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Nyheter

V

älkommen till det 50:e numret av
Esbris Entré, tidningen som rapporterar om ny forskning inom entreprenörskaps-, innovations- och småföretagsområdet! Detta har vi hållit på med sedan 1997,
och forskningsfältet blir bara mer och mer
intressant. Entréartiklarna publiceras också
i Kunskapsbanken på www.esbri.se, tillsammans med referat, boktips och en rad andra
webbunika texter. I dagsläget hittar du cirka
1 500 artiklar på webben, och antalet utökas
successivt.

Detta är årets sista Ledare, och jag vill rikta
ett stort tack till alla som deltagit i Estrad, Sweden–u.s. Entrepreneurial Forum och övriga
aktiviteter under 2009. 8 december avslutade
vi föreläsningsserien med en fullsatt Estrad
(175 deltagare och lång väntelista). Missade
du Emma Stenström, Per Davidsson eller
någon av våra andra Estradörer? Tack och lov
för webb-tv! På Esbris webbplats kan du se
föreläsningarna, och klipp från till exempel
Sweden–us Entrepreneurial Forum, om och
om igen. Gratis.
Jag vill också rikta ett tack till de företag,
myndigheter och organisationer som finansierat Esbris projekt och verksamhet under
året. Ett särskilt tack till Tillväxtverket och
Vinnova som varit våra huvudfinansiärer för
2009. Tack vare dem kan vi fortsätta göra den
forskningsbaserade kunskapen om entreprenörskap, innovation och småföretag tillgänglig
för en bredare publik.
En mindre känd, men nog så viktig del av
Esbris verksamhet är det vi gör inom utbildningsområdet. På Esbrisidorna (16–17) kan du

ges ut av Esbri – Institutet för entreprenörskapsoch småföretagsforskning. Entré utkommer med fyra
nummer per år. Entrés syfte är att fungera som en länk
mellan forskare och allmänhet och sprida forskningsresultat utanför akademin. Entré ges ut med stöd från
Tillväxtverket och Vinnova. Kontakta Esbri för en kostnadsfri prenumeration!

2 •

E N T R É # 4 | 2009

Redaktionsadress:
Esbri, Saltmätargatan 9,
113 59 Stockholm
Tel: 08-458 78 00
E-post: entre@esbri.se
Ansvarig utgivare:
Magnus Aronsson
Redaktörer: Jonas Gustafsson [JG]
Åse Karlén [ÅK]
Upplaga: 15 000 ex

läsa om årets workshop för universitetslärare
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vad kunden vill ha.
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julsånger så finns det mycket att förkovra sig
i, i såväl detta nummer av Entré som på vår
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Entreprenörsämnet
har berövats sin heder
E
ntreprenörskap är numera etablerat
i Sverige som ett eget forsknings- och
utbildningsområde. Även om ämnet
främst kamperar ihop med företagsekonomin så hålls dörrarna öppna mot bland annat
nationalekonomi och sociologi. Entreprenörskapets akademiska identitet är viktig i dessa
tider, när de politiska partierna tävlar om
små- och tillväxtföretagandets gunst. Frestelsen till populism i forskning och utbildning är
ju stor.
I dag är tidskriftspublicering den viktigaste
kvalitetsnormen och meriteringsgrunden i
högskolan. Sådan internationellt väletablerad forskning borde alltså spela en avgörande
roll vid utbildning i och för entreprenörskap.
Möjligheten för ämnet att därigenom definitivt vinna legitimitet, både i och utanför högskolan, har dock nu genom Högskoleverkets
försorg försuttits.
På regeringens uppdrag inbjöd verket för
knappt ett år sedan landets högskolor och
universitet till att söka utvecklingsmedel för
en internationellt konkurrenskraftig masterutbildning i entreprenörskap och innovation.
På inrådan av en europeisk expertkommitté
valde verket dock bort den allians mellan två
regionala högskoleenheter (Växjö universitet
och Högskolan i Jönköping) som under ett par
decennier gjort att svensk forskning i entreprenörskap utmärkt sig i globala rankningar.
I stället har verket förmått regeringen att
satsa på två högskoleenheter i storstadsområden (Chalmers tillsammans med Göteborgs universitet respektive Lunds universitet), där ett lärosäte (Chalmers) rentav saknat

Foto: Sofia Ernerot
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professur i entreprenörskap.
När andra ämnen kvalitetsgranskas – företagsekonomi står på tur 2010 – så är det självklart att utbildningen ska vila på vetenskaplig
grund. Så står det i högskolelagen. Det är svårt
att tänka sig att man i något annat akademiskt
ämne än entreprenörskap skulle bortse från
antal professurer, aktiva forskningsenheter,
framlagda avhandlingar och befintliga biblioteksresurser vid lokalisering av en högre
akademisk utbildning. Det förefaller som
Högskoleverket menar att entreprenörsforskningen har en lägre valör än annan vetenskaplig verksamhet.
Högskoleverkets prioritering kan ju bero
på att man utnyttjat expertkommitténs okunskap om den svenska (högskole)lagen till

att frikoppla forskning och utbildning inom
entreprenörskapsområdet. Kanske har verket
också, förfört av det nuvarande stora allmänna
intresset för entreprenörskap och småföretagande, låtit (parti)politiska intressen styra
lokaliseringen av de nya utbildningarna till
storstäder. Oavsett vilket är resultatet inget
mindre än en förnedring av en svensk entreprenörsforskning som på egna meriter vunnit
internationellt erkännande.
Högskoleverket har utnyttjat entreprenörskapsämnets ömtålighet som nyetablerad
aktör i den akademiska världen till att på hemmaplan beröva ämnet dess heder och ära.
Självspäkande kan man förstås hävda att
entreprenörskapet, sedan må det vara dess
utövare eller forskare och andra allierade, har
en tendens att välja egna vägar. Verksamma
entreprenörer är bevisligen outsiders och
många entreprenörskapsforskare har också
utmärkt sig genom annorlunda undersökningsmetoder.
Så det som skett, att en internationell (europeisk) expertkommitté med Högskoleverkets
goda minne tillåtits nonchalera lagstadgat vett
och därtill utmana en internationell (global)
forskargemenskap, är kanske bara en bekräftelse på entreprenörskapets eviga utsatthet.
Bengt Johannisson
professor i entreprenörskap
vid växjö universitet och
högskolan i jönköping
för mer info:
bengt.johannisson@vxv.se

Högskoleverket svarar:

H

ögskoleverket har på regeringens
uppdrag rangordnat intresseanmälningar för att delta i en satsning på nya
utbildningar på avancerad nivå i entreprenörskap och innovation (se vår webbplats: www.
hsv.se/entreprenorsutb).
Fyra förslag rangordnades och regeringen
valde att satsa på de två främst rankade förslagen. Av de elva intresseanmälningar som
Högskoleverket granskade rankades förslaget
från Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet på tredje plats. Det
är det resultatet som professor Bengt Johannisson är missnöjd med i sitt inlägg.

www.esbri.se

Forskningsanknytning var ett av flera kriterier vid bedömningen av intresseanmälningar.
Högskoleverket är mycket nöjda med expertpanelens arbete och anser att gruppen på ett
tillfredställande sätt hanterat balansen mellan
bedömningen av förutsättningar och utveckling i förslagen.
Vi beklagar professor Bengt Johannissons
reaktion på resultatet, men gör till skillnad
från honom bedömningen att svensk högskoleutbildning i entreprenörskap har gått
stärkt ur processen.
Högskoleverket hoppas att de utbildningar
som har fått extra medel av regeringen för

att utvecklas, når målen för satsningen – att
utvecklas till världsledande utbildningar.
Erik Roos
filosofie doktor och
utredare på högskoleverket
för mer info:
erik.roos@hsv.se
Vad tycker du?
Debatten fortsätter:
www.esbri.se/debatt
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Småföretag drabbas
hårdare av krisen
En kris, som den vi har sett nu, drabbar småföretag extra hårt. Det beror bland annat på
att företagens investeringar påverkas av
kassaflödet. Denna påverkan varierar mellan företag och över tid. Till exempel är den
större under lågkonjunktur och för mindre
företag.

O

l a mel ander blev först intresserad av nationalekonomi i början av
1990-talet, under den förra stora krisen i Sverige. Frågorna hopade sig: hur blev
det så här allvarligt? Hur kan man minska risken för kriser? Hur kan man minska påverkan
av kriser när de väl är ett faktum? Svaren fanns
i nationalekonomin, och i kopplingen mellan
makroekonomi och finansiella marknader.
Den kopplingen är också minsta gemensamma nämnaren i Melanders avhandling,
Empirical Essays on Macro-Financial Linkages, som är framlagd vid Handelshögskolan i
Stockholm och består av fyra separata artiklar
inom området.
– Det är ett hett ämne med tanke på krisen.
Jag har haft tur med val av ämne och tidpunkt,
säger Ola Melander, numera verksam vid Internationella valutafonden i Washington, usa.
Finansiering med friktion
Tre av artiklarna i avhandlingen handlar om så
kallade finansiella friktioner, att den som lånar
ut pengar och den som lånar pengar har olika
mycket information. Ett företag kommer ju
alltid att veta mer om sitt investeringsprojekt
än banken som ska låna ut pengarna. Banker
och andra långivare vill därför ha en premie

för den extra risk de tar på grund av informationsgapet. Hur stor riskpremie de kräver,
beror bland annat på hur stark balansräkning
företaget har.
I den första artikeln studerar Melander hur
företagens investeringar påverkas när Riksbanken ändrar räntan.
Påverkas på flera sätt
Standardteorin säger att investeringarna går
ner när räntan höjs – ett antal investeringsprojekt blir olönsamma och slängs på sophögen. Men ovan nämnda finansiella friktioner gör att företagen påverkas på flera sätt av
en räntehöjning.
När räntekostnaderna går upp påverkas
företagens balansräkningar negativt, och bankerna vill ha högre riskpremier för att låna ut
pengar till nya investeringar. Med andra ord:
ett företags kassaflöde påverkar dess investeringar.
Den här så kallade finansiella påverkan på
investeringarna varierar mellan olika företag
och över tid.
– Premien beror på företagens storlek:
mindre företag får betala mer eftersom de
inte är lika analyserade av finansiärerna. Ju
större informationsproblemet är, desto större
premie. Kraven på premier ökar också i lågkonjunktur, vilket givetvis gör det ännu svårare
för företagen – speciellt de små – under dessa
perioder.
– Ytterligare en sak som påverkar är utdelning. Företag som är tillräckligt starka för att
ge utdelning på sina aktier visar att de inte har
finansiella problem. Effekten av dåligt kassa-

• Ola Melander

flöde blir därför mindre i dessa företag.
I studien ingår ett stort antal svenska företag, ungefär 200 000, varav många är små och
medelstora.
Den andra artikeln i avhandlingen undersöker vad som händer när bankerna stramar
ut kreditgivningen: Hushåll och företag får
mindre att röra sig med, konsumtionen minskar och tillväxten går ner. Det leder till en ond
spiral med ökade kreditförluster och ännu färre
investeringar. Resultatet blir att återhämtningen från en kris ofta blir långt mer utdragen än
den egentligen skulle behöva vara.
Melander har också studerat hur en valutadepreciering påverkar den ekonomiska tillväxten i länder med stora lån i utländsk valuta,
med Bolivia som exempel. [JG]
för mer info:
melanderola@gmail.com

Studenter boostar akademiskt entreprenörskap
Vi hör nästan dagligen att mer forskning
borde kommersialiseras. Ofta menar man
då att forskarna själva ska bli entreprenörer. Men att studenter startar företag kan
vara en annan väg att gå. Utbildning inom
entreprenörskap är en bra förberedelse.

E

va berggren är verksam vid Högskolan i Halmstad, men har lagt fram sin
licentiatuppsats Student Entrepreneurs
– The influence of University, Entrepreneurship Education and Research vid Chalmers.
Uppsatsen fokuserar på hur studenters företagsstartande påverkas av entreprenörskapsutbildningar, och av närheten till forskning på
universitet och högskolor.
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Det empiriska materialet består av enkätundersökningar och intervjuer med entreprenörskapsstudenter och studententreprenörer från Chalmers, Göteborgs universitet
och Högskolan i Halmstad.
Resultaten visar bland annat att entreprenörskapsutbildningar påverkar studenternas
entreprenöriella beteende, och deras medvetenhet om nya affärsmöjligheter. Utbildning
inom entreprenörskap ökar också chansen till
att en individ ska ägna sig åt eget företagande
tidigt i livet. Bäst effekt får man i kombination
med erfarenhet från verkligheten: studenter
som både har utbildning och tidigare erfarenhet från företagande blir väl förberedda för
framtida start-ups.

Berggren visar vidare att studententreprenörer kan ha långsiktiga, indirekta effekter på
utvecklingen av entreprenörskapet i en region.
Hon finner också att studenterna gärna stöttar
varandra: redan etablerade studententreprenörer hjälper de mindre erfarna, exempelvis
med att skaffa resurser.
En av slutsatserna är att studenter kan axla
en viktig roll som akademiska entreprenörer,
speciellt om de samarbetar med andra individer knutna till universitetet. [JG]
för mer info:
eva.berggren@hh.se

www.esbri.se

Förtroende centralt för
företagare i hälsosektorn
• Johanna Österberg-Högstedt

En tydlig yrkesidentitet ger förtroende när
privata aktörer tar steget in i social- och
hälsovårdssektorn. Johanna ÖsterbergHögstedt har studerat framväxten av privat
tjänsteproduktion i Finland under en tioårsperiod.

I

sex artiklar granskar Johanna Österberg-Högstedt, Svenska handelshögskolan
(Hanken), Finland, hur den privata tjänsteproduktionen inom social- och hälsovårdssektorn inleds, utvecklas och formas ur de
kommunala aktörernas och företagarnas synvinkel.
Artiklarna finns i hennes avhandling Företagare i sitt yrke inom social- och hälsovårdssektorn – företagandets utformning ur kommunala aktörers och företagares synvinkel och
www.esbri.se

bygger på intervjumaterial och enkäter som
samlats in under nästan tio års tid.
En central frågeställning i avhandlingen är
hur villkoren för företagare inom social- och
hälsovårdssektorn har utvecklats från tidpunkten precis efter lågkonjunkturen i början
av 1990-talet, då privata aktörer gjorde entré
inom offentlig sektor i Finland, fram till högkonjunkturen i början av 2000-talet.
Synen på privata aktörer oförändrad
Johanna Österberg-Högstedt har utgått från
de teoretiska begreppen socialt kapital, förtroende och identitet. I artiklarna har hon
undersökt vilken roll förtroendet har under
framväxten av den privata sektorn och hur
yrkesidentiteten omformas när arbetstagare
i offentlig sektor blir företagare.

Under den tioårsperiod studierna innefattar sker inga betydande attitydförändringar till
privata aktörer inom social- och hälsovårdssektorn. Inte heller företagarnas upplevelse av
hur de kommunala aktörerna förhåller sig till
dem har förändrats.
– Offentlig sektor var försiktigt positivt inställda till privata aktörer i mitten på 1990-talet.
Och så är det fortfarande, säger filosofie doktor
Johanna Österberg-Högstedt.
Villkoren för företagarna har däremot förbättrats. Det finns modeller för hur samarbeten ska bedrivas, nätverk och en etablerad privat tjänsteproduktion i nästan alla kommuner.
Ändå är den privata produktionens andel av
den offentliga sektorn fortfarande marginell.
Yrkesidentitet stärker förtroende
De som har valt att ta steget från en anställning inom offentlig sektor till att bli egenföretagare, har gjort det frivilligt och inte på grund
av tvång eller arbetslöshet. Andelen arbetslösa
som övergått till företagande minskar också
under tioårsperioden.
– Företagande ses som en möjlighet och de
allra flesta behåller sin yrkesidentitet. De börjar inte betrakta sig själva som företagare utan
fortsätter att se sig själva och sin verksamhet
genom sitt yrkesutövande.
Att både företagarna och omgivningen fortsätter att betrakta entreprenörerna utifrån
deras yrkesidentitet har betydelse för känslan
av förtroende mellan de offentliga och de privata aktörerna.
– Yrkeskunskapen är det sociala kapitalet,
den garanterar goda förutsättningar, säger
Johanna Österberg-Högstedt.
– Förtroende är ett centralt begrepp. I mitten
av 1990-talet, när det blev möjligt att bedriva
privat företagande inom social- och hälsovårdssektorn, behövdes ömsesidigt förtroende. Det var en ny typ av verksamhet på en
arena som är betydelsefull för hela samhället,
och dessutom kvinnodominerad.
Redan inledningsvis fanns ett ömsesidigt
förtroende som underlättade samarbetet mellan de kommunala aktörerna och företagarna.
Sedan dess har goda erfarenheter av samarbete bidragit till att ytterligare stärka förtroendet
mellan aktörerna. [AKF]
för mer info:
johanna.osterberg-hogstedt@hanken.fi
*Avhandlingen har lagts fram
vid Åbo handelshögskola och
är skriven på finska
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Egenföretagande går
i arv bland invandrare
Invandrare med egenföretagare bland fäder
och farfäder är mer benägna att starta eget
än infödda med samma förutsättningar. Det
visar Lina Andersson, filosofie doktor vid
Växjö universitet, i sin avhandling Essays
on economic outcomes of immigrants and
homosexuals.

L

ina anderssons avhandling i nationalekonomi består av fem artiklar som
undersöker olika ekonomiska utfall
bland invandrare respektive homosexuella. Hon intresserar sig för egenföretagande
bland invandrare och för invandrarkvinnors
arbetsutbud, men också för diskriminering
på bostadsmarknaden bland invandrare och
homosexuella kvinnor.
– Integrationen av invandrare är inte löst,
trots att det finns ganska mycket forskning.
Homosexuella har det forskats lite på. Det var
därför jag valde de här områdena – det finns
mycket att bidra med så att man kan lösa problemen, säger Lina Andersson.
Hon har använt registerdata från scb och
fältexperiment i sin empiriska studie. Bland
annat kan hon visa att familjetraditionen spelar stor roll för om invandrare blir egna företagare – större än bland infödda svenskar.
– Individer vars fäder och farfäder är företagare har själva större sannolikhet att bli företagare.
– Vill man öka företagandet bland invandrare är det därför en bra strategi att främja
företagande i nuvarande generation. Det får
långvariga effekter.
En trolig orsak är att invandrare har starkare
familjeband, interagerar mer med sina fäder
och farfäder och tar intryck av dem på ett djupare sätt än infödda gör. En annan skillnad
är att invandrare blir företagare även i andra
branscher än den deras fäder är verksamma
inom. Infödda blir vanligtvis företagare i samma bransch som sina fäder.
Företagare tjänar mindre
Andersson har även undersökt hur erfarenheten av egenföretagande påverkar löntagares
sysselsättning och arbetsinkomst. För invandrare är erfarenheten från egenföretagande förknippat med lägre löneinkomster, och större
svårigheter att återvända till förvärvsarbete.
– Man skulle kunna utgå ifrån att erfarenhet av egenföretagande visar att individen är
positiv, självständig och driftig, och att det
skulle gynna personen. Men säg att företaga-
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• Lina Andersson

ren misslyckas, kanske går i konkurs, och att
det är anledningen till att personen återgår
till löneanställning. Det är ingen bra signal till
arbetsgivaren, speciellt när forskningen visar
att invandrare med arabmuslimsk bakgrund
ofta diskrimineras på arbetsmarknaden.
– Företagandet har ökat väldigt starkt för
invandrare från utomeuropeiska länder, och
speciellt för invandrare från Mellanöstern. Det
är viktigt att betona att det faktiskt kan vara
negativt för dem, när de ju uppmuntras till att
bli egenföretagare på grund av deras svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.
Infödda som lämnar egenföretagande har
också något sämre förutsättningar vad gäller lön och/eller möjligheten att få en löneanställning, jämfört med dem som kommer
från anställning – men skillnaden är mindre
än för invandrare.
I en studie om invandrarkvinnors arbetsutbud fann Andersson att jobbskatteavdraget,
genom att öka sysselsättningen och antal arbetade timmar, kan vara ett sätt att få in ensam-

stående invandrarkvinnor med låga inkomster
på arbetsmarknaden.
Diskriminering på bostadsmarknaden
I en artikel i avhandlingen undersöks hur en
arabmuslimsk man och en ”svensk” man blev
bemötta efter varsin bostadsansökan hos privata hyresvärdar. Den arabmuslimska mannen
fick färre svar och färre erbjudanden om visningar. Resultaten tyder på att arabmuslimska
bostadssökande diskrimineras på grund av sin
bakgrund.
Lina Andersson har också studerat om lesbiska par diskrimineras på hyresmarknaden.
Tidigare har det visat sig att homosexuella män
blir utsatta för den typen av diskriminering.
– Det som framkommer här är att homosexuella kvinnor inte diskrimineras, vilket ju
är glädjande, säger Lina Andersson. [MMS]
för mer info:
lina.andersson@vxu.se
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När stålverk
blir konstverk

• Max Jakobsson

När begreppet upplevelseindustri myntades
fick sektorn stora förväntningar på sig att
täcka upp där gamla industrier dog. Konst
och kultur skulle säkra att bruksorterna
över huvud taget överlevde. Max Jakobsson
vet hur det har gått.

M

ax jakobsson har i sin avhandling
i kulturgeografi, Från industrier till
upplevelser*, tagit sig an upplevelseindustrin ute i landet. Den växer, bokstavligt
talat, i ruinerna av den gamla tunga industrin.
Jakobsson, som nu börjar ett nytt liv med
jämställdhetsarbete hos kommuner och landsting i östra Sverige, har rett ut hur skiftet har
sett ut i Bergslagen. Dels visar han statistik
för vilka som arbetar i den här sektorn, dels
visar han hur bruksorten Avesta marknadsför
fabriksområdet Norra Verken, numera kallat
Koppardalen.
Statistiken över upplevelseindustrin i Bergslagen skulle med lite illvilja kunna tolkas som
att sektorn omsätter ganska lite pengar, och
inte alls är särskilt betydelsefull.
– Inte jättebetydelsefull, men tillväxten är
intressant för kurvan fortsätter att peka uppåt,
säger Max Jakobsson.
Mycket ideellt arbete
Det är en explosionsartad tillväxt som upplevelseindustrin har haft, låt vara från en låg
nivå. Företagen i sektorn är inte särskilt lång-
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livade, och de sysselsätter få – företrädesvis
unga med låg utbildning, mest säsongsarbetare
på deltid. Men då ska man hålla i minnet att
mycket arbete görs ideellt.
– Det finns också en stor obetald arbetskraft
som har stor betydelse för tillväxten.
– Kultur får en allt viktigare roll. Man får nog
se det som en del av en växande tjänstesektor.
I Bergslagen betyder det här framför allt
turism, och enmansföretag. Max Jakobsson
har pratat med flera som måste tacka nej till
bokningar för att de inte har mer kapacitet.
– Här finns underlag för växande.
Sveriges gamla bruksorter kämpar inte bara
för mer turism och nyinflyttning av högutbildade svenska familjer som älskar sport och vill
ha nära till naturen: Närheten till Holland och
norra Tyskland figurerar också i marknadsföringen.
– Här finns enorma möjligheter för den som
kan paketera naturarvet på ett professionellt
sätt, säger Max Jakobsson.
Men samtidigt får många kommuner också
placerade flyktingar som, trots att de utgör en
viktig arbetskraft i den nya ekonomin, osynliggörs helt i kommunernas marknadsförda
idealbild. Exemplet Koppardalen visar att
målmedveten omvandling till postindustriell
ekonomi inte alltid är förankrad i bredare lager
av lokalbefolkningen.
– Avesta visar tydligt generella spänningar i
det postindustriella samhället.
– Som kommunordförande sa om Koppar-

dalen: ”Förvisso sker en gentrifiering, det får
klassmässigt en annan innebörd”. Men det här
var ju ett område som var stängt för allmänheten tidigare, säger Max Jakobsson.
Rostturismen växer
Publiken för till exempel Avestas konstbiennal är kanske framför allt en utsocknes individualistisk medelklass, men de gamla arbetarklassjobben på stålverket finns inte kvar, och
kommer inte tillbaka. Och nu är fabriksmiljön
öppen för alla.
– Man har också haft julmarknad här och
firat lokala hjältar som speedwaystjärnan Tony
Rickardsson – och då sluter Avestaborna upp.
Upplevelseindustrin är inte heller något som
kommit till bara för att det fattats beslut om
det i kommunfullmäktige. Ett par underhållare
flyttar tillbaka till sin barndoms samhälle och
gör om en tom fabrik till teater. En stjärnkock
öppnar lyxrestaurang mitt ute i ingenstans. Det
finns en reell marknad för ”rostturism” som
Max Jakobsson kallar det.
– Gamla fabriker är helt enkelt coola miljöer,
konstaterar han. [PS]
för mer info:
max.jakobsson@sam.oru.se
*Avhandlingen har lagts fram
vid Örebro universitet
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Digitala innovationer
kräver nya affärsmodeller
De senaste årens digitala innovationer har
förändrat landskapet för många branscher.
Ett område som verkligen har märkt av förändringen är medierna, inte minst dagstidningarna.
– Den nya tekniken har inneburit både
många nya problem och många nya möjligheter.

• Maria Åkesson

D

Många halkar efter
På tidningarna existerar fortfarande en hel del
motstånd mot det nya, de vill inte se att det
behövs nya affärsmodeller. Det finns de som
fortfarande inte förstår varför de över huvud
taget ska behöva publicera digitalt.
– Det finns en stor friktion mellan det gamla
och det nya. Det har varit svårt för många att
lära om, de sitter fast i gamla strukturer. Samtidigt har de ju kalla fakta att gå på – det är bara
att titta på de svikande siffrorna. Och utan en
nätupplaga skulle ju troligen inte pappersupplagan klara sig. Det skulle kännas väldigt
gammaldags med en tidning som inte finns
på nätet.
Förändringarna har gått snabbt och många
har halkat efter. Det har varit ännu svårare för
små tidningar att hänga med i svängarna. Att
dra igång ett seriöst digitalt projekt är resurskrävande. Det har lett till att fler och fler tidningar går samman i sina digitala satsningar.
En förändring som digitaliseringen har
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för mer info:
maria.akesson@hh.se
*Avhandlingen har lagts fram
vid Göteborgs universitet

Slopade skatter
gnista för ägarskiften
Foto: Ida Fridvall

agstidningarnas affärsmodell har
sett likadan ut i över 100 år. Men det
är nya tider nu, menar Maria Åkesson
på Högskolan i Halmstad. Hon har undersökt
ämnet i avhandlingen Digital Innovation in
the Value Networks of Newspapers*, där hon
fokuserar på hur digitala innovationer utmanar värdenätverk i tidningsindustrin.
Hittills har dagstidningarna inte hanterat
utmaningen på ett optimalt sätt enligt Åkesson. De har försökt möta helt nya förutsättningar med samma gamla affärsmodeller, när
de i stället borde ta tillfället i akt och förnya
sig.
– Dagstidningar har levt i en skyddad verkstad. Tidigare hade de kontroll över hela värdekedjan. Nu är det helt annorlunda och de
måste hitta nya vägar, och nya affärsmodeller, säger Maria Åkesson.
Hon har studerat hur innovationsprocessen kring den så kallade e-papperstidningen
har sett ut på ett antal stora svenska dagstidningar. I studien ingick även företaget Philips,
ett antal små teknikföretag och den franska
dagstidningen Le Monde.

– Vi har sett ett paradigmskifte kring hur
man ser på innovation. I dag förespråkas en
mer öppen inställning där man även släpper
in exempelvis kunder i innovationsprocessen.
Det här är svårt för många, de är fast i gamla
modeller och har kontrollbehov.
– Dagstidningarna vill gärna stabilisera förhållandena och hela tiden vara den starkaste
i nätverket. Men då motverkar man samtidigt
sig själv. De som har lyckats bra med de digitala
innovationerna är de som arbetar bra i nätverk.
Ibland kanske man äger kunden, ibland gör
någon annan det. Man kan inte räkna med att
alltid stå längst fram och ta betalt.
Maria Åkesson tror att mycket av det som
gäller för tidningsbranschen även kommer att
sprida sig till andra branscher.
– En del menar ju att vi är på väg in i innovationssamhället efter informationssamhället,
säger hon. [JG]

medfört är att mediebranschen blir alltmer
innehållsfokuserad.
– Tidigare har dagstidningarna kunnat sälja
sina exemplar utan att tänka så mycket på
läsaren – de har varit ensamma om att erbjuda
innehållet. Nu är det inte så längre: alla efterfrågar inte samma innehåll, vid samma tidpunkt och distribuerat på samma sätt. Läsarna
vill ha en avsändare de kan lita på, någon som
har granskat innehållet och som är neutral.
Det betyder egentligen att dagstidningarna
har ett guldläge med sina starka varumärken
som innehållsleverantörer, säger Åkesson.
Öppnare innovation
Hon menar att tidningarnas inställning till
innovation och nätverkande måste bli öppnare. De måste få ett mer flexibelt förhållningssätt till de olika strukturerna, och till vem som
har kontroll över kunden.

När fyrtiotalisterna börjar gå i pension kommer ägarskiften i familjeföretag att öka kraftigt. Men skiften är inte en helt lätt process.
De präglades länge av problem med arvs-,
gåvo- och förmögenhetsskatterna, som nu har
avskaffats. I rapporten Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter (CeFEO, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 2009)
belyser Marcela Ramírez Pasillas flera av de
utmaningar som kan uppstå i skiftesprocesser. Vad har hänt sedan skatterna togs bort?
Rapporten visar att de slopade skatterna blev
en tändande gnista för många familjeföretag
att sätta fart med skiftet. Mer energi kan nu
läggas på själva skiftet, i stället för på skatteplanering. Samtidigt menar Marcela Ramírez
Pasillas att det finns risk för att många företagare inte planerar sitt skifte lika aktivt som
tidigare. [CE]
För mer info:
marcelarplundberg@gmail.com
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Nätverk ger självförtroende
När småföretagare samlas i formella lärandenätverk är det inte bara kunskaperna som
förbättras. Också självförtroende och den
psykiska energinivån påverkas positivt. Det
konstateras i en avhandling från Handelshögskolan vid Umeå universitet.

• Pontus Bergh

I

sin avhandling, Learning Among Entrepreneurs in Formal Networks: Outcomes, Processes and Beyond, undersöker ekonomie
doktor Pontus Bergh hur entreprenörer tillgodogör sig kompetens för att kunna utveckla
sitt företags affärer.
– Entreprenöriell kunskap är svår att utveckla i formell utbildning. För entreprenörer
tenderar lärande att vara informellt. Nätverken kan agera motor för ett sådant lärande,
säger han.
Avhandlingen bygger på studier av statligt
stödda lärandenätverk, som satts upp av akademiska institutioner för att hjälpa små och
medelstora företag att utvecklas.
I de formella nätverken samlas småföretagare i grupper med olika temaområden. Valet
av tema styrs av företagarnas önskemål och
upplevda problem. Som till exempel hur man
internationaliserar sin verksamhet, bedriver
marknadsföring eller organiserar lönesystem.
Gruppen analyserar problemet och tar
in experter som föreläser om tänkbara lösningar.

– Företagarna får praktiska verktyg, samtidigt som nätverken ger möjlighet att reflektera kring olika sätt att närma sig ett upplevt
problem, säger Pontus Bergh.
Tillit ger framgång
För att studera deltagarna har Pontus Bergh
bland annat använt sig av intervjuer, deltagande observationer och videoinspelningar.
Entreprenörskapsteori kombineras med
lärandeteori.

Kvinnor osynliga
som gröna företagare

Utbildningar
står högt i kurs

Kvinnor i de gröna näringarna – företag inom
jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö
– är osynliga som entreprenörer. Det konstateras i Den osynliga entreprenören – Genus
och företagande i de gröna näringarna (LRF,
2009). Studien är gjord av forskningsinstitutet
Nordregio och sammanställer den forskning
som gjorts om de gröna näringarna ur ett
genusperspektiv. Resultaten visar bland annat
att jordbruk är tätt kopplat till maskuliniteten.
För att en kvinna ska bli framgångsrik i sektorn
krävs stöd från en make, från kvinnliga nätverk
eller från lokalbefolkningen. Rapporten, den
första från LRF:s nystartade Jämställdhetsakademi, är författad av Katarina Pettersson och
Seema Arora-Jonsson. Jämställdhetsakademin
är en kunskapssatsning med syfte att kvinnor
och män ska ha samma möjligheter att starta
och driva företag. [JG]

Intresset för innovation och entreprenörskap
är högt bland både lärare och studerande i
Öresundsregionen. Antalet kurser i entreprenörskap som ges i regionen har ökat med
76 procent mellan åren 2007 och 2009 och
är i dag 74 till antalet. Under samma period
ökade antalet studerande som deltog i någon
form av entreprenörskapsundervisning med
60 procent. Siffrorna står att läsa i rapporten
Entrepreneurship på universiteter og högskolor i Øresundsregionen (Øresund Entrepreneurship Academy, 2009), författad av Lene
Vestergaard, Saadia Yousaf och Christian Vintergaard. Här framgår också att de entreprenörskapsrelaterade kursernas fokus på ämnet
har ökat. Rapporten ger en sammanfattande
bild av hur det ligger till med entreprenörskapsutbildningen vid de elva lärosäten som
ingår i Öresundsregionen. [JG]

För mer info:
katarina.pettersson@nordregio.se

För mer info:
christian.vintergaard@oeacademy.org

Tillit och självförtroende visade sig vara
avgörande för gruppens framgång.
– I nätverken diskuteras strategiska frågor.
Entreprenörerna måste kunna lita på att det
som sägs i gruppen stannar där. Om de får i
uppgift att granska ett företags lösningar måste
deltagarna vara öppna för att ge feedback och
kritik. Opportunistiskt beteende kan förstöra
hela syftet med nätverket.
– I grupper där deltagarna har dåligt självförtroende sjunker lärandet. De med lågt
självförtroende tenderar att lita för mycket till
dem med bättre självförtroende, och får då ett
sämre organisatoriskt lärande.
Arbetet i nätverken bidrog också till att stärka entreprenörernas självförtroende.
– Många småföretagare känner sig ensamma
och har svårt att värdera sitt arbete. I nätverket
upptäcker de att andra företagare brottas med
samma problem och frågeställningar som de
själva.
– Det ger också självförtroende och psykisk energi att arbeta tillsammans med andra
kring strategiska frågor som kan bidra till att
utveckla företaget.
Pontus Bergh kunde tydligt se hur vissa
individer utvecklades under tiden studien
bedrevs.
I början satt några av deltagarna ofta tysta.
Efter ett år i nätverket diskuterade samma personer avancerade frågeställningar och la fram
åsikter och förslag.
Utmaning för akademin
Avslutningsvis konstaterar Bergh att entreprenörerna i nätverken höjde sin kunskapsnivå,
kände sig mer motiverade än tidigare och lärde
sig att samarbeta med andra företagare.
– Av studien framgår att det är troligt att
nätverk bidrar till en positiv utveckling, och
att kompetensutveckling och affärsutveckling
i den här formen är bättre för småföretagare
än traditionella kurser. Men man måste alltid
vara kritisk när man tittar på läranderesultat.
– Ingen kan veta med säkerhet att entreprenörerna inte skulle ha gjort samma framsteg
utan nätverket.
Lärandenätverken är också en utmaning för
akademin.
– Akademin är van att ha en expertfunktion,
att stå längst fram i klassrummet och tala om
hur det ligger till. I den här rollen måste akademin ha förmåga att arrangera dialog och
tillgodogöra sig entreprenörernas kunskap
och behov.
Enligt Pontus Berg har företagare sällan tid
för den långvariga reflektion som är normalt
inom akademin. De vill kunna använda resultaten av nätverkandet på en gång. [AKF]
mer info:
pontus.bergh@usbe.umu.se
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Skogsbaserade företag
lärde sig om innovation
Center for Business Innovation (CBI) anordnade den avslutande workshopen inom projektet Innovationskraft i den skogsbaserade
sektorn, finansierat av medverkande företag
samt av Branschforskningsprogrammet på
Vinnova. Med på workshopen fanns representanter från Tetra Pak, Billerud, Södra Cell,
Eka Chemicals, SCA, Elopak, Lyckeby, Stora
Enso och Innventia. Workshopen anordnades
av Joakim Björkdahl och Sofia Börjesson från
CBI samt av två seniora ledningspersoner
från industrin: CG Beckeman och Ulf Carlson. Representanterna från de deltagande
företagen delgavs resultat från undersökningar om sektorns kreativa klimat, och om dess
förmåga och förutsättningar till innovation och
tillväxt. Som en del av projektet ingick även en
analys av kapitalmarknadens syn på skogsoch massaföretag, med fokus på värdering
och bevekelsegrunder för ägande liksom på
kapitalmarknadens syn på innovation och
behov av förändring av den berörda sektorn.
Förutom presentationer fick deltagarna ta del
i gruppövningar och diskussioner kring hur
skogsbaserade företag kan arbeta med att
förbättra sin innovationsförmåga. [JG]
För mer info:
joakim.bjorkdahl@chalmers.se
sofia.borjesson@chalmers.se

Många småföretag leder
till högt nyföretagande
Klimatet för entreprenörskap är olika bra i
olika regioner. Generellt brukar man säga att
stora regioner, med en större ekonomi, borde
vara en bättre grogrund för entreprenörskap,
bland annat eftersom den regionala efterfrågan då är större. Även på tillgångssidan
skiljer det sig: i större regioner är det exempelvis vanligen lättare att hitta välutbildad
och erfaren personal. I Market Potential and
New Firm Formation undersöker Jenny Grek,
Charlie Karlsson och Johan Klaesson hur det
ligger till med detta. Artikeln ingår i CESIS
working paper-serie och bygger på data från
Sverige mellan 1993 och 2004. Resultaten
visar bland annat att storleken på en regions
ekonomi är mycket viktig för nyföretagandet
i tjänstesektorn. Ett annat resultat är att låg
arbetslöshet leder till att färre företag startas. Ett väntat resultat, menar författarna,
eftersom incitamentet att starta eget sjunker
när få är arbetslösa. Undersökningen visar
också att regioner där det redan finns många
småföretag inom olika sektorer, har ett högre
nyföretagande. [JG]
För mer info:
charlie.karlsson@ihh.hj.se
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Europa
konkurrerar
med kvalitet
Stockholm, Uppsala, Lund och Umeå utför
tillsammans en tiondel av alla Västeuropas kliniska tester. Varför har just svenska
laboratorier blivit så eftertraktade? Och hur
kommer det sig att nästan alla Englands
ledande skotillverkare ligger i Northampton? En forskargrupp vid CIND föreslår att
det kan ha med kvalitet att göra.

P

å senare år har det pratats mycket
om hur viktigt teknisk utveckling och
innovation är för konkurrenskraften.
Utgångspunkten för forskningsprojektet Competitiveness through quality är att även kvalitet
spelar in. Projektledare är Dominic Power, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet
och knuten till cind.
– Alla pratar om innovation, och att det
driver ekonomin och räddar företag. Men det
kanske inte bara är innovation som behövs.
Visst, det är absolut viktigt, men man köper
inte en produkt bara för att den är innovativ,
den ska ha kvalitet också. I det här projektet
vill vi ställa kvalitet – inte emot, men bredvid
– innovation, säger han.
Som exempel nämner Power den danska
designern Arne Jacobsen, känd bland annat
för fåtöljen Ägget som räknas som en stor
innovation från slutet av 1950-talet. Men är
det verkligen främst innovation som har gjort
Jacobsen känd, eller är det till lika stor del bra
kvalitet?
Competitiveness through quality, eller ”Kvalitetsprojektet” som det ibland kallas, startades
i maj 2009 och beräknas pågå i fyra år. Forskarna kommer bland annat att undersöka
kvalitetsbegreppet i olika regioner, företag
och branscher.
Betala för kvalitet
I de empiriska fallstudierna ingår skoindustrin kring Northampton i England, sportutrustningsbranschen i Norge, Sverige och
norra Italien, kliniska tester i Sverige, samt

hemelektronikbranschen i Europa, med märken som Bang & Olufsen, och Linn.
Kvalitet, tänker forskarna sig, kan vara ett
viktigt konkurrensmedel för en region eller
ett land. Inte minst när den globala konkurrensen ökar.
– Kvalitet är viktigt för Europa. Det är ett
sätt för oss i högkostnadsländer att konkurrera med lågkostnadsländerna i exempelvis
Asien. Vi tror att många företag i Europa har
sin konkurrenskraft i att de är så bra på det de
gör. De kanske inte alltid har de allra senaste
innovationerna, men konsumenterna förstår
att det är kvalitetsprodukter. Och vi är beredda
att betala för kvalitet.
Power menar att kvalitet kan vara det kitt
som håller samman ett kluster, och i förlängningen leder till innovation och ekonomisk
tillväxt. Hypotesen är att när några aktörer i
en region börjar bli kvalitetsinriktade, så sprider det sig till fler företag och fler branscher.
Om en region är känd för hög kvalitet på mat,
kommer det antagligen att ha sådana spridningseffekter till besöksnäringen.
– Att skinkan i Parma håller hög kvalitet,
kanske har en spridningseffekt till olivoljan i
samma region.
Kunderna medskapare
En del i projektet är att undersöka vad begreppet kvalitet står för. Vem och var kommer kvalitet ifrån? Vad innebär kvalitet för företagen och
hur tänker de kring kvalitet på ett strategiskt
plan? Hur kopplar man det till innovation?
Dominic Power påpekar att det inte är några
lätta frågor, upplevelse av kvalitet påverkas av
många aspekter. Det gör också ämnet svårstuderat.
– Vad är till exempel en kvalitetsbank? Det
finns så otroligt många aspekter att ta hänsyn
till. Det kan vara svårt för en kund att förstå
exakt vad som är kvalitet i en del branscher.
Samtidigt är kunderna i högsta grad delaktiga i skapandet av kvalitet.
www.esbri.se
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• Dominic Power

– Kundens idéer och känslor kring kvalitet är
lika viktiga som den interna kvaliteten i företagen. Tyvärr glöms ofta kundens roll bort. Vi
kommer att ha med kunden i vårt projekt.
Inom kliniska tester är laboratorierna beroende av att avancerade kunder, som sjukhus och läkemedelsbolag, är delaktiga i att
utveckla produkterna och se till att de håller
hög kvalitet.
– Kvalitet är viktigt för företagens överlevnad. Om man som kund är nöjd med en produkt eller tjänst så rekommenderar man den
till sina vänner. Och man varnar troligen för
produkter som inte håller måttet.
– Det här är ju inga konstigheter. Det är
också en av de saker jag gillar med projektet:
att det är så intuitivt.

lan kvalitetsmöbler och Danmark. Men sådana
länkar kan förändras över tid. Som i exemplet
Japan.
– På 1950-talet förknippades leksaker märkta
”Made in Japan” med dålig kvalitet. Man köpte
japanskt för att man inte hade råd med något
annat. Nu är det tvärtom. Så kvalitet har absolut en koppling till plats, säger kulturgeografen
Dominic Power.
Competitiveness through quality är ett så
kallat Nordic Collaborative Research Project
(nordcorp), och finansieras av The Joint Committee for Nordic Research Councils for the
Humanities and the Social Sciences (nos-hs). I
projektet ingår även forskare från Handelshögskolan i Köpenhamn och forskningsinstitutet
Østlandsforskning i Norge. [JG]

Proffs påverkar
Det är inte bara kunderna som är medskapare
till känslan av kvalitet. Inom projektet intresserar man sig även för så kallade intermediärer
– mellanhänderna som bygger broar mellan
företag och kunder. Det kan handla om olika
aktörer i olika branscher.
– De här länkarna mellan företag och kunder är viktiga att ta hänsyn till. De är svåra för
företagen att kontrollera. I vissa branscher
är det proffs och avancerade användare som
bestämmer om något är en kvalitetsprodukt. I
andra branscher är det kanske folk som jobbar
i butiker, eller medierna, som delar ut kvalitetsstämplar.
– Inom skiv- och bokbranschen är det till
exempel otroligt viktigt vad recensenterna
i dn och svd skriver. Bonnier kan satsa hur
mycket som helst på marknadsföring, men en
dålig recension kan sänka en ny bok.
I vissa branscher finns det så många produkter att välja på. Då måste man nästan
använda sig av någon typ av mellanhänder
eller experter för att hitta rätt.
Upplevelse av kvalitet är också länkat till
geografi. Till exempel finns det en länk mel-

för mer info:
dominic.power@kultgeog.uu.se

www.esbri.se

ko rt o m c i n d
CIND utgör, tillsammans med CBI,
CESIS, CIRCLE och RIDE, Vinnovas
Centers of Excellence for Innovation
Systems, R&D and Growth.
CIND – Centre for Research on
Innovation and Industrial Dynamics –
inrättades i mars 2003.
CIND har sitt säte vid Kulturgeografiska
institutionen, Uppsala universitet.
CIND finansieras av Vinnova, Riksbankens jubileumsfond och Uppsala
universitet.

Universitet med aktiv roll
i innovationssystemet
CIRCLE är involverade i flera projekt som
undersöker Lunds universitet och dess roll i
det skånska innovationssystemet. Resultaten
från ett av projekten publicerades nyligen i
Exploring the multiple roles of Lund university in strengthening Scania’s regional innovation system: Towards institutional learning
(European Planning Studies, nr 11, vol 17,
2009). CIRCLE-forskarna Lars Coenen, Jerker Moodysson och Björn Asheim visar, tillsammans med Paul Benneworth vid University of Twente, hur Lunds universitet har gått
från traditionell utbildningsinstitution till en
aktör som har en mer aktiv roll i det regionala
innovationssystemet. Tre konkreta, och inbördes sammanlänkade, omvandlingsprocesser
har ägt rum. För det första har universitetet
bidragit till att bygga upp institutioner för systematisk samverkan för teknologiöverföring
mellan universitet och näringsliv i regionen.
För det andra har universitetet breddat sina
egna nätverk för direkt samverkan. För det
tredje har universitetet spelat en viktig roll
genom att satsa på projekt som har gjort det
möjligt för andra aktörer i regionen att bidra
till det regionala innovationssystemet på ett
mer strukturerat sätt. [JG]
För mer info:
jerker.moodysson@circle.lu.se

Män dominerar
i inkubatorer
Forskargruppen KEEN (Knowledge Entrepreneurship and Enterprise), som är RIDE:s
nod på Högskolan i Halmstad, forskar om
entreprenörskap och småföretagande. Bland
annat driver de forskningsprojektet Akademiskt nyföretagande: Inkubatorer och entreprenörskapsutbildning för kvinnors företagande, finansierat av Vinnova. I ett delprojekt
studeras de strukturella villkor som råder i en
akademisk miljö genom att granska svenska
inkubatorers hemsidor. Granskningen är
baserad på tidigare forskning om ”incubator
best practice” och kvinnors entreprenörskap.
I delprojektet intresserar sig forskarna för den
miljö som inkubatorerna verkar i, ägande,
association, ledning och personal, likväl som
de urval, stöd, aktiviteter och nätverk som
inkubatorerna erbjuder. Resultatet presenteras i form av en kartläggning av eventuella
hinder för kvinnors inträde i en inkubator i termer av (i) styrning; direkt och indirekt, (ii) presentation; diskurs, symboler och bilder, samt
(iii) praktik; urval, stöd, aktiviteter och nätverk.
Inledande resultat visar på en mansdominans
i inkubatormiljön. [JG]

www.cind.uu.se
För mer info:
marita.blomkvist@hh.se
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• Thomas Hoholm

Från havsgud till laxfilé

– en innovations historia
Umi no kami, japanska för havsgud, var
arbetsnamnet på det som var tänkt att bli
Norges nästa stora exportsuccé: en salami
av lax. Laxsalamin nådde aldrig butikshyllorna. Men succé blev det ändå, i form av
en exklusiv laxfilé. Thomas Hoholm berättar
en matinnovations snåriga väg till konsumenterna.

I

n n ovat i o n s p ro c e s s e r karaktäriseras
av osäkerhet och kontroverser. Det är det
som gör dem intressanta, menar Thomas
Hoholm. Han har följt en innovations resa
från idé till kommersialiserad produkt. Resultatet blev doktorsavhandlingen The Contrary
Forces of Innovation – An Ethnography of Innovation Processes in the Food Industry, som han
har lagt fram vid Handelshögskolan bi i Oslo,
Norge.
Historien om Umi no kami tar sin början
när bondekooperativet Tine bestämde sig för
att ge sig in i fiskbranschen.
– De identifierade detta som en strategisk
innovationsmöjlighet. Fiskindustrin i Norge
är outvecklad och fast i fångsttänkandet. Om
man kan hitta sätt att tänka mer industriellt,
med produktutveckling och marknadsbyggande, finns mycket att göra, säger ekonomie
doktor Thomas Hoholm.
Smart samarbete
För att tillverka salamin behövdes teknisk
innovation, fiskkött är svårt att få stabilt nog
för korvstoppning. Tine kontaktade fiskfarmarna Bremnes Seashore som redan var i full
gång med att utveckla ny teknik för att pro-
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cessa lax: ett sätt att filea fisken innan den går
in i likstelhet.
– De har en färdig produkt bara några timmar efter att fisken tagits upp ur havet – den
blir hyperfärsk.
Men Bremnes hade inte lyckats kommersialisera sin extra färska fisk med lönsamhet,
och ville hitta ett sätt att få igen investeringen.
Samarbetet inleddes.
Salamin slopades
Hoholm kom in tidigt i projektet och har följt
det i realtid mellan 2003 och 2009. Han tillbringade mycket tid i fiskfabriken och på Tines
marknadsföringskontor. Observationerna
kompletterades med intervjuer.
– Innovationsprocesser är komplexa, och
om de studeras i efterhand blir de ofta utsatta
för rationaliseringar. Därför finns det en poäng
att följa dem i realtid.
Thomas Hoholm har arbetat fram en
analysmodell som tar hänsyn till just den här
komplexiteten – både internt och externt. En
innovationsprocess, menar han, är aldrig isolerad utan alltid uppkopplad mot en mängd
andra processer som ligger mer eller mindre
utanför själva kärnprojektet.
Det som så småningom hände var att
salamiidén fasades ut. Tester av produkten föll
inte väl ut, många tyckte att tanken på en salami av lax var konstig och lite märkvärdig. Var
det kött eller fisk? Vilken butikshylla skulle den
placeras i? I stället tog råvaran i sig över mer
och mer. Eller som en kund i usa uttryckte det:
”Never mind the sausage, give me the fish”.
Men att släppa salamin var inte ett enkelt

beslut. Projektet tog flera steg tillbaka och
ändrade fokus i tillverkning och marknadstänkande.
– Innovationsprojekt ändrar ofta kurs på
det här sättet. När man börjar testa produkten
öppnar sig nya möjligheter och problem. Jag
var intresserad av just de här spänningarna i
innovationsprocessen, och av att förstå hur och
när kontroverser uppstår.
– Ofta verkar konflikterna grunda sig i svårigheten att få fram resurser. Om inte projektet
går som tänkt, är det lätt hänt att en konflikt
uppstår med finansiärerna. Nya förhandlingar
tar vid, antingen blir projektet nedlagt eller så
går man vidare i en ny riktning. Att hantera
spänningar av den här typen är en central del
i innovationsprocessen. Både för dem som
driver utvecklingen och för dem som står för
finanserna.
I dag finns Salma, som lyxlaxfilén heter, i
butiker och restauranger över hela Norge. Den
räknas som en märkesvara och tillverkarna
kan ta bra betalt, upp till dubbelt så mycket
som för en vanlig laxfilé. Men det tog sin tid
att nå hit. Nästan tio år hann gå från att idén till
Umi no kami kläcktes, till att produkten i dag
är kommersiellt gångbar och investeringarna
intjänade. [JG]
för mer info:
thomas.hoholm@bi.no

www.esbri.se

Turism möjlighet för
kvinnor i Lettland
Kvinnors företagande i Lettland kan relateras till ekonomiska och samhälliga förändringar, könsidentiteter och familjesituation.
Cecilia Möller har lagt fram sin avhandling
Transforming geographies of tourism and
gender – Exploring women’s livelihood
strategies and practices within tourism in
Latvia vid Karlstads universitet.

Traditioner från Sovjetregim
Ett huvudsyfte har varit att ta reda på vilka
möjligheter och begränsningar som finns
för kvinnors försörjning i turistbranschen.
Detta mot bakgrund av övergången från planekonomi till marknadsekonomi som skedde i
Lettland under 1990-talet. Män beskrivs som
relativt passiva i denna förändring, och kvinnor mer som initiativtagare till att driva fram
nya sysselsättningar.
– I intervjuerna beskriver sig kvinnorna som
starka och aktiva jämfört med män. De anser
sig ha klarat motgångarna på arbetsmarknaden bättre.
Möller identifierar ett antal försörjningsstrategier där olika kvinnliga ideal kommer till
uttryck. Hon studerar idealen ur tre synvinklar.
Den första baseras på traditionella könsidentiteter som speglar det försovjetiska, lettiska
samhället.
– Kvinnan var bärare av kulturen och värnade om familjen. Det var viktigt under den sovjetiska regimen. Men i och med återskapandet
av en nationalstat lyftes kvinnans traditionella
roll fram igen och knöts till hennes arbete och
ansvar i hushållet.
www.esbri.se

Foto: Nils Nilsson

T

u r i s m s e k to r n d o m i n e r a s ofta av
kvinnor. Det gäller även i Lettland, som
under många år brottats med ekonomiska förändringar. På landsbygden har kvinnors turistföretagande fått en ökad betydelse
i takt med att ekonomin har omvandlats från
kollektiviserat jordbruk till mer servicebaserad
näring.
– Kvinnor är överrepresenterade inom
turism. Det kan kopplas till traditionella och
kulturella kvinnliga ideal, och därför behövs
ett genusperspektiv när man granskar turism.
Det handlar om tjänster som är förknippade
med hushåll och omhändertagande, något
som anses vara typiskt kvinnliga egenskaper,
säger Cecilia Möller som numera är verksam
vid Högskolan i Kalmar.
Avhandlingen bygger på fallstudier gjorda
i två områden, dels inom landsbygdsturism i
regionen Cesis, dels inom hotellsektorn i kurorten Jurmala.

• Cecilia Möller

Ett andra synsätt visar hur framväxten av en
ny kommersiell marknadsekonomi för med sig
nya ideal om kvinnlighet.
– Den västerländska kvinnan gör karriär
samtidigt som hon är drivande inom familjen.
Hon är målinriktad, bryr sig om hur hon ser ut
och vill ge en bra bild gentemot turister och
på hotell.
Socialistiska ideal speglar den tredje utgångspunkten.
– Dessa växte fram under sovjetstyret. Den
socialistiska arbetaren skulle vara könlös och
kvinnor uppmanades att arbeta heltid, i vissa
fall i traditionellt manliga yrken, samtidigt som
de skulle klara av arbetet i familjen, säger Möller.
Utmanar könsidentiteter
Kvinnors strategier för en mer självständig försörjning, till exempel i rollen som företagare,
utmanas även i deras konkreta vardagsliv.
Resultatet blir en relativt paradoxal situation.
Trots att de som intervjuats beskriver sig själva
som ”starka” utifrån socialistiska ideal, tenderar deras försörjning att baseras på traditionella
ideal om kvinnlighet och arbete.

– Man tror gärna att företagande innebär flexibilitet och oberoende. Men inom
turismbranschen förväntas man vara på plats
för turisterna vissa tider. Kvinnorna berättade
även hur de måste anpassa sin verksamhet till
makens arbetstider och barnens behov.
De traditionella könsidentiteterna utmanas
genom kvinnornas försörjning. Det är särskilt
tydligt bland yngre, välutbildade kvinnor som
trots etablerade ”hemmafruideal” och låga
inkomster strävar efter att skapa en mer självständig försörjning. Det ligger därför mer än
bara ekonomiska motiv bakom turismföretagandet – sociala skäl exempelvis. Företagande
kvinnor inom turism utmanar även de traditionellt manliga idealen.
– Att vara företagare har länge varit ett maskulint kodat begrepp. Man har målat upp en
bild av entreprenören som en målinriktad och
vinstdriven man. Men den rollen kan även spelas av en kvinna som driver ett eget projekt och
bidrar till sin familjs försörjning, säger Cecilia
Möller. [CE]
för mer info:
cecilia.moller@hik.se
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• Hans Lundberg

Elitishockey
– industri och folkrörelse

Hälsofrämjande folkrörelse eller underhållningsindustri – sportvärlden delas alltmer i två olika företeelser. Hans Lundberg
visar hur kommunikativt entreprenörskap
har använts för att svensk elitishockey ska
kunna verka i båda lägren.

H

ans lundbergs avhandling Kommunikativt Entreprenörskap: Underhållningsidrott som totalupplevelse före,
under och efter formeringen av den svenska
upplevelseindustrin 1999–2008 är framlagd vid
Växjö universitet. Han har studerat diskurser
kring underhållningsidrott: hur den diskuteras
av medier och utövare.
Lundberg menar att olika kommunikativa
handlingar används för att visa på nya möjligheter inom entreprenörskapet. Innan ett
företag kommer till, finns det bara som en idé
hos en entreprenör. Den idén måste kommuniceras.
– Elitishockeyns sätt att konstruktivt aktivera motstridiga diskurser i samband med
tillkomsten av ishockeyns nya arenor är ett
empiriskt exempel i avhandlingen, säger Hans
Lundberg.
I ungefär hundra år har Riksidrottsförbundet, idrottens centrala maktorgan för fördelning av statliga pengar till idrott, betraktat all
sport i Sverige som delar av en familj – bredd
och elit tillsammans. Men nu vacklar världsbilden. Samtidigt som vanliga människors
motionerande slukas av en växande hälsoindustri, har det de senaste två decennierna
växt fram en underhållningsindustri kring
elitidrotten.
– Vi bör nog betrakta det här som två skilda
typer av sport.
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Det kan verka oskyldigt, men har historiska,
politiska och ekonomiska konsekvenser. Att
acceptera att elitidrotten är en industri, separerad från folkhälsorörelse eller ideell hobbyverksamhet, banar väg för en bolagisering av
sporter där stora aktörer redan nu är beredda
att gå in med investeringar den dag det skulle
bli möjligt.
– Det är inte en fråga om om utan när. Det
är en radikal omsvängning. De stora aktörerna har ju bara väntat på omsvängningen, det
kommer bara att rassla till. Vi ser också parallellt hur ett gryende, småföretagsorienterat
entreprenörskap tar form kring underhållningsidrotten.
Moraliskt drama
Det ideella arbetet inom svensk idrotts 22 000
föreningar har uppskattats till ett värde av
ungefär 14 miljarder kronor.
Det kommer att förändra elitidrottens natur,
och det är inte bara bilden av den traditionella
entreprenören som passar in här. Hans Lundberg visar att man också kan tala om sport
som en värdeskapande livsåskådningsindustri. Idrottsstjärnorna berör på ett personligt
plan och blir aktörer i ett moraliskt livsförklarande drama, på ett sätt som tidigare kanske
var reserverat för religiösa berättelser. Bland
annat mediernas reaktioner på turerna kring
Ludmila Engqvists uppgångar och fall illustrerar detta.
Hans Lundberg pekar också på propagandaframgången os i Kina som ett exempel på en
uppvisning i ”mjuk makt”, en sida av sport
som han tycker att Riksidrottsförbundet har
missat.
Lundberg tror att en kommersialisering av

idrotten skulle göra det nödvändigt med en
större professionalism hos företagen – som
nu kallas föreningar.
Hockeylag anställer hundra
En alpin utförsåkare på elitnivå sysselsätter
till exempel ett dussin företagare omkring
sig.
– Ett hockeylag på elitnivå, en idrottsförening, är ju egentligen ett sme, ett företag på
ungefär hundra anställda, säger Hans Lundberg.
Han tänker sig att en del föreningar kunde
må bra av att drivas som företag, med den
insyn och kontroll det också kräver.
Hans Lundberg fick själv uppleva en form
av semi-professionalisering av innebandyn,
som nådde en utvecklingstopp på 1990-talet.
– Det var en central del av min uppväxt.
Han var en av de första anställda tränarna
och var med om att organisera andra anställda tränare under en omvälvande period
av växande för sporten. Det var framför allt
spelarna som drev på utvecklingen, medan
många ledare protesterade och sörjde den
idealistiska amatörismens dagar.
Mellan dessa grupper stod tränarna/coacherna och försökte balansera det hela – ömsom
driva på, ömsom backa.
– Det var en stridsfråga för den generationen, konstaterar Hans Lundberg. [PS]
för mer info:
hans.lundberg@vxu.se

www.esbri.se

Fäbod utgångspunkt
för innovationer
Fäbodarna i södra Norrland och Dalarna
spelade en viktig roll för att driva fram den
svenska jordbruksekonomin. De satte press
på jordbrukarna och ledde till innovationer
som järnplogen och messmöret. Jesper
Larsson har lagt fram sin avhandling Fäbodväsendet 1550–1920 – Ett centralt element
i Nordsveriges jordbrukssystem vid Sveriges lantbruksuniversitet.

• Jesper Larsson

I

efterdyningarna till den senmedeltida
agrarkrisen under 1500- och 1600-talen
lades grunden för en ny jordbruksekonomi.
Perioden innebar stora påfrestningar för böndernas ekonomiska situation och förändringar
inom jordbruket behövdes.
– Det fanns ett behov av att använda markerna på ett bättre sätt, och utnyttja de stora
utmarkerna för bete, säger Jesper Larsson.
Jordbruket expanderar
Fäbodens uppkomst räknas från mitten på
1500-talet och in på 1600-talet och kan ses som
en strategi för bondesamhället att utveckla
jordbruket.
– Definitionen av en fäbod är att den låg
långt borta från gården, och att den hade en
specialiserad arbetskraft som alltid var kvinnor. Dessutom använde man fäboden endast
under sommaren.
Det fanns begränsade möjligheter att odla
på marker där djuren betade. Fäboden avlastade markerna runt gården och hela landskapets kapacitet kunde utnyttjas.
– I och med fäbodarna kunde man klyva

gården mer än tidigare och antalet gårdar
ökade snabbt. Med hjälp av fäbodarna kunde man öka antalet djur. Det satte samtidigt
press på att få in foder till djuren, säger Jesper
Larsson.
Men det var först under 1700-talet som
fäboden verkligen gav upphov till innovationer. I och med att någon tog hand om djuren på fäboden avlastades hushållet och binäringar till jordbruket uppstod.
– Bisysslor kopplade till exempelvis foderproduktion i Dalarna, linhantering i Ångermanland och Hälsingland, eller järnhantering
i Bergslagen, uppstod. Det ledde i sin tur till

ökad handel och stor ekonomisk utveckling.
– Ökningen av antalet djur, och allt foder till
dem, gjorde att man var tvungen att vara innovativ och utveckla nya redskap. Järnplogen är
ett exempel.
Drivkraft och dynamik
I södra Norrland och Dalarna införde man en
cirkulation av ängen, så kallat lindbruk. Nu
odlade man växelvis spannmål och foder och
fick ut bättre skördar. I och med den ökade
handeln började människor också arbeta mer
specialiserat.
– Fäbodarna satte press på jordbruket och
utvecklingen av redskap, bisysslor och produkter ökade. Dalarna och södra Norrland kom
under 1700-talet, fram till mitten av 1800-talet,
att bli ledande i jordbruksutvecklingen. Dessa
områden var väldigt dynamiska och jordbruket
blev alltmer en del av en marknad.
När betesmarkerna förbättrades kunde bönderna även ta in fler får och getter. Dessa djur
var en del i utvecklingen av fäboden eftersom
de kan vara svåra att sköta nära gården.
– Ekonomin växte även tack vare får och
getter. Fram till mitten av 1800-talet hade man
drivkrafter till att utveckla en marknad för gethudar till bergsindustrin, ull och kläder. Man
fick ut bättre produkter än tidigare, kornas
mjölk blev fetare av fäbodbetet. Messmöret var
också en innovation från fäboden. [CE]
för mer info:
jesper.larsson@ekon.slu.se

Foton från Jamtlis arkiv
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Esbrinytt
Utbildning

Doktorander nyttiggör sin forskning
Tema

Foton: Johanna Hanno

Nyheter

Andra upplagan av doktorandkursen From
Research to Business (R2B) är igång. 5-8
november 2009 samlades en grupp entusiastiska doktorander från universitet i hela
Sverige för den första av totalt fyra workshops.

F

rom research to business startades
av Esbri tillsammans med Vinnova hösten 2008 och vänder sig till doktorander
som vill lära sig mer om kommersialisering av
forskning. Ambitionen är att erbjuda dem möjlighet att under ett års tid arbeta med utvecklingen av en affärsplan kopplad till deras egen
forskning.
Under året kommer de att arbeta med sina
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affärsidéer, tillsammans med bland andra
erfarna professorer från Stanford University
och London Business School. Ett viktigt inslag
i kursen är att doktoranderna ska lära känna de
aktörer som finns i deras lokala miljöer, och få
kunskap om vad dessa kan bidra med.
På den första workshopen drillades doktoranderna i kommersialiseringskonsten under
fyra intensiva dagar. De fick testa på fokuseringsövningar och positionsidentifiering, de
fick försäljningstips och mycket annan inspirerande kunskap. En stor del av övningarna
under kursen handlar om vikten av att skaffa
kunder i ett tidigt skede av företagandet.
Doktoranderna fick även besök av några av
förra årets kursdeltagare, som nätverkade och

skapade kontakter med de nya r2b:arna. Bland
förra årets deltagare har ett par redan startat
sina företag, medan andra arbetar med att
avsluta sin avhandling först.
Kursen genomförs i internatform. Varje tillfälle fokuserar på en eller flera frågeställningar,
relaterade till kommersialisering och affärspotential. Förutom att de utrustas med verktyg för att skapa företag av sina forskningsidéer,
bygger doktoranderna även ett omfattande nätverk. De lär känna både offentliga och privata
aktörer som arbetar med kommersialisering
och nyttiggörande av forskning. [CE]
för mer info:
www.esbri.se/r2b
www.esbri.se

Workshop med skratt och klapp
9–10 november 2009 hölls Esbris workshop
för lärare i entreprenörskap på Yasuragi
Hasseludden utanför Stockholm. Det var
den tolfte workshopen i ordningen och den
samlade drygt 40 deltagare från nordiska
universitet och högskolor.

Å

rets workshop var faktiskt ännu mer
”workshoppig” än tidigare år. För att
få upp ångan på måndagsmorgonen
inleddes det hela med ett pass skrattyoga i regi
av personalen på Yasuragi. En av de första ”riktiga” övningarna kallades för give-get och gick
ut på att deltagarna skrev ned på lappar vad
de ville lära sig under workshopen, och vad de
kunde lära andra.
Exempel på ämnen som deltagarna ville
lära/lära ut var: nytt kursinnehåll – som till
exempel användbara böcker och filmer – nya
verktyg för undervisning – som till exempel
sociala medier och virtual reality – samt hur
man kombinerar entreprenörskap med andra
ämnen.
Några av årets inspiratörer var Tom Kosnik,
professor vid Stanford University, Patricia
Greene, professor vid Babson College (se även
porträttet på sista sidan), och Lena Ramfelt
från Esbri och Stanford University.
Det hölls också ett antal mindre gruppseminarier. Exempelvis ledde Esbris Malin
Gawell ett om socialt entreprenörskap. Mats
Lundqvist från Chalmers höll i ett om de nya
spetsutbildningarna i entreprenörskap som
regeringen beslutat om (se även Åsikten på
sidan tre).

Föreläsningar om
entreprenörskap
på webben
Besök
www.esbri.se/webb-tv

www.esbri.se

Porträttet
P

Esbrinytt

syn på entreprenörskap och entreprenörskapsPatricia Greenes
seminarium handladeUtbildning
Ledaren
L
om nya verktyg i klassrummet. Det besöktes utbildning genom att rita på ett blädderblocksäven av Nina Mittjas och Linda Hilmgård från blad (bilden).
Åsikten
Workshopen avslutades dag två med ännu
läromedelsföretaget
Go Enterprise som pre-Tema
senterade sitt entreprenörsspel, och av Björn en övning som hölls av personalen på YasuPaulsson från kunskapsplattformen Open ragi: klappmassage. [JG]
Nyheter
Entrepreneurship.
Greene höll också i en övning som gick ut
för mer info: www.esbri.se/workshop
på att deltagarna gruppvis skulle illustrera sin

Esbri grundades 1997
av entreprenören och
uppfinnaren Leif Lundblad, och har som övergripande målsättning att
stimulera entreprenörskap i Sverige.
Esbri har en stark förankring i det svenska
samhället, i styrelsen ingår bland andra universitetskansler Anders Flodström, Signhild Arnegård
Hansen, ordförande Svenskt Näringsliv och Anna
Ekström, ordförande Saco.
Esbri arbetar främst med att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap,
innovation och småföretagande till olika aktörer:
forskare, företagare, politiker, finansiärer, studenter, policyfolk och rådgivare. Syftet är att på bred
front öka förståelsen för hur innovationskraft och
företagande hänger samman med hållbar tillväxt.

Kunskapsspridningen sker bland annat
genom tidningen Entré, nyhetsbrevet e-Entré,
föreläsningsserien Estrad och webbplatsen
www.esbri.se
Esbri arrangerar varje år en workshop
för entreprenörskapslärare och kommersialiseringskursen R2B för doktorander, samt
genomför The Sweden-U.S. Entrepreneurial
Forum tillsammans med U.S. Department of
Commerce och Näringsdepartementet.
Under de 12 år som Esbri har varit verksamt
har bland annat drygt 120 Estradföreläsningar
arrangerats med totalt över 14 500 deltagare.
Entré har kommit ut med 50 nummer och Esbris
Kunskapsbank på webben rymmer cirka 1 500
texter om entreprenörskap, innovation och småföretagande.
Fler föreläsningar, konferenser och tidningar
arrangeras och publiceras kontinuerligt.
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Åsikten

Tema
Nyheter

Docent Ulla Johansson
tillträdde 1 december 2009
Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design
Management, vid Högskolan för design och konsthantverk (hdk), Göteborgs
Esbrinytt
universitet.
Professuren finansieras av en
Utbildning
donation
på 40 miljoner kronor från Torsten
Tema
Söderbergs
stiftelse. I samarbete med HanNyheter
delshögskolan vid Göteborgs universitet ska
hdk forska i gränslandet design/ekonomi.
Centrum för tjänsteforskning (ctf) vid
Karlstads
universitet har beviljats 5,2 miljoner
Esbrinytt
kronor
för
forskning om tjänsteinnovationer.
Utbildning
Professor
Bo Edvardsson, docent Per Skålén
Tema
ochNyheter
filosofie doktor Erik Sundström ska studera hur it-företag tar vara på medarbetares
idéer för att utveckla verksamheten.
Kajsa Lindberg, forskare vid Handelshögskolan
i Göteborg, har fått 3,975 miljoner
Esbrinytt
kronor
från
Riksbankens Jubileumsfond till
Utbildning
sittTema
projekt Apotek i förändring. En studie av
marknadskonstruktion,
entreprenörskap och
Nyheter
arbete. Lindberg har även beviljats forskningsmedel från Vetenskapsrådet.
Andra forskare som fått medel från Vetenskapsrådet är Mattias Nordqvist som forskar
om generationsskiften, tillväxt och jobbskapande, PPorträttet
samt Anna Larsson
som forskar om
Esbrinytt
skillnader
mellan börsnoterade
och ägarledda
Ledaren
L
Utbildning
företag.Åsikten
Båda är verksamma
vid
InternatioTema
nella Handelshögskolan
i Jönköping. Även
Nyheter
Svante Andersson, Högskolan i Halmstad,
har fått medel från Vetenskapsrådet.
Professor Tor Ny, Umeå
universitet, har tilldelats
Baltics samverkanspris för
entreprenörskap.
Priset
Esbrinytt
inrättades av Umeå univerUtbildning
sitets rektor i januari 2009.
Tema
Prissumman är på 100 000
Esbrinytt
Nyheter
kronor,
och Ny får priset för sitt arbete med
Utbildning
Umeå
Biotech Incubator, ubi.
Tema
Nyheter

Professor Mats Benner, Lunds universitet,
har valts till ny ledamot i Iva.
2010–2014 innehas Minna Canth-professurenEsbrinytt
inom kvinnoforskning av Anne Kovalainen,
Åbo handelshögskola. Det är en så kallad
Utbildning
akademiprofessur,
inrättad vid Finlands AkaTema
demi.
Kovalainen
utgår
från ett genusperspekNyheter
tiv och forskar bland annat om nyföretagande
inom offentlig sektor.
Vinnova finansierar ytterligare 15 kvinnliga
forskare via Vinnmer-programmet. En av dem
är Ramia Mazé, Interactive Institute och Illinois Institute of Technology. Mazé arbetar med
projektet Designing Social Innovation.
Tipsa oss: entre@esbri.se

18 •

E N T R É # 4 | 2009

Titel: Karl IX – Företagarfursten och envåldshärskaren
Författare: Lennart Hedberg
Förlag: Prisma
ISBN: 978-91-518-5036-8

Lennart Hedbergs bok Karl ix – Företagarfursten och envåldshärskaren tecknar en bild av
en handlingskraftig regent. Karl ix (1550–1611)
kastade sig in i alla projekt med samma energi,
oavsett om det handlade om att kriga, bygga
en borg, grunda en stad eller nacka sina kritiker. Karls omfattande brevkorrespondens och
almanacksnoteringar vittnar om en engagerad
och närvarande furste med många resdagar.
Han var också företagare och entreprenör,
starkt engagerad i järnframställningen. Han
importerade processteknologi, experimenterade och specialiserade framställningen. Ett
annat av Karls intresseområden var att exportera svavel. Hans ledstjärna var profiten – ett
begrepp som faktiskt förekommer i källmaterialet – men liksom dagens företagare stötte
han ibland på hinder. Missväxt och avsaknad
av farbara transportleder är två exempel. [ÅK]

Titel: Innovation
– Medarbejder og bruger
Författare: Catharina Juul
Kristensen & Søren Voxted
Förlag: Hans Reitzels Förlag
ISBN: 978-87-412-5273-5

Begreppet ”open innovation” vinner mark.
Många företag – och samhället – skulle tjäna
på ett öppnare förhållande till innovation,
menar förespråkarna. Genom att bjuda in
fler i innovationsprocessen får man tillgång
till fler och bättre idéer. Det blir mer kreativt,
helt enkelt. Två grupper som ligger nära till
hands att bjuda in är användarna/kunderna
och de egna medarbetarna. Om den typen
av innovation handlar Innovation – Medarbejder og bruger. I de inledande kapitlen diskuteras teorierna bakom såväl innovation
som deltagande innovation. Bokens andra
del tar upp tre fallstudier som exemplifierar
olika typer av deltagande innovation i olika
typer av organisationer. Exemplen kommer
från både privat och offentlig sektor i Danmark. Boken vänder sig främst till studenter
på högskolor och universitet, samt till dem
som arbetar med innovation. [JG]

Titel: Getting to Plan B –
Breaking Through to a
Better Business Model
Författare: John Mullins
& Randy Komisar
Förlag: Harvard Business
Press
ISBN: 978-1-4221-2669-1

Att som entreprenör envist hålla fast vid sin
ursprungsidé, plan a, är som att ta på sig en
tvångströja. Det hävdar John Mullins och Randy Komisar, författare till Getting to Plan b –
Breaking Through to a Better Business Model.
Googles grundare lyckades ta sig till plan b,
och de gjorde det med besked. Starbucksfolket
likaså. Men på varje sådan supersuccé går ett
antal tusen affärsmöjligheter som aldrig riktigt
lyfte. I boken presenteras en konkret metod
för att gå från originalidé till bärkraftigt företag. Genom experiment, utveckling, tester av
affärsplanen och jämförelser med existerande
företag kan entreprenören nå en stark affärsmodell. Inspirerande exempel hämtas från ett
tjugotal företag av varierande storlek. Alla har
de lyckats – oavsett om det har inneburit att
gå från plan a till plan b, eller hela vägen till
plan z. [ÅK]

Titel: Government
as Entrepreneur
Författare: Albert N Link
& Jamie R Link
Förlag: Oxford
University Press
ISBN: 978-0-19-536945-8

Entreprenören har under olika tidsepoker,
och av olika tänkare, tillskrivits en rad olika
egenskaper. Han eller hon har exempelvis
beskrivits som risktagare, kapitalist, innovatör, beslutsfattare, ledare, koordinator och
ägare. Albert Link och Jamie Link intresserar
sig för hur staten kan agera som en entreprenör: handla innovativt och ta entreprenöriella risker. I boken Government as Entrepreneur
utgår de från den amerikanska kontexten.
De beskriver olika policyinitiativ som ska
underlätta samarbeten mellan publikt och
privat, och i förlängningen skapa ny teknologi. Några av de mest kända är atp (Advanced Technology Program), n ist (National
Institute of Standards and Technology) och
sbir (Small Business Innovation Research
Program). Joint ventures, forskningsparker
och ett samarbete kring biobränsle diskuteras också. [ÅK]

Fler boktips hittar du på
www.esbri.se

Titel: Innovation in Local
Economies – Germany in
Comparative Context
Redaktörer: Colin Crouch
& Helmut Voelzkow
Förlag: Oxford
ISBN: 978-0-19-955117-0

I Innovation in Local Economies diskuteras
betydelsen av lokala, sektoriella och nationella
faktorer på innovationskraften. I fyra case jämförs utvecklingen i Tyskland med motsvarande
sektor i ett annat eu-land. Kapitelförfattarna
granskar möbelindustrin i västra Tyskland och
södra Sverige, samt bilindustrin i östra Tyskland och norra Ungern. Biotekniksektorn kring
München jämförs med den runt Cambridge,
och tv- och filmbranschen i Köln studeras
i skenet av motsvarande bransch i London.
Redaktörerna Colin Crouch och Helmut Voelzkow konstaterar att det finns vissa nationella
mönster, men att företagen också är duktiga
på att trotsa institutionella spelregler. Det kan
handla om att samarbeta över företagsgränser, eller att söka riskkapital utomlands. Två
svenska forskare, Pernilla Rafiqui och Örjan
Sjöberg, medverkar i boken. [ÅK]

Titel: The Foundations of
Female Entrepreneurship
– Enterprise, Home and
Household in London,
c. 1800–1870
Författare: Alison C Kay
Förlag: Routledge
ISBN: 978-0-415-43174-3

De ä r unga och ga m la, g if ta och og if ta,
ensamma och partners, och de är verksamma inom en rad olika branscher. Beskrivningen gäller kvinnliga entreprenörer i London för 200 år sedan, men den är giltig än
i dag. Företagarnas drivkrafter känns också
igen, även om förutsättningarna har förbättrats. Tillvaron för en engelsk 1800-talskvinna
ur den lägre medelklassen var ganska snäv.
Egenföretagandet gav inkomst, oberoende
och respekt – utan att strida mot rådande
viktorianska värderingar. Kvinnornas företag
var i regel små och hembaserade. Det innebar att startkostnaden var liten, företagandet
f lexibelt, och tillvaron tryggare än i fabrikerna. De sålde mat och dryck, erbjöd logi,
tvättade, strök och sydde. På så vis bidrog de
till den industriella processen, menar författaren Alison Kay i The Foundations of Female
Entrepreneurship. [ÅK]

Titel: Invandrare som
resurs 1540–1820
Författare: Christina Dalhede
Förlag: Preindustrial
Research Group
ISBN: 978-91-978210-0-1

På 1630-talet tar sig sydtysken Nicolaus till
Sverige, via Polen. Vilka möjligheter hade
han som nyanländ immigrant – 350 år före
Arbetsförmedlingen och Svenska för invandrare? Christina Dalhede följer i sin bok
Invandrare som resurs 1540–1820 en invandrarfamilj över två sekler. Hon menar att vi
i dag har mycket att lära av hur nya svenskar
togs emot under 1500- och 1600-talen. I stället för att sätta dem i karantän slussades de
direkt in i arbetslivet. Bristfällig svenska var
inget problem, språket lärde de sig på jobbet.
Invandrarnas modersmål betraktades som en
resurs. Nysvenskarna drev bruk och grundade
handelsföretag. De förde med sig kunskap och
kapital, och deras internationella kontaktnät
var viktiga för Sverige, som var på väg att bli
en stormakt. Dalhede kallar dem ”nät- och
flätverksbyggare”. [ÅK]

Titel: Teamorienterat entreprenörskap – Utveckling genom
meningsskapande samarbete
Författare: Ingmari Cantzler
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 978-91-44-05893-1

En typ av företag klarar sig bättre än de flesta
andra i den globala konkurrensen: de som
lyckas få till ett bra teamarbete. Men, tro inte
att du är en del av ett team bara för att ni arbetar i grupp på ditt företag. Ingmari Cantzler
menar att begreppet team har används slarvigt under senare år. I ett team i ordets rätta
bemärkelse finns ett gemensamt meningsskapande och gemensamma mål. Medarbetarna
uppmuntras att arbeta tillsammans och byter
roller med varandra. Här förs en öppen dialog med ett bra, demokratiskt ledarskap som
grund. Att skapa ett sådant team kräver sin
ansträngning. Teamorienterat entreprenörskap
– Utveckling genom meningsskapande samarbete bygger på Cantzlers doktorsavhandling i
ämnet och innehåller konkreta tips på hur
teambyggande kan gå till. Här beskrivs också
underliggande processer, och fallgropar man
bör se upp med. [JG]

USASBE 2010
14–17 januari
Nashville, USA
7th International AGSE
Entrepreneurship Research Exchange
2–5 februari
University of the Sunshine Coast, Australien
Småföretagsdagarna
3–4 februari
Örebro
Nationella konferensen
4–5 februari
Jönköping
EFMD 2010
Entrepreneurship Conference
21–23 februari
Paris, Frankrike
Transfer of Ownership in Private
Businesses – European Experiences
25–26 mars
Stockholm
2010 Family Enterprise
Research Conference
16–18 april
Cancun, Mexico
16th Nordic Conference
on Small Business Research
20–21 maj
Kolding, Danmark
International Conference on
Entrepreneurship, Innovation
and Regional Development
27–29 maj
Novi Sad, Serbien
30th Babson College Entrepreneurship
Research Conference (BCERC)
9–12 juni
Lausanne, Schweiz
The Tilburg Conference on Innovation
10–12 juni
Tilburg, Holland
2nd Entrepreneurship and
innovation in Nordic education
15–17 juni
Luleå
IACMR Shanghai Conference
16–20 juni
Shanghai, Kina
Gender, Work and Organization
21–23 juli
Staffordshire, England

www.esbri.se/boktips
www.esbri.se

Samtliga konferenser ovan genomförs 2010.
För mer info: www.esbri.se/konferenser
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Patricia Greene använder relationsspelet Sims i sin undervisning:

”Datorspel är ett bra sätt att lära sig”
Nyheter

Patricia Greene blev akademiker relativt
sent i livet. Innan dess hade hon bland
annat hunnit med att arbeta som administratör för olika sjukhem. Mest känd är hon
för sin forskning om kvinnors företagande,
och för att hon är en av grundarna till det
prisade forskningsprojektet Diana.

E

ntreprenörskapsprofessorn Patricia
Greene har precis kommit tillbaka från
ett sabbatsår. Vad hon gjorde? Lärde
sig om virtual reality och datorspel. Till våren
börjar hon använda de nyvunna kunskaperna
i sin undervisning.
– Jag kommer bland annat att använda ett
företagartillägg till Sims. Jag tror att datorspel
är ett bra sätt att lära sig. Genom simuleringar
lär sig studenterna hur de skapar en entreprenöriell kultur och vad olika affärsbeslut leder
till.
– Mina barn spelar mycket, så de har gett mig
många råd. Jag har också samlat ihop en lista
med alla filmer som handlar om virtual reality. – ett ämne som har följt henne sedan dess. På
Det är intressant att se hur filmskaparna tän- frågan varför det blev just det ämnet, tvekar
ker sig framtiden.
hon inte på svaret.
Eftersom Patricia Greenes man är militär– Min pappa gick en distansutbildning, korpilot har de flyttat runt mycket, bland annat respondenskurs sa vi då, i hur man lagar hembodde de i Spanien en tid. I samband med det, elektronik. Sedan köpte han en bensinmack i
och att de fick tre söner, var Greene borta från närheten av där vi bodde. Han drev macken
arbetsmarknaden i några år.
i en del av byggnaden och öppnade en affär
– När det var dags att återvända kunde jag för hemelektronik med tillhörande verkstad
inte arbeta så mycket som det krävdes inom i en annan. Han hyrde även ut delar av byggsjukvården. Så jag satsade på att ta en mba i naden till en djuraffär och en restaurang. Vi
stället.
visste det inte då, men han var ju verkligen
Familjen bodde då i Las Vegas, och Greene entreprenör.
studerade på University of Nevada, på en fili– När jag började doktorera i Texas, var min
al i anslutning till flygvapnets bas. Samtidigt första lektion, första dagen med John Butler
utbildade hon militärerna i ekonomi.
som har forskat mycket kring entreprenörskap
– Det var en bra erfarenhet – ingen publik i minoritetsgrupper. Det blev min introdukskrämmer mig i dag.
tion till entreprenörskap inom akademin, och
intresset fastnade.
Pappa inspirerade
Hon intresserade sig först för minoritetsDet var hennes mentor på skolan som föreslog grupper i allmänhet, men insåg snart att det
att hon skulle fortsätta på den akademiska fanns ett tomrum inom just kvinnors entrebanan.
prenörskap.
– Ibland krävs det att någon annan ser möj– När jag började inom det här området
ligheter som du inte kan se själv. Det är en av var det många som rådde mig att välja något
anledningarna till att team är så viktiga, inom annat – det skulle begränsa min karriär menaföretagande och annat.
de de. Jag höll på med sociologi och entrepreGreene doktorerade vid University of Texas nörskap, vilket är konstigt bara det. Att sedan
at Austin. Ämnet var sociologi och avhand- välja att studera kvinnors entreprenörskap…
lingen handlade om kvinnors entreprenörskap Men eftersom jag blev akademiker senare i

livet, och hade den familjesituation jag hade,
behövde jag inte tänka så mycket på karriären.
Jag kunde göra vad jag ville.
Diana tog priset
Karriärvalet visade sig vara ganska bra, när
allt kommer omkring. Forskargruppen Diana
som hon var med och grundade 1999, och som
inriktar sig mot just kvinnors företagande,
med särskilt fokus på finansiering och tillväxt,
har fått stor uppmärksamhet världen över.
Bland annat har de prisats för sin forskning
här i Sverige (se faktarutan).
När Patricia Greene blickar framåt, hoppas
hon på lika möjligheter för alla att starta och
växa sina företag – kvinnor som män. Hon
tycker att vi måste bli bättre på att jobba tillsammans och på att lära av varandra. Hon
skulle också vilja se större fokus på innovativa
sätt att göra affärer, inte bara på att ta fram nya
innovativa produkter och tjänster.
– Jag är intresserad av hur man skapar kulturen i ett företag. Många företag är fast i gamla
modeller, de håller på med managementteorier och byråkrati. För att få finansiering måste
man passa in i mallen för framgång. Här finns
mycket kvar att göra. [JG]

fa k ta
Namn: Patricia Greene
Bakgrund: Doktorerade i sociologi vid
University of Texas at Austin 1993. Blev
docent 1998 vid University of Missouri,
Kansas City och professor 2003 vid samma lärosäte. Sedan 2003 innehar hon FW
Olin Distinguished Chair in Entrepreneurship vid Babson College. 2007 fick hon
tillsammans med de fyra andra forskarna i
Dianagruppen Global Award for Entrepreneurship Research, eller FSF-Nutek Award
som priset hette då.
Aktuell: Besökte Sverige i november
2009 för att medverka i Esbris workshop
för lärare och i kursen R2B.
För mer info: greene@babson.edu

www.esbri.se

