Marlene Johansson, Umeå universitet. Hon har
lagt fram licentiatuppsatsen Försörjningskedjans dynamik – En studie av småföretag
i överlappande nätverk.
Johansson har undersökt hur två svenska
småföretag hanterar den nya situationen.
Vilka möjligheter ser de, och hur handskas
de med kraven från storföretagen? Hon
konstaterar att småföretagen måste vara
kostnadseffektiva, men samtidigt agera
entreprenöriellt och ta fram innovationer
för att stå sig i konkurrensen. Inte helt lätt,
eftersom de ofta har starkt begränsade
resurser.
De studerade företagen har löst dilemmat
genom att medverka i strategiska nätverk.
De samarbetar med andra för att dela kostnader och få tillgång till exempelvis teknologi som de själva saknar. Det ena fallföretaget har formaliserat samarbetet för att
som systemleverantör kunna erbjuda plåtbearbetning, elteknik, installation, målning
och blästring till större kunder.
Marlene Johansson menar att företagen
har en balanserande roll: å ena sidan ingår
de i hierarkiska försörjningskedjor, å andra
sidan i strategiska nätverk. Dessutom kan
nätverken överlappa varandra. [åk]

kontakta marlene.johansson@usbe.umu.se
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porträttet | AnnaLee Saxenian
silicon valley-experten annalee ”anno” saxenian:

»Vi har en omvänd brain drain«
text & bild jonas gustafsson

Silicon Valley är en av de mest mytomspunna,
och omskrivna, regionerna i världen. Hit söker
sig människor från när och fjärran för att gräva
guld. Och människorna från fjärran – invandrarna – har spelat en avgörande roll för Silicon
Valleys framgång. Det menar en av de verkliga
experterna på området: AnnaLee Saxenian.
har alltid varit ambivalent
till att jobba inom akademin. Det har gjort att
hon hoppat lite mellan universitetsvärlden
och andra yrken.
– Jag har velat vara relevant även för den
”riktiga” världen. Inte bara ägna mig åt diskussioner med andra akademiker, utan även
med policy och praktiker. Jag tror att det är en
styrka i dagens samhälle när vi behöver mer
samarbete mellan privat och offentlig sektor.
Att jobba över gränserna har varit viktigt för
mig, säger AnnaLee Saxenian, som i dag är
dekan vid University of California, Berkeley.
När hon har ägnat sig åt forskning har det
allt som oftast handlat om Silicon Valley på
olika sätt. Det första hon skrev inom området

annalee saxenian
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var en masteruppsats som handlade om elektronikindustrin i San Jose.
– Med stort självförtroende förutspådde jag
att Silicon Valley skulle sluta växa. Argumentet var att de små entreprenöriella företagen
skulle gå samman till några få stora bolag, och
att det ganska snart skulle bli alldeles för dyrt
att etablera sig i Silicon Valley. Jag hade såklart
helt fel.
– När jag senare doktorerade ägnade jag
fem-sex år åt att förstå varför jag hade fel.
I avhandlingen som kom 1989 hade hon följaktligen ändrat sin berättelse om Silicon Valley. Regionens framgångssaga hade tagit fart
på allvar. Och en stor del av den framgångssagan kan tillskrivas den unika miljön med så
många olika typer av aktörer samlade på en
så liten yta.
Saxenian konstaterar att världen har förändrats drastiskt på senare tid. Förr dominerade
de hierarkiska jätteföretagen som ville vara
självförsörjande, planerade långt i förväg och
hade som mål att totalkontrollera marknaden.

– Det här har radikalt förändrats. Vi har
sett uppkomsten av regionala ekosystem
med företag som specialiserar sig, snarare än
ägnar sig åt vertikal integrering. De bygger på
entreprenörskap, öppet informationsutbyte
och kollektivt lärande i regionen. Innovation
har blivit decentraliserad och öppen i stället
för planerad och hemlig. Även de allra minsta
företagen kan vara innovativa.
d e t ta i n n e b ä r o c k s å att innovationen har
blivit svårare att få grepp om. Den sker inte
längre bara i ett labb utan på många ställen
samtidigt – och väldigt mycket snabbare.
– På företag som General Motors försökte
man tidigare förutsäga teknikutvecklingen, för
att kunna ligga ett steg före. Men vi lever inte
i den världen längre. Det är svårt att förutsäga
vad som ska komma härnäst. Och det är svårt
att se gränser mellan olika branscher.
– Att koppla upp sig i lokala nätverk, som
i Silicon Valley, förenklar innovation genom
kombination.
I flera böcker har Saxenian poängterat att
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Med stort självförtroende förutspådde
jag att Silicon Valley skulle sluta växa
Silicon Valleys enastående utveckling till stor
del kan tillskrivas personer med utländsk bakgrund.
– Det var faktiskt en riskkapitalist som skrev
till mig efter att ha läst min första bok om Silicon Valley. Han sa ”Du har beskrivit det mitt i
prick. Men du har missat en sak: invandrarna.”
Jag hade precis fått mitt andra barn och var på
jakt efter ett lagom stort projekt att sätta tänderna i. Det här med invandrare i Silicon Valley
lät som ett sådant.
fast något litet projekt blev det nu inte, ämnet

har följt henne under hela karriären. Det fanns
många fler med utländsk bakgrund än de flesta
förstod. Och de startade inte bara företag i Silicon Valley och bidrog till den regionens tillväxt.
De har också i stor utsträckning bidragit till
utvecklingen av tidigare perifera regioner i sina
hemländer. Den senare tesen formulerar Saxenian framförallt i boken The New Argonauts
från 2006. Begreppet argonaut har hon lånat
från den grekiska mytologin. Argonauterna var
ett gäng hjältar som seglade runt på ett skepp
och letade efter ett gyllene skinn.

Vi har sett
uppkomsten
av regionala
ekosystem
De nya argonauterna som AnnaLee Saxenian
refererar till är högutbildade människor från
andra länder som i dag till stor del befolkar
Silicon Valleys företag. På 1970-talet var 15 procent av alla ingenjörer i Silicon Valley utlandsfödda. De kom huvudsakligen från Kanada och
Europa. År 2000 var siffran uppe i 53 procent
och merparten kom från Asien.
Det här fenomenet kallades tidigare för brain
drain. Att den rika världen stal talang från fattigare länder, och på så sätt blev ännu rikare
på deras bekostnad. Men, menar Saxenian, nu

www.esbri.se

handlar det inte om brain drain längre, utan
om brain circulation.
– I dag har vi en omvänd brain drain, eller
brain circulation, där argonauterna tillbringar
en tid i Silicon Valley för att sedan återvända
till sina ursprungsländer. Då har de lärt sig hur
företagande fungerar och tar med sig den kunskapen och sina nätverk när de återvänder. Jag
brukar säga att de marineras ett tag i Silicon
Valley.
– Taiwan var först att vända på brain drainströmmen. De hade en uttalad strategi för att
locka tillbaka sina bästa hjärnor från Silicon
Valley. Många återvändare startade egna företag, främst i regionen Hsinchu. Det här ledde
till ett utökat samarbete mellan de två regionerna. I dag är Hsinchu snarare en likvärdig
partner till Silicon Valley, än dess lillasyskon.
o c h u t v e c k l i n g e n fortsätter världen över. I
nästa steg klev Kina, och framförallt Shanghai,
på det globala högteknologiska tåget. Israel har
varit på banan länge, Indien är minst sagt på
frammarsch och framöver kommer nya områden att dras med i utvecklingen.
– Det handlar inte om att de blir små kopior
av Silicon Valley. De konkurrerar med egna
fördelar.
– Många, särskilt i usa, ser det här som ett
hot. Den synen är självdestruktiv. Den tar fokus
från våra egna styrkor, och hur vi kan bygga på
dem, och lägger energin på ”fienden”. Det är
lätt att bli överväldigad av antalet ingenjörer
och skolor i Kina, eller av hur snabbt den urbana utvecklingen går. Men sanningen är att Kina
ligger efter oss i så många aspekter. Det kommer att ta lång tid för dem att komma ifatt oss
när det gäller många delar av samhällsutvecklingen. Det bästa vi kan göra är att välkomna
dem in i den utvecklade världen och se dem
som en marknad och en partner.
Även om utvecklingen går snabbt på många
håll i exempelvis Kina och Indien, så är den
koncentrerad till enskilda regioner i länderna.
Stora delar fortsätter att vara fattiga.
– Staten har en viktig roll framöver. Inte
minst när det gäller geografisk distribution av
tillgångar, säger AnnaLee Saxenian.

kontakta anno@ischool.berkeley.edu

mer om anno
Namn AnnaLee Saxenian
Smeknamn Anno
Bakgrund Masterexamen från University of California, Berkeley 1980. Doktorerade i statsvetenskap vid
MIT 1989. Sedan dess har hon hela tiden haft olika
roller på University of California, Berkeley. I dag är
hon dekan för School of Information. Hon har också
varit lärare vid Chinese University of Hong Kong, varit
kortare sejourer på Harvard University och Stanford
University, samt konsultat för FN.
Aktuell I augusti 2010 var Saxenian en av huvudtalarna på ERSA, en stor konferens inom regionalvetenskap som hölls i Jönköping.

mer av anno
The New Argonauts: Regional Advantage in a Global
Economy, Harvard University Press, 2006
Local and Global Networks of Immigrant Professionals in Silicon Valley, Public Policy Institute of
California, 2002
Silicon Valley’s New Immigrant Entrepreneurs,
Public Policy Institute of California, 1999
Regional Advantage: Culture and Competition in
Silicon Valley and Route 128, Harvard University
Press, 1994

En längre version av denna artikel finns på
www.esbri.se/saxenian
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Henrik Dellestrand är ekonomie doktor och undervisar på masternivå på Uppsala universitet.

Konsten att dirigera
en innovation
text paul steen bild privat

En innovation ska vara komplex och viktig.
Åtminstone om man som dotterbolag vill
lyckas charma sitt moderbolag till att dirigera
innovationen vidare genom hela koncernen.
Samma princip gäller för småföretag som vill
attrahera ett större företag.

är en del i en multinationell
koncern tar fram en innovation. Huvudkontoret bestämmer sig för att hjälpa till att sprida
innovationen i koncernen. Eller också inte. Vad
är det som avgör om huvudkontoret ger sig in
i leken? Det undersöker Henrik Dellestrand i
avhandlingen Orchestrating Innovation In The
Multinational Enterprise, där han har studerat 169 överföringar av 72 innovationer mellan
dotterbolag i olika koncerner.
När huvudkontoret uppmärksammar ett
dotterbolag för en innovation är det en prestigehöjning för bolaget. Huvudkontorets tid
är begränsad och inte alla nya arbetssätt eller
produkter kan få handgripligt stöd av koncernledningen.
Vilka innovationer huvudkontoret väljer att
satsa på är därför ett intressant mått på vad
som anses vara extra viktigt inom företaget.
Men det visar också var i koncernen man ser
störst hinder, och var man tror att extra resurser måste tillsättas för att se till att en innovation sprids effektivt i företaget som helhet.
Henrik Dellestrand menar att hans avhandling är relevant även för småföretagare som vill
bli uppmärksammade av ett större företag.
– När ett dotterbolag vill ha uppmärksam-

ett företag som
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het av huvudkontoret är det samma tänk som
behövs som om man har ett litet företag och
vill bli uppmärksammad av ett större, säger
han.
Även småföretagare lever i en globaliserad värld och måste ibland överföra kunskap
om innovationer till affärskontakter i andra
världsdelar, med andra ekonomiska förutsättningar och med en annan kultur. Dellestrands avhandling visar var det kan finnas
fallgropar.
Om det måste göras en överföring av kunskap mellan länder som talar olika språk är
ledningen mer benägen att gripa in, eftersom
språkskillnaderna förväntas göra överföringen
svårare.

sant för större företag om den är komplex och
viktig. Komplex betyder i sammanhanget att
innovationen har olika undersystem och komponenter som kan påverka många delar av ett
företags verksamhet, och att den är skapad
med hjälp av kunskap från många olika källor. Viktig är en innovation om den bidrar till
att göra den egna divisionen, eller företaget
som helhet, effektivare och mer konkurrenskraftigt.
– Har man ett litet företag i Sverige och
skapar något som kan samverka med många
tekniska system, och som ger ökad effektivitet, kan man intressera ett större företag, säger
Henrik Dellestrand.

kontakta henrik.dellestrand@fek.uu.se
handlar om att föra över en
innovation mellan företag där det finns en
stor kulturell skillnad griper huvudkontoret
överraskande nog inte in. Det ses som för tidsödande och energikrävande.
– Det här är tvärtemot vad tidigare forskning
säger, konstaterar Henrik Dellestrand.
Han påpekar att det kan göra processen
ännu mer mödosam om ledningen griper in
och adderar sin egen, tredje kultur i en redan
komplicerad kommunikationsprocess mellan
två kulturer.
– Vissa typer av innovationer får moderbolag
att involvera sig mer. Det gäller innovationer
som är applicerbara på ett brett område och
kan interagera med många system.
Han slår fast att en innovation är intres-

om det däremot

den mest
intressanta
innovationen
• Kan appliceras brett, på flera olika områden
• Hjälper ett företag att arbeta effektivare
• Gör ett företag mer konkurrenskraftigt
• Hämtar kunskap från många skilda områden
• Är komplex och består av flera komponenter
och undersystem

www.esbri.se

18,5%
Exporten kräfva dessa drycker
Vodka, knäckebröd, kräftor och sill. Det är några av ingredienserna i en kommunikationsstrategi som ska förmedla bilden av ”Sverige – det nya matlandet i Europa”. Visionen är att
skapa en livskraftig landsbygd med växande företag och fler jobb. På uppdrag av regeringen
har Sara Johansson från Jordbruksverket, samt Therese Norman och Michaela Norrman från
Internationella Handelshögskolan i Jönköping, författat rapporten Matlandet ur ett regionalt
perspektiv (Jordbruksverket, 2010:13). De visar bland annat att Sverige har ett antal nischade
exportprodukter som har en stark ställning på världsmarknaden. [åk]

av de sysselsatta i Sverige
driver företag i någon
form. Det visar rapporten
Det bortglömda företagandet – hur många företagare finns det i Sverige.
Källa: Tillväxtverket, 2010

kontakta sara.johansson@jordbruksverket.se

Svårt skapa modell
för entreprenörskap
Skapa och våga – Om entreprenörskap i skolan
är en översikt över kunskapsläget inom området
entreprenörskap i skolan. Den har genomförts
av forskare vid Umeå universitet, bland andra
Eva Leffler och Gudrun Svedberg. I sina avslutande ord skriver de ”Det finns ingen enkel eller
entydig modell för hur entreprenörskap i skolan
ska genomföras och det är här som en del av
entreprenörskapets kärna ligger”. I boken finns
också en genomgång av olika organisationer som
engagerar sig för entreprenörskapet i skolan. Den
ges ut av Skolverket och är en del i deras regeringsuppdrag att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan. [jg]

Anställdas idéer fångas inte upp
Svenska företag är i allmänhet dåliga på att ta tillvara medarbetarnas idéer. Därmed missar de
möjligheter att spara pengar och tid, öka intäkterna, förenkla arbetet samt förbättra kvaliteten
och kundupplevelsen. Det menar Louise Östberg, Dean Schroeder och Alan Robinson som skrivit
Små idéer – stora resultat (SIS Förlag, 2010). I boken beskriver de hur de anställda kan motiveras
att bidra med sina idéer – och varför de inte bör belönas ekonomiskt. [åk]

kontakta louise@smaideer.se

Ladda ned på www.skolverket.se/publikationer

Innovationssystem i förändring
Globaliseringen och övergången till en kunskapsekonomi har ändrat spelreglerna. För
att kunna skapa hållbara innovationssystem
är det viktigt att tänka långsiktigt. Det menar
Carl-Otto Frykfors i sin licentiatuppsats.
c arl - otto frykfors har lagt fram licentiatuppsatsen Policy and Transitions Processes in
Sector Systems of Innovation and Production
vid Linköpings universitet. Den består av tre
artiklar och handlar om hur innovationssystem utvecklas.
I den första artikeln diskuteras framväx-

www.esbri.se

ten av det svenska innovationssystemet som
länge, och framgångsrikt, byggde på den tunga
industrin. De senaste decennierna har vi sett
ett skifte mot en mer global och kunskapsbaserad ekonomi. Därför behövs en politik
som gynnar innovation och entreprenörskap,
menar Frykfors.
Den andra artikeln handlar om triple helix,
det vill säga samverkan mellan universitet och
högskolor, näringslivet och det offentliga. Tidigare forskning utgår ofta från högteknologiska
sektorer. Carl-Otto Frykfors har i stället studerat en traditionell och mogen industri, nämli-

gen matindustrin i Skåne. För att förnya det
regionala innovationssystemet krävs att man
lyckas involvera aktörer på alla olika nivåer i
värdekedjan, menar han.
Licentiatuppsatsens tredje artikel handlar om industriell förändring inom två andra
mogna branscher, byggsektorn respektive
gruvindustrin. Författaren finner två framgångsfaktorer: Kontinuitet i ledarskapet och
den vision man eftersträvar, samt en uttalad
strategi om kunskapsspridning. [åk]

kontakta carfr@eki.liu.se
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Sista helgen i augusti hölls det här läsårets avslutande workshop på Esbris doktorandkurs From research to business. Kursen finansieras av Vinnova.

Forskare lär sig
entreprenörskapa
text jonas gustafsson bild johanna hanno

Att vara forskare och entreprenör är två ganska
olika roller. På doktorandkursen From research
to business, R2B, får deltagarna bland annat
lära sig hur man säljer sin produkt eller tjänst.
Nyligen träffades det här läsårets studenter för
sista gången.
vem är min kund ?

Hur säljer jag min produkt
eller tjänst? Och hur skaffar jag de resurser som
behövs för att kommersialisera min forskning?
Det är några av frågorna som r2b-deltagarna
har brottats med under läsåret. Syftet med
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kursen är att erbjuda doktorander på lärosäten
över hela landet en möjlighet att utveckla en
affärsplan kopplad till sin forskning.
r2b finansieras av Vinnova och genomförs
av Esbri, i internatform. Under läsåret träffas
deltagarna på fyra workshops. Däremellan
kommunicerar de via webben, både med varandra och med lärarna på kursen. Varje workshoptillfälle fokuserar på en eller flera frågeställningar, relaterade till kommersialisering
och affärspotential. Under ett års tid arbetar
doktoranderna med sina affärsidéer, tillsam-

mans med bland andra
erfarna professorer från
Stanford University och
London Business School,
samt med svenska entreprenörer och investerare.
Huvudlärare på kursen är
Lena Ramfelt
Lena Ramfelt, som till vardags håller till bland annat på Stanford University.
– Doktorander är ofta insocialiserade i
mönster som ser väldigt annorlunda ut från

www.esbri.se

att vara entreprenör. Det vi försöker göra är att
få dem att tänka mer som entreprenörer. En
viktig del är att våga kliva utanför sin bekvämlighetszon. Bland annat när det kommer till
att kontakta kunder. Eller till att presentera
sin idé utan en massa imponerande referenser till vetenskapliga artiklar och konferenser,
säger hon.
e n a n n a n v i k t i g faktor är uthållighet. Som
entreprenör gäller det att fortsätta kämpa,
även i stark motvind. Man kan till exempel inte
sitta hemma på kammaren och vänta på att en
finansiär ska ringa tillbaka av sig själv.
– Att vara entreprenör är inte ett 100-meters
lopp, det är ett maraton.
– Den tredje och viktigaste faktorn är passion. Man måste vara så upprymd över vad
man kan ge världen med sin idé, att man inte
bryr sig om att 99 av 100 personer inte tror på
en.
Lena Ramfelt gör ingen hemlighet av att hon
har trivts i studenternas sällskap.
– Jag gör inte bara saker för sakers skull. Jag
måste känna att jag får något ut av det. Jag har
fått väldigt mycket energi av att umgås och
samtala med studenterna på r2b.
Det här läsåret har 20 doktorander gått
kursen. De är spridda över hela landet: Från
Luleå tekniska universitet i norr till Lunds universitet i söder. Drygt hälften av deltagarna har
utländsk bakgrund, som till
exempel Sandra Kliknaite
som kom till Sverige från
Litauen som utbytesstudent. Hon fortsatte sedan
som doktorand vid Lunds
universitet.
Sandra Kliknaite
– Det bästa med kursen
är att man ”tvingas” till handling. Annars är
det lätt hänt att låta saker rinna ut i sanden.
Här har man varit tvungen att leverera. Och
när man väl har börjat göra saker, blir det ofta
en snöbollseffekt. Sedan har det varit fantas-

tiskt att lära känna alla andra kursdeltagare.
Jag har fått massor med bra tips för att förverkliga min affärsidé, säger Kliknaite.
– En annan fantastisk sak har varit närheten
till så många smarta och engagerade människor. Om man till exempel har ställt en fråga till
en av lärarna på kvällen, så har man ofta haft
svar via mejl morgonen efter. Medan jag sov,
har de alltså tagit reda på svaret på min fråga.
Då skäms man nästan. Att de ser så seriöst på
det här och ger av sin tid, det mest värdefulla
de har, blev en väckarklocka för mig.
utrustas med verktyg för att
skapa företag av sina forskningsidéer, bygger
doktoranderna även ett omfattande nätverk.
De får träffa och lära känna både offentliga och
privata aktörer som arbetar med kommersialisering och nyttiggörande av forskning. Erfarna
entreprenörer och investerare från olika branscher bjuds in för att ge doktoranderna feedback på idéer och presentationer.
En av dem som varit
involverad i r 2 b sedan
starten är Marc Michels.
Han har varit engagerad
både som lärare och som
feedback-person.
Under året har kursdelMarc Michels
tagarna lärt sig en hel del
om försäljning, något många av dem inte hade
så bra koll på innan. Det är delvis Michels förtjänst. Han har bland annat hållit i ett kursmoment där doktoranderna genom rollspel fått
öva på att sälja en penna till varandra.
– Alla har fantastiska idéer, men innan den
här kursen visste de inte så mycket om försäljning. Vi har försökt få dem att tänka på
det. Även om de inte ska bli försäljare själva,
behöver de veta vad som krävs av en bra säljare. På r2b får de träffa människor med stor
erfarenhet, som har byggt upp och sålt företag,
eller som har investerat pengar i företag. De får
riktiga frågor och blir bättre förberedda på hur
förutom att de

Sweden–U.S.
Entrepreneurial Forum 2010
25–26 okt Stockholm | 27 okt Skellefteå | 29 okt Lund

det ser ut när de kommer ut i verkligheten, för
att exempelvis skaffa kapital.
– Det en riskkapitalist eller affärsängel vill
veta är: Hur säljer vi produkten, vem är kunden, hur kommunicerar vi med kunderna och
hur gör vi exit, säger Marc Michels.
Han sticker inte under stol med att det även
finns ett egenintresse i hans deltagande. Kanske kan det till och med bli frågan om en investering i något av doktorandbolagen?
– En del av mitt intresse i att vara här är att
träffa studentföretagarna i ett tidigt skede.
Jag har hört en del idéer som jag gillar. Kanske finns det något man kan tjäna pengar på
i slutändan.
r2b startades av Esbri tillsammans med
Vinnova hösten 2008. Vinnovas generaldirektör, Charlotte Brogren, var
också inbjuden som middagstalare under denna
avslutningsworkshop.
– Det är kul att vara här,
och kul att se alla som
inte bara vill bedriva viktig
Charlotte Brogren
forskning, utan också göra
den tillgänglig för samhället. En del, till exempel vissa politiker, tror att forskningen är det
svåra och att företagandet är enkelt. Men det
handlar inte om lätt eller svårt, det handlar om
olika färdigheter.
– Det ni lär er här är viktigt, oavsett om ni
startar företag, fortsätter inom akademin eller
börjar arbeta i ett stort eller litet företag, sa
Charlotte Brogren till doktoranderna.
Läs mer på www.esbri.se/r2b

»Man måste
ta utgångspunkt i what’s
in it for me«
Jesper Vasell, i bloggintervju om kunskapstriangeln forskning-utbildning–innovation.
Läs mer på esbribloggen.blogspot.com

Läs mer på www.esbri.se/sweden-us

www.esbri.se
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joakim wincent har
blivit professor vid
Handelshögskolan vid
Umeå universitet. Han
är sedan tidigare även
verksam vid Luleå tekniska universitet. Vid
2010 års Academy of Management-konferens belönades Wincent med idea Award
för sin artikel The Nature and Experience of
Entrepreneurial Passion.

Vid samma konferens utsågs karl
wennberg , Handelshögskolan i Stockholm,

till vinnare av 2010 nfib Award för sitt
bidrag Entrepreneurial Exit.
Företagsekonomen teemu

kauto -

nen , Handelshögskolan i Åbo, har blivit

utnämnd till akademiforskare vid Finlands
Akademi under perioden augusti 2010–juli
2014. Han forskar bland annat om entreprenörskap bland personer som är äldre
än 50 år.
ulla hytti är även hon verksam vid
Handelshögskolan i Åbo. Under läsåret
2010-2011 är hon professor i entreprenörskap på deltid vid högskolans filial i Björneborg.

Regeringen har utsett ett råd för kreativa
och kulturella näringar. Professor dominic
power , Uppsala universitet, är en av ledamöterna.
Högskolan i Jönköping har installerat
sin hundrade professor: mona ericson . Till
hennes forskningsintressen hör tillväxt i
företag.
fredrik tell , företagsekonom vid Linköpings universitet, har fått 2,4 miljoner
kronor från Handelsbankens forskningsstiftelser. Hans projekt handlar om patentstrategier i svenska snilleföretag runt
sekelskiftet 1900.
martin henning , Lunds universitet,
prisades tillsammans med frank neffke ,
Erasmus School of Economics, vid Druidkonferensen i somras. Deras artikel Skill
Relatedness and Firm Diversification vann
cbs’s Presidential Award for Most Imaginative Paper.

Högskolan i Gävle gästas under en del
av hösten av darma mahadea , professor i
nationalekonomi vid University of KwaZulu Natal i Sydafrika. Han intresserar sig
bland annat för kooperativ, småföretag
och finansiering.
Bytt arbetsplats, beviljats medel
eller fått pris? Tipsa oss! entre@esbri.se
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titel Innovation and Marketing
in the Video Game Industry –
Avoiding the Performance Trap
författare David Wesley &
Gloria Barczak
förlag Gower
isbn 978-0-566-09167-4

Vägen till helvetet är asfalterad med fantastiska tekniska landvinningar. Som har
misslyckats till förmån för en ”sämre” produkt. Det klassiska exemplet är när vhs knep
hela videomarknaden, fast Sonys Betamax
var både först och bättre. I Innovation and
Marketing in the Video Game Industry pekar
David Wesley och Gloria Barczak på flera
liknande exempel inom dataspelsbranschen.
Det vanliga är att utvecklarna stirrar sig
blinda på tekniska möjligheter och glömmer
kundernas behov. Författarna visar bland
annat hur en nyskapande lågbudgetproduktion från en oberoende studio kan vinna
över ett tekniskt överlägset spel med miljonbudget från någon av de stora drakarna. Nya
innovationer, menar de, tas bäst fram i team
med personer med olika bakgrund: marknadsförare, designers, ingenjörer, forskare
etcetera. Då kan teknikfällan undvikas. [jg]

titel Farliga Idéer – När det
opassande tänkandet är din
värdefullaste resurs
författare Alf Rehn
förlag Bookhouse
isbn 978-91-89388-53-6

Diskussioner om kreativitet är ofta som
sockervadd: fluffigt utseende, söt smak, men
utan särskilt mycket substans. Det menar
Alf Rehn i Farliga Idéer – När det opassande
tänkandet är din värdefullaste resurs. Undertiteln nummer två lyder [En annorlunda bok
om kreativitet], och stämmer ganska bra.
Kapitlen heter saker som Varför äckel är så
viktigt, Snuska till det, Fy fan för det vuxna
och Odla dina fiender. Författaren
(”är finländare och tänker inte gulla med
dig”) skriver i förordet att ”…vill du bli kreativare måste du utmanas, inte daltas med”.
I boken presenterar han en modell för hur
verkligt kreativt, radikalt tänkande kan gå
till. Den består av fem steg: imitation, expansion, provokation, omvärdering och farligt
tänkande. Han ger också exempel på idéer
som han menar har sin grund i ett provocerande tänkande. [jg]

Inte bara hjältar
Entreprenörskap är något vardagligt, medfött
och allmänt. Och det handlar lika mycket om
att imitera som att agera kreativt. Författarna
till en ny bok plockar effektivt ner entreprenörshistorierna med hjälteaura på jorden.
frederic bill,

Björn Bjerke och Anders W
Johansson har samlat sex av sina kollegor från
Linnéuniversitetet och fem andra forskare i
en tankeväckande bok. (De)Mobilizing the
Entrepreneurship Discourse. Exploring Entrepreneurial Thinking and Action gör upp med
några av de ”sanningar” som florerar inom
entreprenörskapsfältet, och som återskapas
av journalister, politiker och andra som pratar
entreprenörskap.
Författarna slår till exempel fast att entreprenörskap handlar om mer än bara pengar,
att det inte är manligt könat och att det inte
enbart är ett jobb för hjältar. De påpekar också att entreprenöriella handlingar inte alltid
behöver vara positiva.
Katja Lindqvist diskuterar i sitt kapitel kombinationen konst och entreprenörskap. Hon
har studerat Edsvik konst och kultur, Tensta
konsthall och Dalhalla, tre satsningar som har
många gemensamma drag. De handlar om att

eldsjälar som ville erbjuda högkvalitativ konst
i en miljö som tidigare inte förknippats med
detta. Till att börja med fungerade det bra,
men när verksamheterna skulle formaliseras
– och den långsiktiga finansieringen riggas –
hamnade den konstnärliga ledaren i konflikt
med styrelsen.
Karin Berglund och Johan Gaddefors argumenterar i sitt kapitel för motstånd som en
viktig del i den entreprenöriella processen.
Friktion gör att idéer manglas åt olika håll, och
finner nya vägar. Och på den oväntade vägen
kan nya möjligheter uppenbara sig.
Boken har getts ut av Edward Elgar under
2010. isbn-numret är 978-1-84980-145-4. [åk]
www.esbri.se

titel Copycats – How Smart
Companies Use Imitation to
Gain Strategic Edge
författare Oded Shenkar
förlag Harvard Business Press
isbn 978-1-4221-2673-8

titel Advanced Public Procurement as Industrial Policy. The
Aircraft Industry as a Technical
University
författare Gunnar Eliasson
förlag Springer
isbn 978-1-4419-5848-8

titel Born Entrepreneurs, Born
Leaders. How Your Genes Affect
Your Work Life
författare Scott Shane
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-537342-4

Härmapornas revansch. Så kan man kanske
kalla Oded Shenkars bok Copycats – How
Smart Companies Use Imitation to Gain
Strategic Edge. Han konstaterar att innovatörer har fått mycket uppskattning, medan
imitatörer snarare har hånats. Helt fel, menar
Shenkar. Innovation och imitation kompletterar varandra, och smarta imitatörer kan
tjäna stora pengar genom att spara in på
exempelvis fou- och marknadsföringskostnader. Men det gäller att inte bara kopiera
andras koncept rakt av. För att lyckas är det
för det första viktigt att välja rätt affärsmodell
att imitera. Det är också viktigt att testa konceptet inom den egna organisationen, och i
den egna miljön. Dessutom finns olika strategier för imitationen: man kan satsa snabbt,
avvakta för att sedan erbjuda en differentierad produkt, eller se till att vara först ut på en
ny marknad. [åk]

I utvecklingen av avancerade, teknologiska
produkter genereras mer kunskap och teknik
än vad som behövs. Detta överskott, eller
”teknologiska spill”, kan användas för att
utveckla nya produkter som i förlängningen
genererar ekonomisk tillväxt. Men för att
det ska kunna ske krävs förstås att kommersialiseringskunniga personer, kompetenta
riskkapitalister och entreprenörer får tillgång
till spillet. Gunnar Eliasson har studerat hur
Saab tog fram stridsflygplanet jas 39 Gripen. Han jämför även med spilleffekterna i
utvecklingen av mobiltelefoner, datorer och
medicinsk teknik. I boken Advanced Public
Procurement as Industrial Policy diskuterar
Eliasson bland annat immateriella rättigheter, betydelsen av offentlig upphandling, och
hur vissa teknikintensiva företag producerar
så mycket kunskap att de kan liknas vid högskolor. [åk]

Våra gener avgör om vi har vad som krävs
för att spela basket i nba, flyga flygplan
eller bli firade supermodeller. På samma
sätt avgör de vem som kommer att bli en
lyckad entreprenör eller ledare. Scott Shane
levererar denna, något provokativa, tes i
Born Entrepreneurs, Born Leaders. I entreprenörskapsforskningens barndom handlade
många av studierna om entreprenörers personlighetsdrag och medfödda egenskaper.
Denna forskningsinriktning har nästan helt
övergivits och ersatts med studier om betydelsen av externa faktorer som förebilder,
institutioner och företagsklimat. Men nu
hävdar alltså Shane att våra gener styr en stor
del av arbetslivet, både för arbetsgivare och
anställda. Han diskuterar bland annat hur
”impulsiva”, ”risktagande” och ”nyhetssökande” gener påverkar vår kreativa, innovativa och entreprenöriella förmåga. [åk]

Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips
Nov 2010

18

Torsdag

Evenemangstips
ISBE Conference
3–4 november 2010
London, Storbritannien
Globe Forum
17–18 november 2010
Dublin, Irland
RENT XXIV
18–19 november 2010
Maastricht, Nederländerna

Kreativt i Ukraina…

…och i Gävle

Tekniska museets vandringsutställning Kreativa kvinnor har landat i Kharkiv, Ukraina. I
utställningen presenteras 45 svenska, aktuella
kvinnliga förebilder inom innovations- och
uppfinnarområdet, samt åtta förebilder ur historien. Avancerade tekniska framsteg blandas
med innovationer som löser vardagsproblem.
Tanken är att inspirera till kvinnors entreprenörskap. Under 2011 planeras turnén fortsätta
till Bosnien, Makedonien och Serbien. Ytterligare en version av utställningen turnerar just
nu i Sverige, och på hemmaplan i Stockholm
har man lagt till nytt material, bland annat ett
30-tal nya uppfinningar. [jg]

Tillsammans med Innotiimi och Folkteatern i
Gävle genomför Högskolan i Gävle under hösten
utvecklingsprojektet Bridget. Projektet, som
har fått medel från Tillväxtverket, går ut på att
med teatern som metod utveckla kvinnors företagande. Deltagarna använder teaterns utforskande och gestaltande processer, och så kallade
entreprenöriella verkstäder, för att utmana
synen på vad företagande, tillväxtvillkor och
nya tjänster kan vara. 15 företagande kvinnor
deltar i Bridget hösten 2010. [jg]

kontakta ingrid.lysell@innotiimi.se

Läs mer på www.tekniskamuseet.se

Småföretagsdagarna
26–27 januari 2011
Örebro
Fler evenemang finns på
www.esbri.se/konferenser

www.esbri.se

I år deltar närmare 100 länder i Global Entrepreneurship
Week som arrangeras 15–22 november 2010.
Läs mer på unleashingideas.org/sweden
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åsikten | Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh

»Bemästra den lyckade olyckan«
Ashkan Pouya är nytillträdd innovationsdirektör vid Lunds universitet. Saeid Esmaeilzadeh
är professor i materialkemi vid Stockholms universitet. Tillsammans driver de också Serendipity Innovations, ett företag som kommersialiserar akademisk forskning. Du når dem på
ashkan.pouya@luinnovation.lu.se och saeid@sdip.se
med stort kunskapsinnehåll har blivit ett allt viktigare mål
för de flesta moderna samhällen. Sverige är
ett av de länder som satsar mest på forskning
och utveckling. Det finns gott om statistik som
visar att vi är bland de mest produktiva i världen när det gäller att producera unik kunskap.
Vi är dock inte fullt lika framgångsrika när det
gäller att omsätta denna kunskap till nya produkter och skapa ekonomiskt värde.
En fråga som ofta ställs är hur en nation
eller region bör göra för att bli innovativ, likt
Silicon Valley i usa. Det läggs ned mycket tid
på att analysera vad nästa stora trend är, och
hur man kan bygga produkter och tjänster för
att ligga rätt i dessa framtida trender.

at t s k a pa a r b e ts t i l l fä l l e n

idé till produkt är normalt
inte särskilt linjär. Både teknik, produkt, och
omvärld hinner förändras en hel del innan
det finns en slutgiltig lösning. Och det är sällan som den ursprungliga idén blir den framgångsrika produkten. Dessa förändringar är
svåra att förutse. Ord som ”cleantech” existerade inte ens för fem år sedan!
Frågan är huruvida det är rimligt för oss
att i dag gissa oss till vad de stora trenderna
kommer att vara om fem år. Likväl står vi alltid
med dilemmat att vi måste satsa i dag för att
vara väl rustade för framtiden.
Det som gör denna verklighet än mer komplex är att även om vi med säkerhet kan förutsäga framtidens behov, så är det osäkert om
vi kan hitta lösningar för att tillgodose dem.
Ett typexempel är de stora läkemedelsföretagen som arbetar i en bransch där behoven är
relativt enkla att identifiera. Men efter tjugo
års satsning på att lösa de stora behoven står
många av dessa med tomma pipelines, och
utan konkreta lösningar.
Det märkliga med innovationsprocesser är
att de varken tenderar att vara behovsdrivna
men vägen fr ån
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eller lösningsdrivna. De kan som bäst betecknas vara serendipitetsdrivna. En serendipitet
är en lyckosam olycka. Eller när något inte riktigt går som man tänkt sig, men slutresultatet
ändå blir bra – eller bättre – än man trott.
serendipiteten gäller det att
ha en pågående och kontinuerlig interaktion
med omvärlden. Man måste helt enkelt våga
förändra sig, och inte låsa sig vid sina initiala
idéer. Det gäller att ta steget ut och möta kunder. Låta kunden utmana idén och produkten,
och vara mottaglig och lyhörd för respons. Vi
vill likna processen vid en kreativ dans där
både lösningar och möjligheter är flexibla och
följsamma i relation till varandra fram till att
den slutgiltiga lösningen (eller problemet) har
identifierats.
Det finns ett stort antal studier som visar
att grupper av kompletterande kompetenser
för att maximera

behöver kortare tid, och har högre framgångfaktor, när det kommer till ”kreativa danser”.
För att ett samhälle ska vara framgångsrikt
när det gäller nyskapande är det viktigt att
många sådana grupper kommer samman, och
att många kreativa danser tar plats. En sådan
miljö ökar sannolikheten för serendipitet.
Det är värt att notera hur naturen hanterar
ovisshet om framtiden genom mångfald och
mängd.
För ett samhälle som vill ligga i framkant
av varje trend handlar det inte om att försöka
vara bäst på att förutsäga framtiden. Det handlar om att lyckas bemästra serendipiteten.
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