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Stjärnor på besök
 
den här hösten  har inletts i stjärnbane-
rets tecken. Först ut var president Barack 
Obama som under sitt besök intresserade sig 
för svenska innovationer inom miljöteknik-
området.

Under några år var just miljöteknik ett av de 
teman vi hade på Sweden-u.s. Entrepreneu-
rial Forum. 7 och 9 oktober arrangerade vi det 
tionde forumet sedan starten 2004. Det blev 
en härlig avslutning på några hektiska veckor, 
med rekordpublik i Stockholm. En fråga som 
alltid kommer upp är acceptansen för miss-
lyckande. I framförallt Silicon Valley är det 
mer tillåtet än här i Sverige. Bakom detta lig-
ger flera faktorer, bland annat anses ett miss-
lyckande vara en bra erfarenhet – givet att man 
drar lärdom av det. Och genom att avsluta ett 
startup-projekt som inte verkar leda till något 
frigörs resurser, till exempel humankapital och 
ip, som kan komma till användning i andra 
företag. Sidorna 20–21 ger en överblick av årets 
forum, och vill du se mer finns det som webb-
tv på www.esbri.se

I september arrangerade vi två Estrad-
föreläsningar med runt 140 deltagare på varje. 
Först ut var professor Martin Kenney som 
pratade om just Silicon Valley. En intressant 
poäng var att ”nice growth firms” är viktiga. 
Det är företag som inte är supergaseller utan 
växer i lugnare takt. De har relativt hög kun-
skapshöjd och skapar bra och stabila jobb.

På den andra Estradföreläsningen presen-
terade professor Howard Aldrich sina tankar 
om hur webbaserade tjänster, 3d-skrivare och 
crowdfunding har sänkt inträdesbarriärerna 
för att starta företag. Självklart finns både 
Howards och Martins föreläsningar att se som 
webb-tv.

På vår webbplats hittar du även mycket 
annat matnyttigt i Kunskapbanken, Sveriges 
största portal för populariserad kunskap om 
entreprenörskap, innovation och småföreta-
gande.

Trevlig läsning!

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

Citeringar är komplexa 
mått som döljer minst lika 
mycket som de lyfter fram 
Gustaf Nelhans, Göteborgs universitet, 
som nyligen disputerat i ämnet

ledaren

Forskare – världens bästa jobb
Sveriges unga akademi inrättades 2011 och är en mötesplats 
för speciellt invalda forskare. Med ung menas i det här sam-
manhanget att man har disputerat inom en tioårsperiod 
före invalet. Akademin är tvärvetenskaplig och tanken är 
att medlemmarna ska inspirera och berika varandra. Nu 
ger de ut sin första bok, Vägar till Vetenskap (Santérus, 
2013), där tjugo av Sveriges unga akademiker i kortfattade 
biografier berättar hur det är att vara forskare i dag. Både 
med- och motgångar skildras. Fredrik Bäckhed, professor i 
molekylär medicin, skriver till exempel: ”Att vara forskare 
är krävande men också det bästa jobb man kan ha!”. [ha]

Konst i företaget
Kan skulpturer, klassiska konstverk och nymålade tavlor ha 
ett värde – bortom det rent ekonomiska – för näringslivet 
och i samhället? Kan företag sponsra konstnärer och deras 
projekt, och samtidigt få ut något värdefullt själva? Ja, det 
menar Karolina Modig och Erik Modig i boken Värdet av 
konst (Rheologica, 2013). Enligt dem kan möjligheten att 
betrakta konst öka de anställdas kreativitet, innovations-
förmåga och välmående. Närvaron av konst på väggarna 
kan till och med öka värdet på hela företaget. I boken disku-
teras konst som utsmyckning, kulturskapare, samlarobjekt 
och reklammöjlighet. [ha]

kontakta erik.modig@hhs.se

Högutbildade företagsamma 
i högkonjunktur
När tiderna är goda väljer högutbildade att bli egenföretagare. Det visar Helena Svaleryd i 
rapporten Den lokala konjunkturen och egenföretagande (IFAU, 2013:15). Hon konstaterar 
att den lokala konjunkturen har en begränsad effekt på egenföretagandet i genomsnitt, 
men om man jämför personer med hög respektive låg utbildningsnivå ser man att de 
högutbildade oftare väljer en företagarkarriär när det är högkonjunktur. Sambandet är 
starkare för kvinnor. [åk]

236 995
nya jobb (netto) skapades i 

nystartade småföretag 2000–2009.

Källa: Entreprenörskapsforum

236 995
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– en aktiv konsument inte bara sprider, 
utan bygger också upp varumärket. Då ökar 
det totala värdet.

Det säger Oscar Persson Ridell, som i sin 
avhandling försökt ta reda på vem den säll-
synta, men eftertraktade, aktiva konsumenten 
egentligen är.

– En generell bild av en aktiv konsument, 
som jag definierar det i min avhandling, är 
någon som är aktiv i förhållande till att driva 
innovation och värdesamskapande tillsam-
mans med andra konsumenter.

Som person är den aktiva konsumenten 
kreativ, nyfiken och engagerad i produkten. I 
datorspelsindustrin, som Ridell har studerat, 
är kunderna ovanligt involverade i företagets 
förehavanden.

– Kunderna hjälper företaget genom att 
själva vidareutveckla spelupplevelser och nya 
funktioner, som de sedan ger helt gratis till 
företaget.

Det kan röra sig om programmering eller 
grafik, till exempel nya karaktärer eller bak-
grunder till olika spel. Hängivna spelare kan 

lägga ner hundratals timmar på detta. Det 
skulle vara en kostsam produktutveckling för 
företaget om de gjorde den själva.

– Det finns en helt annan logik i den här 
industrin än vad man ser i andra industrier, 
säger Ridell.

Konsumenterna bidrar med sin tid och inno-
vativa idéer, men också till det som kallas värde- 
skapande.

– Värdeskapande handlar inte bara om pro-
dukten i sig, utan om allt runt omkring och om 
upplevelsen av produkten. Det är sådant som 
är viktigt för konsumenten.

– Det som gör det positivt att studera just 
spelföretag är att de ofta har väldigt aktiva 
communities på internet.

ett community på nätet är en plats där män-
niskor diskuterar med andra. Där kan det ska-
pas en gemenskap kring produkten. En del 
företag samarbetar med sina kunder genom att 
själva aktivera dem. Ica har till exempel tagit 
fram ett speciellt kundkort riktat till studenter.

– Då använde de sig i hög grad av studen-

terna själva, och ville involvera dem i utveck-
lingsprocessen. Företaget hade högtflygande 
planer för att skapa ett kort som var av och för 
konsumenterna. Studenterna som tillfrågades 
hade geniala idéer, men olika avdelningar på 
Ica hade invändningar mot de flesta av deras 
förslag, av olika anledningar.

för att en aktiv konsument ska kunna vara 
en resurs måste företagets avdelningar vara 
beredda att lyssna på konsumenternas önske-
mål. Annars blir det inga innovationer.

– Om det vore enkelt skulle alla företag satsa 
på att hitta aktiva konsumenter, men företa-
gets interna syften kommer i vägen. Innova-
tionsprocesser är komplexa. Alla måste dra åt 
samma håll för att det ska hända något, menar 
Ridell.

Det finns även andra problem att ta hänsyn 
till när man börjar lyssna till sina konsumen-
ter. Till exempel kan de säga en sak och göra 
något annat.

– Företag tror också att det är dåligt när 
marknaden får insyn i företagets processer. 

Det handlar inte längre om att kommunicera till marknaden, utan om 
att kommunicera med den. Den aktiva konsumenten är en väldigt liten 
del av den centrala marknaden. Men hon eller han kan bli en värdefull 

tillgång – för de företag som förstår att ta vara på resursen.

Smarta företag 
lyssnar på kunden

text hanna andersson  bild patricia garcia alfageme
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så involverar 
du dina kunder

•   Se konsumenten som en resurs
•   Ge konsumenter möjlighet att interagera 
  med företaget
•   Tänk bortom traditionell segmentering 
  och målgrupper
•   Skapa en medlemsbaserad plats på nätet 
  för konsumenter
•   Aktivera konsumenterna genom att stödja 
  deras interaktion med varandra och med   
  företaget

Många är fortfarande slutna som en box, 
rädda för att släppa kontrollen. Det går emot 
allt vad man lärt sig om företagande sedan 
tidigare.

Men kunderna kan bara aktiveras när före-
taget öppnar upp sina processer för dem, och 
tar sig tid att lyssna och lära.

i dag delar vi med oss av i stort sett allting 
via sociala medier som Twitter, Facebook och 
Instagram.

– Människor talar gärna om vad de tycker, 
tänker och känner. Företag som vill ha en del 
av detta måste förstå att deras produkter dis-
kuteras fritt. Och de måste finnas där för att 
driva på debatten.

Ridell tror att andra företag kan lära sig 
mycket av spelbranschen.

– På nätet tipsar man sina kompisar och 
diskuterar sina upplevelser. Det företag som 
lyssnar på diskussionen kan snappa upp vad 
som ses som positivt. Genom den iakttagelsen 
kan det till och med uppstå innovativa föräd-
lingar av produkten.

När man vill engagera sina kunder bör det 
handla om ett gemensamt givande och tagan-
de.

– Många konsumenter har ett behov av att 
vara aktiva. De blir gladare av att få vara med!

Företag i dag måste också inse att det inte 
längre går att stirra sig blind på målgrupper. 
Numera delas och diskuteras intressen, lik-
som produkter, utan hänsyn till kön, etnisk 
bakgrund, geografisk tillhörighet eller ålders-
indelningar. När konsumenter aktiverar sig 
överbygger de gränserna.

– Diskussioner sker inte inom ett visst seg-
ment, eller mellan människor som är väldigt 
lika varandra. I stället sker det när det finns ett 
gemensamt intresse att mötas över.

Målgruppsindelningar är därför inte lika 
relevanta längre, enligt Ridell.

– Det som är relevant är att vara aktiv, och att 
skapa värde tillsammans.

kontakta oscar.persson_ridell@fek.uu.se

Smarta företag 
lyssnar på kunden

Oscar Persson Ridell har lagt fram avhandlingen Who is the Active Consumer? Insight into Contemporary 
Innovation and Marketing Practices vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

text hanna andersson  bild patricia garcia alfageme
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linda höglund har i sin avhandling stude-
rat två företag och deras så kallade diskursiva 
praktiker. Med det menas hur de i text och tal 
konstruerar möjligheter och strategiska för-
delar inom företaget. Företagen som Höglund 
har studerat finns inom it-industrin respek-
tive livsmedelsindustrin. Trots att företagen är 
i helt olika branscher har de ändå ganska lik-
artade idéer om vad som är strategiskt viktigt. 
Höglund tror att det kan bero på att entrepre-
nörskapsbegreppet är något alla strävar efter 
i dag.

De värden och egenskaper som förknippas med begreppet 
entreprenörskap har blivit åtråvärda. Både individer och 
företag vill ses som entreprenöriella. Men vad vi vill och 
vad vi gör är ibland helt olika saker. Hur vi ser och tänker 
på tillvaron påverkar hur vi agerar.
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Det åtråvärda 
entreprenörskapet

text hanna andersson
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Humaniora har också 
innovationspotential
För att möta dagens utmaningar inom områden 
som miljö, levnadsstandard och arbetsmarknad 
krävs innovationer. Traditionellt vänder vi oss till 
den tekniska och naturvetenskapliga sfären, och 
det är inget fel i det. Men de innovationerna är 
inte tillräckliga. Vi behöver också innovationer som 
är nytänkande ur ett socialt perspektiv, och de 
kan många gånger hämtas från humaniora och 
samhällsvetenskap. Det menar Cecilia Nahnfeldt 
och Malin Lindberg, redaktörer till Är det nå’n 
innovation?! Att nyttiggöra hum/sam forskning 
(Karlstad University Studies, 2013:35). I antologin 
diskuteras hum/sam-forskningens vägar framåt, 
olika synsätt och modeller för att ta vara på inno-
vationspotentialen. [åk]

kontakta malin.lindberg@ltu.se 

Sverige i jämförelse
Kvaliteten på länders regler och institutioner 
påverkar den ekonomiska utvecklingen, och mäts 
genom olika index. De används i politiska diskus-
sioner och som jämförelse i internationella sam-
manhang. Björn Falkenhall och Dan Johansson har 
i artikeln Svenskt företagsklimat i internationell 
jämförelse – slutsatser och lärdomar (Ekonomisk 
debatt, nr 6, 2013) sammanfattat dagens svenska 
företagsklimat med hjälp av några av dessa 
index. Mätningarna tyder på att det finns goda 
förutsättningar för Sveriges entreprenörer. Vi har 
ett växande företagande i världsklass på många 
områden. För att stärka företagandet ytterligare 
är det till exempel viktigt att försöka begränsa det 
offentliga företagsägandet, sänka värnskatten, 
och avreglera arbetsmarknaden, menar förfat-
tarna. [ha]

kontakta  bjorn.falkenhall@tillvaxtanalys.se

Linda Höglund har lagt fram avhand-
lingen Discursive Practices in Strategic 
Entrepreneurship: Discourses and the 
use of repertoires in two firms vid 
Örebro universitet.

– Det finns en rådande företagsamhets-
diskurs i samhället, där entreprenörskap, och 
egenskaper förknippade med entreprenörskap, 
hyllas. Det rör sig om decentralisering, förny-
else, innovation, flexibilitet, kundbehov och 
marknadsanpassning.

– De här visar att de stora samhälleliga dis-
kurserna påverkar även större företag, säger 
Linda Höglund.

På alla företag finns det idéer om vad som är 
viktigt och vad som bör prioriteras inom före-
taget, ett slags lokalt språkbruk.

– I ett av de studerade företagen var reper-
toaren reaktiv. ”Vi är agila och flexibla”, sa man 
internt, vilket ledde till att företagets fokus 
hamnade på att uppfylla kunders behov och 
möta marknadsförändringar.

samtidigt kunde höglund konstatera att 
företaget hade en ambition och målsättning att 
vara proaktivt och leda marknaden.

– En liknande situation såg jag också i det 
andra företaget som studerades. Den rådande 
och dominerande repertoaren var ”samarbete 
med kunderna”. Konsekvensen blev att fokus i 
företaget låg på att möta kundbehov snarare än 
att driva förnyelse på marknaden via proaktiva 
åtgärder.

– De flesta företag i dag vill gärna positionera 
sig själva som proaktiva. Det ville båda de här 
företagen som jag studerade. Men båda upp-
visar ett språkbruk som bygger på ett reaktivt 
tankesätt.

Huvudidéerna följer ett spår, men när chefer 
och mellanchefer redovisat vad som verkligen 
händer i företaget visar det sig att de egentligen 
agerar reaktivt. Och det här får konsekvenser, 
menar Höglund.

– Det är viktigt att företagen förstår vilket 
språkbruk som är rådande i organisationen.

Företag som positionerar sig som entrepre-
nöriella brukar också bli det i förlängningen. 
Det beror på att sättet vi förstår vår omvärld 
skapar handlingar som går i den riktningen.

– Människor som positionerar sig som för-
ändringsbenägna och villiga till förnyelse ten-
derar att ha lättare att ta in detta i det dagliga 
arbetet, och göra det till en del av den rådande 
praktiken.

ett annat begrepp som Höglund intres-
serat sig för är möjlighetssökande. Hur finner 
ett företag nya möjligheter och hur drar de 
nytta av dessa så att de kan vinna fördelar på 
marknaden?

– Traditionellt, när man i tidigare forskning 
tittat på hur möjligheter uppstår, ses det som 
något som existerar utanför människan. Det 
är något som flyter runt på marknaden, något 
som den som är tillräckligt alert kan gå ut och 
fånga upp och använda sig av.

Ett annat traditionellt sätt att se på möjlig-
heter är att de skapas inne i huvudet. Höglund 
tror i stället på ett tredje synsätt, där möjlighe-
ter är något som skapas i samtal och diskus-
sioner mellan människor.

– Vartefter jag pratar om min idé med andra 
människor justeras den när de ger mig feed-
back. Sakta men säkert börjar jag förändra 
min syn. Möjligheten är något som växer fram 
när vi interagerar med andra människor, säger 
hon.

Hur vi tror att möjligheter skapas får konse-
kvenser för hur vi söker efter nya möjligheter, 
både som individer och i företagssamman-
hang.

– Min forskning visar att möjligheter och för-
delar uppstår i social interaktion.

kontakta linda.hoglund@oru.se
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Det är viktigt att företagen förstår 
vilket språkbruk som är rådande
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text emilie eliasson hovmöller

Supergasellerna
får Sverige att växa

bild: Istock
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– för att få fler supergaseller handlar det 
framför allt om att öka antalet företag i Sve-
rige. Ju fler företag, desto större sannolikhet 
att några kommer att lyckas, säger Daniel 
Halvarsson som har lagt fram sin avhandling 
vid kth.

Men först och främst behöver begreppet 
snabbväxande företag redas ut. De vanligaste 
definitionerna i dag är mer eller mindre god-
tyckliga, där snabbväxande företag kan vara 
företag som växer med en förutbestämd årlig 
procentsats. Bara för att ett företag växer snab-
bare än ett annat behöver det inte betyda att 
det är någon egentlig skillnad mellan företa-
gen. Halvarsson menar att tillväxt ofta kan för-
klaras av rena tillfälligheter – eller ”tur”.

– Mitt sätt att identifiera snabbväxande före-
tag, eller gaseller, ger en mer konservativ bild 
av vilka företag vi inkluderar i den här grup-
pen. Ofta rör det sig om mindre än en procent 
av företagen med den högsta tillväxttakten i en 
given bransch. Och därför skulle man kunna 
prata om ”supergaseller”.

i avhandlingen använder sig Halvarsson 
av det statistiska begreppet ”tjocka svansar” 
för att spåra supergasellerna. Det beskriver 
och fångar sannolikheten för det osannolika.

– I en tjocksvansad tillväxtfördelning är för-
utsättningarna för snabb tillväxt goda. Genom 
att öka förståelsen för detta gynnsamma före-
tagsklimat närmar vi oss en förklaring till före-
komsten av snabbväxarna som är så viktiga för 
samhället.

I den modellvärld som Daniel Halvars-
son använder är extrema avvikelser vanliga. 
Gängse statistiska modeller brukar bortse 
från extrema avvikelser, men det är vanskligt, 
enligt Halvarsson. Det avvikande är ofta det 
intressanta.

– Ett exempel är jätteföretag som Ikea eller 
Apple med tiotusentals medarbetare. Eller ett 
snabbväxande företag som tiodubblar antalet 
medarbetare från ett år till ett annat. Att ett 
godtyckligt företag ska lyckas åstadkomma en 
sådan storlek eller extrem tillväxttakt är högst 
osannolikt. Men vi kan ändå se sådana hän-
delser från tid till annan, och det gör vi betyd-
ligt oftare än vad vanliga statistiska modeller 
skulle förutspå.

Halvarsson tror att Sverige har ett relativt 

gynnsamt klimat för att supergaseller ska kun-
na uppstå och växa.

– Min gissning är att det finns länder där 
villkoren för snabb företagstillväxt är mindre 
gynnsamma, och där det alltså finns många 
färre företag med höga tillväxttal. Men vi får 
inte glömma bort att vi inte bara kan förbättra 
villkoren för snabbväxande företag. Vi måste i 
så fall också acceptera att fler företag sannolikt 
krymper som ett resultat av detta.

Avhandlingen visar att snabb tillväxt är ett 
ganska flyktigt fenomen. Över tiden är det bara 
en handfull företag som lyckas bibehålla sin 
snabba tillväxttakt. De flesta snabbväxare över-
går till att bli långsamt växande i nästa period.

– Det är möjligt att det handlar om en kon-
solideringsfas och att tillväxten tar fart på nytt i 
ett senare skede, men det går inte att dra några 
sådana slutsatser från befintliga studier.

med tanke på att tillväxten sker periodvis är 
det svårt att se hur ekonomiska stöd till snabb-
växare skulle vara motiverade. Men, menar 
Daniel Halvarsson, däremot finns det många 
åtgärder som kan vidtas för att öka antalet före-
tag i Sverige. Det ökar i sin tur sannolikheten 
för att fler företag blir supergaseller. 

– Från ett politiskt perspektiv handlar det 
snarare om att skapa goda förutsättningar för 
företagande som möjliggör tillväxt.

– Det finns studier som visar att snabbväx-
ande företag har större benägenhet än andra 
företag att anställa personer från grupper som 

text emilie eliasson hovmöller

De så kallade supergasellerna är de riktiga jobbskaparna. Det 
menar Daniel Halvarsson, verksam vid Ratio. I sin avhandling Firm 
Dynamics: The Size and Growth Distribution of Firms presenterar 
han ett verktyg för att definiera dessa snabbväxande företag.

Det avvikande är 
ofta det intressanta       tips till politiker 

          för fler gaseller

1.   Långsiktiga, stabila och ändamålsenliga villkor för 
företagande tillåter att många företag startas.  
Ju fler företag, desto större sannolikhet att fler 
kommer att lyckas.

2.  Studera skillnader i arbetsmarknadslagstiftningen 
mellan olika länder och försök förstå varför vissa 
länder lyckas bättre än andra. Vidta därefter even-
tuella förändringar i arbetsmarknadslagstiftningen.

3. Öka fokus på entreprenörskap i skolan så att fler får 
upp ögonen för företagandets möjligheter.

4. Skapa en tydlig policy för att underlätta framväxten 
av supergaseller.

5. Satsa inte på ekonomiska stödprogram eller  
regionala stöd för att stimulera företagstillväxt.  
De är ofta verkningslösa då företagstillväxt är 
mycket oförutsägbart.

5

anses ha svårare att komma in på arbetsmark-
naden, som ungdomar, invandrare och lång-
tidsarbetslösa. Kan man därför från politiskt 
håll underlätta för företag att nyanställa är jag 
övertygad om att förekomsten av supergaseller 
skulle öka, säger Daniel Halvarsson.

kontakta daniel.halvarsson@ratio.se

Daniel Halvarsson

bild: Labbe A
lvin
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– Sambandet är robust. Det är framför allt 
genom att anställa utlandsfödda personer som 
små och medelstora företag verkar tillgodogöra 
sig deras kompetens och nätverk, säger Mag-
nus Lodefalk. 

Hans studie tyder också på att nyanlända 
anställda har störst effekt på företagens han-
del, de har kvar en stark relation till hemlandet.

trots att sverige är ett handelsberoende 
land, är det få småföretag som själva deltar i 
utrikeshandeln. Med sin forskning ville Mag-
nus Lodefalk ta reda på vilken typ av hinder 
som finns, och vad som kan göras för att 
underlätta för företag som vill bedriva inter-
nationell handel.

Resultatet presenterar han i sin avhandling, 
Tackling Barriers to Firm Trade: Liberalisa-
tion, Migration and Servicification, framlagd 
på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

– Frågan är angelägen eftersom handel är 
samhällsekonomiskt lönsamt. I längden gyn-
nar den produktivitet och ökar tillgången på 
varor och tjänster, säger Lodefalk.

Avhandlingen behandlar både formella och 
informella hinder. Formella hinder är sådant 
som kan åtgärdas på politisk nivå, till exempel 
tullar. Bland annat tack vare eu har de formel-
la hindren minskat drastiskt under senare år.

Informella handelshinder kan vara bristan-
de kunskap om de länder man vill exportera 

till, eller importera från. Det kan gälla exem-
pelvis affärskultur, språk, historia, institutio-
ner eller vilka konkurrenter som finns på den 
marknad man vill in på.

– I dag är det inte minst informella han-
delshinder som sätter gränser. Svenska före-
tag handlar ofta med kvalificerade produkter. 
Brist på kunskap om exempelvis länders kul-
tur och institutioner, samt brist på nätverk, ger 
otrygghet i relationerna. Företagen känner sig 
osäkra på om en vara kommer att levereras i 
tid och med förväntad kvalitet. Den här typen 
av information är ofta kostsam att tillgodogöra 
sig.

Men det finns sätt att hantera kunskaps-
brist. Ett är att köpa in tjänster, ett annat att ta 
hjälp av utlandsfödda svenskar. Statistik som 
Lodefalk presenterar i sin avhandling bekräftar 
att företag tjänar på att anställa utlandsfödda. 
Sambandet är störst för små och medelstora 
företag, men gäller även för stora företag.

resultaten är angelägna för hela sam-
hället, menar Lodefalk. Av studien framgår 
att företag ökar sin export med 0,9 procent för 
varje utlandsfödd anställd.

– Internationalisering för med sig stora 
samhällsekonomiska vinster. Och Sverige har 
en stor andel utlandsfödda. Företag som har 
utlandsfödda personer med akademisk utbild-
ning anställda på icke-kvalificerade tjänster, 

kan fundera över om personens erfarenhet går 
att tillvarata på ett bättre sätt, säger han.

På samma sätt kan samhället bidra till bätt-
re förutsättningar för utrikeshandel genom 
att synliggöra utrikesföddas kompetens, och 
därigenom underlätta utrikesföddas inträde 
på arbetsmarknaden.

– Mindre företag bedriver utrikeshandel 
i lägre utsträckning. Jag tror det beror på 
att utrikeshandel är förknippat med stora 
fasta kostnader. Därför bör små och medel-
stora företag ha mer att vinna på att anställa 
utlandsfödda.

I studien ingår 12 000 svenska företag som 
hade cirka 600 000 anställda mellan åren 
1998–2007, huvudsakligen inom tillverknings-
industri och varuhandel. I sina fortsatta stu-
dier vill Lodefalk studera sambandet mellan 
tjänstehandel och migration.

– Av de analyser vi har gjort hittills verkar 
sambandet mellan utlandsfödda och utrikes-
handel vara generellt, men det kan säkert vara 
starkare för vissa branscher. Vi ser till exempel 
att sambandet är starkare för mer kvalificerade 
produkter.

En annan fråga som Magnus Lodefalk vill 
arbeta vidare med är huruvida företag som 
drivs av utrikesfödda har en högre andel utri-
keshandel och hur orsakssambanden ser ut.

kontakta magnus.lodefalk@oru.se

Mindre företag 
bedriver utrikes-

handel i lägre 
utsträckning

Utlandsfödd personal 
ökar utrikeshandeln
text anna-karin florén  bild tony gustafsson
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och produktdifferentiering, men även högre 
transaktionskostnader och större risker.

Många exportföretag behöver flytta med 
anställda när de expanderar utomlands, ofta 
till stora kostnader. Den medflyttande per-
sonalen förmedlar framförallt kunskap om 
företagets egen kultur, medan lokal personal 
har större chans att utvärdera marknaden. 
Azar menar att det är speciellt aktuellt inom 
mat- och dryckeskulturen. Att etablera en ny 
matkultur utomlands kräver kunskap om lokal 
smak och värderingar.

En strategisk personalrekrytering kan hjäl-
pa företaget att lyckas. Ju större det kulturella 
avståndet är mellan exportlandet och värd-
landet, desto mer värde skapar en person som 
rekryterats lokalt. Dennes expertkunskaper på 
lokalmarknaden kan bli en värdefull tillgång 
för företaget.

Goudarz Azar kommer också fram till att 

Kulturskillnader kan bjuda på utmaningar när 
företagare vill börja exportera. Det behöver 
dock inte bli ett hinder. Ibland är det faktiskt 
utmaningarna som lockar. Och i vissa fall kan 
det till och med vara lättare att sälja utomlands, 
speciellt om konkurrensen på närliggande 
marknader är stor.

när svenska företag  ger sig ut på den 
globala marknaden måste marknadsföringen 
bygga på goda kunskaper om exportlandets 
kultur. Det menar Goudarz Azar i sin avhand-
ling Managerial Perceptions of the Cultural Dis-
tance Basis for Internationalization Decisions 
by Firms: Implications for ’Low-Tech’ Industries, 
som lagts fram vid slu. I den undersöker han 
exportutmaningar för svenska lågteknologiska 
företag, främst i livsmedelssektorn.

Nya marknader erbjuder internationella 
erfarenheter och möjligheter till expansion 

Nya smaker på export

ledningens uppfattning om det kulturella 
avståndet påverkar valet av marknadsförings- 
och innovationsstrategier. Marknader som 
känns främmande uppfattas som utmanande 
och besvärliga, men också i många fall som 
lockande mål för nya satsningar. [ha]

kontakta goudarz.azar@slu.se

Att skapa en marknad
Olof Stenhammar startade världens första privatägda 
elektroniska aktiebörs, i dag en del av Nasdaq OMX-
gruppen. Jan Stenbeck bröt ny mark inom telefoni- och 
mediebranscherna. Gemensamt för de båda entrepre-
nörerna är att de drog nytta av monopol som höll på 
att rasa, kombinerat med ny teknikutveckling. I Teknik 
slår politik (Tangent förlag, 2013) skriver ekonom-
historikern och fotografen Jan Jörnmark deras historia. 
Förutom att skapa varsin entreprenöriell framgångs-
saga på det privata planet, bidrog Stenhammar och 
Stenbeck till mycket stora förändringar i den svenska 
ekonomin och det svenska samhället. Förändringar 
som har betydelse än i dag. Stenbeck var till exempel 
avgörande för att skapa den västeuropeiska risk- 
kapitalmarknaden, menar Jörnmark. [jg]

kontakta jan@jornmark.se

Mix av instrument skapar bästa policyn
Policyinstrument för innovation är sällan prêt-à-porter. De måste designas, 
re-designas och anpassas efter det aktuella innovationssystemet. Det skriver 
Susana Borrás och Charles Edquist i artikeln The choice of innovation policy 
instruments. Den har publicerats i tidskriften Technological Forecasting & 
Social Change (nr 8, vol 80, 2013). För att skapa en bra innovationspolicy finns 
olika typer av åtgärder att ta till. Man kan förändra lagar och regler, till exem-

pel kring immateriella rättigheter eller konkurrens. Man kan införa 
skattelättnader eller förbättra riskkapitaltillgången. Och man kan 

jobba med så kallade ”mjuka” instrument, kring exempelvis 
standardisering och uppförandekoder. Problemet är att 

det inte finns några standardlösningar. Varje land 
måste själv sätta ihop den policymix som 

passar för situationen. [åk]

kontakta 
 charles.edquist@circle.lu.se

»Silicon Valley är ett surfarnas paradis där det 
handlar om att fånga vågor i precis rätt tid.«

Martin Kenney, professor vid University of California, på Esbris Estrad. 
Nu som webb-tv på www.esbri.se
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Företag som hela tiden satsar på innovation, 
och som uthålligt sysslar med export, är de 
mest framgångsrika. Genom att kontinuerligt 
förnya sin kunskapsbas vinner de konkurrens-
fördelar. Förmågan att integrera externa och 
interna kunskapsflöden är en nyckelfaktor, 
visar ny forskning från Cesis.

på forskningscentrumet cesis intresserar 
man sig för innovation i alla dess former.

– Förra året arrangerade vi flera interna-
tionella workshops med anknytning till Cesis 
fem verksamhetsområden. Flera av världens 
ledande forskare inom området deltog, och 
en tung punkt i många av presentationerna 
var: Hur organiserar företagen sin interna och 
externa kunskap? Det handlar delvis om att 
skörda från sin omgivning.

Det säger Börje Johansson, professor på 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping 
och kth i Stockholm. Han blev föreståndare 
för Cesis när centrumet startade 2004, och 
lämnade i våras över till Hans Lööf, forskarkol-
lega sedan många år tillbaka. Lööf har också 
varit verksam på Cesis sedan starten.

– Interna och externa kunskapsflöden är 
ett spår som intresserar flera av oss i forskar-
nätverket på och omkring Cesis, säger Hans 
Lööf, professor på kth.

Det här är också forskning som i högsta grad 
är policyrelevant. I kunskapsekonomin bety-
der dessa flöden liv eller död för företagen. Det 
gäller att hela tiden förnya sig.

Den interna kunskapen är svår att fånga. 
Den är ackumulerad och sätter sig i företagets 
väggar, i kulturen och rutinerna. För att få en 
uppfattning om hur väl företaget lyckas kan 
man exempelvis studera hur mycket innova-
tion som skapas, eller hur många nya produk-
ter det får fram.

– Företagets ansträngningar kan spåras bak-
åt i tiden genom att studera antalet sökta eller 
beviljade patent, uppgifter om fou-satsningar 
och introduktion av nya produkter. Kontinuitet 
i sådana ansträngningar bygger upp kunskap, 
säger Börje Johansson.

För att mäta företagens externa kunskaps-
flöden kan man titta på närheten till specialise-
rade konsulter, universitet, kunskapsintensiva 
producenttjänster, finansiella intermediärer 
och andra organisationer med mycket fou.

– Den schumpeterianska synen på innova-
tionsansträngningar är att företaget får en tem-
porär tätposition som försvinner i takt med att 
imitatörer och andra företag kommer ikapp. 
Men vår forskning ger en annan bild. Ledande 
företag tenderar att behålla sitt försprång över 
tiden, berättar Johansson.

Tillsammans med Hans Lööf och andra 
Cesisforskare har han studerat samtliga svens-
ka exportföretag med minst tio anställda, över 
en tioårsperiod. De kan delas in i tre kategorier: 
De som frekvent gör innovationsansträngning-
ar, de som gör det mer sporadiskt, och de som 
inte gör det alls.

– Vi fann till vår förvåning att majoriteten 

inte alls var innovativa. De flesta exporterar 
till länder som Danmark, Norge och Finland, 
fast säljer mest i Sverige. Men så finns det ett 
litet antal som befinner sig på slagfältet. Det 
handlar om högst 1 000 spetsföretag som är 
helt centrala för vår tillväxt, säger Lööf.

– För att lyckas krävs att man hela tiden sat-
sar på innovationsverksamheten. Den första 
innovationen kostar mycket i tid och tanke-
kraft, men de nästkommande innovationerna 
blir hela tiden billigare på marginalen, fortsät-
ter han.

lööf betonar att det stora och svåra steget 
är att komma över tröskeln och bli ett uthål-
ligt innovativt företag. Tröskeln handlar om en 
rad skilda saker: finansiella förutsättningar, 
kunskap, riskbenägenhet, management och 
slumpartade händelser. Påfallande ofta är 
dessa företag avknoppningar till redan fram-
gångsrika företag.

– Vi ser betydande skillnader i produkti-
vitet och produktivitetstillväxt mellan de tre 
kategorierna. Vi menar därför att det finns en 
knowhow om hur man bör organisera sin fou 
för att bli framgångsrik. De som sysslar med 
innovationsverksamhet tillfälligt, eller inte alls, 
saknar den här kunskapen, säger Johansson.

Övning ger alltså färdighet. Ju mer uthålligt 
man satsar på innovationsverksamhet, desto 
mer lär man sig. Och satsningarna ger uthål-
lig konkurrenskraft, produktivitet och tillväxt.

Men spelar det någon roll var företagen är 

text & bild åse karlén

Uthålliga företag 
skördar mer

Hans Lööf och Börje Johansson
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lokaliserade, i dessa globaliserade tider? Ja, 
det gör det, menar Cesisforskarna. De halv-
innovativa företagen kan dra viss nytta av att 
befinna sig i en rik kunskapsmiljö, vilket i prin-
cip är liktydigt med en storstad. Men det är de 
höginnovativa företagen som får störst utväx-
ling. Inom forskningen talar man om absorbe-
ringsförmåga, ett mått på hur mycket kunskap 
företag kan suga upp från omgivningen.

– Enligt teorin om absorberingsförmåga 
måste du veta ganska mycket själv för att kun-
na dra nytta av andra. Det innebär att företag 
som inte har någon fou-verksamhet alls, inte 
heller har nytta av att befinna sig i till exempel 
Stockholm. Ett innovativt företag i Borlänge 
presterar bättre än ett icke-innovativt företag 
på samma plats. Men om det skulle flytta till 
Stockholm – en tät miljö – får innovationen en 
katapulteffekt, säger Hans Lööf.

– Geografisk närhet mellan människor är 
fortfarande viktigt. Vi måste träffas, diskutera, 
testa och repetera för att hitta lösningar. Först 
då kan det hända saker. När kommunikatio-
nerna är snabba – som mellan Stockholm och 
Uppsala – kan kunskapen flöda snabbt. Mellan 
Stockholm och Borlänge går det långsammare.

Börje Johansson håller med:
– Det som är riktigt nära är det som är 

skarpt. För Jönköpings del rör det sig kanske 
om staden, och 4–5 kommuner runt omkring. 
Allt som ligger inom en 15–20 minuters bilresa 
är nära. Det som ligger en timme bort kan näs-
tan lika gärna ligga på andra sidan jordklotet.

allra bäst lyckas företagen som har kon-
tinuerlig innovationsverksamhet samtidigt 
som de befinner sig i en rik kunskapsmiljö. De 
förnyar sig hela tiden, genom att kombinera 
interna och externa kunskapsflöden.

– Den ortodoxa synen på företagets produk-
tionsfaktorer är att det finns två: arbete och 
fysiskt kapital. I modern tid har ytterligare två 
faktorer tillkommit, nämligen humankapital 
och fou. Vi menar nu att det finns en femte 
viktig produktionsfaktor, och det är just för-
mågan att integrera intern och extern kun-
skap. Vi tror att den kommer bli allt viktigare, 
och de företag som lyckas kommer att tillhöra 
vinnarna, säger Lööf.

Exportverksamhet är i sig en källa till 
ständigt lärande. De företag som är uthål-
liga exportörer, och har tentakler ute på flera 
marknader, blir mer framgångsrika. Samban-
det är dock dubbelriktat. Ett företag måste 
först lyckas bli vasst på hemmaplan, för att 
sedan kunna ta klivet från regionala till glo-
bala marknader.

– Exportörer som ständigt tar fram nya pro-
dukter lyckas bättre än dem som inte gör det. 
När man konkurrerar med andra som också 
exporterar lär man sig att prioritera. Och är 
man verksam på flera marknader får man 
mycket inspiration, konstaterar Johansson.

Ett enskilt, isolerat företag är extremt utsatt. 

Forskarnas tips till småföretag är att bilda alli-
anser och ingå i nätverk. Ju mer kunskap som 
finns i nätverksmiljön, desto viktigare. Även 
här är långsiktighet viktigt, för att skapa tillit 
och arbetsdelning i samverkan.

Policymässigt är det intressant med riktade 
innovationsstöd, särskilt i tider av nedgång och 
ekonomisk kris. I konjunktursvackor stramas 
finansmarknaden åt, och de nya företagen blir 
lidande.

– Samhället måste ta en starkare roll, och 
hjälpa nya företag med innovationsverksamhet 
i lågkonjunktur. Schumpeter pratade om ”kre-
ativ destruktion”, att gamla företag som miss-
lyckas med att förnya sig slås ut. Men man kan 
också vända på resonemanget till ”destruktion 
av kreativitet”, och då är det de nya företagen 
som drabbas, säger Hans Lööf.

för att öka företags kunskapsnivå, innova-
tionskraft och konkurrensförmåga bör vi satsa 
mer på utbildning, forskning, infrastruktur och 
på att uppmuntra såväl konkurrens som sam-
arbete mellan företag. 

– Strukturpolitiken bör flytta resurser från 
svaga och nedåtgående verksamheter till starka 
och växande. Då får vi fram företag som kan 
slåss framgångsrikt på den internationella 
marknaden och bli motorer i den svenska eko-
nomin, säger Lööf.

Forskarna ser kunskapsintensiva tjänste- 
företag som en nyckelfaktor för att höja  
företags kunskapsnivå. Oftast håller de till i 
storstäderna, så det finns en betydande till-
växtpotential i att sprida deras tjänster till 
större delar av landet.

– Här finns behov av kreativt policytänkande 
Det skulle också vara värdefullt att få ledande 
utländska universitet, till exempel Harvard 
eller mit, att starta filialer i Sverige. Etable-
ring av fler internationella, kunskapsintensiva 
företag är en annan plusfaktor. Allt som stärker 
redan starka miljöer är bra, konstaterar Lööf.

kontakta borje.johansson@jibs.hj.se
 hans.loof@indek.kth.se
 

Säker ström avgörande 
för Facebook
25 september genomförde Ciir sitt traditionella 
höstmöte, i år i samarbete med Reglabs forskar-
forum och Cerum. Ett 60-tal deltagare, främst 
policyskapare och forskare, diskuterade olika 
perspektiv på attraktionskraft. Det handlade till 
exempel om rörlighet, socialt kapital, platsers 
historiska kompetens och städers utbredning. 
Några av talarna var Lars Westin, Cerum och Ciir, 
Peter de Souza, Högskolan i Hedmark, Norge, 
och Malin Eriksson, Umeå universitet. Ciirs före-
ståndare Håkan Ylinenpää ställde i sitt anförande 
frågan ”Varför valde Facebook Luleå?” Några av 
anledningarna till att Facebooks största server-
hall utanför USA hamnade i Sverige är att vi har 
geologisk och politisk stabilitet, hög ICT-mognad 
och fungerande institutioner. Att valet föll på 
just Luleå beror bland annat på att staden har 
flygplats, universitet, vattenkraft i överflöd och ett 
svalt klimat som minskar risken för överhettade 
servrar. Men det kanske viktigaste lokaliserings-
argumentet är att man kan förse anläggningen 
med leveranssäker elström. Denna kompetens 
har byggts upp i Norrbotten för att möta krav 
från regionens processindustrier. För Luleås del 
förväntas satsningen innebära fler arbetstillfällen, 
mer kunskapsöverföring och ökad tillväxt, konsta-
terade Ylinenpää. [åk]

kontakta hakan.ylinenpaa@ltu.se 

Framtidsinriktad  
doktorandkurs i vår
Circle kommer till våren att, tillsammans med 
Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship 
(SKJCE), organisera en doktorandkurs på temat 
entreprenörskap och innovation. Kursen har titeln 
”Futures of Entrepreneurship and Innovation 
Studies”. Den syftar till att ge deltagarna både 
en systematisk översikt och djuplodande diskus-
sioner kring state-of-the-art inom entreprenör-
skaps- och innovationsstudier. Några aktuella 
ämnen är globalisering, hållbar utveckling, ekono-
misk tillväxt, kommersialisering av forskning, och 
perspektiv på forskningens framtida utveckling. 
Samtliga kursmoment ges av väletablerade 
forskare som är experter inom sina respektive 
områden. Medverkar gör bland andra Hans Land-
ström, Jan Fagerberg, Astrid Kander och Cristina 
Chaminade. Kursen ges under vårterminen 2014 i 
tre moduler: 3–5 mars, 7–9 april och 5–7 maj. Circle 
och SKJCE välkomnar ansökningar från svens-
ka och utländska doktorander som forskar inom 
områdena entreprenörskap och innovation. Av 
utrymmesskäl är kursen begränsad till 20 platser 
och sista ansökningsdatum är 13 januari. Ansökan 
ska innehålla en översiktlig CV och en beskrivning 
av hur kursen passar in i doktorandens forsknings-
intressen. [åk]

kontakta jonas.gabrielsson@circle.lu.se 

mer om cesis

Cesis står för Centre of Excellence for Science and 
Innovation Studies.

Cesis ingår, tillsammans med Ciir och Circle, i Vin-
novaprogrammet ”Effekter av innovationspolitik för 
hållbar tillväxt.”

Utöver detta finansieras Cesis av KTH och Internatio-
nella Handelshögskolan i Jönköping.

Läs mer på www.cesis.se
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om för att kunna tala med konkurrerande  
Siemenssystem. Detta gagnade senare abb när 
man rullade ut det mer flexibla systemet på 
marknaden.

I ett annat fall ledde samarbetet till att ett 
helt nytt företag startades. Projektet handlade 
om värmeisoleringsjackor för rör. abb tyckte 
att det låg utanför deras område, varpå deras 
egen kontaktperson hoppade av, blev entre-
prenör, och startade en framgångsrik produk-
tion av värmejackor för Cern – i lilla Järna.

Från båda sidor löpte samarbetet via ett 
litet antal människor, och de stabila person-
liga relationerna gjorde med åren informa-
tionsutbytet allt mer effektivt och informellt. 

susanne åbergs avhandling Science in 
Business Interaction, framlagd vid företagseko-
nomiska institutionen vid Uppsala universitet, 
samlar 15 svenska företags erfarenheter av att 
interagera med det europeiska forskningscen-
trumet Cern.

Cern försöker registrera de minsta bestånds-
delarna i universum. Detta gör man med hjälp 
av skattemedel från 20 europeiska medlems-
stater. För att säkra budgeten pågår en aktiv 
marknadsföring som ska behålla Cern i 
nyhetsmedier, och i beslutsfattares medvetan-
de. Inför centrumets 50-årsjubileum år 2004 
producerades en bok. I den hävdade organi-
sationen sin betydelse genom att betona den 

enorma potential för teknologiöverföring som 
finns för företag som vill samarbeta.

– Det är att ta i, säger Susanne Åberg.
Däremot kan man säga att Cern och indu-

strin ofta framgångsrikt interagerar, på flera 
sätt.

– Industrin har nytta av Cern men det finns 
inget linjärt samband. Det är inte så att man 
satsar x antal kronor och får ut ett visst antal 
nya produkter, utan det sker mer slumpmäs-
sigt, säger Åberg.

Ett av de större företagen i avhandlingen är 
abb. För deras del ledde samarbetet till exem-
pel till produktutveckling. Cern tvingade fram 
en lösning där ett kontrollsystem måste göras 

Fysisk interaktion
text paul steen  bild cern

Partikelfysiklaboratoriet Cern söker svar på grundläggande frågor om hur universums 
minsta beståndsdelar fungerar. De motiverar sin skattefinansierade verksamhet med 
att lova en rik skörd av tekniska innovationer för Europas näringsliv. Att Cern kan vara 
en viktig resurs är klart, men det är fråga om interaktion på flera sätt.
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raderna att svenska företagare ibland över-
skattar sin kompetens och betydelse. Tekniken 
som behövs måste inte alltid vara avancerad 
och kan ofta masstillverkas billigare i syd- 
europa. Det motsäger något den politiska vil-
jan att Cerns upphandlingar ska driva inno-
vation.

– Det blir lite av ett moment 22, säger Åberg, 
men påpekar att Cern måste kunna rättfärdiga 
sin budget inför sina medlemsstater.

– Det måste finnas någon slags rättvisa i 
systemet.

Susanne Åberg tycker att det ska bli spän-
nande att fortsätta följa utvecklingen på Cern 
och liknande anläggningar på närmare håll  
– som Max-iv och ess i Lund.

– Personligen tycker jag att grundforskning 
är viktig för sakens egen skull, säger Åberg.

kontakta susanne.aberg@fek.uu.se

Efter femton år förlorade abb kontraktet när 
en annan leverantör kunde erbjuda billigare 
produkter för partikelacceleratorn lhc. Det 
avslutade ett omtyckt samarbete som lett till 
innovation, teknologiöverföring och nya före-
tag som sidoeffekt.

Avhandlingen visar att svensk industri inte 
på något sätt är överrepresenterad som leve-
rantör till Cern.

– Det går lite av en skiljelinje mellan syd och 
nord, säger Susanne Åberg.

det förklaras av många på Cern med att 
till exempel schweiziska och franska företa-
gare är mer benägna att fysiskt interagera med 
Cern, som ligger nära Génève, även innan ett 
kontrakt. En del svenska företagare hävdar 
att sydeuropeiska företagare har ett osynligt 
politiskt kapital i ryggen som ger dem för- 
delar. Personal på Cern däremot säger mellan 

mer om cern

• Cern stod ursprungligen för Conseil  
Européen pour la Recherche Nucléaire

• Etablerades 1954
• Budgeten är på motsvarande 8 322 miljoner 

svenska kronor
• 2 424 anställda
• 20 medlemsstater, 7 observatörer
• Sverige var en av de 12 första  

medlemsstaterna
• 3 Nobelpris i fysik till 4 forskare

Källa: Cern och Nobelstiftelsen, siffror för 2011

Grundforskning 
är viktig för 

sakens egen skull

Kent Sahlgren har lagt fram licentiatupp-
satsen Styrelsesammansättning och före-
tagsprestation i entreprenöriella sme. I den 
kommer han fram till att andelen externa sty-
relseledamöter som ett litet, entreprenöriellt 
företag har påverkar försäljningstillväxten. 
Alltså: försäljningstillväxten är högre i företag 
med fler externa ledamöter. [jg]

kontakta joakim.wahlberg@handels.gu.se
 kent.sahlgren@handels.gu.se
 

Wahlberg visar att styrelsen i hög grad 
använder sig av ekonomistyrning i sitt arbete. 
I de tidiga faserna av ett företags utveckling 
efterfrågar styrelsen framförallt framtids- och 
marknadsinriktad information. Senare i pro-
cessen är det snarare uppföljning som intres-
serar styrelsemedlemmarna, såväl om specifi-
ka projekt som om verksamheten som helhet.

Joakim Wahlbergs studie pekar också på att 
alla medlemmar i en styrelse använder samma 
typ av ekonomistyrning, oberoende av vilken 
roll de har i styrelsen eller i företaget. 

Styrelsen vill gärna ha information både 
om ett projekts utveckling, och om vad som 
utvecklas i projektet. 

Ekonomistyrning och styrelsearbete är kanske 
inget man i första hand förknippar med innova-
tion och entreprenörskap. Men kopplingen lig-
ger närmare till hands än man kan tro. Det visar 
två licentiatuppsatser från Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet. 

joakim wahlberg har lagt fram uppsatsen 
Styrelsens användning av ekonomistyrning i 
entreprenöriella processer. I den har han inter-
vjuat 30 styrelsemedlemmar i sju framgångs-
rika entreprenörsföretag. Han har bland annat 
ställt frågor kring vilken typ av ekonomistyr-
ning som styrelsen använder i olika faser av 
den entreprenöriella processen. 

Även entreprenörer behöver styrning

Susanne Åberg

bild: B
rendan O

´R
ourke
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behöver någon som säger ”so what” ibland…
Alain Fayolle jobbar hela tiden nära prak-

tiken. All hans forskning utgår från praktiska 
problem, och han agerar gärna äktenskaps-
mäklare mellan teori och praktik. Bland annat 
arrangerar han återkommande workshops där 
forskare och praktiker lär av varandra. Han har 
också startat en franskspråkig entreprenör-
skapstidskrift med fokus på både forskning och 
praktik: ”Entreprendre & Innover”. 

– Det är ett av de projekt jag är mest stolt 
över. Just nu ser vi över möjligheterna att starta 
en internationell version. Det skulle vara fan-
tastiskt om det gick i lås, men det finns en del 
svårigheter. ”Publish or perish-systemet” (att 

forskare måste publicera sig i tunga veten-
skapliga tidskrifter för att göra karriär och få 
finansiering, reds anm) gör att forskare inte 
prioriterar samarbete med praktiken, konsta-
terar Fayolle.

– Fast jag är övertygad om att det här kom-
mer att ändras. Man kommer inte att få medel 
i framtiden om inte forskningen är användbar. 
Även teoribildande och metoddrivande forsk-
ning behövs givetvis. Men det kanske räcker 
med att runt 10–20 procent är det, resten måste 
vara tillämpad forskning. I dag är förhållandet 
troligen det omvända inom samhällsvetenskap 
och humaniora. Inom naturvetenskaplig och 
medicinsk forskning finns inte samma uppdel-
ning, den ligger mycket närmare praktiken.

alain fayolles avhandling från 1996 hand-
lade om franska ingenjörers entreprenöriella 
beteende. Eller, kanske snarare, brist på entre-
prenöriella beteende.

– Resultaten visade att ingenjörer inte är 
entreprenöriella. Det handlar mycket om vilka 
saker samhället värderar. I Frankrike smäller 
ett betyg från en toppskola högst. Att få det 
bästa sociala kapitalet är nog egentligen värt 
mer än utbildningen i sig. Målet är att få ett bra 
och välbetalt jobb i ett välrenommerat företag. 
Att starta eget ligger ganska långt ner på listan.

Som ansvarig för den globala entreprenör-
skapsundersökningen gem  i Frankrike har 
Alain Fayolle sett hur hans landsmäns inten-
tion att bli entreprenörer är hög. De ser även 
ofta entreprenöriella möjligheter. Ändå är anta-
let entreprenörer förhållandevis lågt. En förkla-
ring är att fransmän är ovanligt rädda att miss-
lyckas, menar Fayolle. De tror inte heller att de 
har den rätta kompetensen att starta eget. 

Fayolle har en bakgrund som maskin- 
ingenjör. Innan han inledde sin akademiska 
karriär var han verksam som konsult i gräns-
landet mellan teknik och organisation. Han 
har grundat två framgångsrika företag i it-
branschen, som han var vd för i tre år. När han 
lämnade skutan hade de drygt 40 anställda.

– Jag gillade verkligen att starta företag. Men 
att sedan ta ansvar för dem i ett längre per-

Även en hyllad professor behöver tas ner på 
jorden ibland. Annars är det lätt att man isole-
rar sig i sitt elfenbenstorn, och att forskningen 
blir allt mer verklighetsfrämmande. Det menar 
Alain Fayolle, professor vid EM Lyon Business 
School, Frankrike, som i våras fick pris för sina 
insatser inom entreprenörskapsutbildning.

– forskning ska vara  användbar! Jag 
vill vara användbar, och allt jag gör ska vara 
användbart. Min fru läser min forskning, och 
är min hårdaste kritiker. Om hon inte tycker 
att den är relevant säger hon ”so what”. Eller så 
ber hon mig komma ner när hon tycker att jag 
har fastnat i mitt elfenbenstorn. Jag tror att alla 

porträttet | Alain Fayolle

entreprenörskapsutbildaren alain fayolle vill vara användbar:

»Alla behöver någon 
som säger ’so what’«
text & bild jonas gustafsson

– Det pratas mycket om entreprenörskap i Frankrike, men våra institutioner är svaga. Många policymakare är helt bortkopp-
lade från den ekonomiska verkligheten. Entreprenörskapspolitiken handlar till stor del om att lösa arbetslöshet. Och det är fel 
utgångspunkt, säger Alain Fayolle.
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Det saknas teoretiskt grundad forskning som 
görs med rigorösa metoder. Därför publiceras 
forskning om entreprenörskapsutbildning ofta 
i vetenskapliga tidskrifter av lägre kvalitet.

Även inom utbildningsområdet är nyttighet 
en av Alain Fayolles käpphästar. Särskilt nu, 
när det satsas stora pengar från samhällets 
sida, poängterar han att utbildningen måste 
utvärderas så att beslutsfattarna ser att inves-
teringarna betalar sig.

så, hur mäter man värdet av en utbildning i 
entreprenörskap? Genom att kolla hur många 
som startar företag efter utbildningen? Nej, 
menar Fayolle. Det handlar snarare om attityd, 
inställning, lärande och kunskap. Alltså saker 
som är betydligt svårare att mäta. 

– Utbildningar borde fokusera mer på män-
niskan än på företaget. Det är beslutsfattande, 
tänkande och handling som är viktigt. En stor 
del av entreprenörskapsutbildningen är fort-
farande mer inriktad mot management, mot 
att försöka förutsäga framtiden. Men entre-
prenörskap handlar inte om management, 
vi ska försöka hjälpa studenterna att tänka 
annorlunda. 

Precis som inom forskningen efterlyser han 
mer kontakt över gränserna, mellan akademi, 
policy och näringsliv. Och utbildning som 
baseras på trial and error. Saras Sarasvathys 
tankar kring effectuation ligger honom varmt 
om hjärtat, både som forskningsteori och som 
grund för en bra entreprenörskapsutbildning.

– Det finns ett gap mellan vad vi lär ut, och 
vad entreprenörer de facto gör. Bästa sättet 
att lära sig entreprenörskap är att tillbringa 
tid med entreprenörer för att se vilka problem 
de upplever, och vilka strategier de använder 
för att lösa problemen. Sedan gäller det att 
fundera kring hur man överför kunskap från 
verklighetens entreprenörer till klassrummet. 
Det är inte helt lätt, men jag tror att det går.

kontakta fayolle@em-lyon.com

spektiv, få dem att växa, anställa folk… Det är 
inte min kopp te. Jag är en grundartyp, inte en 
manager. Jag gillar att få något att hända från 
ingenting. Detsamma gäller nu som akademi-
ker, jag ser till att undvika administration så 
mycket jag kan. Och nu har jag lyxen att kunna 
ha anställda som sköter sådant, medan jag kan 
ägna mig åt att utveckla nya projekt.

– Jag ser gärna att någon annan tar ansvar 
för projekten efter ett tag, och växer genom 
det. Jag är inte intresserad av makt eller av att 
hålla positioner. Det är nya utmaningar, och 
att lära av dem, som får mig att gå i gång.

Alain Fayolle började sin akademiska bana 
1991 som praktiker på Handelshögskolan i 
Lyon. Han har bland annat forskat om soci-
alt entreprenörskap, levebrödsföretagare och 
äldre entreprenörer. 

Men mest känd är han för sin forskning och 
sitt engagemang inom entreprenörskapsut-
bildning. Ett engagemang som har lönat sig. 
I maj i år besökte Alain Fayolle Lund för att ta 
emot European Entrepreneurship Education 
Award. I motiveringen står bland annat att 
Fayolle ”har varit avgörande för att bygga en 
gemenskap med akademiker i Europa som är 
intresserade av entreprenörskapsutbildning. I 
skapandet av entreprenörskapscentrumet på 
em Lyon har han också visat sitt egna entre-
prenöriella ledarskap.”

Mycket har hänt under Fayolles år i akade-
min. Numera erbjuder i princip alla lärosäten 
kurser och program i entreprenörskap. Det är 
bra, menar han, men det finns också skäl att 
vara lite eftertänksam.

– Vad är det vi lär ut, till vem och varför? Det 
finns en stor variation av kurser och program, 
med olika mål, innehåll och undervisnings-
strategi. Det är exempelvis inte samma sak att 
lära ut socialt entreprenörskap och ”vanligt” 
entreprenörskap. Eller att lära ut entreprenör-
skap till studenter i företagsekonomi och stu-
denter i sociologi. Man måste veta vad målen 
med utbildningen är, vilken målgruppen är 
och sedan utveckla utbildningskonceptet 
kring det.

– Forskningen om det här är fragmenterad. 

mer om alain

Namn Alain Fayolle

Bakgrund Har en master i teknik och en i manage-
ment. Disputerade 1996 vid Handelshögskolan i Lyon 
(som senare bytte namn till EM Lyon). Har varit gäst-
professor vid tre olika universitet i Tunisien. 2004 blev 
han professor i entreprenörskap vid EM Lyon. Leder 
franska delen av Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM).

Aktuell Årets mottagare av European Entrepreneur-
ship Education Award. Har just blivit invald i ledningen 
för Academy of Managements entreprenörskaps-
avdelning. 

mer av alain

Conceptual Richness and Methodological Diver-
sity in Entrepreneurship Research. Edward Elgar, 
2013 (redaktör tillsammans med Paula Kyrö, 
Tõnis Mets och Urve Venesaar). Se även boktips 
på sidan 23.

Handbook of Research in Entrepreneurship 
Education, volym 1–3. Edward Elgar 2007–2010.

Entrepreneurship and New Value Creation 
– The Dynamic of the Entrepreneurial Process. 
Cambridge University Press, 2007.

mer om priset

European Entrepreneurship Education Award delas 
ut av Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship på 
Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Priset går till ”en person eller organisation som på ett 
betydande sätt har bidragit till utvecklingen av akade-
miskt entreprenörskap i Europa”.

Det instiftades 2012 efter en donation av Sten K 
Johnson.

2012 fick Alan Gibb priset, och i år är alltså mottagaren 
Alain Fayolle. Priskommittén tar nu emot nomine-
ringar för 2014 års pris.

Utbildningar borde fokusera mer 
på människan än på företaget
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Filosofie doktor Monika Faester har lagt fram sin avhandling 
Innovationsfeltet mellem samarbejde og styrning: En feltanalyse 
om social værdiskabelse og økonomiske interesser i socialt entre-
prenørskab vid Roskilde University.

ten. De väljer självklart de som är mest utveck-
lade och som redan har mest pengar. På så vis 
slipper de lägga ut för byggnader och löner.

– Det blir ett moment 22 för de mindre grup-
perna som sällan får stöd. De måste ansöka 
och det här är enda sättet.

De organisationer som förstår komplexite-
ten i att få projekt kring sociala problem finan-
sierade, har lättare att få stöd. Det kan handla 
om att i förväg förhandla med kommunens 
representanter.

www.esbri.se

få det igen. Nätverket är väldigt viktigt, säger 
Monika Faester.

Andra krav som ställs är att de sökande ska 
ha en detaljerad budget och projektplan, krav 
som skärpts de senaste åren. På det här viset 
professionaliserar man de ideella organisatio-
nerna och sociala företagen.

– I dag kan du inte vara en helt ideellt driven 
organisation eller socialt företag. Du måste ha 
anställda som kan använda sin arbetstid till att 
göra detaljerade budgetar och planer.

Carlsberg är villiga att ge pengar till sociala 
projekt, men bara genom breda, folkliga akti-
viteter. De vill inte hantera riktigt svåra pro-
blem, till exempel hemlöshet eller dementa 
människor.

– Carlsberg är väldigt öppna med det här. De 
säger att aktiviteterna som de stöttar måste ge 
dem bra marknadsföring och en bra image. De 
säljer öl, så de måste stödja aktiviteter som är 
breda och attraherar människor i medelklas-
sen.

när sociala organisationer söker pengar 
från kommunen finns en stor utmaning som 
måste hanteras. Organisationerna går in i en 
dold tävling som kommunen har ett intresse 
av att behålla.

– De är inte medvetna om att de tävlar med 
varandra. Ett exempel: vart fjärde år bjuds 
20–30 teatergrupper in för att presentera vad 
de tänkt göra de kommande fyra åren. Sedan 
kan kommunen välja mellan de många projek-

Anställda som kan förhandla med såväl kom-
mun som privat sektor, och skriva avancerade 
projektplaner och budgetar. Det är vad som 
behövs för att sociala företag och ideella orga-
nisationer ska kunna konkurrera om ekono-
miska bidrag. Kan man dessutom stöpa om sitt 
sociala projekt till ett kultur- eller fritidsprojekt 
blir det ännu enklare att få pengar.

carlsbergsbryggeriernas gamla område 
i centrala Köpenhamn är under omdaning. 
Olika typer av organisationer flyttar in, bland 
annat sådana som sysslar med socialt företa-
gande. Monika Faester har undersökt 7 platt-
formar – totalt 21 ideella föreningar och sociala 
företag – som ansökt om medel hos Köpen-
hamns kommun eller företaget Carlsberg för 
sin etablering. Hon ville se om det fanns ett 
mönster för vilka idéer som stöttas, och vilka 
som stoppas.

Både Köpenhamns kommun och Carlsberg 
betonar att det är öppet för vem som helst att 
söka medel från dem. Trots det finns det villkor 
som både kommunen och Carlsberg kräver 
ska vara uppfyllda, visar Faester. Till exempel 
behöver man ha ett organisationsnummer, vil-
ket innebär att man måste ha ett företag.

– Det här utesluter alla små, spontana initia-
tiv och förhindrar särskilt unga människor att 
ta emot mindre bidrag. Det är svårt för nykom-
lingar att komma in i systemet och få medel 
beviljade. Men människor som redan tagit 
emot ekonomiskt stöd, hade en god chans att 

Dolda agendor försvårar 
 för sociala företag

text maria marathon sjöberg

bild
: Entasis

En visualisering av hur Carlsbergsområdet kan komma att se ut när det är färdigbyggt. Bilden är hämtad från www.carlsbergsbyen.dk
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Det är svårt för 
nykomlingar 

att komma in 
i systemet

Socialentreprenörer bidrar med dynamik
Malin Gawell har publicerat artikeln Social entrepreneurship – innovative challengers 
or adjustable followers? i Social Enterprise Journal (nr 2, vol 9, 2013). Sociala företag 
tillskrivs ofta innovativa roller, och förhoppningar om en bättre värld. I artikeln tit-
tar Gawell närmare på tre svenska initiativ: Fryshuset (aktivitetshus för ungdomar), 
Vägen ut (skapar sysselsättning för långtidsarbetslösa), Kris (hjälper före detta krimi-
nella tillbaka till samhället), samt den entreprenöriella processen inom svenska Attac 
(som arbetar för global rättvisa). Hon konstaterar att det finns innovativa inslag inom 
alla fyra, men slår samtidigt fast att de måste förhålla sig till rådande institutioner 
och strukturer. Annars skulle de inte överleva. Författaren menar att socialt entre-
prenörskap tillför samhället dynamik även om det är svårt att exakt mäta hur stor 
påverkan blir. Ett tecken på inflytande är att de frågor som Attac lyfte för tio år sedan 
nu återfinns på etablerade politiska agendor. [åk]

kontakta malin.gawell@esbri.se

Mänsklighet och möjlighet
Socialt entreprenörskap har blivit big business. Ofta fokuserar man på framgångshistorierna, 
medan den oglamourösa vardagen hamnar i skymundan. Charlotte Rosenberg, Roskilde Uni-
versity, vill i stället lyfta fram människorna, relationerna mellan dem, och ”mikroprocesserna” 
som pågår i och omkring organisationen. I sin avhandling SydhavnsCompagniet – Tillblivelser, 
relationer og muligheter i stribede og glatte rum gör hon en djupdykning i hur man resone-
rar och agerar inom ett socialt och entreprenöriellt initiativ. Sydhavnscompagniet driver en 
secondhand-butik, en fritidsanläggning och ett medborgarkontor. De tre verksamheterna har 
olika fasta ramverk, och människorna som deltar har möjlighet att gå in och ut ur olika roller. 
Här finns möjlighet till förändring för utsatta medborgare, konstaterar Rosenberg. [åk]

kontakta charlotr@ruc.dk

Framgångsrecept för urban utveckling
Sverige präglas av regelkrångel som är i vägen för den som vill starta nya verk-
samheter, speciellt inom industrin. Transporterna beskattas högt och infrastruk-
turen, som möjliggör snabba och smidiga kommunikationer, är inte tillräckligt 
väl utbyggd. Det menar i alla fall Nima Sanandaji vid KTH, som skrivit boken 
Krympande eller växande städer? (Reforminstitutet, 2013). Enligt honom växer 
det nya utanförskapet främst i mindre kommuner, som dräneras på talanger, 
investeringar och arbetstillfällen. Sanandaji ger förslag på hur stagnationen kan 
vändas till framgång för flera orter och regioner. [ha]

kontakta nima@sanandaji.se

– Vi kallar det korridorsförhandlingar. Det 
pågår många korridorsförhandlingar inför en 
ansökningsperiod.

Det kan även löna sig att vara strategisk och 
stöpa om sitt projekt för syns skull.

– Att utveckla metoder och genomföra pro-
jekt som handlar om sociala problem är ofta 
en het potatis rent politiskt. Eftersom behovet 
inom den sociala sektorn är så pass stort, kon-
kurrerar de här projekten faktiskt med social-
nämnden i att lösa sociala frågor. 

– Kan man däremot få in samma projekt 
under kultur och fritid – och gömma den heta 
potatisen – kan det gå lättare. Du anordnar 
kanske fotbollsträningar och matcher, men 
gör det för att du vill hjälpa hemlösa. Då kan 
du ansöka inom området kultur och fritid och 
få det att se ut som ett sådant projekt. Trots att 
det egentligen är ett socialt projekt.

faester skulle vilja  se en förändring i 
Danmark för att stärka de sociala aktörernas 
ställning och inflytande över sina projekt. Hon 
föreslår Norges modell med en paraplyorgani-
sation, där 200 föreningar är organiserade.

– De har en röst när de går till kommunen 
eller staten. I Danmark är dessa aktörer allde-
les för fragmenterade. När ett litet företag eller 
organisation förhandlar med kommunen är 
det alltid kommunen som vinner.

– Jag tror inte att allmänheten är medveten 
om att det finns sådana här glasväggar och 
glastak i systemet. Du tror att det är öppet och 
möjligt ända tills du stöter huvudet i taket. 
Så är det med maktstrukturer – de fungerar 
bara om de är dolda. Så när allmänheten blir 
medveten om dem, när journalister skriver 
om dem, då kommer saker sakta att föränd-
ras. Och det är en forskares uppgift att hitta de 
dolda maktstrukturerna, säger Monica Faester.

kontakta monikaf@ruc.dk
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esbrinytt

7 och 9 oktober var det dags för Sweden–U.S. 
Entrepreneurial Forum, för tionde året i rad. 
Arrangörer var Esbri och Näringsdepartemen-
tet, och i år blev det en heldag i Stockholm och 
en halvdag i Göteborg.

sweden–u.s. Entrepreneurial Forum handlar 
om att dela erfarenheter och bygga relationer 
mellan Sverige och usa kring frågor som rör 
entreprenörskap och innovation. Årets upp-
laga av det uppskattade evenemanget var inget 
undantag. På Stockholmsforumet hade vi 270 
deltagare och i Göteborg tog 110 personer del 
av programmet.

På talarlistan fanns entreprenörer, inves-
terare och myndighetsrepresentanter från 
båda länderna. Flera av talarna återkom till 
betydelsen av mixade team: ung energi och 
äldre erfarenhet, män och kvinnor, från olika 
kulturer, med kompetenser inom sälj, teknik, 
marknadsföring. Tillsammans kan de bygga 
starka företag.

Finansiering av nya eller växande företag är 
förstås en nyckelfråga. Många gånger fokuse-
rar man på brister och svårigheter, men life-
sciencesnillet Faz Bashi bidrog med en ljusare 
bild.

– Entreprenörskap handlar om att tänka 
positivt. Många startups behöver inte risk-

kapital. Det bästa de kan göra är i stället att 
samla ihop sina egna medel, bootstrappa, driva 
det egna företaget – och ha kul!

– Det här är ett socialt spel, en kontaktsport. 
Du måste gilla att vara ute och skaka hand, och 
att sälja, sa han.

Och för de företag som faktiskt är i behov av 
riskkapital, finns en ny typ av investerare som 
börjar ta plats på arenan.

– De är mer änglalika, villiga att vara mento-
rer och ta på sig risk tidigt, sa Bashi.

själv kallar han sig ”possibilitarian” och 
menar att det är något annat än att bara vilja 
fylla sina fickor med pengar. Möjlighetsdrivna 
personer drivs snarare av sin passion, vision, 
och vilja att lösa problem.

Faz Bashi tror starkt på team – Together Eve-
ryone Achieves More. Genom att hjälpa varan-
dra, och koppla samman människor, gör man 
gott. Och det lönar sig alltid i det långa loppet.

Svensk-kaliforniska företagsledaren,  
styrelseproffset och affärsängeln Katarina Bon-
de ville också se mer möten mellan människor. 
Hon konstaterade att Silicon Valley/Kalifornien 
och Boston/Massachusetts drar till sig två  
tredjedelar av alla investeringar i usa.

– I Sverige försöker vi sprida ut oss när vi i 
stället borde koncentrera oss. Stockholm är en 

Änglalika riskkapitalister
text åse karlén  bild johanna hanno

liten stad. Vi behöver gå på kafé, möta andra 
med bra idéer, samarbeta.

Även serieentreprenören Jane Walerud var 
inne på samma spår. Hon menade att man bör 
vara lika noggrann och uthållig när man letar 
efter ”den rätta” finansiären, som när man letar 
efter en livspartner.

– Och uppvakta inte riskkapitalister som är 
specialiserade inom cleantech, om du inte själv 
råkar jobba med det. Det är som att gå till en 
gaybar om du är av fel kön. Visst, du kan få vän-
ner – men du hittar ingen partner, sa Walerud.

”1+1=6 när det handlar om entreprenörskap. Det här sa en av mina mentorer till mig för länge sedan, men jag förstod det inte då. Nu gör jag det”, sa Faz Bashi, Life Science Angels. 
Han var en av talarna på Sweden–U.S. Entrepreneurial Forum i både Stockholm och Göteborg.

Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum arrange-
ras av Esbri och Näringsdepartementet. Årets 
huvudpartners var Tillväxtverket och Vinnova, 
partners var Business Sweden och Företag-
arna. Nätverkspartners var Amcham, The 
American Club of Sweden, Silicon Vikings, 
Sacc–USA, Sacc–New York och Venture Cup. 
Regionala medarrangörer var Chalmers,  
Connect väst och Göteborgs universitet.  
Mediepartner var tidningen Entreprenör.  
Mer om årets forum, inklusive webb-tv  
finns på www.esbri.se/sweden-us-2013 
och esbribloggen.blogspot.com. På Twitter 
använde vi hashtaggen #sweus.
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”Skippa slipsen, rulla upp ärmarna och sätt igång”. Wrapp-
grundaren Aage Reerslev och affärsängeln Faz Bashi lever 
som de lär.

Bra mingel och tillgängliga talare. Det är ledord för Sweden-U.S. 
Entrepreneurial Forum. Tanken är att kontakter ska knytas och 
en långsiktig kunskapsöverföring påbörjas.

Marita Ljung, statssekreterare på Näringsdepartementet, 
framhöll att små och medelstora företag är absolut nödvändiga 
för att skapa jobb och välstånd. Hon lovade att fortsätta arbeta 
för ett mer företagarvänligt Sverige.

– Jag är expert på att ställa dumma frågor, ni i publiken får bidra 
med de smarta frågorna, sa moderatorn Nicklas Mattsson.

Jane Walerud är både serieentreprenör och serieängel, med 
bland annat succéerna Bluetail och Klarna i bagaget. Hon konsta-
terade att det är ett problem att svenskar oftast inte har några 
besparingar. Det gör att de måste söka externt kapital direkt.

Wilhelm von Seth och Charlotte Brogren representerade 
Tillväxtverket respektive Vinnova. De berättade om hur myndig-
heterna stöttar företagare.

– I dag är det rekordbilligt att starta företag, samtidigt som de 
tillgängliga resurserna är rekordstora. Problemet är att det blir 
ett finansiellt gap senare, sa Kimberlie Cerrone, Tiatros.

Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist pratade bland 
annat om hur en hobby eller passion ofta ligger till grund för 
små och medelstora företag.
– Om du har specifik kunskap är det möjligt att utveckla den till 
ett globalt företag, sa hon.

Stockholmsforumet avslutades med magi och mingel. Axel 
Adlercreutz roade deltagarna med sina ”illusioner av entrepre-
nörskap”.

Hur gör man med skatt vid investeringar över landsgränser? 
Hur ser riskkapitalister på att investera i ett företag som har 
flera hundra ägare? Forskaren Robin Teigland ventilerade flera 
viktiga frågeställningar kring crowdfunding.

– Var inte rädd för att visa på svaga punkter i ditt team eller i din 
affärsplan. Duktiga riskkapitalister kan hjälpa till med sådant, sa 
Clare Fairfield, verksam vid Venture Capital Institute. Han har 
30 års erfarenhet av att driva, utveckla och finansiera entrepre-
nöriella företag.
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  eu:s Open Innovation Strategy and 
Policy Group har instiftat The Innovation 
Luminary Academy and Awards för att 
lyfta fram förebilder inom området. En av 
årets pristagare är leif edvinsson som 
uppmärksammas för ”Innovation Thought 
Leadership”.

  susana borrás och charles 
edquist fick ett best paper award vid 
Atlanta Conference on Science and 
Innovation Policy som arrangerades i 
september. Artikeln har titeln Competence 
Building: A Systemic Approach to Innova-
tion Policy.

  European Regional Science Association 
(ersa) och European Investment Bank 
(eib) prisar varje år en framstående  
europeisk regionalforskare. I augusti 
2013 delades priset ut till professor börje 
johansson, i samband med ersa:s konfe-
rens i Palermo.

  Circles föreståndare ron boschma har 
utsetts till hedersdoktor vid Marburg Uni-
versity i Tyskland.

  I en rankning baserad på vetenskapliga 
publikationer har mattias nordqvist 
utsetts till Europamästare i familjeföre-
tagsforskning. Han rankas även som en av 
världens 15 främsta forskare inom detta 
område. Nordqvist är professor vid Inter-
nationella Handelshögskolan i Jönköping 
och föreståndare för Cefeo.

  Professor magnus 
henrekson, ifn, har 
tilldelats Jacob Palmstier-
nas pris för 2013. Priset 
är på 100 000 kronor och 
tilldelas Henrekson för 

hans ”betydande insatser inom området 
ekonomisk fortbildning”.

  anders isaksson har fått en tjänst 
som universitetslektor på Chalmers. Tidi-
gare var han verksam vid Umeå universitet.

  Ciir-medarbetarna vladimir vany-
ushin, nerine mary george och johan 
wenngren har tilldelats resestipendier 
à 20 000 kronor från Samme och Maud 
Lindmarks Familjestiftelse.

  School of Social Science vid Institute 
for Advanced Studies i usa bjuder varje år 
in ett tjugotal gästforskare inom samhälls-
analys och social förändring. 2013–2014 är 
sverker sörlin, kth, en av dem. Temat 
för gruppens vistelse är ”The Environmen-
tal Turn and The Human Sciences”.

 Tipsa oss på entre@esbri.se 

titel Government, SMEs and 
Entrepreneurship Development. 
Policy, Practices and Challenges
redaktörer Robert A  
Blackburn & Michael T Schaper
förlag Gower
isbn 978-1-4094-3035-3

Vi behöver inte fler policyinitiativ för att 
stötta små och entreprenöriella företag. Vi 
borde snarare ägna oss åt färre satsningar 
– men med bättre utfall. Det hävdar Robert 
Blackburn och Michael Schaper, redaktörer 
till Government, smes and Entrepreneurship 
Development. De samlar bidrag från akade-
miker, praktiker och beslutsfattare, i syfte att 
öka förståelsen för vad en blomstrande små-
företags- och entreprenörskapssektor behö-
ver. Författarna diskuterar breda nationella 
strategier, policyinstrument och metoder för 
att utvärdera insatserna. Exemplen hämtas 
bland annat från Storbritannien, Latin- 
amerika, Karibien och Kina. En slutsats är 
att det tyvärr inte finns något magiskt recept 
som löser alla problem, i alla samhällen. Men 
ett sätt att undvika tidigare misstag är att 
akademi och policy för en tät dialog. [åk]

personnytt boktips

titel En bok om 
entreprenörskap
författare Björn Bjerke
förlag Studentlitteratur
isbn 978-91-44-07713-0

Entreprenörskap är ett populärt ämne, både i 
och utanför akademin. I läroboken En bok om 
entreprenörskap ger Björn Bjerke en bred bild 
av ämnets historia, dess teoretiska utveckling 
och vilka definitioner som florerat i olika 
sammanhang. Författaren definierar själv 
entreprenörskap som ”företagsamt företagan-
de”, något som han anser främst finns inom 
nystartade företag. Etablerade företag fortsät-
ter sällan att vara entreprenöriella, skriver 
han. I boken diskuterar Bjerke olika aspekter 
av entreprenörskap: lokalt, globalt, socialt 
och ekonomiskt. Ett kapitel handlar om 
entreprenöriella verksamheter i olika natio-
nella kulturer, som den amerikanska, arabiska 
och kinesiska. Ett annat tar upp kvinnor som 
entreprenörer. Läroboken innehåller praktik-
fall och diskussionsfrågor, det finns även en 
lärarhandledning att ta hem. [ha]

Förvalta 
kunskapen
Kunskapsintensiva företag förlitar sig på 
avancerad kunskap i sin affärsmodell. Därför 
behöver de en systemsyn på entreprenörskap, 
med designtänk integrerat från början. Det 
anser forskarna Maureen McKelvey och Astrid  
Heidemann Lassen.

i boken Managing knowledge intensive entre-
preneurship kombinerar Maureen McKelvey 
och Astrid Heidemann Lassen befintliga teo-
retiska och empiriska studier, och analyserar 
vad de innebär i praktiken. De menar att kun-
skapsintensiva företag måste ta hänsyn både 
till akademisk kunskap och till den praktiska 
användningen av den. Då kan de på ett vettigt 
sätt fånga relationerna mellan individer, före-
tag och ekosystemet runt omkring.

Författarna diskuterar också hur man utvär-
derar prestationer och produkter, samt vilken 
roll kunskapsintensiva företag har för samhäl-
let. De kunskapsintensiva företagen tenderar, 
enligt författarna, att växa eller krympa väldigt 
snabbt. Ofta beror det på hur mycket extern 
finansiering företaget får in, eller om det kan 
introducera gångbara produkter och tjänster 
på marknaden. Det är när vi förstår den här 

sortens dynamiska upp- och nedgång som 
vi långsiktigt kan utvärdera hur företagandet 
påverkas av offentlig policy.

Entreprenörer i kunskapsintensiva företag 
existerar någonstans i skärningspunkten mel-
lan vetenskap, teknologi, kreativitet, design, 
innovation och marknad. Slutsatsen blir att 
det är just där som policymakare borde foku-
sera sina insatser, skriver McKelvey och Hei-
demann Lassen.

Boken är utgiven av förlaget Edward Elgar 
2013 och har isbn 978-1-78100-551-4. [ha]



e n t r é  3  •  2013  |  23www.esbri.se

Entreprenörskap och lärande
12–13 november
Gävle

Generator/Gotland’13
18–19 november
Visby

Social Innovation and 
Entrepreneurship Conference
27–29 november
Auckland, Nya Zeeland

2nd Biennial Africa Academy 
of Management Conference
8–11 januari
Gaborone, Botswana

AAAS Annual Meeting
13–17 februari
Chicago, USA

Evenemangstips

Fler evenemang finns på 
www.esbri.se/konferenser

titel Innovation as Usual: 
How to Help Your People 
Bring Great Ideas to Life
författare Paddy Miller & 
Thomas Wedell-Wedellsborg
förlag Harvard Business 
Review Press
isbn 978-1-4221-4419-0

I stället för att åka iväg på konferens och 
brainstorma fram idéer en gång om året 
kan innovation vara något som händer varje 
dag på ditt företag. Det anser författarna 
till boken Innovation as Usual, en lärobok i 
hur man integrerar innovativt tänkande i de 
anställdas vardag. Det handlar inte om att 
påverka människors tankesätt, utan om att 
förändra hela systemet. Och att hitta rutiner 
för att uppmuntra eftersträvansvärda bete-
enden. I boken presenteras ett system för att 
ta tillvara innovationstankar och beteenden. 
Det kallas 5+1. De fem värdena, som ska kom-
bineras med envist framhärdande, är: foku-
sera, samverka, justera, välja och ”stealth- 
storm”. Det sista kan översättas som insmu-
gen brainstorming, ett slags politiskt naviga-
tionssystem som gör det möjligt att hantera 
innovativa idéer i större bolag. [ha]

titel Cooperative Research 
Centers and Technical 
Innovation. Government 
Policies, Industry Strategies, 
and Organizational Dynamics
redaktörer Craig Boardman, 
Denis O Gray & Drew Rivers
förlag Springer
isbn 978-1-4614-4387-2

Ensam är inte stark när det gäller att 
bekämpa terrorism, lösa miljöfrågor, hitta 
botemedel mot svåra sjukdomar och tackla 
andra tuffa utmaningar. Då krävs att experter 
från olika håll slår sina skarpa hjärnor ihop. I 
forskningsparker möts akademi och industri, 
och har så gjort i 30 år – åtminstone i usa. 
Ändå saknas kunskap om forsknings- 
parkernas dynamik, enligt de 29 författarna 
till Cooperative Research Centers and Techni-
cal Innovation. Boken innehåller exempel 
från forskningsparker i Nordamerika, Euro-
pa, Australien och Asien. Kapitlen tar bland 
annat upp ledarskap, marknadsföring, rekry-
tering och innovation. Vad får företagen ut av 
vara lokaliserade till en forskningspark? Hur 
nöjda är universiteten? Och vilka är lärdom-
arna för policymakare? Redaktörer är Craig 
Boardman, Denis Gray och Drew Rivers. [åk]

titel Conceptual Richness  
and Methodological Diversity  
in Entrepreneurship Research
redaktörer Alain Fayolle, 
Paula Kyrö, Tõnis Mets & 
Urve Venesaar
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78254-730-3

Conceptual Richness and Methodological 
Diversity in Entrepreneurship Research ingår 
i serien Entrepreneurship Research in Europe, 
som bygger på esu:s konferenser (European 
University Network on Entrepreneurship). En 
viktig tanke med boken är att främja demo-
kratisk dialog inom akademin. En annan är 
att utveckla forskningen om entreprenör-
skap, och bidra till att den blir mer entrepre-
nöriell. Boken har fyra huvudspår: entrepre-
nörskap generellt, utbildning, kopplingen 
mellan teori och praktik samt nya forsk-
ningsmetoder. I ett kapitel presenterar Kåre 
Moberg ett språkneutralt utvärderingsverktyg 
för entreprenörskapsutbildning. Han menar 
att det behövs när entreprenörskap lärs ut till 
studenter som inte har förkunskaper i ”eko-
nomiska”. Ett porträtt på en av redaktörerna, 
Alain Fayolle, finns på sidan 16. [jg]

  Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips
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Ett splittrat industrisnille 
Under sitt liv ägnade sig uppfinnaren Gustaf de Laval (1845–
1913) åt över 200 idéer och projekt inom mekanik, kemi, 
metallurgi och elektronik. Han hann ta ut 92 svenska patent 
och grundade 37 företag. Mest känd är han för separatorn, en 
maskin som snurrade 3 000 varv per minut och separerade 
130 liter mjölk per timme. Anders Johnson har skrivit boken 
Gustaf de Laval: ett rastlöst snille (Atlantis, 2013), om en av 
Sveriges största uppfinnare. Men de flesta av de Lavals pro-
jekt blev ekonomiska misslyckanden, och som entreprenör var 
han alltså inget snille. [ha]

Entreprenörskap kan stärka demokratin
Vad har vi lärt oss av 24 år av entreprenörskapsutbildning? Martin Lackéus och Kåre Moberg ställer 
frågan i policysammanfattningen Entreprenörskapsutbildning – Från ABC till PhD (Entreprenör-
skapsforum, 2013). De går igenom centrala definitioner, olika anledningar att bedriva entreprenör-
skapsutbildning, exempel på pedagogik och koppling till omgivande samhälle. Författarna visar att 
entreprenörskap i utbildningssystemet får positiva effekter på en rad olika områden. Det leder till 
ekonomisk tillväxt, förbättrad konkurrenskraft, mer kreativa individer, ökad motivation och stärkt 
demokrati. [åk]



 

»Bredda synen på risk«
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redan på 1700-talet poängterade Richard 
Cantillon att entreprenörer är risktagare. Än i 
dag är risk en central del i såväl forskning som 
i den samhälleliga debatten om entreprenör-
skap. Men över tid har forskarnas syn på risk 
blivit mer nyanserad. Många menar att osä-
kerhet är ett mer relevant begrepp när vi talar 
om entreprenörer.

Risktagande indikerar att det finns en möj-
lighet att beräkna oddsen för en viss utkomst, 
och att man således kan beräkna vilken fak-
tisk risk en viss investering innebär. Osäker-
het innebär i stället att oddsen är svåra eller 
omöjliga att beräkna, och följaktligen är risk-
premien svår att uppskatta.

Det finns olika åsikter om hur pass risk-
benägna entreprenörer är, men oavsett upp-
fattning går det inte att bortse från att entre-
prenörskap innebär en viss nivå av osäkerhet 
och någon form av risktagande. Oftast kopplas 
risktagande samman med den finansiella ris-
ken. Men pengarna är endast en del av den 
totala risk som företagandet medför. En mer 
nyanserad bild av risktagande fås om man 
även beaktar sociala, emotionella och psyko-
logiska aspekter.

i ett av mina pågående forskningsprojekt 
studerar vi nedläggningar och företagsmiss-
lyckanden inom handeln. Jag blev otroligt 
berörd av en handlares berättelse när hon 
beskrev tiden efter sin konkurs. Hon valde att 
mer eller mindre isolera sig från samhället. I 
stället för att uträtta sina ärenden lokalt på 
orten, reste hon fyra mil till en större stad. Där 
slapp hon känslan av att bli dömd av andra. 
För henne var de psykologiska, emotionella 
och sociala kostnaderna mycket mer påfres-
tande än den finansiella förlusten.

En annan butiksägare berättade om svårig-

heterna med att hålla uppe en trevlig och posi-
tiv fasad inför sina kunder, samtidigt som han 
brottades med stora problem inom företaget. 
Känsloforskningen ser detta som ett exempel 
på emotionell dissonans, vilket i förlängning-
en kan leda till utbrändhet och depression.

i de föreslagna förändringarna av 3:12-reg-
lerna sänder regeringen tydliga signaler om 
vad som anses vara risktagande. Detta är högst 
olyckligt. Kravet på en fyra procents ägarandel 
för att kunna få utdelning enligt 3:12-reglerna, 
bygger på argumentet att entreprenörer som 
tar risk ska premieras.

Jag håller med om att de som driver företag, 
skapar sysselsättning och tar risker ska kunna 
få bra avkastning när de lyckas med sina verk-
samheter. Men tyvärr är synen på risktagande 
väldigt begränsad. Det relativa investerade 
finansiella kapitalet likställs med risktagande. 
Det säger inget om den faktiska risken som 
en person tar i form av investerat kapital eller 
andra typer av risker.

Detta blir särskilt påtagligt för vissa typer att 
företagsstrukturer. Entreprenörer som inves-
terar stora belopp men får en låg ägarandel 
anses ta en liten risk. Andra, som investerat lite 

– eller inget – kapital, men får en stor ägarandel 
anses ta en stor risk.

Vi kan inte sätta en allmängiltig nivå för vad 
som betraktas som risktagande. För att skapa 
ett positivt företagarklimat krävs att synen på 
risk breddas. Annars kommer många i förläng-
ningen att avstå från att bli entreprenörer.

Karin Hellerstedt
LEKTOR, INTERNATIONELLA 

HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

Vad är risk? Och hur ska den belönas?

Dela din åsikt på www.esbri.se/debatt

åsikten |  Karin Hellerstedt

Karin Hellerstedt

bild: Patrik Svedberg

Karin Hellerstedt är lektor i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 
Till hennes forskningsintressen hör team och entreprenörskap, familjeföretagande samt företags- 
nedläggning. Hellerstedt bloggar på sajten vertikals.se och du når henne på karin.hellerstedt@jibs.hj.se




