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Står jordbruket 
inför en renässans?
historiskt är det få branscher i Sverige 
som har genomgått en så stor omställning 
som jordbruket. I mitten av 1800-talet var 
drygt 75 procent av den arbetsföra befolkning-
en sysselsatt inom jordbruket med binäringar. 
I dag är det cirka 2 procent. Största delen av 
förändringen kan tillskrivas teknikutveck-
lingen som inneburit stora effektivitets- och 
produktivitetshöjningar.

De kommande åren är det troligt att livs-
medelsproduktionen kommer att genomgå 
ett minst lika omvälvande teknikskifte som 
under 1900-talet. Det görs nu stora offentliga 
satsningar på innovation i de gröna näringar-
na, som är också är temat för det här numret 
av Entré (sidorna 10–15).

Innovationerna ska bidra till att göra fram-
tidens jordbruk ännu mer effektivt och dess-
utom klimatsmart. Kombinationen är viktig 
för att kunna föda en ökande befolkning, och 
samtidigt minska klimatavtrycket. Under 
vinjetten ”Åsikten” (sidan 24) diskuterar Jord-
bruksverkets generaldirektör Christina Nordin 
de utmaningar och möjligheter som teknik-
utvecklingen innebär för det svenska jordbru-
ket. Även Anna-Karin Hatt, nytillträdd vd på 
lrf, kommenterar utvecklingen på sidan 14.

För de flesta av oss som i dag lever i städer 
och tätorter, är det inte alltför många genera-
tioner sedan vi hade rötterna i jordbruket. Då 
fanns en bred kunskap om vad som hände 
på området, som till stor del har gått förlorad. 
Innan vi gjorde temat hade jag ingen koll på 
hur mycket som har hänt och händer inom 
jordbrukssektorn. Framöver kommer jag defi-
nitivt att hänga med bättre, och hoppas även 
att du gör detsamma efter att ha läst tema- 
texterna! För utan ett bra jordbruk har vi väl-
digt lite på matbordet.

En avslutande fundering: Kommer innova-
tionerna även innebära en renässans för ett 
lönsamt småskaligt jordbruk? Våra val och 
framtiden får utvisa det.

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

ledaren

Prototyp underlättar prat
Digital kompetens är inte tillräckligt för att 
skapa digital innovation. Det slår Raissa 
Pershina, Birthe Soppe och Taran Mari Thune 
fast i Bridging analog and digital expertise: 
Cross-domain collaboration and boundary-
spanning tools in the creation of digital
innovation. Artikeln har publicerats i 
Research Policy (nr 9, vol 48, 2019). 
Forskarna har studerat utvecklingen 
av innovativa spel med utbildningssyfte, 
och finner att kunskapsutbytet mellan 
digitala och analoga experter är avgörande. 
Programmerare och grafiska designer 
pratar inte alltid samma språk som 
ämneslärare och marknadsförare. För att 
underlätta samarbetet och koordinera innova-
tionsprocessen kan de ta hjälp av olika gräns-
överskridande verktyg. Digitala mockups är ett, 
enkla prototyper i papper är ett annat. [åk]

kontakta raissa.pershina@sfe.uio.no

Må som en entreprenör
Personer som är engagerade i entreprenöriella aktiviteter uppvisar större välmående 
än personer som inte är entreprenörer. Det konstaterar Nadav Shir, Boris Nikolaev och 
Joakim Wincent som har följt 1 837 sysselsatta individer, varav 251 var engagerade i tidiga 
stadier av företagande. De menar att entreprenörskapets möjligheter till autonomi och 
självorganisering har stark koppling till uppfyllelse av olika psykologiska behov. Det gör 
att entreprenörer mår bättre än anställda. Forskarna presenterar sina slutsatser i artikeln 
Entrepreneurship and well-being: The role of psychological autonomy, competence, and 
relatedness (Journal of Business Venturing, nr 5, vol 34, 2019). [åk]

kontakta nadav.shir@hhs.se

Spänn innovationsmusklerna
Innovationsstark – Planera, utvärdera och lär nytt genom 
innovationsmätning är titeln på en ny bok skriven av 

Johan Frishammar och Jennie Björk (egen utgivning, 2019). 
Vad innebär det då att vara innovationsstark? Författarna 

menar att det handlar om att vara kraftfull, uthållig och 
skicklig i sitt innovationsarbete. Deras studier visar att få 

företag lyckas vara det över tid. Nyckeln till framgång är, 
enligt Frishammar och Björk, att kontinuerligt mäta och följa 
upp sitt innovationsarbete. I boken delar de med sig av sina 

bästa tips. [åk]

Ladda ner boken på www.innovationsstark.se

Människor är 
företagsamma till sin natur

Özge Öner forskar på IFN och University of Cambridge

är Sveriges placering 
i Global Innovation 

Index 2019.

Källa: WIPO

bild: Sofia Ernerot
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Moral är drivkraften
bakom hållbarhetsarbete

Tina Sendlhofer vill täppa till några 
av de kunskapsluckor som finns 
om små och medelstora företags 
hållbarhetsarbete.

text annika sjöberg  bild cecilia hanzon
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tina sendlhofer har länge intresserat 
sig för hur företag kan bidra till ett hållbart 
samhälle. När hon jobbade i Indien ingick det 
i hennes arbetsuppgifter att titta närmare på 
hur rapportering kring corporate social respon-
sibility, csr, går till i praktiken. Hon la märke 
till att det finns en hel del kunskapsluckor 
kring hållbarhetsfrågor, inte bara hos företag i 
Indien utan även hos europeiska och nordiska 
företag.

– Den csr-litteratur som finns handlar 
framför allt om större företag. Slutsatsen är för 
det mesta att större företag är bättre på detta 
än mindre företag, eftersom de senare inte 
har samma tryck på sig från media och kon-
sumenter. Jag tyckte inte att det stämde med 
min bild så jag ville ta reda på mer, berättar 
Tina Sendlhofer som har disputerat vid Han-
delshögskolan i Stockholm.

I sin doktorsavhandling Organising Cor-
porate Social Responsibility: The Case of 
Employee Involvement at Small and Medium-
Sized Enterprises har Sendlhofer därför valt att 
fokusera på hur små och medelstora företag 
kan organisera sitt csr- och hållbarhetsarbete. 
Hon har bland annat studerat hur anställda, 
ägare och ledare formulerar, och arbetar med, 
konceptet hållbarhet. Hon har också stude-
rat hur företagen relaterar till aktörer i sin 
omgivning, däribland leverantörer, partners 
och politiker. Dessutom har hon prövat om 
en digital utbildning i arbetsrätt för fabriks-
arbetare kan vara ett alternativ till traditionell 
klassrumsundervisning.

de empiriska studierna har genomförts 
på tre mindre, svenska företag inom kläd-
industrin. Hon har även gjort intervjuer hos 
tillverkarna i Kina.

– Eftersom det är ny forskning och nya teo-
rier får man ha i åtanke att resultaten bygger 
på ett begränsat underlag. Men för liknande 
företag med ungefär samma omständigheter 
bör resultaten absolut vara applicerbara, säger 
hon.

Fallstudierna visade att hållbarhetsarbetet 
drivs av moraliska ställningstaganden, inte 
av ekonomiska faktorer. Att arbeta med håll-
barhet ansågs ingå i vad det innebär att driva 
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ett företag, och medarbetarna hade ofta stark 
personlig drivkraft. Men därifrån till att faktiskt 
göra något konkret är steget långt.

Hos ett av företagen beskrev de anställda 
hur hållbarhetstänket var en del av företagets 
identitet, men att de hade svårt att få in det i 
sitt dagliga arbete. Tina Sendlhofer kallar det 
för ”visionär prokrastinering”. De ska vara med 
och rädda världen – men om 20 år.

– Företaget hade en ambitiös och visionär 
agenda men lyckades inte förändra sitt sätt att 
arbeta för att kunna leva upp till den. Målen 
hänvisar till något som ska hända längre fram. 
Företagets ledning och anställda hade utnämnt 
sig själva till framtidens hjältar, vilket gjorde att 
de kunde ta det lugnt i dag, säger hon.

I ett annat av de undersökta företagen såg 
det annorlunda ut. Det arbetar med mindre, 
kortsiktiga mål som utvärderas och omformu-
leras kontinuerligt. Tidshorisonten är kortare 
och förändringsarbetet handlar mindre om vad 
som ska göras internt, och mer om hur de ska 
kunna engagera andra runt omkring.

Till exempel valde företaget att inte söka 
patent för ett nytt material som de utvecklat, 
för att andra skulle kunna lära av företagets 
erfarenheter. Det gör att utvecklingen går snab-
bare framåt än om var och en arbetar på sitt 
håll, med samma uppfinning, menade företa-
get.

de studerade företagen  har begränsat 
förhandlingsutrymme gentemot tillverkarna 
de anlitar, exempelvis i Kina. Men genom att 
erbjuda samarbete och gemensam kunskaps-
utveckling kan de, enligt Tina Sendlhofer, ändå 
hitta sätt att påverka.

– Det ena företaget engagerade leverantö-
rerna och gjorde dem delaktiga i innovations-
arbetet. Leverantörerna kunde då utveckla 
sitt eget tänkande kring hållbarhet och se nya 
affärsmöjligheter, berättar Sendlhofer.

I den tredje fallstudien har hon undersökt 
vilken potential en digital utbildning i arbets-
rätt för fabriksarbetare har. I den mån de får 
utbildning i dag, sker det framför allt på tradi-
tionellt vis – genom undervisning i klassrum, 
med alla begränsningar det innebär.

– Klassrumsundervisning är bunden till en 

viss tid och plats, och jämförelsevis dyr. För-
delen med den digitala utbildningen är att den 
kan göras när som helst och var som helst. Om 
arbetarna har tillgång till digital utrustning där 
utbildningen finns lagrad kan det vara ett bra 
alternativ.

Under arbetet med avhandlingen kunde 
Tina Sendlhofer konstatera att företag tycks 
arbeta med csr-frågor på olika sätt. Ett vanligt 
antagande när det gäller små och medelstora 
företag är att det är ägaren som driver hållbar-
hetsarbetet. Men Sendlhofers studie av mindre 
företag visar att i det fall hållbarhetsarbetet var 
lyckat, var det snarare de anställda som drev 
frågan. De jobbade hårt för att stärka företagets 
hållbarhetsprofil.

– Det var lite överraskande. Men även om 
inte ledningen driver arbetet, är det viktigt att 
den ger medarbetarna sitt stöd.

i det prokrastinerande företaget såg det 
annorlunda ut. Där lät ledningen visserligen 
medarbetarna arbeta med hållbarhetsfrågor, 
men de fick inget verkligt stöd. Medarbetarna 
försökte hitta framkomliga vägar men arbetet 
gick trögt. I praktiken blev det ingen större 
skillnad.

– Att arbeta med hållbarhet kräver kreativi-
tet och ett kritiskt förhållningssätt till organi-
sationen och omgivningen. Då är det lätt att 
”vara upptagen” och skjuta på det till nästa år. 
Men för att klara sig på längre sikt när klima-
tet ändras och resurserna blir mer begränsade 
behöver alla, även små företag, anpassa sina 
affärsmodeller, säger Tina Sendlhofer.

Hon tror att arbetsgivare skulle vinna på att 
ge stöd till medarbetare som har ett engage-
mang som går utanför de ordinarie ramarna. 
I de flesta fall har ledningen visserligen bra 
överblick, men det är medarbetarna som vet 
hur förändringar kan genomföras i det dagliga 
arbetet.

– Genom att låta den här kunskapen gro och 
bära frukt finns möjlighet att hitta framgångs-
rika strategier inför framtiden. Det behöver 
inte alltid handla om att generera mer vinst, 
utan om att hitta affärsmodeller som håller i 
längden, säger hon.

Även om Tina Sendlhofers avhandling har 
gett en hel del ny kunskap om hållbarhets-
arbete i små och medelstora företag finns det 
mer att lära, anser hon. Själv vill hon gärna 
fortsätta studera samma ämne, och våren 2019 
fick Sendlhofer forskningsmedel från Handels-
rådet för ytterligare två års studier.

– Det är ett spännande område, eftersom det 
inte finns så mycket forskning än.

kontakta tina.sendlhofer@alumni.hhs.se

Fina visioner och mål långt fram i tiden, eller verklig 
förändring här och nu – om än i små steg. Tina 
Sendlhofer har studerat små och medelstora företags 
hållbarhetsarbete och identifierat flera olika strategier.
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När användarna är med och utvecklar spelen 
blir de mer lönsamma. Det visar Peter Ek som 
har studerat hur dataspelsbranschen bjuder in 
användarna i utvecklingsarbetet.

digital teknik och öppen innovation 
gör att produkter och tjänster kan utvecklas 
på nya sätt. I dataspelsbranschen har flera 
aktörer testat att i varierande grad involvera 
användarna i produktutvecklingen – både 
före och efter att spelen lanseras. Peter Ek har 
studerat hur det kan gå till, och vad det ger 
för resultat. Han har lagt fram sin avhandling 
Managing Digital Open Innovation with User 
Communities: A Study of Community Sensing 
and Product Openness Capabilities in the Video 
Game Industry vid företagsekonomiska insti-
tutionen, Uppsala universitet.

– Dataspelsbranschen är beroende av att få 
fram konkurrenskraftiga produkter som gör 
att företagen går bra och överlever. Samtidigt 
går både den tekniska utvecklingen och mark-
nadsutvecklingen fort och det är viktigt med 
kunskap om användarna för att ta fram bra 
produkter, säger han.

Peter Ek har studerat två områden. Det 
första handlar om hur företag använder sig 
av och integrerar information från användar-

forum under produktutvecklingen. Det andra 
området han har studerat är hur företag desig-
nar spel. I vissa fall har delar av programme-
ringskoden gjorts tillgänglig för användarna, 
för att de på egen hand ska kunna vidare-
utveckla spelet efter lanseringen. En fallstudie 
i avhandlingen illustrerar hur ett av Sveriges 
största dataspelsföretag på olika sätt har invol-
verat användarna i arbetet med att utveckla ett 
nytt spel. Företaget hade som metod att pla-
cera utvecklingsprocessen nära användarna.

– Det gjorde att utvecklarna fick tillgång till, 
och kunde internalisera, viktig information 
om användarna. I vissa fall kunde användarna 
också fungera som bollplank kring olika pro-
duktaspekter, till exempel användargränssnitt 
eller inriktning på kommande utveckling, kon-
staterar han.

peter ek har även gjort en bredare kvanti-
tativ undersökning där alla svenska företag i 
dataspelsbranschen har kontaktats. När stu-
dien genomfördes fanns det runt 200 företag. 
De har fått frågor om i vilken grad produkten 
som utvecklas kan vara öppen, hur det påver-
kar utvecklingsprocessen och om det har 
någon effekt på försäljningen. 150 produkter 
har analyserats. I linje med tidigare forskning 

anser Peter Ek att ju mer företagen låter använ-
darna vara med och innovera, desto fler möj-
ligheter skapas.

– Att vara nära användarna visade sig ha en 
positiv effekt på både lönsamhet och försälj-
ning, men bara när deras feedback faktiskt 
användes i produktutvecklingen. Annars kan 
det i stället bli mer kostsamt.

Andra branscher borde kunna ha nytta av att titta på hur data-
spelsbranschen har involverat användarna i utvecklingen av nya 
spel, menar Peter Ek, Uppsala universitet.

Generösa gamers hj    älper spelföretagen
text annika sjöberg
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– Det finns många sätt att göra det här på, 
och man kan behöva anpassa sig efter använ-
darna och deras kunskapsnivå. Men om det 
sköts på ett bra sätt finns möjlighet att snabba 
på utvecklingsarbetet, säger Peter Ek.

en snabb process innebär en stor fördel i en 
bransch där utvecklingsarbete är dyrt och en 
misslyckad satsning kan innebära konkurs. Att 
vara nära användarna kan ge det avgörande 
försprånget då konkurrensen är stenhård. Men 
att lyckas skapa en fungerande och effektiv 
process för hur användarna ska involveras är 
inte helt enkelt.

Ibland finns det interna motsättningar som 
gör att det inte fungerar. Såväl medarbetare 
som chefer behöver vara öppna för det här 
arbetssättet, annars kan nyttan av informa-
tionen bli begränsad. I värsta fall kan utveck-
lingsarbetet snarare ta längre tid. Enligt Peter 
Ek är nyckeln till framgång att skapa formella 
kanaler, till exempel användartester. Sedan 
gäller det att vara lyhörd för vad som kommer 
fram under arbetets gång.

Utvecklingsarbetet fortsätter även efter att 
spelet har lanserats. Också då kan användarna 
vara till hjälp. Genom att designa ett spel som 
en plattform för intern och extern utveckling, 

kan företaget bjuda in användarna att påverka 
och utveckla valda delar av spelet.

– Sannolikt är det användarna som vet mest 
om hur spelet faktiskt används. Företagen är 
ofta bättre på stora förändringar medan använ-
darna kan göra mindre justeringar. Det viktiga 
är att den interna och externa utvecklingen 
kompletterar varandra, säger Peter Ek.

Vilka delar användarna kan vara med och 
utveckla varierar. Till väldigt kunniga använda-
re kan företaget dela med sig av koden. Andra 
användare kan behöva någon typ av mjukvara 
som gör att de själva kan generera innehåll.

de flesta företagen är inte särskilt villiga 
att släppa kontrollen över sina produkter. Peter 
Ek poängterar det är viktigt att göra väl avvägda 
val.

– Det är företaget som styr vad användarna 
kan göra. Men det är en trade-off mellan att dra 
nytta av innovationspotentialen och att förlora 
kontrollen över produkten. Ju mer du öppnar, 
desto mer kan användarna vara med och inno-
vera. Det ger större möjligheter.

När Peter Ek inledde sin forskning visste han 
att en del företag i spelbranschen är duktiga på 
att involvera användarna. Det var en av anled-
ningarna till att han fann ämnet intressant, 
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Generösa gamers hj    älper spelföretagen
ändå blev han överraskad över hur utbredd 
metoden var. Han tror att andra branscher 
skulle kunna lära av hur dataspelsbranschen 
arbetar. Samtidigt påpekar han att dataspels-
branschen utgör en speciell kontext. Den är 
helt digital och global, och användarna är både 
kunniga och engagerade. En tillräckligt stor 
andel av användarna kan dessutom tänka sig 
att lägga ner många timmars arbete på utveck-
ling utan ekonomisk ersättning.

– Det behövs en motiverad användarskara 
som vill bidra, och en digital kontext. Men med 
det sagt tror jag att andra kan ha nytta av att 
fördjupa sig i hur man gjort inom dataspels-
branschen, säger han.

Själv vill Peter Ek gärna fortsätta studera 
digital teknik och dess effekter på produkt-
utveckling, men även hur digitalisering och 
internationalisering påverkar företags utveck-
lingsprocesser.

– De här produkterna är internationella från 
första dagen. Distributionen är digital och sker 
över stora delar av världen. Det vore intressant 
att fördjupa sig i.

kontakta peter.ek@fek.uu.se

Att vara nära användarna visade 
sig ha en positiv effekt på både 

lönsamhet och försäljning
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Totalt ingår 2 670 svenska, små och medel-
stora företag i urvalet. Deras exportverksamhet 
undersöks mellan åren 2004 och 2013. Avhand-
lingen bygger också på kvalitativa studier i två 
fallföretag. Det ena blev tvunget att stänga ner 
sitt dotterbolag i Frankrike.

– Forskningen om internationalisering foku-
serar mest på tillväxt. Men för att förstå hur 
företag lyckas med sina utlandssatsningar, är 
det också viktigt att förstå när – och varför – de 
väljer att minska sitt engagemang utomlands.

– En övergripande slutsats av min forsk-
ning är att avslutad export inte nödvändigtvis 
är ett misslyckande. Många företag fortsätter 
sin verksamhet på hemmaplan, säger Andrea 
Kuiken.

i vissa fall kan det vara lönsamt för företag 
att avsluta sina aktiviteter på utländska mark-
nader. Det gäller främst små och medelstora 
företag som har ett resursöverskott, och som 
är aktiva i en mycket dynamisk miljö. En sådan 
miljö kännetecknas av hög grad av förändring. 
Då behöver företagsledare vara beredda att 
agera på nya möjligheter som uppstår.

Vidare visar Andrea Kuikens studier att 
familjeföretags exportmönster skiljer sig från 
andra företags.

– Familjeföretag är mer benägna att kliva 
i och ur rollen som exportörer. En förklaring 
kan vara att de är mer försiktiga – de är rädda 
om familjens tillgångar.

Genom att ha ett flexibelt förhållningssätt 
till exportaktiviteter kan familjeföretagen 

familjeföretag, kändes det logiskt att avhand-
lingen skulle handla om internationalisering i 
mindre företag, säger Andrea Kuiken.

Hon disputerade 30 augusti 2019, med 
avhandlingen Exploring the internationaliza-
tion of small and medium-sized enterprises as 
a discontinuous process. Kuiken har studerat 
företag inom de två näringsgrenar som är mest 
aktiva i exportverksamhet, nämligen tillverk-
ning och handel.

det är lätt att se export som en antingen-
eller-aktivitet. Men faktum är att det är ganska 
vanligt att företag exporterar under en period 
för att sedan fokusera på hemmamarknaden. 
Efter ytterligare en tid etablerar det kanske 
internationell verksamhet igen. Andrea Kuiken 
kallar det för ”diskontinuerlig internationali-
sering”.

– 40 procent av de företag jag har studerat 
avslutade sina exportaktiviteter minst en gång 
under en tioårsperiod. Hälften av dem valde 
senare att börja exportera igen, säger hon.

Andrea Kuiken kommer från Nederländer-
na. Under sin grundutbildning på University 
of Groningen kom hon mest i kontakt med 
stora, multinationella företag. Det var först i 
samband med en masterutbildning vid Inter-
nationella handelshögskolan i Jönköping som 
hon fick upp ögonen för startups och mindre 
företag.

– Små och medelstora företag med 10–250 
anställda utgör en stor andel av den totala 
företagsstocken, och de blir allt viktigare. Det 
är märkligt att man som student främst får läsa 
om stora, etablerade företag.

Efter att ha tagit dubbla masterexamina, en 
i innovation och affärsskapande och en i inter-
nationell handel, arbetade Kuiken som fors-
karassistent på Windesheim School of Applied 
Sciences i Nederländerna. Men när möjlighe-
ten dök upp att doktorera i Jönköping tvekade 
hon inte att återvända.

– Med tanke på min bakgrund och han-
delshögskolans fokus på entreprenörskap och 

1 september 2019 påbörjade Andrea Kuiken en forskaranställ-
ning på University of Groningen i Nederländerna. Hon har fortfa-
rande ett nära samarbete med kollegorna i Jönköping.
 – Jag ingår i ett projekt som studerar internationaliseringen 
av den svenska trähusindustrin. Jag kommer förstås också att 
fortsätta arbeta med de frågor som jag började undersöka i 
avhandlingen, säger Andrea Kuiken.

Flexibel export 
bygger kunskap

text åse karlén  bild patrik svedberg

Att ett företag slutar exportera ska inte ses som ett misslyck-
ande. Tvärtom, ett sådant beslut kan vara gynnsamt. Andrea 
Kuiken vill med sin avhandling fördjupa kunskapen om små 

och medelstora företags internationaliseringsmönster.
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åtnjuta de fördelar som export kan ge, och lära 
sig mer om främmande marknader – utan att 
riskera alltför mycket.

– Att exportstrategierna ser olika ut i olika 
typer av företag, är en viktig lärdom för policy-
makare. Exportstimulerande program riktar 
sig ofta till alla företag som är intresserade av 
att exportera. Men alla företag är olika, och det 
kan påverka deras deltagande och framgång i 
programmen. Det som fungerar för ett företag 
behöver inte funka för ett annat.

Andrea Kuiken har också undersökt företa-
gares inställning, engagemang och agerande 
kopplat till internationalisering. Hon finner 
att exportverksamheter ibland fortgår, trots 
att det företagsekonomiskt kloka hade varit att 
avsluta dem. Det kan bero på att företagaren 
har känslomässiga band till exportmarknaden, 
eller anser sig ha investerat för mycket för att 
ge upp satsningen. Företagaren kan ha svårt att 
se andra alternativ, och hoppas att insatserna 
ska ge utdelning i framtiden.

– Andra företagare kan ha inställningen att 
de vill göra det rätta för alla inblandade. Det 
kan innebära att de ser till att avsluta utlands-
satsningen på bästa sätt, och försöker hitta 
alternativa lösningar för sina anställda.

med insikt i det  egna engagemanget kan 
företagare fatta bättre beslut om sina utlands-
satsningar Men internationalisering är kom-
plext, och det går inte att slå fast hur företag 
bör agera i olika situationer, enligt Kuiken. Sat-
sa på en främmande marknad, eller fokusera 

på hemmamarknaden? Avsluta en pågående 
exportsatsning, eller envisas ett tag till? Starta 
ett nytt dotterbolag trots att två andra har fått 
stänga ner? Det finns inga givna svar – alla före-
tag har olika förutsättningar.

– Det här är inga beslut som fattas lättvin-
digt. Ett av mina fallföretag funderade i ett helt 
år, säger Andrea Kuiken.

ofta är det dåliga affärer, eller förändringar 
i ägarskap, ledarskap och omvärlden, som lig-
ger till grund för mindre företags beslut att 
avbryta sin internationella verksamhet. Men 
små och medelstora företag i allmänhet, och 
familjeföretag i synnerhet, kan också ha svårt 
att hantera en internationaliseringssatsning 
som går för bra.

– Export kan leda till ökad försäljning, lön-
samhet, effektivitet och därmed tillväxt. Men 
när ett mindre företag växer för snabbt hin-
ner det inte ta lärdom av erfarenheterna. Ett 
vanligt tema när jag intervjuade företagare var: 
”Man måste lära sig krypa innan man kan gå”. 
De menade att en snabb expansion gjorde att 
de inte hann skörda frukterna av framgången.

– Man ska också komma ihåg att många 
företag inte vill växa. Det innebär att beslut 
måste delegeras. Särskilt familjeföretag kan 
vara ovilliga att förlora kontroll. Extra svårt blir 
det när affärerna flyttar utomlands, och ägarna 
inte längre har samma överblick, säger Andrea 
Kuiken.

kontakta a.kuiken@rug.nl

Flexibel export 
bygger kunskap

text åse karlén  bild patrik svedberg

           
exempel på flexibel 
internationalisering

 

1.   Det svenska företaget Linas matkasse gick in 
på den tyska och brittiska marknaden 2012. De 
justerade sitt koncept för att passa på respektive 
marknad, men drog sig tillbaka från båda inom två 
år. Att internationaliseringssatsningen avslutades 
så pass tidigt handlar förmodligen om att företaget 
underskattade komplexiteten på de utländska 
marknaderna.

2.   Den nederländska skotillverkaren Floris van Bom-
mel, ett familjeföretag i nionde generationen, har 
exporterat sedan 1912. År 1993 exporterade de till 
12 länder. I början av 2000-talet skedde en gene-
rationsväxling, och det bestämdes att företaget 
skulle fokusera enbart på Belgien och Tyskland.  
Floris van Bommel hade exporterat till Tyskland i  
40 år, men affärerna tog aldrig riktigt fart. Man lan-
serade därför en ny, exklusivare produktlinje som till 
en början gick strålande. Men när efterfrågan blev 
för stor, misslyckades man med att leverera skorna i 
tid. Företaget valde då att ta en paus från den tyska 
marknaden. Två år senare återvände de med en ny 
strategi och ett omstrukturerat företag.

3.   Den svenska trähusindustrin växlar mellan att foku-
sera på hemmamarknaden och satsa på utlandet. 
När trähus är populära i Sverige använder företagen 
hela sin kapacitet till att leverera på hemmaplan. 
När efterfrågan sjunker i Sverige försöker företagen 
exploatera möjligheter utomlands.

3
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tema | Grön innovation

De gröna näringarna är på väg in i en era där robotisering, elektrifiering, 
artificiell intelligens och big data är lika viktigt som agronomi och  
klassisk teknik. En effektiv livsmedelsförsörjning är inte bara angelägen 
ur svenskt perspektiv. Med en växande befolkning och klimatkris är  
det en global framtidsfråga. För att öka innovationstakten startas nu 
stora forsknings- och utvecklingsinitiativ som ska möta tekniska och 
kulturella utmaningar i en konservativ bransch.

»Det handlar om 
vår överlevnad« 

text anna-karin florén  bild rise
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som dränks i bekämpningsmedel. Det kanske inte är 
den typ av jordbruk som man tycker är hållbart.

Ett annat stort forskningsprojekt drivs av Rise på slu 
Campus Ultuna i Uppsala, ”Testbädd digitaliserat jord-
bruk”. Även det är finansierat av Vinnova tillsammans 
med projektets 18 parter, däribland Telia, Ericsson och 
Jordbruksverket.

– Det handlar om att koppla ihop kunskap inom 
agronomi med kunskap om teknik, säger Jonas Eng-
ström, forskare och projektledare på Rise.

Projektet ska utmynna i en testbädd dit alla orga-
nisationer som vill utveckla teknik för jordbruk ska 
kunna vända sig. Redan nu har projektet tillgång till 
både åkrar och en verkstad där man kan bygga proto-
typer, och en grunduppsättning data att laborera med. 
Minst lika viktigt är att projektet och den kommande 
testbädden ska fungera som en arena där olika aktörer 
kan mötas och samverka.

– Digitaliseringen är en del av den här paletten. Cen-
tralt för att kunna dela data är att vi arbetar tillsam-
mans, säger Engström.

med hjälp av digitaliseringen går det till exempel att 
öka precisionen för hur en åker brukas. En åker kan 
ha olika behov på olika platser, med hjälp av sensorer 
som bidrar med information kan insatserna styras mer 
effektivt. Gödning och ogräsbekämpning kan begrän-
sas till specifika områden.

– Det här kallas för precisionsjordbruk. I dagsläget 
kräver det mycket intresse, kunskap och investeringar. 
Digitaliseringen skulle kunna bidra till att göra verktyg 
och redskap mer användarvänliga, så att de inte förut-
sätter specialkunskap. Redan i dag finns gott om sen-
sorer i jordbruksmaskiner, men all data stannar ofta 
i maskinen. Det finns många isolerade öar med data 
som är svåra att koppla ihop för att göra övergripande 
analyser.

Samtidigt handlar jordbruk främst om biologiska 
system som är oerhört komplexa. Mycket av den  
kunskap som en skicklig jordbrukare har, bygger på  
erfarenhet och intuition, enligt Jonas Engström.

– Det är en kunskap som är svår att fånga. Med data 
kan vi hjälpa lantbrukare som inte är lika bra på att 
förutse vädertrender och olika scenarier att fatta bättre 
beslut.

Sverige har striktare regler för djurhållning, livs-
medelssäkerhet och användning av växtskyddsmedel 
än eu kräver, vilket påverkar lantbrukarnas lönsamhet 
negativt. Till det kommer höga skatter och krav på rap-
portering till myndigheterna. Regelverket är omfattan-
de men speglar konsumenternas och medborgarnas 
önskemål, enligt nämnda oecd-rapport.

Charlotte Norrman tror att bristande lönsamhet är 
en av de främsta faktorerna som bromsar utveckling-
en. I Sverige finns 50 000–60 000 lantbruksföretag som 
använder teknik i varierande grad, och det kan skilja 
väldigt mycket i effektivitet mellan olika gårdar.

– På papperet är nästan alla jordbrukare miljonärer, 
men för den sakens skull är det inte säkert att de har 
en hög lön. De har stor kapitalbindning i maskiner och 
mark, det kan begränsa utrymmet för investeringar. 
Företagen måste vara ekonomiskt hållbara för att 
kunna utvecklas, säger hon.

Också attityder, värderingar och arbetsvillkor behö-

ånga fick nog en tankeställare förra somma-
ren med alla skogsbränder, och lantbrukare som 
tvingades nödslakta.

– Det gick ju inte ens att vattna några pall-
kragar med sallad, säger Charlotte Norrman.

Hon är innovations- och entreprenörskapsforskare 
på institutionen för ekonomisk och industriell utveck-
ling vid Linköpings universitet. Norrman ingår i den 
grupp av forskare och praktiker som utgör process-
ledningen för Vinnväxtinitiativet Agtech 2030.

– Forskare började larma om den här utvecklingen 
redan på 1970-talet. Men signalerna verkar har nått 
fram först nu, när fler medborgare har klimatångest 
och vill ha hållbar matproduktion. Det handlar om vår 
överlevnad.

Av oecd-rapporten Innovation, Agricultural Produc-
tivity and Sustainability in Sweden (oecd Publishing, 
2018) framgår att målmedveten forskning har gjort det 
möjligt att införa högteknologiska system i jordbruket. 
Sveriges produktivitet inom jordbruk och livsmedel 
har visserligen ökat mer än eu-snittet, men graden av 
innovation är lägre i den här sektorn än i resten av den 
svenska ekonomin.

Agtech 2030 är en av flera samhällsfinansierade 
tvärsektoriella forskningssatsningar inom de gröna 
näringarna just nu. Satsningarna förväntas leda till nya 
metoder för att minska klimatavtrycket och samtidigt 
öka produktionen av livsmedel till jordens växande 
befolkning.

Målet för Agtech 2030 är att skapa en inkluderande 
innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, 
affärs- och kompetensutveckling, samt ny kunskap 
inom jordbruksteknik – och göra Sverige världs- 
ledande inom några av dessa områden. Med i Vinn- 
växtinitiativet finns bland andra Science Park Mjär-
devi, Vreta Kluster, teknikbolag, Hushållningssällska-
pet, smhi, och stora lantbruks- och maskinföretag som 
Väderstad. Finansieringen avser 2018–2021 med möjlig 
förlängning till 2028.

– Vi är på väg att lämna paradigmet med linjära 
innovationssystem bakom oss. Enligt det kom de 
innovativa idéerna primärt från forsknings- och 
utvecklingsavdelningar på företag eller inom akademi, 
och kommersialiserades därifrån. Det nya paradigmet 
utgår ifrån att världen är mer komplex. Det innebär att 
många parter med olika kompetens måste vara med 
och lösa utmaningarna, säger Norrman.

globalt sett ska effektiviseringen av lantbruket 
möta utmaningen att försörja en växande befolkning. 
Utöver det direkta lidande och de hälsoeffekter som 
hunger för med sig, leder matbrist också till väpnade 
konflikter. Det har Charlotte Norrmans forskarkollega 
Per Frankelius visat i litteraturstudien Back to the root 
causes of war: food shortages, som publicerades i The 
Lancet tidigare i år.

– När vi tog fram Agtech 2030 tittade vi på de globala 
hållbarhetsmålen. "Ingen hunger" är ett som vi vill 
jobba med genom att utveckla metoder för att effekti-
visera livsmedelsproduktionen, säger Norrman.

– Ytorna att odla på är begränsade. Den jordbruks-
mark som bryts i dag, globalt sett, är regnskogsområ-
den där man vräker ner hektar efter hektar, gör oran-
gutanger hemlösa och intensivodlar enstaka grödor 

M

Centralt för att 
kunna dela data 
är att vi arbetar 
tillsammans
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många utsläppskällor inom jordbruket. En är jord-
bruksmaskiner som drivs med fossila bränslen, ofta 
diesel. Här kan automatisering och robotisering i kom-
bination med elektrifiering, få stor betydelse.

– Om du har en batteridriven maskin som körs av 
en förare så måste batteriets kapacitet passa ihop med 
människans arbetsdag. Batteriet måste i praktiken 
räcka under åtta timmars arbetsdag och laddas på 
natten. En automatiserad, självkörande, maskin kan 
arbeta oberoende av hur ofta och hur länge batteriet 
behöver laddas. Maskinen kan lika gärna arbeta på 
natten, säger Jonas Engström.

– För närvarande arbetar vi med simuleringar, där vi 
simulerar allt arbete på en gård om 200 hektar. Vi har 
jämfört ett autonomt system med ett vanligt diesel-
drivet. För den gården kom vi fram till att två maskiner 
på 36 kilowatt per styck – ganska små maskiner som 
väger omkring två ton – skulle klara av arbetet lika 
snabbt som en dieseldriven traktor körd av en  
människa.

elektrifieringen och automatiseringen öppnar 
upp för nya komponenter som kan användas i olika 
grundplattformar. En aktör som är bra på eldrivlinor 
kan komma in på ett nytt sätt i den här branschen. 
Här finns alltså stora möjligheter för personer med ny-
skapande idéer kring teknik, affärsmodeller, pakete-
ring och marknadsföring – gröna innovatörer behöver 
inte vara agronomer. Men självklart finns det också 
utmaningar.

– Maskiner för jordbruket används bara en liten del 
av året. Då är det inte rationellt att investera i dyra bat-
terier. Jag tror på en lösning där det går att hyra batte-
rier, eller att batterier standardiseras och kan användas 

ver förändras för att de tekniska innovationerna ska få 
genomslag.

– Lantbrukarna vill ha garantier för att de ska kunna 
räkna hem investeringar. Få vill riskera att driva en 
ärvd gård ur släkten.

– Många lantbrukare ser sig inte som företagare i 
första hand, utan som producenter. Här behövs san-
nolikt en attitydförändring. Genom att hitta och explo-
atera intressanta marknadsnischer går det ofta att 
öka lönsamheten. Många svenska lantbrukare skulle 
kunna verka inom premiumsegmentet med ekokött 
utan antibiotika, säger Norrman.

En annan utmaning är att hitta arbetskraft till lant-
bruken. Arbetet är säsongsbetonat och betraktas som 
omodernt, menar Jonas Engström.

– Jag tror att det kan förändras genom att öka kun-
skapen om att också jordbruk jobbar med avancerad 
teknik. Automatiserade maskiner, som är i sin linda, 
kan skapa förutsättningar för normala arbetstider. 
Man behöver inte jobba dygnet runt när det är vårsådd 
till exempel, säger han.

Utveckling av jordbruksmaskiner är en viktig del 
i det forskningsprojekt som Rise driver. I dag har en 
traktor hög förarkostnad i relation till maskinen, därför 
tenderar maskinerna att bli större och större. Det är en 
utveckling som automatisering och robotisering kan 
vända, enligt Engström.

– I dag kan batteridrivna förarlösa prototypmaskiner 
väga ner till 50 kg, medan en vanlig jordbrukstraktor 
väger 5–20 ton. En mindre gård kanske kan klara sig 
med en liten maskin. De kan köra 80–90 procent av 
tiden själva, med hjälp av en operatör som ställer in 
redskapen. Då kan även mindre gårdar bli lönsamma.

Vad gäller koldioxid och klimatpåverkan, finns det 

Ytorna att 
odla på är 
begränsade

bild: R
ise

Jonas Engström är forskare på Rise, och specialiserad inom områden som jordbruksteknik, precisionsodling, digitalisering, elektrifiering och automatisering. 
– Många saker behöver stämma för att ny teknik ska slå igenom i jordbruket. Det används fortfarande traktorer från 1950-talet, säger Engström.

tema | Grön innovation
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Ett exempel på teknik i framkanten utvecklas av 
Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformation 
vid Linköpings universitet. Han förser noshörningar 
i Nigeria med fotboja och små transpondrar. Deras 
rörelsemönster loggas och djuren kan följas via mobil-
telefoner och drönare. Då vet parkvakterna hur djuren 
rör sig och kan förebygga att de blir dödade av tjuv-
skyttar. Samma teknik skulle kunna användas för att 
övervaka betesdjur i Sverige. Sensorteknologi i kom-
bination med drönare kan även användas för att från 
luften bevaka hur olika typer av grödor utvecklas.

men grön innovation är inte bara en angelägenhet 
för landsbygden. År 2050 förväntas 80 procent av alla 
livsmedel konsumeras i städer, enligt den nya rap-
porten Cities and Circular Economy for Food (Ellen 
MacArthur Foundation, 2019).

– Urbana miljöer anses i allt högre grad vara en aktiv 
del av livsmedelsindustrin. Städerna bör inte längre 
ses som slutstationen, utan som en del av värdekedjan, 
säger Per-Anders Langendahl, forskare i innovation 
och bioekonomi på Sveriges lantbruksuniversitet, slu.

Langendahl intresserar sig bland annat för urban 
odling. Med sin forskning vill han sätta innovation i sitt 
sammanhang och göra innovationsprocessen begrip-
lig. Han studerar hur människa och teknik samverkar 
och utvecklas, som en socioteknisk process. Innova-
tion handlar inte bara om att utveckla nya produkter 
eller teknologi, utan också om våra dagliga rutiner, och 
hur de behöver förändras, menar Per-Anders Langen-
dahl. 

– Att odla mat i staden är ingen ny företeelse. Till 
exempel har människor historiskt sett odlat på koloni-
lotter och i villaträdgårdar för eget bruk. Det nya ligger 
i de högteknologiska metoderna som växer fram, och i 
viljan att kommersialisera odling i urbana miljöer. Än 
så länge finns ett fåtal producenter i Sverige, som före-
taget Grönska i Stockholm.

Kommersiell urban odling kännetecknas av att man 

på många olika sätt. Med ett modulsystem skulle man 
kunna hyra ett batteri eller ett flak med färdigladdade 
batterier som kan användas i många olika maskiner 
för till exempel jordbruk, skogsbruk, försvaret, byggen 
och båtar.

I framtiden kommer vi troligen få se många olika 
lösningar, tror Engström. Gårdar som producerar 
biogas, kan köra på det. För gårdar som har egen el-
produktion kan eldrivna maskiner passa bättre.

Charlotte Norrman tror att den teknik som utvecklas 
nu, delvis inom ramen för de stora sektorövergripande 
forskningsprojekten, kan leda till en förändring av 
lantbruket.

– I Sverige har vi sett en substantiell minskning av 
odlingsmarken, som nu i stället är granplantage.

Det handlar om skiften som har varit olönsamma, 
antingen för att marken inte har varit tillräckligt god, 
för att åkrarna har varit för små, eller för att de har 
legat så att de inte har medgett rationell drift. Det är 
en del i den strukturrationalisering som fortfarande 
pågår, där brukningsenheterna blir allt större i jakten 
på lönsamhet. Charlotte Norrman håller med om att 
den nya tekniken kan bidra till att göra också mindre 
gårdar lönsamma.

– I stället för att arrendera eller köpa mark kan man 
arbeta med dikning och jordanalyser, och vidta åtgär-
der för att öka jordens fertilitet. På så sätt går det att 
få en större skörd per ytenhet, och bli mer lönsam per 
yta, säger Norrman.

– Data kan kombineras med ai för att underlätta 
beslutsfattande. Sensorer kan avslöja brunröta i pota-
tisen, som kan vara svår att skilja från frostskador till 
exempel. Eller om jag upptäcker hål i mina kålblad 
kan sensorer tala om vad som har gjort hålen. Då vet 
man exakt vilken åtgärd som behöver vidtas. Det skulle 
kunna spara mycket bekämpningsmedel.

Det är sådana metoder som behöver utvecklas för 
att vi tillsammans ska kunna möta det globala målet 
”Ingen hunger”, menar Charlotte Norrman.

www.esbri.se

bild: V
iktor W

rangebi
ld

: T
ei

ks
m

a 
Bu

se
va

Charlotte Norrman är innovationsforskare på Linköpings universitet och 
ägnar även sin fritid åt gröna näringar.

– Jag har hygglig självförsörjningsgrad, jag odlar på min radhustomt.  
Stadsodling kanske inte bidrar så mycket till försörjningen i det stora hela, 
men som folkbildning är det intressant. Man blir ödmjuk som konsument  
när man inser hur svårt det är att få till en perfekt gurka, säger Norrman.

Per-Anders Langendahl, är forskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.
– Man brukar prata om livsmedelssystemets värdekedja som timglas-

format. Det finns många producenter, småskaliga och stora, och många 
konsumenter – men få mellanhänder. Det är ett fåtal aktörer som sköter 
distribution och försäljning. Det både främjar och motverkar innovationer, 
säger Langendahl.

Städerna bör 
inte längre 
ses som 
slutstationen
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kartor som läser av vad bonden har gjort, men det 
väcker naturligtvis frågor om individens integritet.

Hur kommer framtidens bonde att arbeta?
I det korta perspektivet tror jag inte att det 
kommer ske så stora förändringar. På sikt kan 
tekniken leda till att jordbrukare lägger mindre tid 
på praktiskt arbete. Vi kan å ena sidan få en ny 
typ av bonde, som köper tjänster av företag som 
både äger maskiner och står för utförandet. Det 
kommer gå att vara bonde utan de kunskaper och 
färdigheter som en jordbrukare har i dag. Å andra 
sidan kan teknikutvecklingen leda till att dagens 
jordbrukare kan hålla kvar produktionen i egen 
regi. Smarta maskiner och ökat teknikinnehåll 
kan bidra till att öka lönsamheten. Ny teknik kan 
också frigöra tid och öka möjligheten att arbeta 
med affärsutveckling och kundkontakter, så att 
man får de intäkter som krävs för att investera i 
ny teknik och nya innovationer. [af]

kontakta anna-karin.hatt@lrf.se

att öka miljöpåverkan med tanke på den växande 
befolkningen i världen. Andra angelägna frågor är 
hur vi kan arbeta med växtförädling för att möta 
ett nytt klimat, och mer exakta metoder för växt-
skydd. Det finns nya metoder som är helt maski-
nella, där man inte behöver använda växtskydds-
medel. Ett annat område handlar om att innovera 
kring hur vi kan utnyttja livsmedelsindustrins 
biprodukter, till exempel foder, på ett bättre sätt.

Vilka innovationsområden 
är mest spännande, tycker du?
Det går nästan inte att välja. Men jag tycker att 
utvecklingen av ny teknik för jordbruk med djur, 
som automatiserade mjölkanläggningar och där 
man följer kon i realtid, är intressant. Den kan 
bidra till att förebygga sjukdomsutbrott och leda 
till förbättrad djurhälsa. Ett område som är intres-
sant för våra medlemmar är teknik som minskar 
behovet av manuell rapportering till myndigheter-
na. I dag är rapportering en tung börda för många 
lantbrukare. Det kan handla om elektroniska 

tem – som hydroponisk odling – kan leda till att tekni-
ken i sig blir en exportprodukt, och till att nya aktörer 
kommer in i sektorn, tror Langendahl. Även inom 
området urban odling finns alltså utrymme för digitala 
entreprenörer och teknikföretag som kan utveckla 
odlingssättet tillsammans med biologer.

– Bland konsumenterna finns en ökad efterfrågan på 
lokalproducerade och hållbara livsmedel. Dessutom 
ska alla livsmedel vara säkra att konsumera, och till-
gången ska vara stabil. I dag är hälften av alla livsmedel 
som vi konsumerar i Sverige importerade.

langendahl menar att det finns ett växande 
intresse för forskning inom området, som spänner över 
livsmedels-, teknik- och stadsutveckling. Några fråge-
ställningar som han vill arbeta vidare med handlar om 
vilka konsekvenser – önskade och oönskade – som den 
här typen av odling kan få i större skala.

– Det finns en idé i samhället om att vi ska gå från 
ohållbar till hållbar livsmedelsproduktion. Som en kon-
sekvens behöver forskningen fokusera mer på hur in- 
novation utvecklas i olika sammanhang för att påskyn-
da omställning. Forskningsområdet spänner över 
många fält och behöver utvecklas tillsammans med 
samhället, säger Per-Anders Langendahl.

kontakta 
charlotte.norrman@liu.se
jonas.engstrom@ri.se
per.anders.langendahl@slu.se

odlar inomhus i näringslösning, så kallad hydroponisk 
odling. Odlingen sker i vertikala strukturer i stället för 
enbart horisontella och görs i odlingskammare som är 
lätta att skala upp eller ner efter behov. Det går att odla 
i en övergiven container eller i ett bergrum under mar-
ken. Metoden lämpar sig främst för odling av sallad, 
örter och vissa grönsaker.

– Förespråkarna för den här metoden menar att 
det är resurseffektivt. Det behövs inte så mycket vat-
ten eller kemikalier och sparar markyta. Produkterna 
anses vara miljövänliga och går att producera lokalt för 
en urban marknad, säger Per-Anders Langendahl.

Systemet har en arkitektur som gör det möjligt att 
använda sig av informationsteknologi på helt nya sätt.

– Ny teknik kan användas för att styra över klimatet 
i odlingskamrarna, som temperatur och luftfuktighet. 
Med hjälp av data från sensorer och mjukvara går det 
att utveckla unika klimat- och näringslösningar, för 
att skapa olika smaker eller produktegenskaper. Det 
kan leda till helt nya produkter som kan paketeras och 
marknadsföras utifrån det specifika receptet.

Men de nya urbana odlingarna konkurrerar med 
andra om utrymmet i staden, som bostadsområden 
och infrastruktur för energiförsörjning. Än så länge är 
odlingsformen också energikrävande, men nya lampor 
utvecklas för att göra det blå ljuset som möjliggör foto-
syntes mer effektivt.

– En annan reflektion är att det handlar om odling 
av premiumprodukter, som bidrar marginellt till livs-
medelsförsörjningen. Produkterna är bara tillgängliga 
för de få som har råd och ska inte jämföras med volym-
produkter som ris eller vete – som behövs för att mätta 
den växande befolkningen globalt.

Forskning och utveckling kring odling i slutna sys-

tema | Grön innovation

Vilka är de främsta utmaningarna  
som era medlemmar står inför?
Vi har redan i dag ett klimatsmart och effektivt 
jordbruk med bra djurhållning och transparent 
livsmedelskedja. Utmaningarna ligger främst i att 
utveckla våra styrkor, förbättra konkurrenskraften 
och producera mer livsmedel i Sverige.

Vilka innovationer har 
lantbruket störst behov av?
Det är spännande med innovationer som kan bidra 
med dubbla nyttor; som samtidigt ökar effekti-
vitet och produktivitet, och minskar miljöbelast-
ningen per kilo kött eller spannmål till exempel. 
Vi behöver kunna producera mer livsmedel utan 

Hallå Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF!

Vinnväxt 2019 är ett pro-
gram från Vinnova som 
ska främja hållbar tillväxt i 
regioner genom att utveckla 
internationell konkurrens-
kraft inom specifika tillväxt-
områden. Programmet har 
fokus på innovationsmiljö-
ernas bidrag till omställning 
och förnyelse. En förutsätt-
ning för att få finansiering 
är aktiv medverkan från 
näringsliv, offentlig verksam-
het, forskning och politiska 
aktörer.

källa: Vinnova

Agtech är en sammanslag-
ning av agriculture, som 
omfattar växtodling, skog 
och djurhållning, och tech-
nology. Begreppet ska inte 
blandas ihop med greentech 
eller cleantech, som snarare 
handlar om hållbara driv-
medel och återvinning.

källa: Charlotte Norrman



e n t r é  3  •  2019  |  15www.esbri.se

Mer läsning
Henrik Barth, Per-Ola Ulvenblad och Pia Ulvenblad: 
Towards a Conceptual Framework of Sustainable Busi-
ness Model Innovation in the Agri-Food Sector: A Syste-
matic Literature Review. Sustainability, nr 9, vol 9, 2017.

Raffaella Cagliano, Federico F A Caniato och Chris-
topher G Worley (redaktörer): Organizing Supply Chain 
Processes for Sustainable Innovation in the Agri-Food 
Industry. Emerald Group Publishing, 2016.

Jonas Engström och Oscar Lagnelöv: Batteridriven 
autonom jordbruksmaskin: Simulering av maskin-
aktiviteter på en svensk gård. SP rapport, 2017: 27.

Jonas Engström, Carina Gunnarsson, Andras Baky 
och Erik Sindhöj: Energieffektivisering av jordbrukets 
logistik – pilotprojekt för att undersöka potentialer.  
JTI-rapport 2015, Lantbruk & Industri nr 441.

Per Frankelius: Back to the root causes of war: food 
shortages. The Lancet, nr 10175, vol 393, 2019.

Per Frankelius, Charlotta Norrman och Knut  
Johansen: Agricultural Innovation and the Role of  
Institutions: Lessons from the Game of Drones. Journal 
of Agricultural and Environmental Ethics, 2017.

Patricia K Freeman och Robert S Freeland: Politics  
& technology: U.S. policies restricting unmanned aerial 
systems in agriculture. Food Policy, nr 1, vol 49, 2014.

Jordbruksverket och SCB: Jordbruksstatistisk samman-
ställning 2019, med data om livsmedel – tabeller. 2019.

Per-Anders Langendahl, Matthew Cook och Stephen 
Potter: Sustainable innovation journeys: exploring the 
dynamics of firm practices as part of transitions to 
more sustainable food and farming. Local Environ-
ment, nr 1, vol 21, 2016.

Niclas Lavesson: Rural-urban interdependencies:  
The role of cities in rural growth. Avhandling, Lunds 
universitet, 2017.

Martin Nordin och Sören Höjgård: Earnings and Dispo-
sable Income of Farmers in Sweden, 1997–2012. Applied 
Economic Perspectives and Policy, nr 1, vol 41, 2019.

Näringsdepartementet: En livsmedelsstrategi för  
Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 
Regeringens handlingsplan, 2017.

OECD: Innovation, Agricultural Productivity and  
Sustainability in Sweden. OECD Publishing, 2018.

Joakim Tell, Per-Ola Ulvenblad och Pia Ulvenblad: An 
overview of sustainable business models for innovation 
in Swedish agri-food production. Journal of Integrative 
Environmental Sciences, nr 1, vol 16, 2019.

www.liu.se/forskning/agtech
www.ri.se
www.slu.se
www.lrf.se
www.jordbruksverket.se
www.esbri.se

Tio år före Teslas eller Googles självkörande 
bilar fanns självkörande traktorer

Per Frankelius på DN debatt

 Grön innovation  är temat för Estrad  24 oktober. 
Föreläsningen är kostnadsfri och livesänds på nätet. 
Missa inte!  www.esbri.se/estrad

miljarder kronor omsätter 
svenska lantbruksföretag.

Källa: LRF

80

Ny kunskap om 
lantligt entreprenörskap 

Hur påverkas entreprenörskap av vikande demografi? 
Vad är en regional entreprenörskultur? Och vilka 

möjligheter innebär innovation i gröna näringar för 
landsbygden? Det är några av frågorna som besvaras 

i Entreprenörskap för en levande landsbygd. 15 texter 
om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland 

(2019), en antologi där forskare vid lärosäten runt om 
i Sverige lyfter fram olika aspekter av entreprenörskap 

på landsbygden. Boken är framtagen som ett underlag 
till Kampradstiftelsens fortsatta arbete med företagande 

i Norrland, men fungerar också som kunskapsöversikt för 
den som är intresserad av landsbygdsutveckling i allmänhet. 

Redaktör är Karl Wennberg.  [af]

Ladda ner boken på www.familjenkampradsstiftelse.se
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Research på Stanford University i usa, för att 
gästforska i 1,5 år. 

På husväggar i San Francisco såg hon fan-
tastiska muralmålningar, utförda av männ-
iskor som bodde i området. Målningarna 
berättade om deras livssituation och fram-
tidsdrömmar. De födde idén till hennes första 
sociala företag.

– Kollektiva muralmålningar är ett verktyg 
för att öka den sociala inkluderingen. Genom 
långa medborgardialoger deltar de boende i 
ett område i samtal om boendemiljön, samti-
digt som de aktivt engagerar sig i den.

– De här idéerna fanns inte i Sverige då, så 
jag startade Förorten i centrum när jag kom 
hem, förklarar Barinaga.

Sedan starten 2010 har Förorten i centrum 
skapat ett 30-tal muralmålningar, bland annat 
i Karlskoga, Landskrona, Västerås, Södertälje 
och på Järvafältet och Odenplan i Stockholm. 
Några målningar har involverat 10–15 perso-

Professor Ester Barinaga vill inte bara studera 
sociala utmaningar – hon vill vara med och lösa 
problemen. För närvarande arbetar hon för att 
etablera lokala valutor i Kisumu, Kenya. 

ester barinagas hösttermin  inleddes 
med fältarbete i Kenya och konferens i Japan. 
När Entré får tag på henne för en intervju är 
hon nyss hemkommen till Sverige. Sedan 
januari 2019 är Barinaga professor på Sten K 
Johnson Centre for Entrepreneurship vid 
Lunds universitet. Hon har också kvar en min-
dre tjänst på Copenhagen Business School i 
Danmark.

Barinaga är starkt förknippad med socialt 
entreprenörskap, i både teori och praktik. Hon 
har grundat Förorten i centrum, ett socialt 
företag som har engagerat tusentals människ-
or i skapandet av muralmålningar. I sin forsk-
ning har hon kunnat beskriva tillblivelsen och 
utvecklingen av Förorten i centrum samtidigt 
som hon var med och drev processerna. Men 
karriären startade i en annan ände.

– Efter min examen jobbade jag på bank och 
som techkonsult. Det var bra, men jag kände 
att jag ville lära mig mer. Jag återvände till uni-
versitetet, berättar Ester Barinaga.

Hon började doktorera på Handelshögsko-
lan i Stockholm. År 2002 la hon fram avhand-
lingen Levelling Vagueness: A study of cultural 
diversity in an international project group. Den 
handlar om hur multikulturella projektgrup-
per hittar sätt att samarbeta.

– Efter disputationen fick jag anställning på 
kth och kom in i ett stort forskningsprogram 
som handlade om informationssamhället. Jag 
skulle studera det inifrån, med fokus på stora 
företag och startups i Kista.

Ester Barinagas studie var etnografisk, och 
hon identifierade snart en skevhet. För att 
informationssamhället ska funka, krävs att 
någon annan sköter markservicen. Men de 
som utför viktiga jobb inom exempelvis barn- 
och äldreomsorgen, hyllas inte på samma sätt 
som it-företagarna.

– De som jobbar i servicesektorn kommer 

porträttet

inte riktigt in i det ”fina” samhället. Studien 
gjorde mig intresserad av vilka som inklude-
ras, och vilka som exkluderas.

Barinaga beskriver det som en vändpunkt 
och ögonöppnare.

– Jag insåg att när jag skrev böcker och 
rapporter, och när jag deltog i konferenser, 
så pratade jag om Kistaborna som ”invand-
rare” – inte som den engagerade pappan eller 
den aktiva kvinnan som bidrog till ett starkt 
civilsamhälle. Därmed reproducerade jag de 
maktstrukturer som jag tycker är orättvisa och 
felaktiga.

hon beslöt sig för att inte bara forska om 
sociala problem, utan också försöka göra 
något åt dem.

– Social inkludering var min ingång till soci-
alt entreprenörskap.

År 2007 åkte Ester Barinaga till Scancor, 
Scandinavian Center for Organizational 

text åse karlén  bild katarina csanta

ester barinaga, social entreprenör och praktiknära forskare: 

»Vi bygger en infrastruktur 
för lokala valutor «

Ester Barinaga
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mer om ester

Bakgrund Ester Barinaga gjorde sin grundutbildning 
vid Esade Business School i Barcelona, Spanien. Hon 
doktorerade sedan på Handelshögskolan i Stockholm, 
avhandlingen kom 2002. Därefter tillbringade Ester 
Barinaga några år på KTH. Hon har gästforskat vid 
University of Queensland, Brisbane i Australien och på 
Stanford University i USA. 2009 blev hon docent och 
tillträdde en tjänst vid Copenhagen Business School i 
Danmark. 2013 blev hon professor vid samma lärosäte. 
Sedan januari 2019 är hon professor på Sten K Johnson 
Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet.

Fritid Umgås helst med familjen. När hennes två 
tonåringar vill få mer tid för sig själva, tycker Ester om 
att vara utomhus och springa längs Malmös vackra 
strand.

Aktuell Leder två nya kurser på Lunds universitet: 
Under hösten körs ”Re-imagining capitalism”, och i  
vår genomförs ”Re-imagining money for a sustainable 
future”. I början av 2020 föreläser Ester Barinaga till-
sammans med María José Zapata Campos på Esbris 
Estrad. Föreläsningen är kostnadsfri, genomförs i 
Stockholm och livesänds på Youtube.

mer av ester

Transforming or reproducing an unequal economy? 
Solidarity and inequality in a community currency. 
International Journal of Community Currency 
Research, nr 2, vol 23, 2019.

Coopted! Mission Drift in a Social Venture Engaged 
in a Cross-Sectoral Partnership. Voluntas, 2018.

Tinkering with Space: The Organizational Practices 
of a Nascent Social Venture. Organization Studies, 
nr 7, vol 38, 2017.

Engaged scholarship: taking responsibility for the 
politics of method mediation. Kapitel i Challenging 
Entrepreneurship Research. Routledge, 2016.

Activism in business education: making the social 
sciences practical for social entrepreneurs. Kapitel 
i The Routledge Companion to Reinventing 
Management Education. Routledge, 2016.

Betongen berättar: handbok för muralaktivister. 
Bokförlaget ETC, 2015.

ner, andra har skapats av kollektiv där över 200 
personer har ingått.

I och med att Ester Barinaga etablerade 
sig som social entreprenör tog också hennes 
forskning en ny riktning. Dels gav hon sig in i 
forskningsfältet socialt entreprenörskap, dels 
började hon använda sig av vad hon kallar 
interventionistiska metoder. De är besläktade 
med aktionsforskning, och handlar om att 
forskaren deltar i – och påverkar – de proces-
ser som hen studerar.

– Interventionistiska metoder innebär att 
forskaren samproducerar kunskap med andra. 
Jag började studera de personer som jag star-
tade Förorten i centrum tillsammans med. Nu 
har jag hållit på med den här typen av forsk-
ning i tio år.

ett återkommande tema i Barinagas forsk-
ning är hur man kan skapa inkluderande stä-
der. Hon har studerat mikrofinansiering och 
kollektiva muralmålningar som två verktyg 
som kan öka medborgares delaktighet i sam-
hället. Ett tredje verktyg är lokala valutor. De 
sistnämnda är hennes stora forskningsintresse 
sedan tre år tillbaka. Lokala valutor kan exem-
pelvis vara särskilda papperssedlar eller en 
form av kreditsystem för varor och tjänster. 
Idén är att valutan ska fungera som betalnings-
medel på en avgränsad geografisk plats.

– Lokala valutasystem existerar parallellt 
med nationella valutor. Initiativet kan komma 
från en stad, en icke-statlig organisation eller 
medborgarna själva. Det är ett sätt för männ-
iskor att återta makten över pengaskapandet 
och organisera sig själva, säger Ester Barinaga.

I Kenya växer informella bebyggelser ofta 
fram i anslutning till städerna, utan kritisk 
infrastruktur som exempelvis avlopp. Mikro-
entreprenörer tillgodoser basala behov av vat-
ten, mat, sanitet och transporter. En informell 
marknad uppstår. Men eftersom inflödet av 
den nationella valutan är sparsamt, har många 
familjer inte råd att köpa tjänsterna.

I ett sådant område kan en alternativ valuta 
stärka den lokala marknaden, skapa nätverk 
och bygga broar till lokala myndigheter. Ut-
bytet av produkter och tjänster underlättas, 
utflödet av pengar från det fattiga området 
minskar, och individens möjlighet att skaffa 
ett sparkapital i den nationella valutan ökar. 
Sådana gräsrotsinitiativ finns bland annat i 
Mexiko, Brasilien, Kenya, och även i Europa.

Ester Barinaga leder ett fyraårigt forsknings-
projekt som avslutas i mars 2023. Det finan-

sieras av Danida, Danmarks motsvarighet till 
Sida, och fokuserar på Kenyas tre största stä-
der. Barinaga och hennes kollegor studerar de 
lokala valutor som redan finns i Nairobi och 
Mombasa, och arbetar för att etablera tre nya 
lokala valutor i Kisumu.

– I den här typen av projekt blir ”entrepre-
nören” vag – vi är alla entreprenören. Socialt 
entreprenörskap är ofta kollektivt.

Hon kallar sig själv ”facilitator” och förkla-
rar att det inte handlar om att forskargruppen 
berättar för Kisumuborna hur de ska gå till 
väga. Den stora drivkraften finns hos befolk-
ningen.

– De är helt otroliga. De har en enorm kraft 
och kapacitet för att lösa de egna utmaning-
arna.

Forskarna har rest med Kisumubor till Mom-
basa och Nairobi för att tillsammans studera 
lokala valutor på andra platser. De har också 
deltagit i diskussioner mellan medborgarna 
och de styrande i Kisumu.

– Tanken är att vi ska hjälpa till att bygga en 
permanent infrastruktur, det här är inte ett 
experiment som avslutas när vi åker därifrån. 
Det finns ett vakuum som den nationella valu-
tan inte kan fylla, därför behövs lokala valutor, 
säger Barinaga.

hon ser kopplingen mellan lokala valutor 
och ny blockkedjeteknik som ett spännande – 
och något anarkistiskt – forskningsområde för 
framtiden. Ett annat område där det behövs 
mer forskning är hur sociala innovationer kan 
få spridning.

– Storföretag och staten är inte tillräckligt 
nära de utsatta områdena, de kan inte lösa alla 
problem. Lokalbefolkningen har kunskap om 
närområdet, kan reagera snabbt och anpassa 
sig bäst. Därför måste vi hitta sätt att sprida 
sociala innovationer så att människor kan lösa 
sina egna sociala problem.

Ester Barinaga anser att fler forskare borde 
testa interventionistiska metoder. Hon menar 
att det både är lärorikt och ett väldigt roligt sätt 
att arbeta. Hon tycker också att universiteten 
ska vända sig mer mot samhället utanför.

– Det är populärt bland akademiker att 
föreläsa och konsulta. Men om man forskar 
om utsatta samhällen och vill se förändring, 
måste man komma ihåg att människorna man 
vill nå inte har råd med dyra föreläsningar eller  
konsulttimmar, säger Barinaga.

kontakta ester.barinaga@fek.lu.se

Social inkludering var min ingång 
till socialt entreprenörskap
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Målmedveten 
innovationspolicy 
ökar konkurrensen
Vilken roll spelar innovationspolicyer för förnyelsen av mogna 
industrier i västvärlden? Frågan intresserar Klas Eriksson, Mirko 
Ernkvist, Christofer Laurell, Jerker Moodysson, Rasmus Nykvist och 
Christian Sandström. De har granskat två svenska sektorer: finans 
och telekommunikation. Båda genomgick stora teknologiska och 
institutionella förändringar under 1980-talet. Forskarna visar att 
policymakare agerade målmedvetet för att öka konkurrensen och 
sänka trösklarna för nya aktörer som ville slå sig in i sektorerna. De 
har publicerat artikeln A revised perspective on innovation policy for 
renewal of mature economies – Historical evidence from finance and 
telecommunications in Sweden 1980–1990 i Technological Forecast 
(vol 147, 2019). [åk]

kontakta klas.eriksson@ecohist.su.se

Serieskapare hittar 
stöd i företagarnätverk
Entreprenöriella nätverk förväntas kanske samarbeta kring produktutveckling 
eller marknadsföring – aktiviteter som ska öka vinsten för deltagarna. Men nät-
verken kan ha helt andra mål. Det visar Gabriela Hinchcliffe Voglio i sin doktors-
avhandling Jaget, laget, Dotterbolaget: En studie av feministiskt nätverkande 
och rummets betydelse. Hon har studerat Dotterbolaget, ett platt nätverk 
för kvinnor och transpersoner verksamma i en mansdominerad bransch 
– nämligen serietecknarbranschen. Nätverket finns i Malmö och utgör 
ett professionellt sammanhang för företagarna. Det präglas av stark 
gemenskap, trygghet och feministiska ställningstaganden. Hinchcliffe 
Voglio har lagt fram sin avhandling vid kulturgeografiska institutio-
nen på Uppsala universitet. [åk]

kontakta gabriela.hinchcliffe@kultgeog.uu.se

hela Estradföreläsningar 
finns på Esbris webbplats.

Kolla: www.esbri.se/webb-tv

Genom att utveckla en gemensam, kollektiv 
ledarskapsförmåga är en organisation bäst rustad 

att kontinuerligt förändra och förbättra sig
Gisela Bäcklander i Management of Innovation and Technology
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Patentkunskap 
för praktiker

”I populärkultur handlar patent om den heroiske, men excent-
riske uppfinnaren som har en revolutionerande idé, men som 

möts av misstro. […] Sådana personer existerar, men idag 
dominerar forskargrupper på kapitalstarka företag som rutin-

mässigt gör uppfinningsanmälningar och får patent.” Det skriver 
Bengt Domeij i läroboken Patent och företagshemligheter (Iustus 

förlag, 2019). I boken går han igenom svensk och europeisk rätt 
kring bland annat patentering, licensiering och know-how. Domeij 

diskuterar också hanteringen av företagshemligheter utifrån ett EU-
direktiv som trädde i kraft 2018.  [åk]

Nya affärsmodeller för fossilfri trafik
Kollektivtrafikens övergång till fossilfria driv-
medel går trögt. Affärsmodellen bygger på 
kraftiga subventioner och incitamenten för att 
införa ny teknik är låga. Det visar Rami Darwish 
i sin licentiatuppsats.

transportsektorn står inför stora utma-
ningar. Med sin licentiatuppsats ville Rami 
Darwish ta reda på vilken betydelse buss-
operatörers affärsmodell har för, och hur den 
påverkas av, det systemskifte som övergången 
till fossilfria drivmedel innebär. Han menar 

att flexibla affärsmodeller är en förutsättning 
för att teknikskiftet till fossilfria bränslen ska 
kunna få genomslag. Uppsatsen har titeln 
The Missing Link: Business Models Lock-in in 
Sociotechnical Transitions och har lagts fram 
vid kth.

I en fallstudie följde Darwish ett utveck-
lingsprojekt i Södertälje där lokalbussar lad-
das under färd, med induktionsteknik. När 
bussarna inte behöver stå stilla under ladd-
ning ökar tiden då de kan vara i drift. Intres-
senter i projektet var tillverkare, energibolag, 

lokaltrafiken, bussföretag, kommunen samt ett 
forskarlag från kth.

Han visar att bussbolagens möjlighet att 
förnya sina affärsmodeller begränsas av myn-
dighetsföreskrifter och bidragssystem. De vid-
makthåller befintliga system och gör det svårt 
för bussföretagen att prova och utveckla nya 
metoder för exempelvis induktiv laddning. [af]

kontakta rami.darwish@indek.kth.se

Tidiga vägval styr utvecklingen
På 1940-talet dominerades såväl Karlshamn som Linköping av tillverkande industri-
er. 50 år senare ståtade städerna med varsitt framstående IT-kluster. Men därefter 
har deras vägar skilts åt. Linköping har kunnat bygga vidare på 1990-talsframgång-
arna medan Karlshamn fått uppleva att IT-entreprenörerna flyttade vidare, för att 
exploatera möjligheter på andra håll. Varför ser städernas utveckling så olika ut? 
Sabrina Fredin, Johan Miörner och Marina Jogmark menar att det handlar om hur 
nyinflyttade talanger finner sin plats i samhället, och hur de kan samverka med 
befintliga aktörer. De har publicerat artikeln Developing and sustaining new regional 
paths: investigating the role of ’outsiders’ and factors shaping long-term trajectories i 
Industry and Innovation (nr 7, vol 26, 2019). [åk]

kontakta johan.miorner@keg.lu.se
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Den privata sfären ignoreras ofta vid studier 
av familjeföretag. Ensidigt fokus på ”starka 
män” och företagsarkiv missar fruars och barns 
avgörande betydelse, anser Stina Malmén.  
Hennes avhandling tillför nya perspektiv på 
företagsdynastiernas tillväxt och överlevnad.

hur uppfostrar de mäktigaste företagar-
familjerna sina barn? Hur kan entreprenörs- 
familjer bygga vidare och behålla sin makt-
ställning i näringslivet generation efter gene-
ration? I sin doktorsavhandling I företagshisto-
riens marginaler. Familj, fostran och fortlevnad 
i sekelskiftets dynastier har Stina Malmén följt 
två familjer med ekonomisk makt vid sekel-
skiftet 1900.

Den ena är familjen Ekman som numera har 
förlorat sin position som en ledande dynasti. 
Den andra är familjen Wallenberg som fort-
farande är en maktfaktor i svenskt näringsliv.

i tre av avhandlingens artiklar undersöker 
Malmén samspelet mellan familj och affärs-
verksamhet genom att fokusera på social 
reproduktion för att etablera framgångsrikt 
ledarskap. Med hjälp av familjearkiv, till stor 
del bestående av brevkorrespondens och dag-
böcker, gör hon intersektionella analyser av 
de värderingar, förebilder och förväntningar 
som präglar barns och fruars tillvaro i de fram-
gångsrika företagarfamiljerna.

Den biologiska reproduktionen och upp-
fostran av framtida generationer har varit en 

betydelsefull del i att säkra dynastiernas fort-
levnad.

– Särskilt i familjen Wallenberg är grundaren 
A O Wallenberg ytterst mån om att överföra 
sina ledarskapsideal till sonen och efterträda-
ren K A Wallenberg. Det handlar om att arbeta 
hårt och göra sig förtjänt av sitt ledarskap. Det 
rimmar väl med idealet ”self-made man” som 
slog igenom i Sverige under 1800-talets senare 
del.

– I familjen Ekman kan man se att döttrarna 
får en viktig roll för företaget i representativt 
syfte. De fostras till att bli goda hustrur och 
mödrar, säger Stina Malmén.

hur det kommer sig att det utvecklade sig 
så olika för familjerna Ekman och Wallenberg 
är svårt att svara på, menar hon. De verkade i 
olika branscher och kan stå modell för olika 
skeenden i den kapitalistiska utvecklingen: 
handelskapitalism respektive finanskapita-
lism.

– Vad man kan säga är att familjen Ekman 
hade en del problem med successionen, vil-
ket är ett klassiskt problem för familjeföretag. 
I familjen Wallenberg fanns ett flertal tänkbara 
arvtagare till ledarrollen. A O Wallenberg var 
också målmedveten och strategisk när det 
gällde att plocka fram rätt egenskaper hos sina 
söner, säger hon.

I forskningen om företagshistoria har fors-
kare traditionellt skiljt på den offentliga och 
den privata sfären. Dikotomin har lett till att 

det främst är den offentliga sfären och de 
manliga företagsledarnas erfarenheter som 
syns i forskningen, menar Malmén. Hon anser 
att det begränsar förståelsen för hur familje-
företag har växt fram, då makar och barn har 
haft stor betydelse för företagens utveckling. 
Det innebär att kunskap saknas om en viktig 
del av svenskt näringsliv.

I en fjärde artikel problematiserar Stina 
Malmén företagsarkiven och deras roll i kun-
skapsproduktionen. Hon argumenterar för 
större medvetenhet om vilka berättelser som 
möjliggörs av arkiven.

Malmén har lagt fram sin avhandling på 
institutionen för ekonomisk historia och inter-
nationella relationer vid Stockholms univer-
sitet.

kontakta stina.malmen@ekohist.su.se

Företagarfamiljerna Ekman och Wallenberg i ny studie:

Så fostrades företagare
text anna-karin florén  bild emma rosengren

Stina Malmén forskar om 
familjer i företagshistoriens 
marginaler.

Intersektionell analys synliggör 
hur olika maktordningar 
samspelar. Det kan handla om 
över- och underordning kopplad 
till exempelvis kön, etnicitet, 
klass, ålder, funktionsvariation, 
sexualitet och religion.

källa: Jämställdhetsmyndigheten 
och Wikipedia
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– Byråkraterna i EU behöver förstå att det måste 
till ett systemtänkande för ökad innovations-
kraft. Det räcker inte med att införa investerar-
avdrag och tro att entreprenörskapet kommer 
att blomstra. 

Det sa Magnus Henrekson när han föreläste 
på Estrad tillsammans med Niklas Elert.

hur kan vi skapa  ett inkluderande och 
effektivt innovationslandskap i Europa? I det 
Horizon 2020-finansierade forskningsprojek-
tet Fires, Financial and Institutional Reform 
for the Entrepreneurial Society, har 46 forskare 
från nio eu-länder tagit sig an frågan.

Under höstens första Estradföreläsning pre-
senterade Magnus Henrekson och Niklas Elert, 
båda forskare på Institutet för näringslivs-
forskning (ifn), några av resultaten. Tillsam-
mans med Mark Sanders vid Utrecht Univer-
sity i Nederländerna, har de skrivit boken The 
Entrepreneurial Society: A Reform Strategy for 
the European Union (Springer, 2019).

– Av världens största företag som har byggts 
upp från grunden sedan 1990, finns 60 i usa, 22 
i Kina och 18 i Europa. Vi är för dåliga på inno-
vation i Europa, sa Magnus Henrekson.

– Entreprenörskap är inte enkelt. Utöver 
riskvilligt kapital behövs många kompetenta 
personer som kan samarbeta. Det måste ock-
så finnas möjligheter att anställa specialister 
och nyckelmedarbetare som ska våga riskera 
säkra anställningar. Och alla inblandade måste 
ha incitament för att bidra till den här resan, 
fortsatte han.

inom eu kan det vara skattemässigt förmån-
ligt att starta ett företag, men svårt att rekry-
tera. Idéer måste ibland säljas till ett annat 
land för att kunna växa. Och det kan finnas 
goda incitament för att forska på en plats, men 
samtidigt vara svårt att kommersialisera forsk-
ningsresultaten där.

Författarna föreslår reformer inom sex 
områden: rättsstaten och skydd för äganderätt, 
beskattning, finans- och kapitalmarknader, 

arbetsmarknader och socialförsäkringssystem, 
öppna produktmarknader samt mobilisering 
av humankapital för entreprenörskap.

– Rättssäkerhet och ägandeskydd ska få upp-
hovspersonen att känna sig trygg, men inte 
vara begränsande för nya uppfinningar. I några 
eu-länder har vi sett en ”institutionell back- 
sliding”. De har gått från att uppfylla kraven för 
eu-medlemskap till ett sämre institutionellt 
klimat. Om institutionerna inte fungerar, blir 
allt annat svårt, sa Niklas Elert.

Det behövs också mer riskkapital för att vi 
inte ska gå miste om innovationer.

– Av skattetekniska skäl är det ofta fördelak-
tigare att finansiera bolag med lån än med risk-
kapital i eu, och mycket sparkapital kanaliseras 
via institutionella placerare som inte är särskilt 
riskvilliga, sa Elert.

»Det måste till ett systemtänkande«

Professor Magnus Henrekson och filosofie doktor Niklas Elert, IFN, föreläste 25 september.

Esbri håller dig uppdaterad!
Förutom tidningen Entré ger Esbri ut nyhetsbrevet e-Entré, bloggar och är aktiva på Facebook, Twitter 
och Linkedin. Vi tipsar exempelvis om aktuella evenemang, artiklar, lediga tjänster, stipendier, tävlingar 
och annat spännande som är på gång. Följ oss om du intresserar dig för entreprenörskap, innovation 
och småföretagande! Du hittar alla länkar via www.esbri.se [åk]

esbrinytt

– Ett av mina favoritområden är konkurs-
lagstiftningen. Det bör vara lätt att misslyckas.

Över huvud taget bör klimatet för företagare 
vara mer tillåtande, ansåg han, och exemplifie-
rade med Uber.

– När företaget etablerade sig i usa hävdade 
de helt enkelt att reglerna för taxi inte gällde 
dem. Sedan följde långa konflikter mellan Uber 
och etablerade aktörer. De utmanade existe-
rande bolag på ett sätt som var bra i längden. 
Det ledde till institutionell utveckling, konsta-
terade Niklas Elert.

Föreläsningen genomfördes 25 september 
2019 på mässan Ekonomi & Företag i Kista. 
Den går att se i repris på www.esbri.se/webb-tv

Boken som föreläsningen byggde på kan lad-
das ner kostnadsfritt via www.ifn.se

text anna-karin florén  bild magnus aronsson
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 kth har utsett richard florida, pro-
fessor vid University of Toronto, Kanada, 
till ny hedersdoktor. Florida har fått stor 
uppmärksamhet för böckerna The Rise 
of the Creative Class (2002) och The New 
Urban Crisis (2017).

 karin högberg, Högskolan Väst, 
har fått 1 600 000 kronor för projektet 

”Innovationsledning för en digitaliserad 
hotellbransch”. Medlen delas ut av bfuf, 
Besöksnäringens forsknings- och utveck-
lingsfond.

 1 juli utnämndes johan gaddefors, 
institutionen för ekonomi på slu, Sveriges 
lantbruksuniversitet, till professor i före-
tagsekonomi med inriktning på entrepre-
nörskap.

 amy loutfi, professor i informations-
teknologi på Örebro universitet, är från 
och med september 2019 även vicerektor 
vid samma lärosäte. Till hennes uppgifter 
hör att finna möjliga samarbeten mellan 
akademi, näringsliv och offentlig sektor, 
samt att integrera artificiell intelligens i 
universitetets olika utbildningar.

 anders melander, docent på Inter-
nationella handelshögskolan i Jönköping, 
har tilldelats det första stipendiet till Per 
Risbergs minne. Stipendiet uppgår till 
30 000 kronor. I motiveringen framhålls 
Melanders arbete för att bygga samarbe-
ten mellan högskolan och det regionala 
näringslivet.

 kajsa ahlgren ode är 2019 års Imit- 
stipendiat och belönas med 25 000 kronor. 
Ahlgren Ode disputerade förra året i indu-
striell ekonomi vid Lunds universitet. Hen-
nes avhandling handlar om solenergi och 
har titeln Travelling Business Models: On 
adapting business models to new contexts.

 Det är mycket på gång på House of 
Innovation, Handelshögskolan i Stock-
holm. roberto verganti, har av eu-
kommissionen värvats som en av leda-
möterna i det europeiska innovationsrådet. 
mark a conley har tilldelats Academy of 
Management Journal’s Best Paper Award 
som medförfattare av artikeln We Ask Men 
to Win and Women Not to Lose: Closing the 
Gender Gap in Startup Funding. House of 
Innovation har också knutit till sig  
mattias nordqvist. Han tillträder en 
professur i företagsekonomi med inrikt-
ning entreprenörskap i januari 2020. 
Nordqvist behåller en koppling till sin 
nuvarande arbetsplats, Internationella 
handelshögskolan i Jönköping.

Tipsa entre@esbri.se

titel Advanced Introduction 
to Regional Innovation Systems
författare Bjørn T Asheim, 
Arne Isaksen & Mikaela Trippl 
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78536-198-2

Vi har länge matats med bilden av att vi lever 
i en allt mer globaliserad värld. Betyder det 
att regionerna har spelat ut sin roll? Knap-
past, svarar Bjørn Asheim, Arne Isaksen och 
Mikaela Trippl. I boken Advanced Introduc-
tion to Regional Innovation Systems går de 
igenom teoribildning och tillämpning kring 
regionala innovationssystem. Författarna 
hävdar att regioner är centrala för ekonomisk 
utveckling – inte minst för smart specialise-
ring. De diskuterar olika typer av regionala 
innovationssystem, baserat på innovations-
förmåga och differentiering. Kunskaps-
utbyten mellan olika aktörer är centrala. De 
knyter samman innovationssystemen, och 
kopplar upp dem mot omvärlden. Därför är 
det viktigt att policymakare tar hänsyn till 
regionens kunskapsflöden när de utformar 
nya policyer, menar författarna. [åk]

personnytt boktips

titel Refugee Entrepreneur-
ship. A Case-based Topography  
redaktörer Sibylle Heilbrunn, 
Jörg Freiling & Aki Harima
förlag Palgrave Macmillan
isbn 978-3-319-92533-2

Ett företag kan vara en samlingspunkt där 
relationer och socialt kapital byggs. Särskilt 
tydligt är det i utsatta områden. Därför är det 
angeläget att stödja flyktingars entreprenör-
skap, menar redaktörerna Sibylle Heilbrunn, 
Jörg Freiling och Aki Harima. I Refugee 
Entrepreneurship. A Case-based Topography 
porträtteras internflyktingar och internatio-
nella flyktingar i många länder över hela värl-
den som Pakistan, Oman, Kenya, Tyskland, 
Frankrike, Israel och Australien. I forskning 
likställs ofta alla migranter, men flyktingar 
tenderar att ha mindre nätverk, sämre till-
gång till resurser, och vara påverkade psy-
kiskt av flykten. Möjligheten till förbättrade 
livsvillkor och integration driver flyktingar in 
i entreprenörskap, liksom svårigheter att få 
anställning på grund av lagstiftning, diskri-
minering och språksvårigheter. [af]

Vilka ägnar sig åt crowdfunding, och vilken typ 
av företag lämpar sig finansieringsformen för? 
En ny bok sammanfattar den forskningsbase-
rade kunskapen om fenomenet crowdfunding.

många bäckar små gör en stor å. Det är 
principen bakom crowdfunding, en finan-
sieringsform där många människor satsar 
små belopp för att stötta ett entreprenöriellt 
företag.

Även om fenomenet är relativt nytt inom 
näringslivet, har det en lång historia inom 
konst, politik och välgörenhet. Frihetsgudin-
nan, vissa av Mozarts pianokonserter, och 
översättningen av Homeros Iliaden från gre-
kiska till engelska är bara några kända exempel 
på crowdfundad kultur. Det skriver redaktörer-
na Hans Landström, Annaleena Parhankangas 
och Colin Mason i introduktionskapitlet till 
Handbook of Research on Crowdfunding.

I dagens digitaliserade värld är det förstås 
lite enklare för entreprenörer och donatorer 
att komma i kontakt med varandra. Bokens 
författare diskuterar bland annat utbud och 

Många bäckar små

efterfrågan, crowdfundingplattformar i olika 
delar av världen, samt vad som händer efter 
att en kampanj har avslutats. Boken innehål-
ler också ett kapitel om bedrägerier och andra 
risker förknippade med crowdfunding.

Ett svenskt bidrag kommer från Claire  
Ingram Bogusz. Hon skriver om fenomenets 
multidisciplinära natur. 

Boken har isbn 978-1-78811-720-3  och har 
getts ut av Edward Elgar. [åk]
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titel Informal Ethnic 
Entrepreneurship. Future 
Research Paradigms for 
Creating Innovative 
Business Activity
redaktörer Veland Ramadani, 
Léo-Paul Dana, Vanessa Ratten 
& Abdylmenaf Bexheti
förlag Springer
isbn 978-3-319-99063-7
 

Den informella ekonomin ignoreras regel-
mässigt av akademin och ekonomiska 
auktoriteter, menar redaktörerna Veland 
Ramadani, Léo-Paul Dana, Vanessa Rat-
ten och Abdylmenaf Bexheti. Detta trots 
att den informella ekonomin är avgörande 
för många människor och också påverkar 
nationers ekonomi. I Informal Ethnic Entre-
preneurship. Future Research Paradigms for 
Creating Innovative Business Activity söker 
forskarna förstå affärspraktiker, strategier 
och anställningsförfaranden. Boken skildrar 
migranter i usa och Storbritannien, religio-
nens betydelse, kvinnor som är entrepre-
nörer i Afrika och Sydamerika, samt basarer 
– där det informella entreprenörskapet 
möter det formella. Etniskt entreprenörskap 
innebär att medlemmar av en grupp med 
samma ursprung, deltar i aktiviteter där den 
gemensamma kulturen är av betydelse. [af]

titel Openness to Creative 
Destruction: Sustaining 
Innovative Dynamism 
författare Arthur M 
Diamond, Jr
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-026367-6

Många entreprenörskapsforskare tar sin 
utgångspunkt i nationalekonomen Schum-
peters begrepp ”kreativ förstörelse”, så även 
Arthur Diamond. Han menar att det kreativa 
elementet tenderar att underskattas, medan 
”förstörelse” får för stor vikt. Diamond före-
slår därför ett eget begrepp för att beskriva 
fenomenet entreprenörskap: ”innovativ 
dynamik”. Ordet dynamik signalerar att det 
rör sig om nya idéer, teknologier och jobb. 
Tillägget ”innovativ” visar att förändringen 
har en riktning och mening. I boken Open-
ness to Creative Destruction: Sustaining Inno-
vative Dynamism strösslar författaren med 
exempel på hur innovativ dynamik har beri-
kat mänskligheten, särskilt de senaste 250 
åren, och hur den kommer att fortsätta göra 
det. Han omfamnar disruption och menar att 
staten bör arbeta för att undanröja hinder för 
entreprenörer. [åk]

titel Bubbles and Crashes: 
The Boom and Bust of 
Technological Innovation
författare Brent Goldfarb 
& David A Kirsch
förlag Stanford 
University Press
isbn 978-0-8047-9383-4

Hur uppstår bubblor kring nya teknologier? 
Frågan gäckar Brent Goldfarb och David 
Kirsch. Boken Bubbles and Crashes: The Boom 
and Bust of Technological Innovation bygger 
på analyser av 88 olika teknologier som har 
lanserats under de senaste 150 åren. Förfat-
tarna finner fyra faktorer som har koppling 
till finansiella bubblor. Den första är osäker-
het: Sannolikheten för bubblor ökar om det 
är oklart hur, och för vem, en innovation 
kommer att skapa värde. En annan faktor är 
möjligheten att direktinvestera i företag som 
är specialiserade på den nya tekniken. Story-
telling är en tredje viktig faktor: Fängslande 
bakgrundshistorier eller framtidsvisioner 
ökar risken för att bubblor ska bildas. Slutli-
gen höjer författarna ett varnande finger för 
oerfarna investerare. Deras överoptimism 
och spekulationer är en fjärde riskfaktor för 
bubblor. [åk]

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

Entré nr 4, 2019 kommer i december.
Följ Esbri på Facebook, Twitter och Linkedin för senaste nytt!

Evenemangstips
På jakt efter AI
Vilka är vassast på AI? Vinnovarappor-
ten AI-miljöer i Sverige. En översikt över 
miljöer som bidrar till utvecklingen av 
artificiell intelligens (VR 2019:05) listar 39 
icke-kommersiella aktörer. På listan finns 
forsknings- och utbildningsmiljöer, test-
bäddar, inkubatorer, hubbar, arenor och 
nätverk, från Luleå i norr till Malmö  
i söder. Syftet med kartläggningen är  
att öka kunskapen om det svenska inno-
vationssystemet kopplat till AI. [åk]

Ladda ner rapporten på www.vinnova.se

Statligt kapital 
måste vara tydligt
Ett grundligt förarbete och tydliga uppdrag 
är A och O om statliga riskkapitalsatsningar 
ska bli lyckosamma. Det är också viktigt att 
ta hänsyn till den regionala kontexten, samt 
företags och privata investerares behov. Det 
slår Tillväxtanalys fast i rapporten Tänk tyd-
ligt tidigt! Lärdomar från de statliga riskka-
pitalsatsningarna inom Europeiska regionala 
utvecklingfonden (2019:01). Myndigheten har 
utvärderat insatser till ett sammanlagt värde 
av 2,65 miljarder kronor. Regionalfonden ska 
vara marknadskompletterande, men rap-
porten visar att målsättningarna ofta är skif-
tande. Det kan försvåra uppdraget. [åk]

Ladda ner rapporten på www.tillvaxtanalys.se
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2. Svensk forskning inom jordbruk ligger 
långt efter många eu-länder. Sverige ham-
nar först på 14:e plats bland eu-länderna när 
det kommer till satsningar på forskning och 
innovation inom livsmedelskedjan. När det 
gäller andra branscher ligger Sverige betyd-
ligt högre. Svensk forskning är världsledande 
inom många områden, exempelvis inom bio-
kemi och genetik. Det är forskningsfält som 
har många potentiella tillämpningar inom 
livsmedelssektorn. Men det finns få forsknings- 

 

»Forskning sätter 
  hållbar mat på bordet «

POSTTIDNING B
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världens produktion av mat måste öka 
för att mätta en växande befolkning. Miljö- 
och klimatutmaningar gör att produktionen 
har goda möjligheter att bli större i länder 
som Sverige, där avtrycken på miljön och kli-
matet är lägre än i andra delar av världen. Att 
vi dessutom har strängare regler kring djur-
skydd, och eu:s lägsta antibiotikaanvändning, 
är ytterligare skäl för att öka produktionen 
här. Men fortfarande behöver den svenska 
livsmedelsproduktionen bli mer hållbar – och 
mer lönsam.

I dagens globaliserade ekonomi är konkur-
rensen stark, samtidigt som kraven på hållbar 
produktion och socialt ansvarstagande ökar. 
Trycket på förnyelse och innovationer har ald-
rig varit större. En nyckel till högre lönsamhet 
och bättre konkurrenskraft är att satsa på inn-
ovation och forskning i hela livsmedelskedjan, 
inte minst inom jordbruket.

jag ser tre stora utmaningar – och möjlig-
heter – för den svenska jordbrukssektorn.

1. Forskningen och finansen behöver rikta 
ljuset mot svenskt jordbruk. I en enkätunder-
sökning som Jordbruksverket har genomfört, 
svarar knappt vart tredje jordbruksföretag att 
de har infört en ny eller förbättrad produkt 
eller process under de senaste tre åren. I andra 
sektorer är denna andel betydligt högre. Det är 
inte den enskilda lantbrukarens fel – viljan att 
inkludera jordbruket i kunskaps- och innova-
tionssystemen måste öka.

Fler debattartiklar finns på www.esbri.se/debatt
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Christina Nordin är generaldirektör för Jordbruksverket sedan våren 2018. Efter ett år på jobbet tilldelades 
hon utmärkelsen ”Bästa kommunikativa ledarskap” av Sveriges kommunikatörer. Tidigare har hon bland 
annat arbetat på Nutek och näringsdepartementet. Christina nås på christina.nordin@jordbruksverket.se

miljöer som ägnar sig åt forskning inom jord-
bruk, vilket gör att tillämpningarna med rele-
vans för näringen blir otillräckliga.

3. Vi har en strategi för ökad och hållbar 
livsmedelsproduktion. Läget är inte nattsvart, 
tvärtom. Intresset för svensk matproduktion är 
större än på länge. Riksdagen fattade i juni 2017 
ett unikt beslut om en livsmedelsstrategi där 
en konkurrenskraftig och hållbar livsmedels-
kedja ska producera mer livsmedel än i dag 
utan att äventyra miljömålen. Flera satsningar 
pågår. Exempelvis genomför forskningsrådet 
Formas ett forskningsprogram för livsmedel. 
Jordbruksverket förvaltar ett innovationsstöd, 
European Innovation Partnership (eip). Det 
skapar möjligheter för företagare inom gröna 
näringar att, i samarbete med forskning och 
rådgivning, satsa på innovationer.

i dag är lönsamheten  låg i större delen 
av livsmedelskedjan. Om vi vill ha kvar ett 
jordbruk i Sverige som producerar mat på ett 
hållbart och konkurrenskraftigt sätt behövs 
kraftiga och långsiktiga satsningar på forsk-
ning, kunskap och innovation där resultaten 
kan användas i näringen. Detta har också 
Jordbruksverket och Tillväxtverket föreslagit 
i en rapport till regeringen. Det är bara lön-
samma jordbruksföretag som kan investera 
för framtiden.

Christina Nordin
GD JORDBRUKSVERKET


