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»Den geografiska miljön har betydelse«

är din ingång till forskningsfälten entreprenörskap, innovation
och småföretagande.
Tidningen fungerar som en länk mellan forskare och
alla som intresserar sig för entreprenörskapsfrågor.
Entré ges ut av Esbri med stöd från Vinnova och
Tillväxtverket, samt Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet. Den kommer ut med
fyra nummer per år och prenumerationen är kostnadsfri.
Kontakta oss om du vill avsluta din prenumeration,
adressändra eller tipsa om forskning.
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Redaktionen ansvarar ej för obeställt
material. Citera oss gärna men ange källan.

sprider forskningsbaserad kunskap
till olika aktörer: forskare, företagare,
politiker, finansiärer, studenter,
rådgivare och beslutsfattare. Syftet
är att öka förståelsen för hur innovationskraft och företagande hänger samman med hållbar
tillväxt. Kunskapsspridningen sker genom tidningen
Entré, nyhetsbrevet e-Entré, föreläsningsserien Estrad,
esbri.se och i sociala medier.
Esbri grundades 1997 med målsättningen att stimulera
entreprenörskap i Sverige. Initiativtagare var entreprenören och uppfinnaren Leif Lundblad. Verksamheten
bedrivs i stiftelseform och är icke-vinstdrivande. Esbri
är oberoende av politiska och religiösa intressen.
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Marcin Rataj har studerat nyföretagande
i samtliga svenska kommuner över en
tioårsperiod.
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Skapa konst eller
tjäna pengar?
Att gå från kreatör till entreprenör kan
vara svårt, visar Tobias Malms forskning.
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»Nairobi är ett Silicon Valley
för sociala entreprenörer«
Wenderson Raimundo De Lima har följt
det svenska företaget Peepoople.
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Tema: Forskningspropositionen
Tre tongivande professorer delar med sig
av sina tankar inför den kommande forskningspolitiska propositionen.
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»Nedläggningar kan vara
starten på något nytt«
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»Jag ville förändra
vad vi lärde ut«
Yvonne von Friedrichs, professor
och mikrobryggare, porträtteras.

18
24

Miljonregn över forskarna

Bättre policy kan stötta
flyktingars företagande
»Entreprenörskap är att våga
ta steget ut i det okända«
USAs ambassadör Kenneth Howery
skriver om sina erfarenheter från Paypal.

Kreativa miljöer
för innovation
Magin i innovationsmiljöer uppstår inte
automatiskt, konstaterar Marta Caccamo.

Följ Esbri i
sociala medier!
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Kunskap krävs för ökad förståelse
coronapandemin fortsätter att påverka oss alla

bild: Viktor Aronsson

på olika sätt. När det gäller näringslivet har vissa branscher drabbats hårdare än andra och vi kan dagligen
läsa om hur småföretagare förlorar sina livsverk. Aldrig tidigare har vi sett så många och snabba insatser
från regeringens sida för att på olika sätt kompensera
för effekterna av pandemin. Insatserna har fått såväl
ris som ros, något jag inte kommer att analysera här.
En sak har jag dock funderat lite mer på, och det har
även framkommit i diskussionen kring insatserna. Nämligen att det i vissa fall förefaller som om politiker och de
som ska implementera besluten har bristande insikt
och kunskap om vardagen för småföretagare.
Att det finns en grundläggande förståelse
hos alla i samhället för den betydelse som
entreprenörskap, innovation och småföretagande har för vårt välstånd är viktigt.
Ökad förståelse kommer från kunskap och
erfarenhet. Och en källa till ökad kunskap
är forskning.
Därför har vi på Esbri, sedan starten
1997, arbetat enträget med att göra den
forskning som produceras kring entreprenörskap, innovation och småföretagande mer lättillgänglig. I det arbetet har vi utvecklat en position som
ingen annan har. Den bygger på att
framförallt lyfta fram den forskning
som görs på svenska lärosäten och

sprida den över hela landet, och i viss mån även bevaka
nordisk forskning och odla relationer med våra grannländer. Kunskapsspridningen sker på ett populärvetenskapligt sätt och vi gör det i första hand genom nyhetsartiklar
och evenemang.
Vi ser oss som en brobyggare mellan forskarvärlden
och världen utanför. Men att bygga en bro är till ingen
nytta om det inte är någon trafik på den. Själv tycker jag
att vi alltid har haft bra med trafik, men sedan i våras har
vi ökat trafiken över bron genom att varje vecka rapportera om ännu mer forskning på sajten esbri.se. Missa inte
alla artiklar som har publicerats där! Vi har också nått ut
till fler genom att vår öppna föreläsningsserie Estrad har
anpassats till coronatider och just nu är helt digital (läs
mer om det på sidan 21).
Jag hoppas att du hittar något som intresserar dig i
detta nummer där vi har artiklar om utmaningar för kulturföretagare, den kommande forskningspolitiska propositionen, policyutveckling kring flyktingars entreprenörskap, forskningsfinansiering och mycket mer. På sista
sidan hittar du ”Åsikten”, skriven av Kenneth Howery som
är usa:s ambassadör i Sverige (och även en framgångsrik entreprenör – som en av Paypals grundare). Trevlig
läsning!

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

Missa oss inte på esbri.se – varje vecka
På esbri.se finns en skatt av populariserad
forskning om innovation och entreprenörskap. Ta för vana att besöka oss där.
på esbri.se finns tusentals artiklar om
entreprenörskap, innovation och småföretagande, och hundratals filmer från
föreläsningar och konferenser som Esbri har
arrangerat. Sökfunktionen gör det enkelt att
hitta det du söker.
Varje vecka lägger vi ut nya artiklar om
ämnen som vi tror är intressanta för dig. Vi
skriver om alla avhandlingar som läggs fram
i våra ämnen. Men också om intressanta
vetenskapliga artiklar och forskningsprojekt
på lärosäten runt om i landet, samt en del

esbri.se

internationell forskning. Dagsaktuella händelser, där forskning i våra ämnen är relevant
och kan bidra till att förklara och förstå händelserna, kan också dyka upp.
Här är några exempel på webbartiklar som du
inte ska missa:
• Vad säger ledande familjeföretagsforskare
om familjefejden kring Hogia?
• Politiken behöver ta ett tydligare grepp
och styra den tekniska utvecklingen mot
hållbarhet.
• Vikten av att vara proaktiv för att utveckla
innovationer.
Till Estrad bjuds ledande forskare från när
och fjärran in för att presentera den senaste

kunskapen. Efteråt blir webbinarierna tillgängliga som webb-tv. Du kan exempelvis
lära dig mer om:
• Coronomin och dess effekter på entreprenörskap och innovation
• Entreprenöriella ekosystem och hur de kan
stödja startups och scaleups.
• Hur viktigt det är med mätningar för att
utveckla innovationskraft och få innovation
att hända i praktiken.
Vill du vara säker på att alltid ha koll på det
senaste? Prenumerera på e-Entré och följ
Esbri på Linkedin, Facebook och Twitter.
På esbri.se kan du även läsa längre versioner
av många artiklar i tidningen.
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»Nedläggningar kan vara
starten på något nytt«
Att i kriser pusha människor mot entreprenörskap kan vara
en riktigt dålig idé. Likaså att satsa stödpengar i krisande
företag. Vill man i tuffa tider skapa fler entreprenörer är det
kanske helt andra saker man bör ha i åtanke.
text åse karlén

– vid lågkonjunkturer och kriser är det
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– Från policyhåll är det frestande att pusha
arbetslösa, eller människor med lågkvalitativa
jobb, mot entreprenörskap. Särskilt i lågkonjunkturer – eller som nu, under coronakrisen.
Men det kan innebära att vi tvingar människor
att bli entreprenörer, trots att de saknar kapacitet och inte är redo. Att i stället erbjuda dem
utbildning, och ta vara på det de kan, skulle
kanske vara bättre för samhället, säger han.
I avhandlingen använder Marcin Rataj sig av
scb-data för att studera nyföretagande i samtliga svenska kommuner under tio år. Han konstaterar att alla kommuner har sina egna möjligheter och utmaningar. De kan vara beroende
av en stor industri, domineras av tjänsteföretag
eller ha många egenföretagare. Det finns ingen
”rätt” eller ”fel” struktur, och höga startuptal
behöver inte vara ett tecken på framgång. Att
en kommun har många nystartade företag kan

bild: Samuel Pettersson

naturligt att politiker stöttar ortens etablerade företag, och ofta är det helt rätt att göra
så. Men det är också viktigt att komma ihåg att
nedläggningar kan vara starten på något nytt.
Det är alltid en avvägning mellan att satsa på
det existerande eller det nya, säger Marcin
Rataj.
Vi når honom för en intervju när han precis flyttat till Schweiz och påbörjat en postdoktjänst på University of Bern. Tidigare i
år disputerade han vid Umeå universitet.
I avhandlingen visar han att skillnader i
humankapital, socialt kapital och företagsklimat kan förklara hur nyföretagande varierar mellan kommuner. Men i tider som dessa
börjar ju samtalen ofta i pandemier och krishantering. Marcin Rataj varnar för tvingande
entreprenörskapspolicyer.

Marcin Rataj har lagt fram doktorsavhandlingen The geography
of entrepreneurship. Regional and individual determinants of
new firm formation in Sweden.

esbri.se

Grönmålning bland
svenska inkubatorer

bild: Jonas Åkesson

På vissa orter – som Gnosjö – är småföretagande normen.
Andra orter har länge dominerats av en stor arbetsgivare.
Då kan man inte förvänta sig att ett entreprenöriellt klimat
växer fram i en handvändning, konstaterar Marcin Rataj.

ju till exempel bero på att ett stort företag har
gått i konkurs och många blivit arbetslösa. De
kan mer eller mindre ha tvingats starta företag,
trots att de egentligen inte är lämpade.
På vissa platser, Marcin Rataj lyfter fram
Gnosjö, har småföretagande och entreprenörskap alltid varit normen. På andra platser, som
kanske dominerats av en stor arbetsgivare, har
entreprenörskap inte haft en lika framträdande plats. Det har helt enkelt inte behövts. Men
ett entreprenöriellt klimat växer inte fram över
en natt – eller ens över en mandatperiod – när
behovet uppstår.
– Visst kan man lära sig hur man startar ett
företag, men rädsla för att misslyckas eller
ovilja att sticka ut från mängden kan vara
nedärvt i generationer. Det ändrar man inte
så lätt. Det gäller att behålla och vårda det
som människor kan, och underlätta för dem
att träffas. Kväv inte gräsrotsinitiativen!

rataj slår fast att olika miljöer – urbana,
rurala och perifera – har behov av olika typer
av entreprenörskapspolicyer. Men han vet
också av egen erfarenhet att det kan vara svårt
att göra verklighet av policyrekommendationer. Innan Marcin Rataj påbörjade sin doktorandutbildning, arbetade han med att tillämpa
entreprenörskapspolicyer i hemlandet Polen.
– Det var intressant att driva entreprenörskapsprogram, och vara en liten kugge i ett
större maskineri. Jobbet gav mig insikt i hur
svårt det kan vara att implementera forskningsbaserade policyer på verkliga företag. Jag
har stor respekt för policyskapare, det handlar
mycket om att förhandla och kompromissa
om hur medel ska fördelas, säger Marcin Rataj
och tillägger:
– Entreprenörskap är så mycket mer än bara
esbri.se

ekonomi. Till exempel spelar socialt kapital en
avgörande roll för entreprenörskap och regional utveckling, särskilt på landsbygden och i
perifera regioner. Genom att dra nytta av personliga nätverk kan entreprenörer få tillgång
till resurser som de saknar. Familj och vänner
kan tipsa om affärsmöjligheter, låna ut pengar,
ge råd eller hjälpa till att etablera företaget.

De senaste åren har några inkubatorer nischat
sitt stöd mot gröna startups, som jobbar med
social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet.
Natasha Bank, Linköpings universitet, har
undersökt hur hållbarhetsorienterade inkubatorer lever upp till vad de utger sig för att vara.
– Tyvärr är resultatet inte så imponerande.
De säger att de enbart tar in gröna startups,
men det stämmer sällan, säger Natasha Bank
som själv är entreprenör och driver ett företag som rekryterar utländska studenter till
svenska universitet. Hennes licentiatuppsats
heter Sustainability-Oriented Business Incubators. [ml]
En längre version finns på esbri.se

att människor engagerar sig och gör
saker tillsammans bygger ett socialt kitt. Det
kan i sin tur ligga till grund för entreprenöriella aktiviteter, ett samband som kanske
inte är helt självklart för politiker. När kommuner behöver spara pengar är det ofta stöd
till kultur och fritidsaktiviteter som ryker först.
Men det kan straffa sig, menar Rataj. De relativt små besparingarna kan leda till minskat
socialt kapital – och försämrade möjligheter
till entreprenörskap.
– Betydelsen av kunskapsöverföring mellan människor är tydlig i min forskning. Jag
har också upplevt den själv. När jag flyttade
till Umeå visste jag ingenting om staden eller
om Sverige. Men jag är intresserad av att dansa
salsa, och jag hittade en bra dansförening. Där
lärde jag mig massor som jag har haft nytta av,
både som privatperson och i min yrkesroll.
I sin forskning ser Rataj också hur arbetskraftens rörelse inom landet påverkar entreprenörskap. Personer som har bott länge på
en plats har fördelar i form av upparbetade
relationer och platsspecifika färdigheter. Men
å andra sidan kan nyinflyttade personer bära
med sig nya idéer och annorlunda kunskap,
som kan ligga till grund för nya bärkraftiga
företag.

kontakta: marcin.rataj@giub.unibe.ch

Ny bok om hur
idéer blir till affärer
Många företag och organisationer har svårt
att få goda idéer att bli faktiska affärer. I
boken Dold potential – så skapas innovation
utanför kärnaffären (Sanoma utbildning, 2020)
reder Mattias Axelson, Handelshögskolan i
Stockholm, ut fenomenet och vägleder oss i
att lyckas.
– Det hänger ihop med makt och lärande.
När man ska ägna sig åt något nytt så blir det
kollision med det existerande maktsystemet,
om vad som är rätt och fel. Prestige, budget
och beslutanderätt är kopplat till kärnverksamheten. Ska en innovation ske behöver man
dela med sig av makten till det nya projektet
utanför kärnverksamheten, säger Mattias
Axelson. [ml]
En längre version finns på esbri.se
e n t r é 3 • 2020 |
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tema | Forskningspropositionen

FORSKNING
FRAMÅT
Vilka satsningar ska göras på svensk forskning och
innovation de kommande åren? Svaret finns i den
forskningspolitiska proposition som regeringen
presenterar senare i höst. Vi bad tre professorer
dela sina tankar inför 2020 års forskningsproposition.
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esbri.se

Inrätta ett nationellt
centrum för forskning
Satsa på innovationsutbildningar i stället för innovationskontor. Det menar professor Maureen McKelvey
som efterlyser en nationell samling i frågan.
text åse karlén

studenter som har fått en bra utbildning
kliver ut i samhället med relevanta kunskaper.
Kunskapsöverföringen som sker då kan vara
lärosätenas viktigaste sätt att göra skillnad.
– Därför tycker jag att man ska satsa på
innovationsutbildningar, snarare än innovationskontor. Alla studenter bör kunna välja
att läsa innovation och entreprenörskap, och
inte bara korta kurser. I längre program får de
esbri.se

verktygen, men också en djupare förståelse för
kunskapsgrunden, säger Maureen McKelvey.
För att bygga starka utbildnings- och forskningsmiljöer behövs satsningar på spets och
excellens. Men tillskott av pengar gör inte
automatiskt att en miljö blir attraktiv för de
bästa studenterna och forskarna. För det krävs
ett målmedvetet och långsiktigt arbete.
Under sin karriär som professor, först på
Chalmers och nu på Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet, har Maureen McKelvey
utvecklat tre masterutbildningar med inriktning på innovation och entreprenörskap.
Bland studenterna finns också nästa generations doktorander och forskare, konstaterar
hon.
– Vi vill ha bra lärare, förmedla relevant
kunskap, publicera oss i akademiska tidskrifter, samarbeta med företag, ta in gästforskare
och arrangera seminarier. Det måste hända
saker. Och så ska vi ha roligt också!

bild: Carina Gran

till den forskningspolitiska agendan
har professor Maureen McKelvey, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ett
mycket konkret förslag: Inrätta ett nationellt
centrum för forskning och högre utbildning
inom innovation och entreprenörskap.
– Vi som forskar och utbildar i ämnena
behöver samlas och föra en dialog om framtida riktningar. Förutom att ta fram ny, forskningsbaserad kunskap bör centrumet förstås
också knyta kontakter med omvärlden – både
nationellt och internationellt.
– Innovation och entreprenörskap behövs
för att lösa vår tids stora utmaningar. Och med
de förändringar vi ser i samhället måste också
forskningen och utbildningen förändras. Jag
tror att ett nationellt centrum skulle förnya
Sveriges position som ledande kunskapsnation, säger McKelvey.
I en diskussion om Sveriges forskningspolitiska inriktning tycker McKelvey att man
bör reflektera över lärosätenas huvudsakliga
uppgifter.
– Universitet och högskolor ska utbilda studenter, bygga kunskap och bidra till debatten.
För att göra det krävs basfinansiering och bred
forskning.

Maureen McKelvey är professor i industriell ekonomi och chef
för Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet,

via industridoktorander och samverkansprojekt med företag, skapas och sprids
kunskap på bred front inom vissa ämnen.
McKelvey lyfter särskilt fram ingenjörsvetenskap.
– Forskningssamverkan – academic engagement i den internationella, vetenskapliga
litteraturen – är ett brett begrepp som fångar
många sätt att utveckla och sprida kunskap.
– När vi pratar om innovation och nyttiggörande finns en tendens att fokusera enbart
på startups och patent. Men universitetens roll
är större än så, säger hon.

kontakta maureen.mckelvey@handels.gu.se
e n t r é 3 • 2020 |
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»Stödet ska gå till företag
som har framtiden för sig«
text åse karlén

Vi behöver en forsknings- och innovationspolitik som kopplas till regionalpolitiken. Det
menar professor Hans Westlund som ser faror
i ett delat land.

i övrigt hoppas han att propositionen gör
en balanserad avvägning mellan riktad och fri
forskning.
– Självklart behöver vi riktad forskning,
exempelvis om digitalisering – såväl i teknisk
mening som kring applikationer och sociala
effekter. Men den fria forskningen är så oerhört viktig, den borde få mer resurser, säger
Hans Westlund.
Han menar att alltför riktade forskningssatsningar riskerar att slå fel.
– Man kan inte bara rikta in sig på det som
man tror kommer få kommersiellt genomslag.
Vad det blir vet ju man först efteråt. Vi måste
göra bredare satsningar.

8
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universitet och högskolor , och kunskapen som genereras där, är en viktig byggsten
för innovation. Hur attraherar vi de bästa studenterna och forskarna till Sverige?
– Jag är en gammal ekonom-historiker, så
jag tror på det här med ekonomiska incitament. Högre löner för duktiga forskare, helt
enkelt. Det finns incitamentssystem inom
universitetsvärlden som kan spetsas upp om
man vill, och kopplas till publiceringar, patent
eller kommersialisering. Det beror på hur långt
lärosätena är beredda att gå.
Westlund konstaterar att det alltid går att
finslipa detaljerna i innovationspolitiken. Att
fatta politiska beslut är en sak – att sedan konkretisera dem är en annan.
– Innovationer är inte bara forskning, det är
också tillämpning. Till exempel handläggare
som ska besluta om vem som ska få stöd. Det
gäller att hela tiden förbättra de olika stegen
från grundläggande upptäckt, till tillämpad
forskning och kommersialisering. Detaljerna
i innovationspolitiken är viktiga.

bild: Privat

politiken behöver ta hänsyn till att innovation kan få negativa effekter, anser Hans Westlund. Ny teknik förändrar och flyttar behoven
av arbetskraft. En del av Sveriges regioner är
kunskapsintensiva medan andra förlitar sig
mer på basindustrin. Och innovationer inom
basindustrin leder till färre jobb.
– I Jämtland där jag bor, var nästan alla
sysselsatta inom skogsindustrin för 100 år
sedan. I dag gör ett fåtal människor samma
jobb med hjälp av stora maskiner, och på liknande sätt är det inom massaindustrin. Samtidigt skapar utvecklingen andra jobb, men
de koncentreras ofta till de tre storstadsregionerna, säger Westlund.
– Det här är ett långsiktigt problem för Sverige. Vi får ett delat land. Här behövs en forsknings- och innovationspolitik som kopplas till
regionalpolitiken. Och då menar jag inte den
gamla sortens regionalpolitik där man gav stöd
till industrier som var på väg att fasas ut. Stödet ska gå till företag som har framtiden för sig.

I diskussionen om hur vi i Sverige ska behålla – och stärka – vår ställning som innovationsnation hakar olika politikområden i varandra.
Inte minst forsknings-, närings- och regionalpolitiken.
– Vi hamnar någonstans i gränslandet mellan ren forskning, samverkan och näringspolitik. I Sverige är vi redan ganska bra på
innovation, men det skadar aldrig att lära av
andra länder. 99 procent av världens alla innovationer skapas trots allt någon annanstans än
i Sverige.
– Jag tycker att Sverige skulle kunna bli bättre på att snappa upp vad som är på gång. Tidigare hade vi tekniska attachéer, men de tillhör
en svunnen tid. Det går så oerhört mycket
fortare i dag, det behövs nya grepp, säger han.

Hans Westlund är professor i urbana och regionala studier vid
KTH, professor i entreprenörskap vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och ledamot i Nationella innovationsrådet.

3,4 miljarder
till forskning
Satsningen på forskning och innovation i höstbudgeten är 3,4 miljarder
kronor. Pengarna ska bland annat gå
till att öka basanslagen till universitet
och högskolor.

kontakta hans.westlund@abe.kth.se
esbri.se

Hjälp småföretag
att växla upp
text maria linde

Små forskningsdrivna företag måste få bättre
förutsättningar att växa. Det menar professor
Mats Benner som befarar att Sverige annars
stannar vid att bli en exportör av goda idéer.
att gå från en till två anställda är ett oer-

i stället tror han att forskningspropositionen kommer att innehålla flera satsningar
kopplade till de globala fn-målen.
– Jag anar att det kommer göras försök att
bygga hållbarhetspakter, slå bryggor mellan
hållbarhet och företagande.
I tidigare forskningspropositioner har regeringar satsat på nyföretagande. En linjär modell
har varit styrande för underlaget. Det vill säga;
ju mer vi satsar på högteknologisk forskning
desto fler högteknologiska företag får vi. Enligt
Mats Benner råder nu en annan tankefigur i
samhället.

bild: Kennet Ruona

hört stort steg. Steget från fem till tio anställda
om möjligt ännu större. Mats Benner är professor i forskningspolitik vid Lunds universitet
och har följt många mindre forskningsdrivna
företag kopplade till universitetet. Inför den
kommande forskningspropositionen menar
han att Sverige bör satsa på småföretags möjligheter att växla upp till större företag.
– Drömmen för nästan alla mindre forskningsdrivna företag är att bli uppköpta av
utländska investerare, som kan paketera och
sälja deras idé. Den kompetensen har de nämligen inte själva, säger Mats Benner.
När ett universitet äger ett företag, ska
lärosätet också professionalisera det. Det är
tanken med rådande system. Men stödstrukturen kring företaget och universitetet är enligt
honom för svag.
– Det finns i viss mån strukturer kring företag med goda idéer, men de är inte alltid så
bra skötta av universiteten. Ett större omtag
behövs. Vi behöver mekanismer för att undvika att Sverige blir en exportör av bra idéer.
Men den nöten har Sverige ännu inte knäckt.
Benner har dock inga stora förhoppningar

om att de utmaningar som universiteten står
inför kommer att lösas i den kommande forskningspropositionen. Regeringen har många
stora problem att lösa. Inte minst med tanke
på budgetdisciplinen som råder med anledning av pandemin.
Han noterar också ett tryck på regeringen
från näringslivets håll. Flera storbolag har
senaste tiden gjort offentliga uttalanden om
vilka områden som är viktiga för dem. Områden som Mats Benner inte ser har något med
småföretagandets villkor att göra.
– Stödet från universiteten är viktigt för
småföretagandet i Sverige. Men jag är rädd
att regeringen inte mäktar med satsningar
på forskningsdrivna småföretag, säger Mats
Benner.
Mats Benner är professor i forskningspolitik vid Lunds
universitet.

– Om man har stora system eller organisationer och företag som jobbar med samma frågor,
kan vi gifta ihop dem. Den typen av satsningar
tror jag att vi kommer få se i den här propositionen.

kontakta mats.benner@fek.lu.se

Konkurrensen hårdnar från nya länder
text maria linde

Sverige ska vara en ledande forskningsnation.
Det säger Matilda Ernkrans, minister för högre
utbildning och forskning.
– inriktningen på kommande proposition

esbri.se

En längre version finns på esbri.se

bild: Kristian Pohl

är att Sveriges position som ledande forskningsnation ska försvaras. Konkurrensen
från nya länder hårdnar så nu krävs fortsatta
satsningar och stärkt kvalitet, säger Matilda
Ernkrans.
Hon menar att den fria forskningen ska
värnas samtidigt som forskningspolitiken ska
svara mot globala och nationella samhällsutmaningar, som vår tids ödesfråga – klimatet –
och utmaningar inom hälsa och välfärd.

– Då stärker vi samhället, skapar en bättre
välfärd, nya jobb och väcker framtidstro, säger
hon.
Den pågående pandemin påverkar naturligtvis också tankarna runt forskningspropositionen.
– Regeringen bedömer att pandemin kan
leda till minskningar av fou-finansiering från
näringsliv och andra privata aktörer. Det tar vi
i beaktande när vi ser över behoven av statliga
medel för forskning och utveckling. Statliga
forskningsinsatser är dessutom viktiga för en
återstart av ekonomin, säger Ernkrans.
Matilda Ernkrans
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Skapa konst
eller tjäna pengar?

jag skapa utifrån egen lust utan att bli alltför
påverkad av kommersiella krafter? Den här
fasen kännetecknas av hög ambivalens och
prestationsångest.
För musiker i ett coverband inträder sällan
den typen av ambivalens. Hela affärsidén med
ett coverband är att enbart spela musik som
kunderna gillar.
– Den totala anpassningen efter kunden
gör att coverbandet ständigt befinner sig i
entreprenörskapspolen. Många kreatörer vill
inte hamna där. De vill kunna skapa utifrån
egen lust – allt annat är ytligt och oäkta, säger
Tobias Malm.

text maria linde

Hur många konstnärer drömmer inte om att
säga upp sig från sitt mindre stimulerande
lönearbete och fullt ut satsa på sin konst?
Men att gå från kreatör till entreprenör kan
vara svårt.

sakta men säkert letar kreatören sig över
till entreprenörskapspolen; hen gör några
enstaka affärer på sin konst, går en kurs i
marknadsföring, e-handel eller ekonomi.
Efterfrågan ökar och euforin inträder: ”Wow,
människor vill verkligen köpa min produkt!”
Kanske kan hen till slut säga upp sig från jobbet och fullt ut satsa på entreprenörskapet.
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bild: Clément Morin

kreatörer som skapar konst utan att ta
betalt för den, står ofta stadigt i sitt görande.
De utgår från en idé som grundar sig i egen
njutning. Och den är gränslös. Det tecknade,
komponerade eller skrivna kan vara det bästa
de har hört eller sett. När konsten väl exponeras för en dömande omvärld riskerar magin
att brytas. Så förklarar forskaren Tobias Malm
ambivalensen i att gå från kreatör till entreprenör.
– Ens värld riskerar att gå i spillror när det
man skapat ska värderas – estetiskt och i pengar. Det blir en slags förnedring och psykologisk
konflikt. Vissa kreativa människor avstår därför från att exponera sin konst på en marknad.
Tobias Malm använder i sin nya avhandling
begreppen ”skapandepol” och ”entreprenörskapspol” för att beskriva de olika identiteterna som skapande entreprenörer rör sig
emellan.

Tobias Malm forskar inom lärande och identitet på Stockholms
universitet och är även verksam vid Stockholms musikpedagogiska institut. Han har tidigare spelat i olika rockband.

– Väl där, i entreprenörskapspolen, finns en
sorts logik som bygger på det sociala mötet.
Det uppstår naturligt och är i sig meningsfullt. Entreprenörskapet bygger relationer
med omvärlden. På den sidan myntet finns
inga problem i att tjäna pengar på sin konst,
säger Tobias Malm.
Enligt honom uppstår utmaningen i ett
senare skede.
– När jag har sålt samma produkt under en
längre tid efterfrågar kunderna något nytt. Då
behöver jag vara tillbaka i skapandepolen, mitt
ursprung: Vem var jag då när jag skapade den
eftertraktade produkten? Vad gillade jag? Kan

men förväntningar på att konsten är
sprungen ur något äkta finns också hos kunderna. De attraheras av konst som verkar ha
skapats genom genuina känslor och intressen
– inte för att publiken ska njuta. På så vis är
konstkonsumenten den hårdaste domaren.
Förväntningarna på en teaterföreställning skiljer sig stort från förväntningarna på alldagliga
förbrukningsvaror.
– Ingen vill bli överraskad av ett stycke blöjor, men det förväntas vi bli av konsten.
Kreatörer som befinner sig en bit in i karriären har lärt sig att smidigare pendla mellan
skapandepolen och entreprenörskapspolen.
Ambivalensen är inte lika påtaglig för dem.
– Det är helt klart en lärprocess. Man får inte
ge upp, ambivalens och växlingar mellan olika
identiteter kan så småningom bli en naturlig
del av den skapande personen, säger Tobias
Malm.
kontakta tobias.malm@smi.se

Tobias Malm har lagt fram sin avhandling vid
Stockholms universitet, institutionen för pedagogik och didaktik. Den heter Konsten att hålla ihop
– om lärande och organisering i rockband.

esbri.se

Riskkapital – vad varje
entreprenör bör veta
Bland de entreprenörer som Sarah GlücksVi har alla hört solskenshistorier om startups
som landar jätteinvesteringar, växer snabbt och man intervjuat i sin licentiatuppsats var det lite
tar världen med storm. De tråkiga skilsmässor- si och så med att göra hemläxan innan investeringen var ett faktum. Då är det lätt att bli
na hör man inte lika mycket om.

en riskkapitalprocess kan liknas vid att
gifta sig, och redan från början veta om att man
ska skilja sig. Riskkapitalbolaget har varit gift
flera gånger förut, och har koll på äktenskapsförord och andra avgörande avtal. Entreprenören hamnar lätt i underläge om förhållandet tar
slut.
Liknelsen kommer från Sarah Glücksman,
Chalmers.
– Venture capital-bolag gör alltid en grundlig
bakgrundskoll på företag som verkar intressanta att investera i. Självklart bör entreprenören
göra motsvarande på riskkapitalisten, säger
Glücksman.
Det kan räcka med att ringa upp några av
riskkapitalistens portföljbolag och fråga hur
de upplever situationen. Infriades löften som
ställdes i samband med investeringen?
– Entreprenörer hjälper gärna varandra med
sådant, det blir lite som att ta referenser vid en
anställningsintervju, säger hon.

besviken.
Att vissa företag aldrig lyfter hör till spelets
regler för riskkapitalister. Det är själva risktagandet i investeringen. Men för entreprenören kan ju företaget betyda allt.
– En del entreprenörer berättade om känslan när venture capital-bolagens intresse svalnade. De svarade fortfarande i telefon, men det
var inte samma engagemang. Det blev inte heller några nya investeringsrundor, säger Sarah
Glücksman.
Sarah Glücksmans licentiatuppsats har titeln
A demand-side perspective on venture capital
financing.

kontakta sarah.glucksman@chalmers.se
en längre version av artikeln
finns på ESBRI.SE

bild: Björn Lundgren

text åse karlén

Sarah Glücksman
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tips till entreprenörer

1. Ta inte in riskkapital för tidigt. Processen är tidsoch energikrävande och ökar förväntningarna
på bolaget.
2. Fundera på vilken sorts riskkapital som passar
ditt bolag. Till exempel kan affärsänglar ha ett
mer långsiktigt perspektiv än venture capitalbolag.
3. Stirra dig inte blind på värderingen. Förhandlingen bör leda fram till ett avtal som båda parter
är nöjda med.
4. Bygg förtroende med riskkapitalbolaget. Bolla
problem, var ärlig och formulera realistiska mål.

Färre bankkontor hotar nyföretagandet
text åse karlén

Handelsbankens besked att de lägger ner nästan hälften av sina bankkontor kan slå hårt mot
nyföretagandet i landet. Det visar Mikaela Backmans forskning.

esbri.se

lingen är ”kunddriven” – kunder na
blir allt mer digitala.
Men gäller det även
företagskunder?
– Det är svårt att
veta. Jag har inte
sett någon forskn i n g o m m i n d re
Mikaela Backman
företags vilja och
benägenhet att sköta bankärenden digitalt.
Generellt kan man säga att ”hård”, standardiserad företagsinformation funkar bra att leverera
digitalt. Men vid större låneansökningar är det
personliga mötet viktigt.
bild: Patrik Svedberg

– större företag har ofta interna resurser
som de kan använda, men många små och nya
företag behöver externt kapital för att kunna
genomföra sina investeringar. Det finns ett
samband mellan tillgång till bankkontor och
nyföretagande. Nedläggningar kan därför slå
extra hårt mot mindre orter eftersom det sällan
finns andra alternativ, såsom riskkapital eller
affärsänglar, säger Mikaela Backman som är
docent i nationalekonomi vid Internationella
handelshögskolan i Jönköping.
Hon har under många år intresserat sig för
hur banksektorns utveckling påverkar svenskt
entreprenörskap. Backmans forskning visar
att närhet till bankkontor är viktigt för små
och nya företag. När bankkontor läggs ner på

mindre orter minskar företagens möjligheter
att låna pengar drastiskt. Det kan påverka deras
innovationskapacitet.
Handelsbankens besked om att stänga bankkontor är ett led i en utveckling som har pågått
länge. Mellan åren 1995 och 2016 försvann
hälften av Sveriges bankkontor. Svårast drabbad var landsbygden, visar Mikaela Backmans
forskning. Även de senaste åren har antalet
bankkontor fortsatt att minska.
– Vissa svenska kommuner har bara ett enda
bankkontor i dag. Skulle det visa sig att Handelsbanken lägger ner kommunens sista bankkontor så är det problematiskt.
– Det är en del av det ekonomiska systemet
som försvinner, och det blir en påtaglig kapitallucka mellan kommuner som har eller inte har
banker, säger Mikaela Backman.
Handelsbanken har också meddelat att man
ska satsa en miljard kronor på it-investeringar
de kommande två åren. Man menar att utveck-

kontakta mikaela.backman@ju.se
en längre version av artikeln
finns på ESBRI.SE
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Miljonregn över
Handelsbankens forskningsstiftelser kommer att dela ut 215 miljoner kronor
till ekonomisk forskning i år. Av vårens anslag gick en betydande andel till
forskning om entreprenörskap och innovation.
text åse karlén & maria linde

lars engwall är vetenskaplig sekreterare
för Handelsbankens forskningsstiftelser, det
vill säga Jan Wallanders och Tom Hedelius
stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Han är
också professor emeritus i företagsekonomi
vid Uppsala universitet.
– Just nu är intresset stort för forskning om
entreprenörskap. Det är många som håller på
med de frågorna, säger han.
När forskningsstiftelserna bedömer vilka
ansökningar som ska beviljas stöd är det kvaliteten som avgör. ”Alla tävlar mot alla”, som
Lars Engwall säger, vilket han ser som en
styrka.
– Vissa forskningsfinansiärer satsar på

bestämda teman, men det är olyckligt att snäva
in forskningen så. Vi vill att forskarna själva ska
formulera sina projekt och presentera dem för
oss.
Engwall menar att de privata stiftelserna är
viktiga aktörer i forskningssverige. De kompletterar det offentliga forskningsstödet. Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore
Browaldhs stiftelse har haft särskilt stor betydelse för den ekonomiska forskningen i Sverige,
anser han.
– Det är oklart om privata forskningsstiftelser
är friare eller modigare i besluten om vilka projekt som ska få medel. Men vi har ingen politisk
styrning, och behöver inte ta hänsyn till olika

direktiv. Stiftelser kan också förvalta medel på
ett annat sätt, säger Lars Engwall.
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse
samt Tore Browaldhs stiftelse kommer att
arbeta vidare för att stödja ekonomisk forskning på olika sätt.
– Vi har utvecklat ett antal anslagsformer
som kompletterar varandra. Programanslagen
är de största. De är ramanslag som forskarna
kan disponera relativt fritt med olika typer av
medarbetare. Vi lägger oss inte i hur de genomför projekten. Det viktigaste är att de levererar.

kontakta lars.engwall@fek.uu.se

Här är några av forskarna som fått pengar

– Vi har tidigare genomfört ett projekt där vi med enkätstudier undersökte hur 320 små tillverkningsföretag
agerar för att kombinera hög lönsamhet och hållbarhet.
Syftet var att hitta win win-faktorer – hur kan vi både vara
lönsamma och framgångsrika i miljöaspekten? Resultatet visar att det inte är så enkelt att kombinera lönsamhet och hållbarhet. Men 15 stycken företag utmärkte sig.
De är både extremt lönsamma och framgångsrika i sitt
hållbarhetsarbete. Syftet med det här projektet är att
förbättra kunskapsläget kring vad de 15 företagen gör för
att lyckas kombinera lönsamhet och miljöarbete.

KAJSA HAAG, Internationella handelshögskolan i Jönköping: ”Näringsdrivande stiftelser – långsiktigt ägande
utan ägare”. 1 500 000 kronor.
– Vi hoppas få en större förståelse för hur näringsverksamhet i stiftelseform fungerar och ser ut. Det är intressant med tanke på att stiftelserna tillsammans sitter

12

| e n t r é 3 • 2020

bild: Anna Hållams

JIM ANDERSÉN, Högskolan i
Skövde: ”Att uppnå hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet
i små tillverkningsföretag – Ett
resursorkestreringsperspektiv
på ’the natural resource-based
view’”. 1 244 000 kronor.

på så stora värden. Vi hoppas hitta bra exempel på hur
man kan bedriva verksamhet utifrån ett ansvarsfullt och
hållbart mål.

MARCUS HOLGERSSON, Chalmers:
”Köpa, sälja eller behålla: Hur använder svenska företag sina immateriella
rättigheter?” 1 800 000 kronor.
– Vi hoppas få en bättre förståelse
för hur immateriella rättigheter används och vad de har
för fördelar och eventuellt nackdelar. Men också om de
används på ett annorlunda sätt än vad vi tror. Det kan
hända att systemet behöver förändras på något sätt, till
exempel att rättsprocesser kopplade till patentintrång
kräver en översyn.

ANDREAS MADESTAM, Stockholms universitet: ”Is necessity
the mother of innovation? The
effect of financial development
and globalization on patenting.
Historical evidence from Sweden”.
1 800 000 kronor.
– Vi är dels intresserade av att förstå länken mellan finansiell utveckling och innovation, dels av hur samhälleliga
kriser kan påverka människors incitament till innovation.
Det gör vi inom ramen för svensk ekonomisk historia från
slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet.
– Det finns en mängd teoretisk litteratur som menar att
det är bra med tillgång till krediter, att det möjliggör för
människor att våga satsa på sina idéer och ökar innovationsgraden i ett samhälle. Men det finns inte lika mycket
empirisk evidens för att det faktiskt är så.

MAGNUS NILSSON, Lunds universitet: ”The role of regional anchors in
industrial growth and transformation”. 1 500 000 kronor.
– När projektet är slutfört hoppas vi
ha svar på frågan om vilken betydelse regionala ankare
har på tillväxt och förnyelse. Det finns även en förhopp-

esbri.se

bild: Vicky Matthers

forskarna
Bli mer entreprenöriell
på jobbet

ning att kunna bidra till policyn på området. I dag ges
statligt stöd för innovation och förnyelse, från exempelvis
Vinnova och Tillväxtverket. Med vår forskning vill vi bidra
till policybesluten kring hur man ska stärka ankares förmåga till förnyelse i regioner.

DOMINIC POWER, Stockholms universitet: ”Creative and
entrepreneurial edges: creativity, entrepreneurship, and
business networks on the edge and periphery of Sweden”.
1 456 000 kronor.

DAVID SJÖDIN, Luleå tekniska universitet: ”Profiting
from Artificial Intelligence: Investigating organizational
transformation, business models and capabilities”.
865 000 kronor.

bild: Privat

ALEXANDRA
WALUSZEWSKI, Uppsala
universitet: ”Italian and
Swedish food businesses
– to drive or to hinder system innovations combatting antibiotic resistance”.
1 500 000 kronor.

– Det svenska produktionssystemet representerar EU:s lägsta förbrukning av
antibiotika i djurbaserad matproduktion, och det italienska produktionssystemet förbrukar 25 gånger mer än
det svenska. Jag vill undersöka frågor som: Vilka konkreta
förändringar i sociala och materiella resurser finns bakom
den svenska systeminnovation som kompenserar för
regelbunden insats av antibiotika? Vilka förändringar
krävs för att radikalt minska antibiotikabruket i det italienska och liknande system? Vilka gagnas och vilka bär
kostnaderna?

JING XIAO, Lunds universitet: ”Acquisitions for experimentation: the impact of acquisitions of deep tech ventures on the capability creation”. 900 000 kronor.

esbri.se

bild: Privat

LARS PERSSON, Institutet för näringslivsforskning:
”Företagsformens betydelse för en hållbar strukturomvandling”. 1 800 000 kronor.

– Syftet med projektet
är att öka förståelsen för
hur uppköp av mindre
teknikbolag används av
större bolag som ett sätt
att experimentera med
ny teknologi. Bakgrunden till detta är dagens
snabba tekniska utveckling. Jätteföretag som
Google och Facebook känner stark press att förnya sig,
och köper i allt högre grad upp nyskapande företag för att
få tillgång till tekniken. Det här kommer jag och mina kollegor att studera genom en kombination av kvantitativa
och kvalitativa metoder.

EMRE YILDIZ, Mälardalens högskola: “Digital transformation: A silver bullet for Swedish firms’ growth and
internationalization?”. 1 500 000 kronor.

längre versioner av intervjuerna
finns på ESBRI.SE

Att vara entreprenöriell på jobbet kan innebära allt
från att medvetet bidra till en bättre arbetsmiljö till
att bli mer initiativrik och innovativ i sitt arbete. Vinsterna är flera. Du får ett roligare arbetsliv och känner
mer meningsfullhet och motivation på jobbet. Och
för organisationen är entreprenöriella anställda en
livsviktig faktor. Organisationer behöver vitaliseras och
komma vidare – hitta nya sätt att skapa värde för att
överleva. Och då är de här personerna centrala, menar
Martin Lackéus, Chalmers.
– Ju fler människor som blir bättre på att hjälpa
andra, desto bättre samhälle och värld får vi, säger
Martin Lackéus. [ml]

De små hjälper de
stora att bli mer
hållbara, och de stora
hjälper de små att
etablera sig och växa.
Andra Riata, KTH, har studerat hur gröna startups
inleder samarbeten med stora dagligvaruföretag.
Läs mer om avhandlingen Inter-firm relationships for
sustainability. Incumbent firms and sustainability ventures, Ica och juiceföretaget Rescued på esbri.se.

MILJONER ATT DELA UT
Jan Wallanders och Tom Hedelius
stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse stödjer samhällsvetenskaplig
forskning främst inom företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.
Stiftelserna skapades 1961 då fem
miljoner kronor avsattes, på initiativ
av Handelsbankens dåvarande vd
Tore Browaldh. 2019 hade förmögenheten vuxit till åtta miljarder kronor.
Stiftelserna delar ut forskningsmedel två gånger per år. Under 2019
beviljades 208 anslag om totalt 215
miljoner kronor. Nästa utdelning är i
december i år.

Få företag hårt drabbade
av coronakrisen
– Hälften av landets små och medelstora företag
har en oförändrad eller förbättrad omsättning. Och
bara ett av tio har drabbats väldigt hårt när det gäller
omsättning, konstaterar Jonas Fasth.
Tillsammans med kollegan Viktor Elliot, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har han undersökt pandemins påverkan på företag. För de företag
som har drabbats är det minskad efterfrågan som
orsakat den lägre omsättningen – inte sjuk personal
eller uteblivna leveranser från underleverantörer.
– Företagen har vidtagit väldigt få åtgärder, vilket
förvånar mig. Jag tror det beror på att vi inte är vana vid
kriser i Sverige. När vi hamnar i kris så vet vi inte hur vi
ska agera, säger Jonas Fasth. [ml]
Längre versioner finns på esbri.se
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Kreativa miljöer för innovation
text åse karlén

Platser och objekt, både fysiska och digitala,
kan underlätta innovationsarbete när många
aktörer är inblandade. Men det är ingen idé att
kopiera ett lyckat innovationslabb i Silicon Valley. Det funkar sällan.

objektet kan också vara mer diffust, som
en skiss eller ett namn. Huvudsaken är att det
bidrar till att konkretisera innovationsprocessen för teammedlemmarna.
– Objekten kan fungera som bro mellan
människor, men de kan också stänga ute personer som inte delar förståelsen. Det är objektens mörka sida, konstaterar Marta Caccamo.
I sin avhandling studerar hon tre typer av
innovationsmiljöer: Designstudior på företag
och lärosäten, hackathons där innovations-
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i sina studier av kreativa miljöer har Marta
Caccamo sett många goda exempel. Hon
berättar om Maison Intelligent i franska Lille,
ett samarbete mellan tre tekniska högskolor.
Tidigare arbetade de med att ta fram lösningar
för att underlätta för äldre människor i hemmet. I dag har de breddat sitt fokus till framtidens hem – för alla åldersgrupper.
– De har byggt ett litet labb som liknar en
hemmiljö. De arbetar med prototyper och
ibland kommer testpersoner till labbet och
sover till och med över där. Kopplingen till
människorna man riktar sig till är stark. Och
innovationsmiljön är centralt placerad, vilket
innebär att regionens många möbel- och elektronikföretag kan komma på besök.
Hon nämner också Indiebio, en bioteknikmiljö i San Francisco Bay Area. Den är finansierad av ett av usa:s största venture capitalbolag, och har en tydlig forskningsidentitet.
– Miljön är till för forskare, och skiljer sig
från liknande miljöer i Europa. Den innehåller

bild: Privat

vad händer när människor med olika bakgrund och kompetenser samlas för att innovera tillsammans? Hur kan arbetet underlättas
och göras effektivt? Frågorna intresserar Marta
Caccamo. Hon har lagt fram avhandlingen
Cross-boundary knowledge work in innovation: Understanding the role of space and
objects vid Internationella handelshögskolan
i Jönköping.
Caccamo har själv erfarenhet från många
olika yrkesroller. Hon har jobbat med sociala
företag, undervisat i kreativitet, coachat designer och varit anställd i ett multinationellt hissföretag. I sin forskning studerar hon hur platser och objekt påverkar innovationsprocessen.
– Prototypen är det typiska exemplet på ett
objekt som kan möjliggöra innovation. Om
två ingenjörer med olika bakgrund, exempelvis inom elektronik och mekanik, ska samarbeta finns det risk att de pratar förbi varandra.
Genom att arbeta utifrån en prototyp blir projektet tydligare och mer påtagligt. Det kan vara
bra att ha något fysiskt att peka på, säger hon.

samarbeten sker under en mycket begränsad
tid, och acceleratorer för startups.
Något exakt framgångsrecept finns tyvärr
inte. Den som vill skapa en innovativ miljö
behöver ta hänsyn till de egna förutsättningarna.
Det kan vara lockande att kopiera en lösning
från Silicon Valley, men det är sällan fruktbart.
– Jag har stött på en del naivitet: Företag
som bygger upp en innovationsmiljö bara
för att det är trendigt att ha det. Sedan blir de
missnöjda när resultaten uteblir. Men miljön
i sig kan inte skapa magi – det krävs investeringar och kontinuerligt arbete, säger Marta
Caccamo.
– Många företag som klagar på uteblivna
innovationer har missat den biten. De tror att
miljön är färdig när rummet är inrett.

Efter disputationen planerar Marta Caccamo att flytta till
Österrike, men hon kommer att fortsätta samarbeta med kollegorna på Internationella handelshögskolan i Jönköping.

labb där startupbolag kan jobba, men tavlor
på väggarna och andra artefakter kommunicerar att människorna är forskare i första hand.
Identiteten som startupgrundare kommer i
andra hand, säger Marta Caccamo.

kontakta marta.caccamo@ju.se

3

viktiga frågor för
innovationsmiljöer

1. Var befinner vi oss? Infrastrukturen bör designas
så att den kan dra nytta av de resurser som finns i
regionen.
2. Vilka är vi? Se till att innovationsmiljön adresserar
de aktörer som rör sig i innovationsmiljön – forskare, ledare, finansiärer och partners.
3. Vad ska vi göra? Projekt ändras och nya behov
uppstår. Innovationsmiljön behöver vara flexibel och
justera inriktningen ibland.

esbri.se

»Nairobi är ett Silicon Valley
för sociala entreprenörer«
text maria linde

Hur lyckas man som social entreprenör i en
värld styrd av stora organisationer? Det vet
Wenderson Raimundo De Lima, som har följt
ett svenskgrundat socialt företag i en av Nairobis kåkstäder.
mell an åren 2010 och 2013 uppmärk-

bild: Birgitta Schwartz

sammades de i tidningar som The New York
Times, Financial Times och The Economist.
De vann svenska priser och fick stöd från Sida,
Tillväxtverket och Vinnova. Svenskgrundade
Peepoople var ett av många sociala företag i
kåkstaden Kibera i Nairobi, Kenya. Företaget
sålde miljövänliga toalettpåsar till invånarna
som en del av områdets sanitetslösningar.
Påsarna innehåller ämnen som efter fyra
veckor omvandlar avföringen till gödsel.
– Peepoople sålde påsarna till befolkningen
via mikroentreprenörer som fick en del av vinsten, säger Wenderson Raimundo De Lima vid
Stockholms universitet.
Med Peepoople som case har han undersökt vilka faktorer som krävs för att sociala
entreprenörer ska vinna legitimitet i biståndsvärlden. En värld som till största delen styrs av

stora organisationer. Hans forskning visar att
det finns fyra saker som underlättar etablering
på en internationell biståndsmarknad:
1. Att inte kalla sin verksamhet för välgörenhet. I stället har man en affärsmodell kring
produkten eller tjänsten.
2. Att vara en, i sammanhanget, trovärdig
person. Peepoople grundades av äkta paret
Anders Wilhelmson, professor på kth och
Camilla Wirseen, curator och designer.
3. Att ha en stor påse pengar. För att få människor att börja använda en produkt krävs
oftast kostsamma marknadsföringsinsatser.
Man betalar människor för att bli ambassadörer för produkten, och för att få den tilltänkta
målgruppen att komma på informationsmöten.
4. Att ha ett upparbetat nätverk. Det är avgörande för att få ekonomisk stöttning av
större organisationer och lyckas ingå samarbete med större företag.
– Många sociala entreprenörer vill etablera
sig i Nairobi. Det är dit man ska om man vill
skapa sig ett nätverk. Nairobi är biståndets
Silicon Valley för sociala och humanitära

Wenderson Raimundo De Lima

innovationer, säger Wenderson Raimundo
De Lima.
Hans avhandling heter Modern Missionaries: An Ethnography of Social Entrepreneurs
and Entrepreneurial Legitimation in the
Humanitarian Field.

kontakta wenderson.raimundo.delima@sbs.su.se

Svensk välfärd får oss att
våga satsa på företagande
text maria linde

arbetslöshetsförsäkring för företagare,
föräldraförsäkring och gratis utbildning är en
del av välfärdssektorn i Sverige. De höga skatterna som välfärden bygger på har bidragit till
att vi är ett av världens mest innovativa länder.
– I Sverige har vi ett skydd som inte finns
i alla andra länder. Det gör att många vågar
satsa på innovativt entreprenörskap, säger
Paula Roth, Uppsala universitet.
Hon har studerat vilken roll riskdelning
esbri.se

spelar för entreprenörskap och innovation.
Offentlig riskdelning är den typen av samhälleligt skydd som välfärden erbjuder. Privat
riskdelning kan vara eget sparande, möjlighet till banklån eller ekonomiskt stöd från
föräldrar.
Paula Roths forskning, som bygger på data
från flera europeiska länder och usa, visar att
offentlig riskdelning är ett incitament till att
starta företag. Samtidigt räcker det inte med
en känsla av trygghet för att man ska lyckas
som entreprenör. Det krävs även andra drivkrafter.
– Höga skatter uppmuntrar entreprenörskap men kan motverka ansträngning. Och
anstränger du dig inte lyckas du heller inte

bild: Mikael Wallerstedt

Skyddet från en välfärdsstat kan uppmuntra
till entreprenörskap. Men också motverka
ansträngning. Paula Roths avhandling fokuserar på riskdelning.

Paula Roth

som entreprenör. Därför måste det, utöver
trygghetskänslan, finnas incitament att jobba
hårt – att tjäna pengar till exempel. Balansen
däremellan skapar förutsättningar för att man
ska våga satsa, säger Paula Roth.
Hennes avhandling har titeln Essays on
Inequality, Insolvency and Innovation.

kontakta paula.roth@nek.uu.se
e n t r é 3 • 2020 |
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porträttet
yvonne von friedrichs, professor och mikrobryggare med hjärtat på landsbygden:

» Jag ville förändra
vad vi lärde ut «
text anna-karin florén
bild viktor aronsson

Teorier i all ära – det är i praktiken som Yvonne
von Friedrichs har hämtat sin forskningsinspiration. Hon insåg att de teorier hon lärt sig inte
fungerade bland småföretagare på landsbygden.
– jag pluggade marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet på
1970-talet. Men teorierna som jag lärde mig
där räckte inte till för att förklara fenomen
kring småföretagandet på landsbygden, säger
Yvonne von Friedrichs, professor vid Mittuniversitetet.
Under 1980- och 1990-talen dominerade
Philip Kotlers teorier om marknadsföring. De
bygger på uppfattningen om den rationella
men okritiska konsumenten som accepterar
säljarens argument om varan eller tjänstens
värde eller nytta. I dag vet vi att konsumenter också styrs av sådant som värderingar och
trender.
– Eftersom jag gillade att åka skidor och längtade efter att resa, jobbade jag som reseledare
och skidlärare på olika skiddestinationer i
Frankrike och Nya Zeeland efter Handels.
efter några år tröttnade hon på att vara
utomlands och flyttade hem till Sverige och
Ramundberget för att jobba som skidlärare.
Inspirerad av sin blivande man som studerade
på Högskolan i Östersund, sökte hon en tjänst
där som lärare i marknadsföring. Tjänsten förde henne tillbaka till akademin, och visade sig
bjuda på nya utmaningar.
– Det förhärskande paradigmet tog inte
immateriella värden och tjänster i beaktande.
Kotlers teorier var inte helt användbara i de
sammanhang jag arbetade, med många lokala
småföretag. Det fanns nästan ingen forskning
om tjänstemarknadsföring, framför allt inte i
Sverige.
Det var sent 1980-tal, och Yvonne von Friedrichs funderade över vitsen med att undervisa om de klassiska marknadsföringsteorierna.
– Jag ville förändra vad vi lärde ut. Och mitt i
familjebildandet började jag intressera mig för
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Yvonne von Friedrichs

tjänstemarknadsföring, det som sedan utvecklades till relationsmarknadsföring. Perspektivet speglar den typ av företagande och entreprenörskap som jag har haft kontakt med.

hon började doktorera med lokala företag
som empiri. Företagen i Åre arbetade tillsammans, samtidigt som de var konkurrenter.
Här kunde hon få ihop sin erfarenhet från
resebranschen med ekonomiämnet. Turis-

terna hade avgörande betydelse för företagen
i regionen.
– Arbetet förde in mig på lokal och regional
utveckling, och entreprenörskapets och företagandes betydelse i en lokal kontext. Både
offentlig och privat sektor bidrar till det sociala
sammanhanget. Den geografiska miljön har
också betydelse för företagarnas möjligheter
och hinder, säger von Friedrichs.
– Jag lärde mig så småningom att det fanns
esbri.se

Den geografiska miljön har betydelse
för företagarnas möjligheter och hinder

något som kallades samhällsentreprenörskap.
Under sin karriär har Yvonne von Friedrichs varit anställd vid Mittuniversitetet och
Handelshögskolan i Umeå, gästprofessor vid
Högskolan Väst i Trollhättan samt docent II
vid nuvarande Nord University i Norge. Hon
samarbetar gärna både nationellt och internationellt, och har haft projektsamarbeten med
partners i bland annat Italien, Spanien, Belgien, Polen, Frankrike, Rumänien, Bulgarien,
England och Irland.
– Hela Europa har likartade problem. Landsbygdsfrågorna finns med på den politiska
agendan men får inte tillräckligt genomslag i
praktiken. Urbaniseringen gör att många glesbygdskommuner har fullt upp med att få ihop
finansieringen av grundläggande välfärdstjänster.

hon tycker att det är en större utmaning
att driva entreprenörskapsfrågorna utifrån
policyperspektiv i dag än när hon inledde sin
akademiska karriär, på grund av bristande ekonomiska förutsättningar i många glesbygdskommuner. Samtidigt väljer fler invånare på
landsbygden att själva driva samhällsservice
som skolor och vårdcentraler, ibland som
ideella föreningar eller medborgarkooperativ.
Det visar ett forskningsprojekt om samhällsentreprenörskap som von Friedrichs har arbetat med.
– Sådana lösningar uppkommer när offentlig
sektor drar sig tillbaka. Många vill bidra till en
bättre lokal miljö. Att man trivs och tycker att
barnen har bra uppväxtförhållanden är viktiga
drivkrafter för företagande, säger hon.
Men kulturella aspekter kan ibland sätta
käppar i hjulet för samhällentreprenörskapet.
– De gamla föreställningarna från 1970-talet
om entreprenören som försöker sko sig på
andra, ligger fortfarande nära till hands hos
många. Samtidigt är samhällsentreprenörerna
beroende av kommuner och andra offentliga
organisationers stöd och medfinansiering. Det
gör att uthålligheten på de här lösningarna
varierar.
Här skulle företagsstöden kunna göra en
större insats, menar Yvonne von Friedrichs.
– Många företagsfrämjande organisationer
har bristfällig kunskap om annat än traditionellt vinstdrivande företagande. Det gäller även
kommunernas näringslivsstöd.
Det är problematiskt, anser hon, att huvudesbri.se

männen ställer krav på att företagsstöden ska
generera ekonomiska värden i traditionell
mening; i form av ökad omsättning eller fler
arbetstillfällen. Samhällsentreprenörernas
värde och bidrag är svårare att mäta med konventionella metoder.
Frågorna ryms inom ett av von Friedrichs
senaste forskningsprojekt som utmynnade i
antologin Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. Den handlar om
samhällsentreprenörskap i Nordens gröna
bälte; Västernorrland, Jämtland och Trøndelag.
Indirekt har Yvonne von Friedrichs själv
haft möjlighet att påverka politiken i en riktning som ska gynna småföretagandet, som en
av ledamöterna i Regelrådet. Det kom till som
en remissinstans 2008 när regeringen inledde
ett arbete för att förenkla regelverken för företagande.
– Regelrådet har en intressant uppgift. Vi har
jobbat med frågor som rör allt från fiskekvoter
till kemikalier, och telekombranschen. Frågor
kommer från alla departement och uppdraget
har varit väldigt allmänbildande. Det har känts
viktigt att kunna bidra med det entreprenörskapsperspektiv som jag representerar.
Efter fyra och ett halvt år i Regelrådet har
von Friedrichs valt att lämna uppdraget. Men
hon tror att rådet kommer att behöva ta in fler
perspektiv än de rent ekonomiska i sitt arbete
– som miljö, sociala sammanhang och integration.

nu väntar nya projekt runt hörnet. Återigen
har Yvonne von Friedrichs använt ett privat
intresse som empiri för ett forskningsprojekt.
– Mikrobryggerier är en bransch som har
exploderat under senare år. I början av september inledde vi en studie om deras betydelse för
lokal utveckling. Vi bygger arbetet på en enkät
som skickades till alla mikrobryggerier i Sverige
och Norge i våras, nu fortsätter vi med fördjupande intervjuer.
Sitt eget öl brygger hon tillsammans med
tre andra personer i bryggeriet Borgmästaren,
i en källarlokal på Strandgatan i Östersund.
Den första ölen från Borgmästaren hälldes
upp redan 2016. Sedan dess har Yvonne von
Friedrichs varit med och tagit fram en bred
repertoar av överjästa öl som ipa, apa, Stout,
Blonde och Porter.

mer av yvonne
The role of business advisers in supporting social entrepreneurship. Social Enterprise Journal, kommande
(tillsammans med Cecilia Dalborg).
Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande
i Norden. Embla Forlag, 2019 (redaktör tillsammans
med Gjermund Wollan).
Social Entrepreneurship in Rural Areas– A Sports Club’s
Mobilization of People, Money and Social Capital.
International Journal of Entrepreneurship and Small
Business, nr 2, vol 29, 2016 (tillsammans med Olof
Wahlberg).
Social Entrepreneurship as Collaborative Processes in
Rural Sweden (tillsammans med Anders Lundström).
I Social Entrepreneurship and Social Enterprises: Nordic
Perspectives. Routledge, 2016.
Företagande på lika villkor? Kartläggning av företagsfrämjande aktörers attityd, strategier och operativa
arbete avseende jämställt företagande i Västernorrlands län. Forskningsrapport, Winnet Västernorrland,
2014 (tillsammans med Elisabeth Sundin).
Kvinnors företag och företagande kvinnor – Tillväxtentreprenörer i Skandinavien. Akademika forlag, 2013
(redaktör tillsammans med Øystein Rennemo).

mer om yvonne
Bakgrund Yvonne von Friedrichs har under sin karriär haft en rad olika roller, bland annat på Högskolan
Väst, Nord University och Handelshögskolan vid Umeå
universitet. Hon är docent i företagsekonomi och i
turismvetenskap, och sedan sju år tillbaka professor
i entreprenörskap på Mittuniversitetet. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2001, avhandlingen
har titeln Destinationsmarknadsföring – En studie av
turism ur ett producentperspektiv.
Fritid Sportar, åker skidor på längden och utför, cyklar
med landsvägscykel, paddlar kajak, läser deckare –
massor av deckare! Rekommenderar Där kräftorna
sjunger av Delia Owens. Brygger överjästa öl i bryggeriet Borgmästaren. Hon delar sin tid mellan Östersund,
Västkusten och Stockholm, och umgås med gärna
sin familj.

kontakta yvonne.vonfriedrichs@miun.se
e n t r é 3 • 2020 |
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Bättre policy kan stötta
ﬂyktingars företagande
text åse karlén

De senaste åren har många satsningar sjösatts
i syfte att stimulera flyktingars entreprenörskap. Potentialen är stor, men mer kunskap
behövs för att skapa välriktade policyer.
solomon akele abebe och Craig Mitchell
är verksamma vid Sten K Johnson Centre for
Entrepreneurship, Lunds universitet. De häpnade över mängden starta eget-kurser som
erbjöds flyktingar som landade i Sverige för
några år sedan.
– Av någon anledning drog policymakare
slutsatsen att alla människor från Mellanöstern har en naturlig fallenhet för företagande, säger Craig Mitchell.
– Logiken verkade vara att den som har tagit
en risk – som att fly från sitt hemland – också
borde vara beredd att ta risker som entreprenör, säger Solomon Akele Abebe.
När de själva fick chansen att hålla i en starta eget-kurs för 20 flyktingar, såg de det som
ett tillfälle att lära sig mer om ett intressant
forskningsämne.
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– Under den första lektionen frågade jag:
”Vilka vill bli entreprenörer?” Ingen räckte upp
handen. Vi började diskutera, och då sa flera
att de kunde tänka sig en karriär som entreprenör om det var den enda utvägen. Men
egentligen ville de hellre arbeta med det som
de redan kunde, säger Craig Mitchell.
Bland kursdeltagarna fanns utbildade och
erfarna yrkesmänniskor, exempelvis en konstnär, en chefskonditor som hade arbetat på en
restaurang med Michelinstjärna, och en marknadsförare som hade jobbat på Porsche.
– Det fanns så mycket humankapital i det
där klassrummet, men förväntningen var att
de skulle starta varsin liten livsmedelsbutik.
Jag förstår att de tog illa upp, fortsätter han.
– Policyinitiativen är designade för att inkludera människor. Men med en mer kritisk blick
kan man hävda att det handlar om att skapa
en ny, tjänande klass. Flyktingar uppmuntras
att starta små företag som ska städa, tvätta och
laga mat åt andra. Det finner jag djupt problematiskt – och det har inte särskilt mycket med

integration att göra, säger Craig Mitchell.
Beviljade forskningsmedel från Familjen
Kamprads stiftelse och ett samarbete med kollegor i Österrike, ledde till starten av ett nytt
forskningsprogram på Sten K Johnson Centre
for Entrepreneurship. Datainsamlingen är i
full gång, via både kvalitativa och kvantitativa
metoder.

hur bär man sig åt som nyanländ om man
vill starta företag? Vilka problem stöter man
på? Frågorna är många och angelägna. För att
kunna ställa dem måste man först få tag på rätt
personer. Sverige och Österrike är de länder i
Europa som har tagit emot flest flyktingar per
capita i den senaste flyktingvågen. Men det
betyder inte att man som forskare kan begära ut kontaktuppgifter till flyktingar ur något
register. Facebookannonser blev lösningen.
– En fascinerande sak med Facebook är att
man kan hitta demografiska grupper baserat
på deras beteende i appen. Vi lyckades identifiera en grupp människor som matchade
esbri.se

extremt bra med det totala antalet flyktingar
som kommit till Sverige och Österrike sedan
2015, säger Solomon Akele Abebe.
Forskarna hittade också respondenter via
influerare, organisationer som Röda korset,
samt affischer som sattes upp på stadsbibliotek
och språkcaféer. 2019 skickades en enkät ut till
nästan 2 400 flyktingar i Sverige och Österrike.
Uppföljningar kommer att göras flera gånger
under två års tid.

esbri.se

Hans Landström

stofil som jag. Jag har varit med sedan pappersenkäter skickades ut med bifogat svarskuvert,
skrattar han.
Forskningen om flyktingars entreprenörskap har stark policyrelevans. Människor som
kommer till Sverige är en resurs, betonar Landström. Det är viktigt att ta vara på varje människas kunskap och potential, oavsett om hen
är en blivande entreprenör eller inte. I förlängningen kan det också öka integrationen.
Även om forskningsresultaten än så länge är
preliminära, ser Solomon Akele Abebe redan
implikationer för policymakare:
– Bygg nätverk runt nyanlända. Förenkla
lagar och regler. Och hjälp nyanlända att förstå
hur lokala, regionala och nationella marknader
fungerar.
– Människor som har erfarenhet från entreprenörskap i hemlandet är mer troliga att
starta företag i sitt nya land. Rikta entreprenörskapspolicyer mot dem.

Caroline Wigren-Kristoferson, Sten K
Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds
universitet, har under två år varit Helsingborgs
stads egen inhouseforskare. På nära håll har
hon följt kommunens innovationsarbete. Bland
annat produktinnovationen Laiban, en robot
som svarar på förskolebarns återkommande
frågor
– En pedagog i förskolan upplevde att barn
ställer många återkommande frågor: Vad blir
det för mat? Vem hämtar mig? Frågor en robot
skulle kunna svara på. Laiban har blivit ett
verktyg för att utforska hur AI kan användas,
säger Caroline Wigren-Kristoferson.
Hon poängterar vikten av att förstå behoven
som finns i verksamheten. Och att inte ha för
bråttom.
– I dag är det så eftersträvansvärt att vara
innovativ och entreprenöriell att man lätt
missar att skilja på kontexter och anpassa sig
efter den rådande situationen. [ml]
Läs mer på esbri.se

kontakta
craig.mitchell@fek.lu.se
solomon_akele.abebe@fek.lu.se
hans.landstrom@fek.lu.se

en längre version av artikeln
finns på ESBRI.SE

Mer om projektet
Forskningsprojektet ”Refugee Entrepreneurship: The Characteristics, Conditions and Scope
of Entrepreneurship among Refugees” är ett
samarbete mellan Sten K Johnson Centre for
Entrepreneurship vid Lunds universitet och
IFI Institute for Innovation Management vid
Johannes Kepler University Linz i Österrike. Den
svenska delen av projektet har stöttats med
3,4 miljoner kronor från Familjen Kamprads
stiftelse. Forskare i projektet är Craig Mitchell,
Solomon Akele Abebe, Hans Landström,
Matthias Fink, Johannes Gartner och Daniela
Maresch. Forskningsassistenten Ehsan Kilani
har bland annat ansvarat för den kvalitativa
delen av den svenska datainsamlingen.
Läs mer på entrepreneur.lu.se

bild: Håkan Röjder

parallellt med den longitudinella, kvantitativa studien genomförs också en kvalitativ
studie där flyktingar som redan har etablerat
sig som entreprenörer djupintervjuas. För
detta projekt har forskningsassistenten Ehsan
Kilanis arbete varit avgörande. Hon har själv
flyktingbakgrund, och har via olika sociala
nätverk hittat de 17 entreprenörer som ingår i
studien.
– Ehsans kunskap och kompetens fick entreprenörerna att dela med sig av sina erfarenheter. Vi hade aldrig fått fram så rika data utan
henne, säger Craig Mitchell.
Bland de intervjuade finns en man som började med att ställa sig på en parkeringsplats i
Kävlinge för att få en bild av kundunderlaget.
Sedan vände han sig till kommunen för att få
mer information. Hans undersökningar ledde
till att han startade en liten, lokal butik. Genom
att driva den lärde han sig det svenska skattesystemet och hur man kan jobba med leverantörer.
– Nu köper han upp butiker i Lund och Malmö. Han har investerat mycket energi för att
få den kunskap han behöver för att bedriva ett
möjlighetsorienterat entreprenörskap, konstaterar Solomon Akele Abebe.
Entreprenörerna som intervjuats driver alla
möjliga typer av företag: ostbutik, reklambyrå,
tryckeri och halalslakteri. Där finns en bröllopskoordinator, en privatlärare och en researrangör som riktar sig till syrier som vill se mer
av sitt nya hemland Sverige. Några har tidigare
erfarenhet av entreprenörskap, medan andra
har identifierat en möjlighet i Sverige och agerat på den.
Professor Hans Landström är handledare
för Craig Mitchells och Solomon Akele Abebes
pågående avhandlingsarbeten. Han tycker att
studierna väcker intressanta frågeställningar.
– Metodmässigt är det här jättespännande.
Ta bara en sådan sak som att vi använder Facebook och andra sociala medier för att skicka ut
enkäter! Det är ju helt otroligt för en gammal

bild: David Lundin

Craig Mitchell

bild: Lasse Strandberg

bild: Christian Andersson/Apelöga

bild: Johan Persson

Solomon Akele Abebe

Spännande innovationsarbete i Helsingborg

Nyttan av entreprenörskapsutbildning studeras
I en nypublicerad artikel kartlägger Diamanto
Politis och hennes forskarkollegor hur den
internationella forskningen om pedagogik
kopplad till entreprenörskapsundervisning
har utvecklats 1995–2018.
– Fältet har expanderat kraftigt. 1995 publicerades fem artiklar i ämnet, 2018 var vi uppe
i ett 30-tal, säger professor Diamanto Politis,
Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship,
Lunds universitet.
Hon ser ett tema som fått fäste i artiklar
den senaste tiden.
– Det handlar om nyttan av entreprenörskapsprogram, på regional och individuell
nivå. Det finns ett starkt behov av att mäta
utbildningens utfall och forskare försöker hitta
ramverk för detta. [åk]
Läs mer på esbri.se
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100 Kampradmiljoner till Norrlandsnavet
text maria linde

Luleå tekniska universitet har fått 100 miljoner
kronor från Familjen Kamprads stiftelse för att
stärka norrländska företag.
många företag i ett flertal branscher står

bild: Lukas Andersson

inför utmaningar kopplade till bland annat
digitalisering, globalisering och kompetensförsörjning. Norrlandsnavet vid Luleå tekniska
universitet, finansierat av Familjen Kamprads
stiftelse, ska under åtta år bedriva forskning
kopplad till företagsutveckling i Norrland.
– Vi ska bedriva multidisciplinär forskning.
Forskare från olika ämnesområden, som teknik, samhällsbyggande, innovation, ekonomi
och miljö ska hitta synergier, säger forskningsledare Vinit Parida.
Den enklaste vägen för ett universitet att
nå ut med sin forskningskompetens brukar
vara att leverera färdiga koncept som aktörer
kan ansluta sig till. I Norrlandsnavet ska man
vända på steken – företagens behov ska styra
universitetets utbud av utbildningar och forskningsinsatser.
Målet med satsningen är att upprätta ett
nära samarbete med små och medelstora företag för att öka innovation, tillväxt och social
utveckling i regionen.
– Vi ska jobba tillsammans med några av
världens ledande forskare på området innovation och entreprenörskap, bland annat profes-

Professor Vinit Parida leder forskningen inom Norrlandsnavet.

sor Dean Shepherd, University of Notre Dame,
usa. De kommer att vara kopplade till centrets
aktiviteter på olika vis, säger Vinit Parida.
Vinit Parida är glad och stolt över uppdraget
och förtroendet som de har fått. Han ser det
som ett erkännande av Luleå tekniska universitets forskning inom innovation och entreprenörskap. Samtidigt innebär det en viss press.
– Det är ett prestigefullt uppdrag och jag
känner en press att det ska bli succé när
Kamprad har gett så mycket pengar till forskning, säger han.
Lena Fritzén, verkställande ledamot för
Familjen Kamprads stiftelse förklarar varför
man satsar på Norrlandsnavet.

– Ingvar Kamprad ville att hela vårt land
ska leva. Nu skapar vi förutsättningar för fler
norrländska företag att överleva och utvecklas.
Norrlandsnavet ska lyssna på företagens behov
och utforma utbildnings- och forskningsinsatser utifrån dem. Det är en satsning som på sikt
ska komma många människor i regionen till
del, säger hon.

kontakta vinit.parida@ltu.se
längre artiklar om satsningen
finns på ESBRI.SE

Entreprenöriell erfarenhet ger lägre lön
text maria linde

De som lämnar eget företagande för en anställning kan räkna med sämre lön än sina kollegor
– trots att de ofta är mer produktiva. Hur är det
möjligt?
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bild: Patrik Svedberg

många tar en anställning efter att ha drivit företag en tid. Emma Lappi, Internationella
handelshögskolan i Jönköping, har studerat
löneutvecklingen för dem som tidigare har
varit entreprenörer. Hon ser stora ojämlikheter
på arbetsmarknaden.
– Tidigare entreprenörer tjänar betydligt
sämre än sina kollegor som ”bara” har varit
anställda. Och det tar lång tid att komma ikapp
med lönen, säger hon.
Lappis forskning visar att efter sju år som
anställd har högutbildade före detta entreprenörer fortfarande en betydligt sämre lön än
sina kollegor. Lågutbildade före detta entreprenörer har lättare att komma ikapp med lönen.

Emma Lappi har lagt fram avhandlingen Post-entrepreneurship Productivity.

Efter fem år är skillnaden borta.
Den lägre lönen hänger inte ihop med att
man skulle utföra ett sämre jobb än sina kollegor.

– Min forskning visar att tidigare entreprenörer är lika produktiva som andra anställda,
och till och med mer produktiva än dem som
tidigare varit arbetslösa, säger Emma Lappi.
Tidigare forskning visar dessutom att entreprenörer är mer innovativa samt har ett starkt
humankapital och kunskaper som är värdefulla
vid en anställning.
Emma Lappi menar att det finns två tänkbara förklaringar till löneskillnaderna. Dels kan
det bero på diskriminering från arbetsgivarens
sida – att man ser de tidigare entreprenörerna
som annorlunda, och kanske till och med räknar med att de kommer återgå till företagandet. Löneskillnaderna kan också bero på att de
tidigare entreprenörerna kan tänka sig en lägre
lön än andra.
– De har kanske hamnat i en livssituation
där de prioriterar trygghet framför lön och är
därmed inte lika hårda förhandlare som andra.

kontakta emma.lappi@ju.se
esbri.se

esbrinytt

Webbinarier lockar storpublik
text maria linde

Intresset för forskning om entreprenörskap,
innovation och småföretagande är stort. Esbris
webbinarier har lockat storpublik under året.
i skrivande stund har fyra Estrad:webbinarium genomförts efter att coronaviruset slog
till, och intresset har varit stort.
– Anmälningarna rasar in snabbt, säger
Helene Thorgrimsson, projektledare på Esbri.
Före sommarledigheterna fick Esbris publik
träffa spännande forskare som till exempel
Linus Dahlander, e s m t Berlin, Tyskland,
Martin Wallin, Chalmers, Saras Sarasvathy,
University of Virginia, usa, och Henrik Berglund, Chalmers. I september gästades vi av
Susanne Arvidsson, Lunds universitet, Martin
Henning, Göteborgs universitet och Per Kristensson, Karlstads universitet. De föreläste på
temat ”Coronomin och dess effekter på entreprenörskap och innovation”.
Ytterligare två webbinarier har genomförts
när du läser det här. Under det ena berättade
Erkko Autio, Imperial College, Storbritannien,
om entreprenöriella ekosystem – ett hett
ämne. Jennie Björk, kth och Johan Frishammar, Luleå tekniska universitet, delade med sig
av hur mätning av innovation gör att innovation verkligen blir av.
– Det är otroligt roligt att vi når ut till så
många som är intresserade av entreprenörskap och innovation. Vi har numera deltagare
från jordens alla hörn – från Vuollerim i Norrbotten till Vancouver i Kanada. De har också
befunnit sig i hela Norden och en stor del av
Europa.
Under webbinarierna har publiken fått möjlighet att ställa frågor till föreläsarna, en funktion som har använts flitigt.

Saras Sarasvathy, Henrik Berglund, Susanne Arvidsson och Per Kristensson är några av de många forskare som har föreläst på
Estrad under 2020. De går att se i repris på Esbris webb-tv.

– Möjligheten till interaktion har passat vår
publik bra.
En av de främsta fördelarna med digitala
föreläsningar är att Esbri med relativt kort
varsel kan få internationella toppforskare att
föreläsa.
– I stället för att göra tidskrävande och dyra
flygresor till Sverige, viger de nu 1,5 timme för
att nå ut till hundratals intresserade. Det bådar
gott för alla Esbri-anhängare.
De som uppskattar fysiska träffar och alla
fördelar det för med sig, kan vara lugna.
– Det finns ett värde i att nätverka med
andra entreprenörskapsintresserade. Därför

Rekordstort intresse för uppsatstävling
Intresset för den årliga uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt har ökat stort de
senaste åren. Men aldrig förr har tävlingen lockat så många studenter att
skicka in sina uppsatser som i år. 2020 slår tävlingen rekord – med 111 inkomna bidrag. Vinnare i tävlingen delar på 90 000 kronor i resestipendier. Det är
en rejäl höjning av prissumman jämfört med tidigare. Resultatet presenteras i slutet av året i samband med prisutdelningen. Tävlingen arrangeras av
Esbri och Vinnova och syftar till att uppmuntra studenter att skriva uppsatser om innovation, kommersialisering eller nyttiggörande. [ml]
Läs mer på innovationsuppsats.se

esbri.se

kommer vi fortsätta att erbjuda det i någon
form när det blir möjligt framöver, säger Helene Thorgrimsson.
Till dess blir det fler webbinarier. I november och december kommer de bland annat att
handla om äldres entreprenörskap som är en
underskattad kraft i samhället, och regeringens kommande forskningspolitiska proposition.

kontakta helene.thorgrimsson@esbri.se
Mer info om kommande och genomförda webbinarier finns på esbri.se

Dags att träna gymnasieelever inför utmaning
16–22 november är det dags för Deca Idea Challenge
Sverige. Det är en tävling som stimulerar gymnasieelevers kreativitet, samarbete och kommunikation
– förmågor som krävs för att bli en riktigt bra innovatör. Redan nu går det att ladda ner övningar för att
träna eleverna i dessa kunskaper. Passa på att lägga
in en övning i veckan redan nu! [ml]
Övningarna finns på decaideachallenge.se
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personnytt
josef taalbi, cristina chaminade,
astrid kander, sara torregrosahetland och frank van der most,
Lunds universitet, forskar om svenska
innovationer under olika tidsperioder. Vinnova har beviljat dem 20,5 miljoner kronor
för en femårsperiod då forskarna ska fortsätta att utveckla databasen Swinno.

christian sandström, tidigare på
Chalmers, är sedan augusti 2020 biträdande professor i digital business på Internationella handelshögskolan i Jönköping.
Han är också verksam vid Ratio.
Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet har tillsatt två
nya postdoktjänster. ioana igna kommer
att forska om Sveriges position i globala
värdekedjor. paola raffaelli intresserar
sig för gräsrotsfinansiering och socialt
entreprenörskap.
ifn, Institutet för näringslivsforskning,
har utsett en ny vd: fredrik sjöholm .
Han tillträder 1 november 2020. Nuvarande vd, magnus henrekson , kommer att
fortsätta vara verksam som forskare vid
ifn. Henrekson har även valts till ordförande för Nationalekonomiska föreningen.

eloïse germain-alamartine är en av
fem mottagare av Mälardalsrådets stipendium om totalt 50 000 kronor. Vi skrev om
hennes avhandling på esbri.se i våras.
roberto verganti, professor på Handelshögskolan i Stockholm, är sedan juni
2020 också verksam på Harvard Business
School. Där ansvarar han för kursen Integrated Design.
Arbetsmiljöhögskolan har utsett gisela
bäcklanders avhandling till en av Sveriges två bästa inom arbetsliv och arbetsmiljö 2019. Vi skrev om den i Entré nr 4, 2019.

alexandre sukhov, Karlstads universitet, har utsetts till årets imit-stipendiat
och tilldelas 25 000 kronor. Vi skrev om
hans avhandling i Entré nr 1, 2020.
I Almis forskningsråd ingår en rad
namnkunniga forskare inom entreprenörskap och innovation. Som nya ledamöter
har malin malmström, karl wennberg och anders kärnä valts in.

kaj storbacka, sedan tidigare på University of Auckland Business School, Nya
Zeeland, har utsetts till Hanken Foundation Professor i Finland. Det nya jobbet är
på deltid fram till 2023.
Tipsa entre@esbri.se
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boktips
titel Digital Disruptive
Innovation
redaktör Joe Tidd
förlag World Scientific
isbn 978-1-78634-759-6

I Digital Disruptive Innovation diskuteras
strategier, affärsmodeller och plattformar
kopplade till digital teknik. Flera av bokens
kapitel är skrivna av svenska forskare. Siri
Jagstedt och Magnus Persson har gjort en
fallstudie av ett företag inom transportsektorn. De belyser företagets utmaningar med
att kundanpassa sina produkter och tjänster.
I ett annat kapitel beskriver Björn Remneland-Wikhamn, Jan Ljungberg, Magnus Bergquist och Jonas Kuschel öppna innovationsprocesser kopplade till Iphone och Android.
Christofer Laurells och Christian Sandströms
bidrag till boken handlar om Uber – bygger
företaget på teknisk innovation, eller snarare
institutionell förändring? Författarna har
analyserat vad kunderna har skrivit om Uber
i sociala medier. De konstaterar att företaget
främst ses som resultatet av institutionell
innovation. Redaktör är Joe Tidd. [åk]

titel Open Innovation Results
– Going Beyond the Hype and
Getting Down to Business
författare Henry Chesbrough
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-884190-6

Henry Chesbrough, nestor inom forskningsfältet öppen innovation, fokuserar i
sin senaste bok på arbetet som tar vid efter
hajpen. Att bara generera ny teknik är inte
tillräckligt, argumenterar han. Den måste få
bred spridning och användning innan dess
fulla värde kan realiseras. På samma sätt är
det med öppen innovation: Resultatet kan
inte stanna på fou-avdelningen. Innovationen måste delas mellan organisatoriska silos
och nå marknaden. För att det ska ske krävs
investeringar i tid, pengar och människor.
Dessutom kan man inte se innovation som
en lyxvara man bara unnar sig i goda tider.
Kontinuitet behövs även under nedgångar.
I Open Innovation Results diskuteras innovationspraktiker som lean startup och inkubatorer, inom sektorer som it, telefoni och
läkemedel. Författaren delar med sig av erfarenheter från usa, Kina och Europa. [åk]

Systemiskt synsätt
främjar innovation
För många forskare är skillnaden mellan
”entreprenöriella ekosystem” och ”innovationssystem” milsvid, för praktiker ter sig
begreppen snarare som två ord för samma sak.
Frågan är hur de kan bidra till regional tillväxt.
I Entrepreneurial Ecosystems meet Innovation Systems: Synergies, Policy Lessons and
Overlooked Dimensions analyserar författarna
vad som ingår i ”entreprenöriella ekosystem”
respektive ”innovationssystem”, och hur vi kan
kombinera koncepten för att öka förståelsen
av regional, ekonomisk utveckling.
Redaktörerna Alexandra Tsvetkova, Jana
Schmutzler och Rhiannon Pugh konstaterar
i introduktionskapitlet att olika typer av systemiska ramverk har funnits länge. De vinner
popularitet, både hos forskare och policymakare, eftersom de kan förklara komplexa
mekanismer som ligger till grund för ekonomisk tillväxt.
I boken har redaktörerna samlat bidrag från
26 sydamerikanska och europeiska forskare.
Kapitlen kretsar bland annat kring frågeställ-

ningar som rör socialt företagande, immaterialrättigheter, entreprenörskapskultur, och
brain drain som en följd av nationella konflikter. Exempel hämtas från Brasilien och Colombia, men också från Sverige.
Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitias bidrag
handlar om svenskt, kunskapsintensivt entreprenörskap. Han tar avstamp i den så kallade
svenska paradoxen, som innebär att satsningar på forskning och utveckling inte har
gett den stora innovationsboost som vi hade
hoppats. Zabala-Iturriagagoitia menar att vi
bör anamma en holistisk syn på innovation,
och inkludera både utbud och efterfrågan.
Offentlig upphandling kan vara ett effektivt
verktyg för att främja innovation.
Boken har isbn 978-1-78990-117-7 och har
getts ut av Edward Elgar. [åk]
esbri.se

titel Advances in Crowdfunding – Research and Practice
redaktörer Rotem Shneor,
Liang Zhao & Bjørn-Tore Flåten
förlag Palgrave Macmillan
isbn 978-3-030-46308-3

titel Sustainable Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystems. Frontiers in European
Entrepreneurship Research
redaktörer Eddy Laveren,
Robert Blackburn, Cyrine
Ben-Hafaïedh & Cristina
Díaz-García
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-83910-968-3

Hur skapar vi förutsättningar för ett mer
hållbart entreprenörskap? Frågan är brännande och av kapitlen i Sustainable Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystems att
döma, är vi i Norden de forskningsmässiga
svaren på spåren. Nästan hälften av författarna är verksamma vid finländska respektive
svenska lärosäten. I bokens första del diskuteras småföretags roll i en cirkulär ekonomi,
gröna innovationer inom livsmedelssektorn,
och känslornas roll som etisk kompass i
strategiska beslut. Den andra delen handlar
om entreprenöriella ekosystem kopplade
till universitet respektive jordbruksstöd. I
den tredje och sista delen riktas blicken mot
faktorer som påverkar enskilda individer, och
exempelvis stimulerar anställda att bli mer
entreprenöriella. Redaktörer är Eddy Laveren,
Robert Blackburn, Cyrine Ben-Hafaïedh och
Cristina Díaz-García. [åk]

Crowdfunding, gräsrotsfinansiering, växte
stort efter finanskrisen 2008 när bankers
utlåning till företag minskade. Sedan dess
har det funnits ett utbrett intresse att forska
på den nydanande finansieringsformen.
I antologin Advances in Crowdfunding
– Research and Practice har redaktörerna
Rotem Shneor, Liang Zhao och Bjørn-Tore
Flåten samlat delar av den senaste forskningen på området. Den går bland annat
igenom crowdfundingens egenskaper,
tänkbara affärsmodeller, användarrelationer
och beteendemönster. Norske redaktören
Bjørn-Tore Flåten är medförfattare till ett
kapitel om utbildning. Flåten och hans kollegor menar att det behövs utbildning i större
utsträckning, för att de som är delaktiga i
crowdfundingskampanjer ska ha möjlighet
att agera på ett ansvarsfullt sätt. Boken har
gjorts tillgänglig via open access. [ml]

titel The Technologized
Investor: Innovation through
Reorientation
författare Ashby H B Monk
& Dane Rook
förlag Stanford
University Press
isbn 978-1503608696

Institutionella investerare. Så kallas banker,
pensionsfonder, försäkringsbolag och större
företag som investerar i arbetet med att lösa
några av samhällets största utmaningar.
Klimatförändringar, skenande inkomstklyftor och demografiska utmaningar med en
åldrande befolkning är några av dessa utmaningar. Boken The Technologized Investor:
Innovation through Reorientation vänder sig
till finanschefer på de här ”institutionerna”.
Den är en praktisk guide i hur de vid långsiktiga investeringar kan omorientera sina strategier och organisationer kring avancerad
teknik. Förutom den tekniska biten, får läsaren lära sig mer om trender inom avancerad
teknik. Öppenhet och enkelhet är ledstjärnorna. Boken handlar också om vikten av att
ha rätt typ av inlärningskultur för att främja
innovation. Författare är Ashby Monk och
Dane Rook. [ml]

Fler boktips hittar du på esbri.se/boktips

Mindre företag har
exportpotential
Statens insatser för att främja export i svenska små
och medelstora företag har positiva effekter. Det
visar en utvärdering gjord av Tillväxtanalys. Utmaningen är att identifiera företag med potential, och
nå fram till dem med insatserna.
– De som faktiskt tar klivet ut på världsmarknaden
växer snabbare jämfört med de företag i samma
bransch som väljer att stanna kvar på hemmamarknaden, säger Tillväxtanalys generaldirektör Sverker
Härd i ett pressmeddelande.
Utvärderingens resultat presenteras i Fungerar
exportfrämjandet? Motiv, aktörer och effekter (Rapport 2020:5). [åk]

Många uppfinnare har forskarutbildning
Vem blir forskare i Sverige och vad spelar det för roll? Det är titeln på en rapport skriven av
John Källström, Copenhagen Business School, utgiven av Entreprenörskapsforum (2020).
Han har studerat forskarutbildade svenskar, deras bakgrund och karriärvägar, och visar att
de har stor sannolikhet att bli uppfinnare och innovatörer. Därför bör vi öka investeringarna
i forskarutbildningar inom teknik- och naturämnen, och även bli bättre på att inkludera
underrepresenterade grupper, menar Källström. Rapporten pekar också på vikten av förebilder när unga människor gör sina utbildnings- och yrkesval. [åk]
Ladda ner rapporten på entreprenorskapsforum.se

Ladda ner rapporten på tillvaxtanalys.se
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»Entreprenörskap är att våga
ta steget ut i det okända «
Kenneth Howery är USA:s ambassadör i Sverige sedan november 2019. Som entreprenör och medgrundare till Paypal samt många år som investerare, har han ett stort intresse och engagemang för
entreprenörer. Följ honom på Twitter (@USAmbSweden) och Instagram (@usambsweden).
det här året har inneburit en utmaning för
oss alla, inte minst för alla de som har försökt
bryta ny mark och omsätta sina idéer i ett eget
företag. Med andra ord: entreprenörer.
Jag började min karriär som entreprenör,
ett val som ofta innebär en lite krokigare väg.
Efter min examen från Stanford började jag
inte på ett stort, etablerat företag, utan arbetade i stället för ett nystartat investeringsbolag tillsammans med en vän från universitetet,
Peter Thiel. Vårt kontor var i en tidigare städskrubb utan fönster. Det var så litet att varje
gång Peter kom eller gick var jag tvungen att
dra in min stol så att han kunde komma ut.
Inte hade jag kunnat ana att den här städskrubben skulle vara startpunkten för min
största framgång hittills: Att tillsammans med
Max Levchin, Peter Thiel, Elon Musk, Luke
Nosek, Yu Pan och Russel Simmons vara med
och grunda Paypal. Arbetet med Paypal lärde
mig att framgång kräver två saker: Att se möjligheter där andra inte gör det, och att våga ta
steget ut i det okända.

som är effektivare än videosamtal, eller att se
nya möjligheter att göra konferenser online
med fördjupande virtuell verklighet. Många i
usa och Sverige arbetar hårt med att lära sig
mer om coronaviruset för att kunna utveckla
ett säkert och effektivt vaccin eller behandling.
De duckar inte för detta nya hot utan söker en
lösning.

usa och sverige handlar i dag varor och

bild: U.S. Embassy in Sweden

tjänster för 25 miljarder dollar årligen. Vi har
också investerat över 90 miljarder dollar i
varandras ekonomier, vilket skapat hundratusentals jobb. Sverige är den 13:e största
direktinvesteraren i usa, en siffra som vida
överstiger det man kunde förvänta sig av ett
land av Sveriges storlek.
Våra starka ekonomier och välutvecklade
forskningsmiljöer ger en god grund att skapa
framgångsrika entreprenörer. Vårt robusta
partnerskap och starka ekonomiska relation
gynnar också ett framgångsrikt företagande.
Det är ingen tillfällighet att Stockholmsregionen kommer på andra plats efter Silicon Valley
när det gäller att producera ”enhörningar.”
möjligheter finns alltid, oavsett hur tufft
Kenneth Howery
Jag är övertygad om att när amerikanska och
läget kan verka, men det krävs en speciell
svenska entreprenörer samarbetar ännu mer,
inställning och beslutsamhet att se dem och
dra nytta av dem. Samma gäller även nu, trots en gång sa; ”Mitt i svårigheterna finns möjlig- kommer fler se möjligheterna bortom riskerna,
våga möta det okända, och bygga välmående
att vi genomlever en pandemi världen inte heter.”
drabbats av på över hundra år och av ett slag
Det för mig till min andra lärdom för att nå samhällen som inte bara gynnar våra två läningen av oss som lever i dag har upplevt. Även framgång: Att våga ta steget ut i det okända. der, utan även världen, i många år framöver.
om vi det senaste halvåret tvingats ändra hur Vi vet inte vilken långsiktig effekt pandemin
vi reser, arbetar, och även hur vi lever, är jag kommer att ha på våra samhällen eller på
fortsatt en optimist. Trots de allvarliga förlus- hur vi arbetar. Oavsett vilka förändringar det
Kenneth Howery
ter vi har lidit, och de inskränkningar av vårt blir kommer de som möter denna nya postUSAs AMBASSADÖR
liv vi fortfarande lever med, tror jag att det corona-verklighet blir mer framgångsrika än
I SVERIGE
kommer finnas de som ser nya sätt att lösa de som blundar för den. Kanske kommer det
gemensamma problem. Som Albert Einstein att röra sig om att hitta sätt att hålla möten

Fler debattartiklar finns på esbri.se/debatt

