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

Kreativa pedagoger
centrala i förskolan

bild: Sofia Ernerot

Företagsam
förändring
kan företagande vara en väg till integration
i Sverige? Vad får mikrofinansiering och inkubationsverksamhet för effekt i utvecklingsländer? Hur skaffar internationaliseringssugna
företag den kritiska kunskapen? Vad händer
när born global-företagen växer upp? Och
vad är grejen med globala innovationsnätverk?
Det är några av de många frågor som besvaras av forskare i detta nummer av Entré. När
humankapital och företag rör sig över (nationella) gränser följer kunskapen med. I nya
sammanhang, och i de möten som uppstår,
kan resultatet bli innovation. Men det gäller
att vara öppen för förändring: att lära, och lära
om.
Kristina Henricson Briggs visar i sin avhandling att västvärldens inkubatorer inte nödvändigtvis är lika funktionella i Tanzania. Jan Abrahamssons forskning handlar om att de hyllade
born global-företagen måste omarbeta sina
ursprungliga affärsmodeller för att behålla
konkurrenskraften. Och Cristina Chaminade,
som även inleder nästa års Estradföreläsningar
18 januari, konstaterar i porträttintervjun: ”Vi
behöver mer hållbara tillväxtmodeller, vi kan
inte fortsätta att överkonsumera”.
På Esbri har vi snart arbetat i 20 år med att
sprida forskningsbaserad kunskap kring entreprenörskap, innovation och småföretagande.
Det har blivit många tusen artiklar, boktips,
blogginlägg, stora konferenser, mindre seminarier, diskussioner och samtal. Hela tiden har
vi jobbat utifrån övertygelsen att företagare,
policymakare och andra behöver kunskap för
att fatta bättre beslut, som i förlängningen kan
stärka det entreprenöriella ekosystemet.
Har du haft nytta av Esbris arbete? Fått en
aha-upplevelse av en Entréartikel eller knutit
en värdefull kontakt på en Estradföreläsning?
Inför jubileumsåret 2017 vill vi ta del av dina
upplevelser. Hör gärna av dig med feedback.
Vi är öppna för förändring!
Trevlig läsning,

Magnus Aronsson

Är det bara konstnärer och reklamare som är kreativa? Nej,
menar Mirella Forsberg Ahlcrona. Med boken Kreativitet i
förskolan (Studentlitteratur, 2016) vill hon väcka en diskussion om förskolepedagogernas ”osynliga” kreativa processer
och deras betydelse i förskolans utbildningspraktik. Det som
enligt pedagogerna själva ”inte är så märkvärdigt” är enligt
författaren i allra högsta grad kreativt arbete och centralt i
barns utveckling. Hon lyfter fram hur aktuell kreativitetsforskning kan vara en del i att förstå barns värld i relation
till dagens samhälle. För i tider av ständiga barnprogram
på tv och paddor – vilken funktion har då handdockor som
pedagogiskt verktyg? [ml]

Jag leker, alltså är jag forskare
Thomas Söderqvist har gästbloggat hos tidningen Curie

Designsamarbeten
kräver kommunikation

miljoner kronor satsas
på att stimulera
digitalisering i svenska,
små och medelstora företag.
Källa: Tillväxtverket

Design sker ofta i samarbeten, ibland tillsammans med användare. Men få projekt tar
hänsyn till de utmaningar som det medför,
menar Andrew Whitcomb i sin avhandling
(Re)forming Accounts of Ethics in Design:
Anecdote as a Way to Express the Experience
of Designing Together (Högskolan för design
och konsthantverk, Göteborgs universitet,
2016). Han har studerat tre designprojekt och
använder kreativt skrivande som metod för
att utforska kopplingarna mellan upplevelse,
engagemang och etik inom designsamarbeten.
Whitcomb menar att designer måste vara
tydliga med, och kunna kommunicera kring,
sin erfarenhet och bakgrund. Vem som deltar i
designarbetet spelar lika stor roll för resultatet
som den designmetod som används. [jg]

kontakta andrew.whitcomb@hdk.gu.se

Återförening bra för företagandet
Att ha familjen nära är viktigt för de flesta. I Why family matters: The impact of family
resources on immigrant entrepreneurs’ exit from entrepreneurship (Journal of Business
Venturing nr 6, vol 31, 2016) visar Miriam Bird och Karl Wennberg att det även påverkar
företagandet. De har studerat utlandsfödda företagare som är verksamma i Sverige.
Resultaten visar att geografisk närhet till andra familjemedlemmar förenklar den ekonomiska integrationen och ökar chansen till fortsatt företagande. Familjen bidrar bland
annat med råd, stöd, finansiering och obetald arbetskraft. Att vara gift med en infödd
svensk är en annan framgångsfaktor. Det ger tillgång till kultur, seder och kontaktnät.
Forskarna har följt 1 825 utlandsfödda entreprenörer i Sverige under sex år. Policyimplikationen anknyter till migrationsdebatten och pekar på att familjeåterförening förenklar den långsiktiga arbetsmarknadsintegrationen bland utlandsfödda. [jg]

VD ESBRI

magnus@esbri.se
www.esbri.se

kontakta miriam.bird@unisg.ch
e n t r é 4 • 2016 |
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Företagande ger
snabbare integration
text jonas gustafsson

Att starta företag kan vara en genväg till integration. När utlandsfödda entreprenörer skapar
nätverk och letar resurser lär de sig om det nya
hemlandets kultur. På samma gång knyter de
starkare band till sina ursprungsländer. Quang
Evansluong har forskat om hur utlandsfödda
företagare utvecklar affärsidéer.
george och haidar heter två svenska företagare med bakgrund från Libanon respektive
Syrien. 2004 startade de restaurangen Taste of
Beirut som snabbt blev populär i hemstaden
Jönköping. I dag driver de flera restauranger
under samma varumärke. Deras historia är
ganska typisk för utlandsfödda företagare,
med en lokal affärsidé som har koppling till
det gamla hemlandet. Fenomenet ökar över
hela världen och bidrar till den ekonomiska
utvecklingen i många länder.
Historien om Taste of Beirut finns med i
Quang Evansluongs doktorsavhandling. Han
har gjort fyra fallstudier bland företagare med
utländsk bakgrund. Förutom i restaurangbranschen är de verksamma inom detaljhandel och it.
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Evansluong har intresserat sig för hur företagarna utvecklar sin affärsidé och sitt koncept, och hur det hänger ihop med deras integrationsprocess. Hans huvudbudskap är att
processen att etablera företag påverkar integrationsprocessen i positiv riktning. Samtidigt
utvecklas affärskonceptet av entreprenörernas
integrationsprocess.
– Att starta företag innebär att man måste ta
kontakt med många olika aktörer i det svenska
samhället, till exempel nya kunder eller leverantörer. Nyföretagare behöver expandera
sitt nätverk, hitta nya svenska partners och
organisationer. Det innebär att de måste förstå det svenska samhället, språket, hur man
utvecklar nätverk och skapar förtroende i Sverige. Genom sådana affärsaktiviteter blir företagarna samtidigt integrerade i det svenska
samhället, säger Quang Evansluong.
– Att vara företagare, åtminstone om man
är framgångsrik, innebär också att infödda
svenskar ser att man bidrar till samhället.
Man lever inte på socialbidrag, som många
svenskar annars tänker sig – och ogillar. Från
invandrarföretagarnas perspektiv innebär det

att de känner sig mer som en del av samhället, och att deras tillit till invånarna i det nya
landet ökar.
Entreprenörer med utländsk bakgrund
hittar alltså ofta sina möjligheter i skärningspunkten mellan sitt nya och sitt gamla
hemland. De hämtar resurser och utvecklar
nätverk i båda länderna. Det innebär att det
även sker en integrationsprocess till det gamla
hemlandet.
– Många tappar kontakten med sina
ursprungsländer när de emigrerar. Företagandet kan vara en väg tillbaka och integrationen
blir därmed dubbelverkande. Det finns många
nivåer när man pratar om integration…

quang evansluong poängterar att det handlar om integration och inte om assimilering.
I Sverige premieras likhet snarare än olikhet.
Diskriminering är en realitet, inte minst på
arbetsmarknaden. Många utlandsfödda vittnar om hur svårt det är att få jobb, på grund
av hudfärg, namn eller brytning.
Det har Evansluong egen erfarenhet av. Han
kom till Sverige från Vietnam för att studera i
www.esbri.se

Företagare med utländsk
bakgrund hittar möjligheter
i skärningspunkten mellan det nya hemlandet och
sina ursprungsländer. De två
företagarna som startade
restaurangen Taste of Beirut
i Jönköping är en del i Quang
Evansluongs forskning som
visar att företagande förenklar integrationen.

lösning. Till exempel genom att starta företag.
Offentliga stödprogram kan ta hänsyn till att
det ser ut så här, menar Evansluong. Program
som riktar sig mot utlandsfödda bör fokusera
på att öka kontakterna och utbytet med lokalsamhället, till exempel genom föreningsaktiviteter. Det leder till bättre språkkunskaper och
förståelse för den nya kulturen, både i allmänhet och när det gäller just affärer. Det ger också
ökad trovärdighet till de utlandsföddas affärsverksamhet i lokalsamhället.

bild: BGA Fotocenter

”ett par år.” Han blev kvar, startade eget företag, fick jobb och doktorerade. Under åren
2015–2016 sökte han 70 jobb utan resultat. Han
sökte ett jobb i Storbritannien och fick det
direkt. En fast tjänst som assistant professor
på University of the West of England i Bristol.
– Jag känner igen mycket av det som invandrarentreprenörerna i min studie berättar om.
Jag bodde 13 år i Sverige, mer än en tredjedel
av mitt liv. Jag känner mig både som svensk
och vietnames. Men jag ses inte som svensk,
även om jag tycker att jag anpassade mig bra
i det svenska samhället. Många som har emigrerat hamnar mellan sina två länder, de är inte
riktigt varken eller. Och många entreprenörer
med utländsk bakgrund känner sig ensamma
och isolerade.

evansluong tycker att det saknas en diskussion om diskriminering i Sverige, och att vi
fokuserar för mycket på etnicitet.
– De som är adopterade eller andra generationens invandrare ses inte heller som svenskar. Här finns en stor skillnad mot exempelvis
usa. När man har fått sitt medborgarskap är
man amerikan. Man känner sig som amerikan,
och man blir också accepterad som amerikan.
För mig och många andra invandrare är det
svårt att integrera oss och få jobb på grund
av att vår etnicitet inte är svensk. Jag har en
student här i Bristol som är från Sverige, med
bakgrund i Somalia. Han pratar alltid om ”De i
Sverige” – inte om ”Vi svenskar”.
– Det är känsligt att diskutera både invandring och diskriminering i Sverige. Vi vill gärna
att det ska vara konsensus. Men det är jätteviktigt att prata om de här sakerna. De kommer

www.esbri.se

Quang Evansluong har disputerat vid Jönköping University
med avhandlingen Opportunity creation as a mixed embedding process: A study of immigrant entrepreneurs in Sweden.
I juni fick han en anställning vid University of the West
of England i Bristol.

inte att lösa sig av sig själva, säger Evansluong.
Här menar han att företagandet kan bidra.
Ingen vill leva på bidrag och många med
utländsk bakgrund är tvungna att hitta sin egen
väg, till exempel genom att starta företag. Det
kan alltså snabba på integrationsprocessen
genom ökad kontakt med samhället – och i
förlängningen leda till jobb.
– Som invandrare kan man inte sitta still och
bara säga att ”Sverige är dåligt på integration”.
Man måste göra något åt det, försöka hitta en

eftersom utlandsföddas företagande ofta
har koppling till deras ursprungsländer finns
här även ett makroperspektiv: ökade affärskopplingar mellan Sverige och andra länder,
och i förlängningen mer handel.
– När man ska utveckla utlandsföddas entreprenörskap är det jätteviktigt att ge dem verktyg för att öka kopplingarna mellan Sverige
och sitt ursprungsland. Det är viktigt både för
individerna och för Sverige.
Quang Evansluong känner igen mycket av
sina forskningsresultat från när han själv drev
eget företag i Sverige. Det var 2005 och tillsammans med en studiekamrat startade han ett
reseföretag med fokus på ekologiska resor till
Vietnam. Det var ett ovanligt resmål då, särskilt
med ekoinriktning.
– I efterhand kan jag se att jag lärde mig
mycket om Sverige och svenskar genom mitt
företagande. Jag fick nya kontakter både i Vietnam och i Sverige och senare fick jag också
anställning genom mitt företagande, konstaterar Quang Evansluong.
kontakta quang.evansluong@uwe.ac.uk
e n t r é 4 • 2016 |
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Nina Svenssons doktorsavhandling har titeln Do you dare to think outside the box? Impacts of alcohol, negative affect and evaluation apprehension on inhibition of creative performance.

Rädslor på jobbet
hämmar kreativiteten
text maria linde bild henrik andersson
Många tänker utanför ”boxen” men vågar inte
berätta om sina idéer på grund av klimatet på
jobbet. Och är grupparbete alltid det bästa vid
problemlösning? Nina Svensson har disputerat
i psykologi vid Karlstads universitet. Avhandlingen vägleder genom kreativitetens lömska
vrår och slår hål på ett par myter.
kreativitet kopplas ofta ihop med introverta konstnärer, dopamin och psykiska störningar. Men enligt Nina Svenssons avhandling
beror din innovativa förmåga inte bara på personligheten. Omgivningen, det sociala klimatet
och uppfattningen om hur andra ser på dig är
också starka faktorer. De har inverkan både på
antalet idéer och på idéernas kvalitet.
– Det finns risk för att nyskapande idéer
aldrig kommer fram på mötesbordet – och i
förlängningen ut i samhället – på grund av att
anställda inte vågar kommunicera sina idéer.
De är rädda för vad andra ska säga och tycka,
säger Nina Svensson, som har studerat närmare 500 individer.
Forskningen bygger på fyra undersökningar:
Två studier där deltagarna utsattes för manipu-

6

| e n t r é 4 • 2016

lation av olika slag, en intervjustudie och en
enkätstudie. Resultaten visar att nytänkandet
hämmas av exakta instruktioner, alkoholförtäring och stressiga situationer.
– Men hämningarna är inte alltid direkta. I
min forskning är det tydligt att personer håller
inne med svar av rädsla för andras åsikter eller
rädsla för att göra ”fel”.
Ett vanligt sätt att definiera ”kreativt” i
forskarvärlden – och som Nina Svensson har
anslutit sig till – är att något är nytt och att det
uppfyller ett syfte. Syftet med konsten är att
väcka känslor och syftet med post-it-lappar
är mer ordning i vardagen. Synen på kreativitet skiljer sig i västvärlden från vissa andra
kulturer. Här tycker vi att det nya är kreativt,
men på andra håll i världen är produktens eller
tjänstens effektivitet mer värd än att den är ny
och fräsch. Nina Svensson menar att tyngdpunkten på det nya och fräscha ofta blir för
stor och att användbarheten förbises.
– I forskning kring psykisk sjukdom och
kreativitet till exempel – där överskattas kreativiteten. Man ser inte till användbarheten i
den utsträckning som skulle behövas.

Utanför laboratoriet däremot – i det ”verkliga
livet” – kombinerar sannolikt en framgångsrik
produkt både originalitet och användbarhet.
En produkt med låg användbarhet försvinner
snabbt från marknaden.
– Gem och post-it-lappar säljer fortfarande,
medan andra produkter håller i sig ett tag,
för att sedan försvinna när de inte längre är
användbara. Produkter kan också ”bytas ut”
när tekniken utvecklas, som exempelvis när
streaming och nerladdning har blivit mer
användbara och konkurrerat ut cd-skivan.

uttrycket att tänka utanför boxen implicerar ett annorlunda sätt att tänka. Avhandlingen visar att många individer tänker annorlunda men oroar sig över andras åsikter. Det
förändrar boxens innebörd, enligt Svensson.
– Oro, sociala förväntningar och normer
censurerar människor. Många har fler idéer än
vad de berättar för andra. Så egentligen borde
inte frågan vara ”Kan du tänka utanför boxen?”
utan i stället ”Vågar du tänka utanför boxen?”
Alltså: Vågar du kommunicera dina idéer oavsett vad andra tycker om dem?
www.esbri.se

Oro, sociala förväntningar och
normer censurerar människor
– Många arbetsplatsers stora utmaning är
att skapa ett klimat där alla känner sig trygga
att prata om sina idéer. Och naturligtvis vore
det gynnsamt för både individ, arbetsplats och
samhälle om fler innovativa lösningar kom
fram, säger Svensson.

vissa älskar att arbeta i grupp, andra känner sig hämmade och jobbar helst på egen
hand. I avhandlingen är det tydligt att grupparbete både kan förbättra och hämma kreativ
produktion.
– Grupparbete är fördelaktigt i ett tidigt skede av processen – kreativiteten stärks genom
att många olika åsikter stöts och blöts. Men i
slutet av processen är det till nackdel med flera
röster. Grupparbete kan också hämma nytänkandet.
I ett av Nina Svenssons experiment skulle
en grupp människor gemensamt lösa ett problem. Diskussionerna var många under den
första dagen. Dag två skulle de komma fram till
slutsatser men fastnade i idéstadiet. Gruppen
la aldrig fram någon gemensam beslutsplan.
Men de personer som jobbade individuellt
hade inga problem med att lägga fram en plan.
– Diskussion är kreativt, särskilt om de som
diskuterar har olika bakgrund och erfarenheter. Då har man en större kunskapsbas att
utnyttja. Det är något som man går miste om
i ett enskilt arbete. Å andra sidan är det lättare
att fatta beslut på egen hand, konstaterar Nina
Svensson.
Förutom svårigheten att komma till beslut,
kan grupparbete vara hämmande på andra
sätt. Nytänkande och ”galna” idéer avfärdas
ofta snabbt. Nina Svensson berättar om en

av undersökningarna då deltagarna skulle
komma på ett experiment som handlade om
huruvida egenskaper är medfödda eller inlärda. En deltagare föreslog att testa detta på en
kull hundvalpar. Hälften skulle behandlas bra
och hälften dåligt, kanske genom att bli slagna.
De andra deltagarna satte snabbt stopp för förslaget, det var inte socialt acceptabelt att slå
hundvalpar.
– Om gruppen hade varit mer öppen för olika typer av idéer hade de kunnat säga något i
stil med ”Okej, det är bara ett tankeexperiment,
vi ska inte slå några hundar på riktigt” eller ”Vi
ska inte slå hundvalparna, men vi kanske kan
använda grundidén och utsätta dem för något
snällare”.

många vill gärna vara kreativa. Men hur vet
man om man är det?
– Är du en person som följer ett recept, eller
provar du hellre att kombinera något nytt med
ingredienserna du har hemma? Gör du egna
kombinationer är du nog kreativ. Maträtten blir
kanske inte så god, men du har i alla fall vågat
prova. Att kombinera två existerande saker på
ett nytt sätt ses som innovativt.
Sverige är internationellt känt för att vara ett
innovativt land. Nina Svensson menar att ett
tillåtande klimat är ett innovativt klimat.
– Så samhällen där det är okej att tycka och
vara olika, det är också kreativa samhällen.
Precis som på en arbetsplats. Antalet idéer och
kvaliteten på dem hänger ihop med acceptans
och tolerans för olikheter.

8

tips för kreativitet
på jobbet

1. Uppmuntra nya idéer – se dem som en start
och inte som ett slutresultat.
2. Var tydlig med att det inte finns ett rätt svar på
uppgiften.
3. Uppmuntra alla att vara med i diskussionen
och ta alla åsikter på allvar.
4. Skapa heterogena arbetsgrupper.
5. Uppmuntra och bekräfta medarbetarna under den
kreativa processen, inte bara utifrån slutresultatet.
6. Låt processen ta tid.
7. Skapa ett klimat där det är okej att göra misstag.
8. Jobba med att bygga en god stämning och
sammanhållning. Om vi är på dåligt humör vill vi
fortsätta i gamla hjulspår, men är vi glada testar vi
gärna nya saker.

kontakta nina.svensson@kau.se

Aktörerna gör systemet
Alina Lidén vill lyfta fram aktörernas roll i innovationssystemen. I sin avhandling gör hon en
genomgång av både teoretiska och praktiska
konsekvenser av det spridda innovationssystemsperspektivet.
innovationssystemsansatsen går ut på
att det finns en mängd faktorer som påverkar
utvecklingen, spridningen och användningen
av innovationer. Ekonomi, politik, regelverk
och sociala processer är bara några exempel på
faktorer som hänger ihop och påverkar innovationskraften enligt denna systemiska syn.
Ansatsen har fått ett enormt genomslag de
senaste 30 åren, både bland forskare och poliwww.esbri.se

cymakare. Men den har också ifrågasatts kraftigt, till exempel på Druid-konferensen 2013.
Alina Lidén berättar i prologen till sin
doktorsavhandling att innovationssystemsansatsens vara eller icke-vara var temat för
hela konferensen. Debatten utmynnade i att
ansatsanhängarna förlorade. Därefter slog de
närvarande forskarna fast att innovationssystem inte längre kunde anses vara ett fruktbart forskningsperspektiv.
Lidén håller med om att ansatsen dras med
bland annat metodologiska problem, men
ser också möjligheter att utveckla den. Hennes studieobjekt är Sverige. Hon har studerat
forskningslitteratur och officiella dokument

samt intervjuat ett 10-tal personer, varav flera
är Ericssonanställda.
Alina Lidén menar att med ett alltför övergripande perspektiv, där fokus ligger på innovationssystemets olika element och relationerna mellan dem, tappar man bort aktörerna.
Staten är förstås en viktig aktör, Ericsson är en
annan. De drivs av skilda logiker, och hur de
agerar påverkar hela systemets dynamik.
Avhandlingen har titeln Rethinking Systems
of Innovation. Towards an Actor Perspective on
the System of Innovation Perspective och har
lagts fram vid Blekinge tekniska högskola. [åk]
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Vd Victor Mfinanga och operativa chefen Florent Nguma på Shambani Milk i Morogoro och Dar es-Salaam, visar nya mjölkförpackningar för Pontus Engström och Trond Randøy på MTI Investment.

Mikrofinansiering riskerar
förlänga fattigdom
text maria linde bild mti investment
Mikrolån till de allra fattigaste människorna i
utvecklingsländer ger dem lite mer pengar för
stunden, men ingen tillväxt över tiden. Hävstångseffekten uteblir, hävdar forskaren och
investeraren Pontus Engström. Hans råd är att
i stället investera i de små och medelstora företagen som kan skapa jobb.
2006 fick muhammad yunus ta emot Nobels
fredspris för sitt arbete med mikrofinansiering
som fattigdomsbekämpning. ”Det är ett program för att sätta hemlöshet och fattigdom
på museum”, sa han, och miljontals fattiga
har tack vare systemet fått ett bättre liv. Men
är det verkligen den frälsning som Yunus gav
löfte om?
För sex år sedan var Pontus Engström
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beredd att tro det. Då var han ekonomichef
för Svenska Missionskyrkan, som hade investerat i mikrofinansiering i utvecklingsländer.
Länder där 80 procent av befolkningen verkar
inom den så kallade informella ekonomin, där
de varken betalar skatt, gör bokslut eller har
några anställningskontrakt. 2010 var Engström
på jobbresa i Tanzania och förstod snabbt att
många såg systemet som den enda lösningen
på fattigdom.
– Men jag träffade även investerare som inte
nöjde sig med två procents avkastning när de
satsade på mikrofinansiering, i stället för en
marknadsmässig avkastning på fem procent.
Alla köpte inte att den sociala avkastningen
också är värd något. Jag såg en tydlig konflikt.
Pontus Engström funderade på hur man kan

lösa konflikten och ställde sig frågor som: Vore
det inte bra om investerarna fick en marknadsmässig avkastning? Skulle inte ännu fler fattiga
få hjälp då? Hur skulle en sådan lösning kunna
se ut?
– Men först var jag tvungen att ta reda på
om mikrofinansiering fungerar eller inte – och
varför.

det var så hans avhandling The role of
finance and microentrepreneurship in the
informal economy blev till. Den är framlagd vid
Handelshögskolan, Agder universitet i Norge,
som är ett av Nordens ledande lärosäten på
forskning om mikrofinansiering. Engström
och två masterstudenter från ntnu i Trondheim samlade in data i Ecuador under nio
www.esbri.se

Men i begränsad utsträckning. Ännu fler verksamheter – som statliga, svenska Swedfund
eller norska Norfund – investerar primärt i
utvecklingsländernas allra största företag.
Med god avkastning. Och modellerna för mikrofinansiering och investering i stora företag är
etablerade och fungerar bra.
– Men det saknas modeller för relationen
mellan investerare och små och medelstora
företag i länder som Ecuador, Tanzania och
Indien. Hur ska det gå till? Det är en stor lucka
att fylla.

månader. Gruppen samarbetade med Banco
D-Miro, ett av Sydamerikas mest respekterade
mikrofinansieringsinstitut. De hade efterfrågat
underlag för internutveckling och det var så
Pontus Engström kom med i bilden. Institutet
hade vid undersökningens början 40 000 kunder i de fattigaste provinserna längs kusten och
i storstaden Guayaquil.
– Först träffade vi och intervjuade olika typer
av människor som tillhörde målgruppen mikroföretagare. De fick fritt berätta sina historier, som sedan blev underlag för 750 telefonintervjuer. 60 frågor ställdes under 20 minuter,
förklarar han.
Studien visar att lån till de allra minsta företagen ger lite mer pengar i plånboken för den
enskilda företagaren. Pengarna spenderas ofta
på husrenovering eller utbildning.
– Det är bra med mer pengar förstås, men
lånen bidrar inte till att de minsta företagen
växer.

Innebär det att mikrolån förlänger fattigdom i
utvecklingsländer?
– Ja, eftersom mikrolånen riskerar att permanenta en osund företagsstruktur. De allra
minsta mikroföretagarna får aldrig hävstångseffekten, som är grunden till varför man har
satsat mycket på att finansiera mikroföretag.
Man behöver skapa fler jobb och därför bör
investerarna i stället lägga krutet på små och
medelstora företag.
Kommer de allra fattigaste människorna att få
jobb i de företagen? Riskerar de inte att stå utan
både lån och anställning, vilket kanske skulle
innebära ökade klyftor i samhället?
– De kan absolut få jobb i små och medelstora företag, om vi omfördelar resurser till den
här kategorin företag. Vi måste lämna bilden
av att alla vill vara entreprenörer. De flesta ser
sig inte som entreprenörer, den ekonomiska
kunskapen är dessutom väldigt låg hos mikroföretagarna. Många förstår inte att det är en
business de driver. De vill bara ha ett jobb.
Enligt Världsbanken behöver utvecklingsländerna skapa sex hundra miljoner jobb under de
närmaste 15 åren. Avhandlingen visar att mikroföretagen inte kommer att bidra med särskilt
många av de jobben, eftersom de sällan eller
aldrig växer. Sedan några år tillbaka driver Engström, tillsammans med sin handledare och
två tanzanier, investmentbolaget mti Investment. Det är en av de första investerarna som

www.esbri.se

bild: Frida Lilja

Men måste alla företag växa? Är det inte bra att
ett lån skapar ett drägligare liv för en enskild
individ eller en familj?
– Jo, visst är det bra. Men avhandlingen visar
att det finns en motverkande faktor. Ett lån till
de allra minsta mikroföretagen kan innebära
mindre intäkter, medan det för det lite större
mikroföretaget innebär mer. Med andra ord
verkar finansiering av större företag ge mer
effekt. Ändå är antalet små och medelstora
företag, framför allt i Afrika, alldeles för få. Det
kallas the missing middle och hjälporganisationer och investerare har förbisett kategorin.

– Vi måste sluta tänka bistånd och i stället tänka ekonomisk
tillväxt och utveckling. Kortsiktigt tänk förlänger fattigdomen,
säger Pontus Engström, som tror på aktörerna inom mikrofinansiering men hävdar att metoden behöver kompletteras
med ett större fokus på små och medelstora företag.

riktar in sig på små och medelstora företag i
Tanzania. Bolaget har investerat i fem verksamheter i landet inom områdena kosmetika,
sophantering, mejeri, köttproduktion och stålkonstruktion. De förvaltar också en sjätte verksamhet, ledande inom utsäde, i Uganda. Totalt
sysselsätter verksamheterna över 500 personer.
– I Sverige har Volvo inte bara skapat jobb till
de anställda. Mängder med underleverantörer
och andra verksamheter har skapats för Volvos
räkning, och på så vis mängder med jobb runt
omkring. Just det försöker vi göra i Afrika nu,
säger Pontus Engström.
Och han menar att det är bråttom att ändra
investerarnas fokus.
– Ju mer formaliserade aktörerna inom mikrofinans blir, desto mer rigida och svårupplösliga
blir systemen.

det är tio år sedan Muhammad Yunus fick
Nobelpriset, men enligt Engström är det först
de senaste två åren som de stora investeringshajarna har fått upp ögonen för mikrofinansiering. Det som Pontus Engström vänder sig
emot, är att det är så stora summor sammantaget som lånas ut till människor med låg ekonomisk kunskap.
– Trots all ekonomisk forskning och kunskap
är det som att snöbollen redan har satts i rullning. Intresset för mikrofinans i utvecklingsländer är större än någonsin. Mikroföretagarna
är visserligen bra på att betala tillbaka sina lån,
men företagen växer alltså inte.
Det finns en ökad mängd verksamheter
i världen som inte bara sysslar med mikrofinansiering, utan som också sneglar på små
och medelstora företag i utvecklingsländer.

Om du blev tillfrågad att ge policyrekommendationer i Tanzania eller Ecuador, hur skulle
de låta?
– Först och främst måste de juridiska systemen säkras, kontrakt ska kunna hållas. Korruptionen är utbredd och många saker tar därför
för lång tid. Sedan måste utbildningssystemen
förbättras radikalt. I dag är det rationellt att
sluta skolan tidigt, du tjänar mer pengar på
det. I Ecuador är utbildningssystemet faktiskt
på gång att bli bättre. Men all utbildning kan
inte förväntas ske i skolorna, utan bör också
ske i små och medelstora företag. Som det
knappt finns några av i dag…
Engström har flyttat tillbaka till Stockholm
för att driva mti Investment och forska vidare
på Handelshögskolan. Han ska undersöka relationen mellan investerare och företagare.
– När jag investerar i ett företag är det ofta
en investering i personen som driver företaget.
Jag vill undersöka vad det är i en person som
är avgörande för att investerare väljer att investera. Är det kompetens? iq? Och hur förändras
tilliten mellan investerare och entreprenör
över tid?

kontakta pontus.engstrom@hhs.se

några definitioner
Mikroföretag i den informella sektorn har 0–10 personer som hjälper till i verksamheten. Mikroföretagens
finansiella utveckling mäter Pontus Engström som
ROA (return on assets, avkastning på totalt kapital),
vinst och omsättningstillväxt.
Enligt Världsbankens definition av småföretag i
utvecklade länder har de 0–50 anställda, med upp
till 3 miljoner dollar i totala tillgångar och försäljning.
Medelstora företag har 50–300 anställda, med upp
till 15 miljoner dollar i totala tillgångar och försäljning.
Antalet anställda kan vara betydligt fler i små och
medelstora företag i utvecklingsländer i Afrika, men
med betydligt mindre balansräkning.
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Kristina Henricson Briggs har lagt fram avhandlingen Travels of Business Incubators: Exploring Entrepreneurship Support from an Embeddedness Perspective in Uganda and Tanzania vid Chalmers.

Västvärldens inkubatorer
svåra att exportera
text maria linde bild jonas sandwall

Är företagsinkubatorer det bästa sättet att
skapa tillväxt i länder med hög arbetslöshet,
som Tanzania och Uganda? Chalmersforskaren
Kristina Henricson Briggs menar att vi behöver
reflektera mer över länders lokala förutsättningar och behov innan västerländska tillväxtmodeller etableras som mirakellösning.
företagsinkubatorer ökar i antal över
hela världen. Metoden att placera nystartade
företag i kuvös kommer från usa och är väl
etablerad i det svenska innovationssystemet.
Syftet är att underlätta för företagen att uppnå
tillväxt och lönsamhet. De anställda på inkubatorn stöttar med råd och erbjuder nätverk
för att företagarna lättare ska få kontakt med
kunder, partners och investerare. Inkubatorn

10

| e n t r é 4 • 2016

erbjuder ofta en fysisk miljö, där nystartade
företag kan sitta och jobba.
Kristina Henricson Briggs forskning visar att
det behövs mer analys och reflektion kring de
lokala förutsättningarna innan en inkubator
startas i ett utvecklingsland.
– Risken är att man låser in sig i tanken på
en inkubator. Man satsar på något som fungerar i andra länder – utan att först göra en analys över de lokala förutsättningarna, och utan
att fråga entreprenörerna vad de skulle behöva
hjälp med. På grund av uteblivet förarbete får
man sedan i efterhand göra en analys av varför
det inte fungerade hos oss. Jag vill se analys
först och därefter val av metod – inte tvärtom.
Henricson Briggs har fokuserat på inkubatorer i Tanzania och Uganda. Avhandlingen

består av två studier. Dels en mindre observationsstudie från ett studentprojekt där
svenska studenter ville starta en inkubator i
Uganda, dels en intervjustudie med 43 personer – anställda på inkubatorer och andra
företagsstödjare, samt entreprenörer på plats
i Dar es-Salaam, Tanzania. Studenternas ambition lyckades aldrig men observationerna av
arbetet blev ett bra underlag till avhandlingen.

– det är svårt att få en amerikansk modell
att fungera i Ugandas innovationssystem. I
usa och Sverige har man helt andra förutsättningar och frågeställningar. I Tanzania och
Uganda har man exempelvis stora problem
med infrastrukturen och tillgången till elektricitet är nyckfull.
www.esbri.se

Det finns ett utvecklat lärlingssystem i Uganda

Henricson Briggs återkommer till förutsättningarna och begränsningarna för en inkubator vid ett flertal tillfällen. Hon menar att det
är viktigt att förstå dem för att kunna ha rimliga förväntningar på inkubatorns resultat.
Vad är syftet? Vad vill vi åt? Är en inkubator
den bästa lösningen för oss?
– Kommer man efter en gedigen analys fram
till att en inkubator är det bästa för den lokala
kontexten är det bra. Annars blir det lätt falska
löften om att man stöttar entreprenörer.
Uppmaningen att analysera och reflektera
mer riktar sig till policymakare i aktuellt land,
nationella organisationer och internationella
biståndsorganisationer, som Sida med flera.
Helt enkelt till vem som helst som går i tankar att starta en inkubator. Faktorer som är
viktiga att ta hänsyn till, och som ofta skiljer
sig åt mellan länder, är demografi, infrastruktur och entreprenörskapets form. Exempelvis
gör man inte alltid affärer på samma sätt som i
västvärlden. Entreprenörskapet är en del av det
sociala nätverket, man har mer tillitsbaserade
relationer.
– I länderna jag har studerat är tillit i en
affärsrelation viktigare än ett sekretessavtal.
Man går inte alltid till domstol om någon
bryter mot ett avtal – om det har skapats ett
sådant, förklarar Kristina Henricson Briggs.
I Tanzania och Uganda har man andra behov
än i Sverige. Vår västerländska mall passar nödvändigtvis inte in där. Och inkubatorn har per

definition en fysisk begränsning, det är bara
ett fåtal entreprenörer som kan stöttas. Enligt
avhandlingen kan modellen vara ett bra komplement till andra sätt att stötta entreprenörer
– till exempel tävlingar, mentorskap, resande
inkubatorer och kooperativa banker.
– Det är inget fel på kompetensen i de inkubatorer jag har studerat. Men det är svårt för en
inkubator att kompensera för illa underhållna
vägar eller utebliven el.

Inkluderande innovation
en utmaning

Kung Lear illustrerar
skifte i familjeföretag

Entreprenörskap
som mål i skolan

Sveriges innovationspolitik är mer genusmedveten
än Kanadas. Vi har också starkare innovationsnätverk
mellan de offentliga, privata och akademiska sfärerna.
Men det sistnämnda kan vara exkluderande: Nätverken
släpper inte alltid in ”nya” aktörer, som invandrare eller
kvinnor. Det visar den kanadensiska forskaren Andrea
Rowe, McMaster University, i avhandlingen Designing
Equality of Opportunity in National Innovation Systems.
Moving Towards Gender Conscious Policy, Performance
Measurement, and Resource Allocation. Hon har intervjuat ett 40-tal innovationsledare inom olika sektorer i
Sverige och Kanada, samt OECD-experter. Rowe menar
att även om förutsättningarna skiljer sig åt mellan länderna möter de liknande utmaningar kring jämställdhet, mångfald och innovation [åk]

Familjeföretag är den vanligaste organisationsformen
i världen, och generationsskiften är en av deras stora
utmaningar. Daniel Hjorth och Alexandra Dawson har
tagit fasta på detta, och på att det finns en efterfrågan
på fler historiska kopplingar inom organisationsstudier.
I The Burden of History in the Family Business Organization (Organization Studies nr 8, vol 37, 2016) använder
de sig av Nietzsches tankar om historia, där berättandet – det narrativa – har en framskjutande plats. Hjorth
och Dawson har själva en narrativ ansats när de jämför
generationsskiftet i ett familjeföretag med maktskiftet i Shakespeares Kung Lear. De båda berättelserna
skiljer sig åt på flera punkter, men forskarna hittar
en del likheter. Till exempel att ett generationsskifte
handlar om mer än bara pengar. [jg]

Jonas Alwall och Balli Lelinge har genomfört följeforskning på Ängsdals skolor som driver privat grund- och
förskoleverksamhet i Skåne. De redovisar sina resultat
i rapporten Mot gemensamma mål – Om entreprenöriellt lärande som gränsöverskridande arbetsmetod
(Malmö högskola, 2016). Ängsdals skolor har gjort en
målmedveten och långsiktig satsning på entreprenöriellt lärande. Alwall och Lelinge har följt verksamheten
under ett läsår. De har observerat, intervjuat personal,
elever och vårdnadshavare och genomfört en enkät
med avgångselever. I rapporten tar de bland annat upp
frågor som rör elevinflytande, lust att lära och motivation. Forskarna menar att skolan har kommit en bra
bit, men entreprenöriellt lärande är mångfacetterat
och det finns många frågor att diskutera vidare. [åk]

kontakta roweam2@mcmaster.ca

kontakta dh.mpp@cbs.dk

kontakta jonas.alwall@mah.se

www.esbri.se

apropå andra sätt att stötta tillväxt i länder
berättar hon om hur en professor från Uganda
satt med i kommittén vid hennes disputation.
Han gjorde ett oväntat inspel.
– Jag erkänner att jag inte kände till det,
men han berättade att det finns ett utvecklat
lärlingssystem i Uganda. Om jag vill bli entreprenör där, undersöker jag om någon i min
släkt är entreprenör. Sedan går jag bredvid
den släktingen och lär mig så mycket jag kan
om entreprenörskap. Det finns alltså redan ett
system för att stötta entreprenörer i Uganda. Vi
borde i första hand identifiera ett lands egna
system och sedan hitta vägar att stötta det, i
stället för att applicera västerländska modeller
där, säger Henricson Briggs.
Arbetslösheten är stor i Tanzania och Uganda, särskilt bland unga människor. Det är en
stor utmaning för länderna, och politikerna vet
inte vad man ska göra åt det. De flesta mikroföretagarna befinner sig i den informella sek-

torn av den enkla anledningen att det oftast är
lättast så. Utöver de allra minsta finns det några
få riktigt stora företag i länderna. The missing
middle kallas gapet efter små och medelstora företag. De existerar knappt.
– Tanken med inkubatorer är att stötta
entreprenörer att växa, och så småningom bli
medelstora företag. Men det kan vara svårt att
få företagen att växa om inte inkubatorn aktivt
fokuserar på det i sin strategi.
– Sedan ska man inte glömma att en inkubator behöver kompetens. Det är inte omöjligt
att hitta, man har ganska bra koll på affärsutveckling, men det ligger mycket ansvar på de
roller som finns i en inkubator. Att få fram nya
entreprenörer är ingen enkel uppgift.

om kristina henricson briggs fick ge råd
till policymakare i Tanzania och Uganda, skulle
hon först och främst rekommendera en grundlig analys av syfte, kontext och lokala behov.
Vad förväntar de sig av inkubatorn? Om man
vill satsa på inkubatorer ska man veta varför.
– Beslutsfattare påverkas i hög grad av
externa influenser. Det kommer konsulter och
biståndsorganisationer från övriga världen och
säger: ”Så här gör vi i Sverige eller Holland, det
borde ni också testa”. I de här länderna kan det
vara svårt att säga nej om det är pengar inblandade.
kontakta kristina.henricson.briggs@chalmers.se
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INTERNATIONELLA FÖRETAG KAN
text hanna andersson

Egen erfarenhet är alltid bäst brukar man säga, men kunskap
från externa källor kan vara nog så viktig. Ett företag som
vill etablera sig på nya marknader måste hålla ögon och öron
öppna – kunskap kommer i många olika former.

har forskat om företags internationalisering
ur ett kunskapsperspektiv. Han menar att
internationaliseringsmönstren har förändrats
genom åren. Åkerman ser en tydlig trend i att
små och medelstora företag rör sig allt längre
bort från hemmamarknaden.
– Förr var det främst stora företag som
expanderade internationellt. Numera gör även
många mindre företag det, och till marknader
som ligger längre bort. De här marknaderna
fungerar annorlunda än hemmamarknaden,
och företagen behöver lära sig fler nya saker,
säger Niklas Åkerman.
Avhandlingen bygger på enkäter till 144
svenska företag med internationell verksamhet. Åkerman konstaterar att inställningen
traditionellt har varit att företag lär sig bäst
genom att göra själva. Men han menar att
andra sätt att ta in kunskap kan vara nog så
viktiga.
Niklas Åkerman har formulerat en typologi för företagens lärstrategier vid internationalisering. De består av en kombination av
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planerad strategi och sådant som växer fram
med tiden. Han delar in företagen i fyra olika
grupper.
– En del använder sig mest av passivt lärande, andra tar till interna källor för att skaffa sig
kunskap. En tredje grupp lägger störst fokus
på externa källor medan den fjärde gruppen
arbetar med alla tillgängliga kunskapsalternativ.
Lärstrategierna ser olika ut, men hur man
än gör behöver man kunskap om den nya
marknaden.
– De som jobbar med extern kunskap läser
konsultrapporter, tar del av information via
handelskammare eller följer utvecklingen i
landet genom statistik. Den typen av kunskap
har kanske större betydelse än vad man har
lyft fram i tidigare forskning.

företaget behöver alltså inte ha egen
erfarenhet från den nya marknaden för att
etablera sig där. Men ibland finns kunskapen
redan internt, fast man kanske inte tänker på
det. Företaget kan ha gjort förstudier, eller så

bild: Gun Hjortryd

niklas åkerman, linnéuniversitetet ,

Niklas Åkerman har lagt fram doktorsavhandlingen Learning strategies for international growth: On knowledge acquisition and
opportunity realization vid Linnéuniversitetet.

har det sålt enstaka produkter till den aktuella
marknaden tidigare. Då har det redan samlat
på sig användbar information.
– Den som kan tillgodogöra sig en mångfald av kunskapskällor lär sig mest, medan
den som är passiv lär sig minst. Det erfarenhetsbaserade lärandet, som har fått mycket
uppmärksamhet och framhållits som det bästa
sättet att lära sig, är inte allenarådande. Jag ser
ingen skillnad på direkt och indirekt erfarenhet, säger Niklas Åkerman.
Erfarenhetsbaserad kunskap kan skaffas på

www.esbri.se

LÄRA MYCKET AV ANDRA
olika sätt. Antingen hämtar man kunskap ur
direkt erfarenhet och internt kunnande, eller
så hämtar man ny kunskap ur externa erfarenheter.
– Extern kunskap kan företaget få via en
konsult med erfarenhet från den aktuella
marknaden, eller genom att anställa någon
med erfarenhet. Kunskap finns också på internet, i rapporter och andra externa källor.
Att anställa personal från till exempel konkurrerande företag, eller hitta konsulter med
erfarenhet från det område man vill etablera
sig i, kan vara värdefullt. Företag kan också
lära sig mycket bara genom att observera hur
andra företag gör.
– Teoretiskt är det här ett intressant resultat.
Det utmanar det erfarenhetsbaserade lärandet, och uppmanar företagare att titta mer på
vad och hur andra har gjort. Man måste inte
göra allting själv.

genom att följa andras exempel, eller
inhämta erfarenhet via rekrytering, kan företaget spara tid.
– Det innebär att det kan bli internationellt
snabbare. Kanske kan det i någon mån ersätta
det egna lärandet?
Dessutom är tillväxtmarknader turbulenta
och snabbföränderliga.
– Det som gäller i dag gäller nog inte i morgon. Det är en annan aspekt på varför kunskapsinhämtning är så viktigt, säger Niklas
Åkerman.
www.esbri.se

När företaget väl har kunskap om en internationell marknad, blir det då automatiskt
bättre på att ta tillvara möjligheter även på
andra marknader?
– Jo, det verkar finnas en sådan koppling.
Mina resultat visar att om vi vet något om en
marknad, vilken som helst, är det till vår fördel.

Den som är passiv
lär sig minst
Åkerman bryter ner marknadskunskapen i
två delar. Dels pratar han om affärsnätverket
lokalt, dels om samhällskunskap.
– Resultaten visar ett samband mellan kunskap om det lokala affärsnätverket och möjligheten att ta vara på internationella möjligheter. Samhällskunskapen har mycket mindre
påverkan. Känner man till landets lagar, regler
och kultur påverkar det alltså inte företagets
tillväxt när det väl har etablerat sig i det nya
landet.
– Det beror nog på att möjligheterna finns i
affärsnätverk, snarare än i allmän kännedom
om landets uppbyggnad. Sedan kanske man

måste ha den sortens kunskap också, men det
är inte den som ger störst effekt.
– När det gäller internationaliseringskunskap är det positivt att ha bred erfarenhet,
att ha etablerat sig i många länder redan innan. Då blir man bättre på att realisera möjligheterna i det nya landet. Däremot verkar det
inte ha samma effekt att ha varit internationell
i många år. När man har lärt sig att göra rätt
saker, spelar det ingen roll om man har gjort
det länge.

åkermans resultat visar också att om ett
företag finns på få marknader, är det positivt
att etablera sig på en marknad till. Om det
däremot redan är verksamt på många marknader, kan effekten bli negativ om det utökar
till ytterligare marknader.
– Kanske har det med koordinering att göra.
Min forskning handlar ju om små och medelstora företag, som har begränsade resurser.
De klarar inte av att hantera hur många olika
marknader som helst. Det adderar mer utmaningar än det lägger till nytta.
För företagare gäller det att inte stirra sig
blind på enskilda strategier, utan att lära sig
hur man kombinerar olika sorters kunskap.
– Mångfalden har en positiv effekt, så det
är viktigt att jobba brett och ta vara på både
erfarenhetsbaserade och externa källor till
kunskap.

kontakta niklas.akerman@lnu.se
e n t r é 4 • 2016 |
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BORN GLOBAL
– men sedan då?
text åse karlén

Born global-företag har hyllats för sin förmåga att snabbt expandera ut på
utländska marknader. Men vad händer sedan? Hur gör de för att behålla
konkurrenskraften? Jan Abrahamsson visar i sin avhandling att företag som
hela tiden utvecklar sin affärsmodell, har större chans att lyckas.

den traditionella synen på internationalisering är att företag ser till att etablera sig
på hemmamarknaden först, innan de tar små,
försiktiga steg ut på närliggande marknader.
Men så finns det företag som inte alls följer
det mönstret. Som knappt har hunnit starta
förrän de kastar sig ut på okända marknader.
De kallas ofta born globals, och de fångade Jan
Abrahamssons intresse.
– Jag har alltid varit intresserad av entreprenörskap, innovation och affärsutveckling,
och har även jobbat med det utanför akademin. Hösten 2011 började jag som doktorand
på Umeå universitet och forskningscentrumet
Ciir. Jag tyckte att det saknades studier om vad
som händer när born global-företagen väl har
nått en internationell marknad, säger Jan
Abrahamsson.
– Affärsmodeller har varit ett hett begrepp
de senaste 7–8 åren i praktikervärlden, men
forskningen har laggat efter – särskilt internationaliseringsforskningen. För mig var det
naturligt att utgå från affärsmodellsperspektivet.
I sin forskning har han studerat hur affärsmodeller bidrar till att behålla och stärka
företagens internationella position. Avhand-
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lingen bygger på både kvalitativa och kvantitativa studier. Abrahamsson har genomfört
fallstudier i fem svenska born global-företag
som är verksamma inom olika branscher:
finansiella tjänster, musikdistribution, mobil
kommunikation, mjukvara och båttillbehör.

i den kvantitativa delen har han kombinerat scb-data om startår, exportverksamhet
och finansiell ställning med data från Community innovation survey, en studie om företags
innovationsverksamhet som har genomförts
inom de flesta eu-länder. Flera hundra svenska, internationaliserade företag ingår.
– I den kvantitativa studien ville jag fånga
in ett stort antal företag. Avgränsningen var
att minst 10 procent av företagens omsättning
efter tre år måste komma från internationell
försäljning, men de flesta hade betydligt mer
än så. I den kvalitativa studien hade företagen
80–90 procent av sin försäljning utomlands.
Ett företags affärsmodell beskriver hur det
ska handskas med en konkret affärsmöjlighet.
Det handlar om hur företaget skapar, fångar
och levererar värde.
– Affärsmodellen svarar på frågor som:
Vilken vara eller tjänst är det som levereras?

Vilket värde skapas? Vilka kundrelationer har
vi? Vilka kanaler använder vi, hur ser distributionen ut? Vilka är inblandade utanför företaget? Hur ser våra intäktsströmmar och kostnadsstrukturer ut?
Företag som jobbar med affärsmodellsinnovation vill aktivt förändra en eller flera komponenter för att förbättra erbjudandet. Eller
bygga upp en portfölj med flera olika affärsmodeller. Jan Abrahamsson finner att det är
en framgångsfaktor för born global-företag.
– Ett konkret exempel från min avhandling
är ett företag som har jobbat med distribution
i fysisk butik. Det gick över till näthandel, och
produkten laddas numera ner.

i en hårdnande global konkurrens, där nya
teknologier utvecklas och kundbeteenden
ändras, måste också det mognande born global-företaget göra anpassningar för att stärka
sin ställning. Den ursprungliga affärsmodellen
kan vara hämmande när det är dags att skala
upp.
– I tillväxtfasen efter en internationalisering
finns en mängd olika svårigheter som företag
måste ta sig igenom. De har ofta en affärsmodell som de inte riktigt styr över, och de kan
www.esbri.se

las och bli bättre. Därför ser de inte den snabba
expansionen som särskilt riskfylld eller skrämmande – den är en förutsättning. Den svenska
marknaden räcker ju inte till.
– Ett företag som inte har lyckats innovera
affärsmodellen kan kanske hanka sig fram med
sin ursprungliga affärsmodell på en viss nivå.
Men för att ta nästa steg kan du inte vara beroende av ett fåtal kunder som styr dig. Om det
ska bli en vettig affärsmodell måste den gå att
skala upp internationellt.

på policyområdet finns en del att göra, anser

bild: Rickard Lindberg

Jan Abrahamsson har lagt fram avhandlingen Beyond Going
Global. Essays on business development of International New
Ventures past early internationalization vid Umeå universitet.

vara beroende av relationer med större företag.
Det gäller att navigera i värdekedjan, och inte
fastna i en position, säger Abrahamsson.
– Born global-företagen jobbar mer aktivt
än andra företag med samspelet mellan affärsmodellsinnovation och externa relationer. De
utvecklar relationer med kunder, leverantörer
och konkurrenter. Och de vill öka kontrollen
över sin situation, fånga mer värde, hitta nya
kanaler och logistiklösningar, bli lönsammare
och växa. Det gör de genom att försöka placera
sig i centrum av det ekosystem där de ingår.

att inta en centrumposition i ett värdenätverk låter kanske lättare sagt än gjort. Ett
företag som har lyckats extremt bra med det är
Microsoft. De var väldig små på 1980-talet men
lyckades ändå sätta sig själva – och sin mjukvara – i centrum. Jan Abrahamsson konstaterar att företagen i hans avhandling har kommit
olika långt i processen.
– Ett företag som jag har studerat levererar
produkter för att förbättra bygget av småbåtshamnar över hela världen. De är en del av ett
större system, med komplexa relationer. Men
de har hamnat i en position där det finns krav
både uppifrån och nerifrån i värdekedjan om
att företagets produkter måste finnas med. De
kompletterar med mjukvarulösningar, och blir
mer och mer inbäddade.
– Mindre och växande företag jobbar ofta
från dag till dag. De tänker inte alltid i de stora
strategiska penseldragen. Men genom att vidta
olika åtgärder har de plötsligt lyckats placera
sig närmare centrum.
Born global-företagen har en särskild målmedvetenhet: Deras vision är att växa, utveckwww.esbri.se

Abrahamsson. I stället för att stödja företag
som vill sätta upp en produktionsanläggning
utomlands, eller dra igång sin export, borde
stödet sättas in tidigare.
– Företag kan behöva hjälp redan på hemmaplan, med att hitta en skalbar affärsmodell. Det
är viktigare att stödet är riktat mot där du är,
inte dit du ska. Internationaliseringen börjar
där du sitter.
– Vi har länge haft ett storföretagsfokus i
Sverige, men det börjar svänga nu. Det vore
värdefullt att utveckla bättre samarbetsformer
mellan mindre, snabbväxande företag och stora, svenska företag som Ericsson och Scania. I
dag finns en tendens att born global-företagen
ingår i partnerskap med utländska storföretag i
stället. Policy skulle kunna vara en katalysator
för bättre samarbetsformer, säger Jan Abrahamsson.

kontakta jan.abrahamsson@umu.se

några centrala
forskningsbegrepp
Till de traditionella internationaliseringsmodellerna
räknas Uppsalamodellen, som växte fram under
senare delen av 1970-talet. Den beskriver hur etablerade företag internationaliseras: Långsamt, stegvis
och till närliggande marknader först – ibland på initiativ av en utländsk kund. Företagen tar små risker
och lär sig efter vägen. Sedan dess har mycket hänt,
bland annat inom informations- och kommunikationsteknologin. På 1990-talet började man inom
forskarvärlden att prata om international new
ventures (INVs) och born globals. Med det menar
man unga företag som snabbt etablerar sig på
avlägsna marknader. Begreppen är i princip utbytbara även om det finns lite olika definitioner. En
vanlig definition av born global-företag är att de
har minst 25 procent av sin försäljning utomlands,
senast tre år efter start. Den nya tekniken möjliggör
en snabb utlandsetablering, men born global-företagen är inte bara högteknologiska. De verkar inom de
flesta branscher.
Läs mer på www.esbri.se/global

Fria handelsflöden
för 400 år sedan
Om tidig svensk internationalisering skriver
Christina Dalhede i boken Bundna former, fria
flöden. Handelshusens Göteborg före Svenska
Ostindiska Compagniets tid (Göteborgs universitet, 2016). Hon visar på en social och ekonomisk
rörlighet, där familjerna bakom de göteborgska
handels-husen på 1600- och 1700-talen upprätthöll handelsrelationer med köpare och säljare i
bland annat England, Frankrike, Tyskland, Skottland och Nederländerna. Familjer med utländsk
bakgrund hade extra bra kontaktytor. Människor,
fartyg, pengar, varor och tjänster flödade in och ut
ur Göteborgs hamn – om inte kaparna hann först,
förstås. Vin, järn, läder, timmer, musikinstrument
och oinbundna böcker var bara några av handelsvarorna. Bland handlarna fanns även kvinnor, och
de handlade ofta med kapitalkrävande produkter
som stångjärn och viner. [åk]

Från elfenbenstorn
till entreprenörskap
Universiteten har en viktig roll i dagens kunskapssamhälle. Det ställs nya krav på akademin, och
begreppet Det entreprenöriella universitetet har
fått fäste de senaste 20 åren. Universiteten förväntas numera samarbeta med en mängd olika
aktörer samt bidra till innovation, entreprenörskap
och tillväxt. Det är fokus för ett specialnummer
av Small Business Economics (nr 3, vol 47, 2016):
Entrepreneurial universities: emerging models in
the new social and economic landscape. I inledningsartikeln med samma titel sammanfattar
redaktörerna Maribel Guerrero, David Urbano,
Alain Fayolle, Magnus Klofsten och Sarfraz Mian
då åtta bidragen. Här behandlas förhållandena i
både USA och Europa, och vilka konsekvenserna
blir på individ-, organisations- och regional nivå.
Det framkommer bland annat att satsningar
på entreprenörskap och innovation förbättrar
universitetens rykten. Forskarna lyfter även fram
framgångsfaktorer som, efter viss justering, kan
implementeras på andra håll i världen. Olof Ejermo och John Källström bidrar med artikeln What
is the causal effect of R&D on patenting activity
in a “professor’s privilege” country? Evidence from
Sweden. I samma nummer av tidskriften ingår
även ett familjeföretagstema där bland andra
Alexander McKelvie finns representerad. [jg]

kontakta magnus.klofsten@liu.se
e n t r é 4 • 2016 |
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porträttet
cristina chaminade, innovationsprofessor som inte räds förändring:

»När jag tittar tillbaka
hänger allt ihop«
text åse karlén bild lucinda david
Med kollegor, datainsamling och forskningsprojekt över hela världen kan Cristina Chaminade sägas vara en del av det fenomen hon studerar. Det vill säga globala innovationsnätverk
och hur kunskap flödar mellan olika delar av
klotet. Intresset för utvecklingsländer har hon
burit med sig sedan studietiden. Nu skiftar hon
forskningsfokus mot sociala innovationer och
hållbarhet.
cristina chaminade föddes och växte upp
i Palma på Mallorca. På den tiden gick det inte
att plugga vidare på ön, så 15 år gammal flyttade hon till Madrid. Några år senare blev hon
den första universitetsstudenten i sin stora
familjs historia.
– Mina föräldrar arbetade båda som kabinpersonal, men pappa ville vara hemma mer
och ta hand om mig och mina bröder. Det var
mycket ovanligt i Spanien då. Senare började
han dra igång olika affärsverksamheter och
visade sig vara extremt entreprenöriell, berättar Cristina Chaminade som är bosatt i Lund
sedan 12 år tillbaka.
– Jag började läsa nationalekonomi på Autonomous University of Madrid men gillade det
inte alls under det första året. Under mitt
andra år träffade jag Maite Barea, en enormt
engagerad lärare som väckte mitt intresse för
utvecklingsländer. Då bestämde jag mig för att
fortsätta studera.
Efter sin kandidatexamen ville Chaminade
åka och jobba i till exempel Kina, Indien eller
Mexiko. Professor Barea tipsade om ett utbytesprogram med Brasilien. Det enda kruxet var
att bara doktorander fick söka. Sagt och gjort,
Chaminade skrev in sig på doktorandutbildningen.
– Jag hade egentligen inte tänkt skriva en
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avhandling, jag ville bara åka iväg och uppleva
ett utvecklingsland. Det blev två år vid University of Passo Fundo och University of São
Paulo. Jag upptäckte att jag gillar att forska.
När Cristina Chaminade blev hemkallad till
sitt spanska universitet för att avsluta doktorandstudierna saknade hon en del kurser. Det
slumpade sig så att hon började läsa innovation – och älskade det.
– I samma veva insåg jag att jag inte kunde
fullfölja min ursprungliga avhandlingsidé,
jag hade inte tillräckligt med data. Jag blev
tvungen att fatta ett svårt beslut, nämligen att
byta avhandlingsämne och i princip börja om
från noll.
Återigen hade hon turen att möta en inspirerande och stöttande lärare: professor Paloma Sanchez. Hon var en högt uppsatt person
inom oecd och är än i dag en av Spaniens
främsta innovationsforskare.
– Hon erbjöd sig att bli min handledare,
och jag tackade förstås ja. Paloma var mycket
uppmuntrande, och försökte aldrig hindra mig
från att göra något.
– Mitt nya avhandlingsämne handlade om
kunskapslänkar inom innovationssystem,
särskilt inom informations- och kommunikationsteknologi i Spanien.

via sin handledare fick Chaminade kontakt
med en branschorganisation och började både
forska och jobba där.
– Efter ett år ledde jag innovationsenheten
på vardagarna. Jag hjälpte bland annat små
och medelstora företag att hitta partners och
finansiering. På helgerna jobbade jag med min
doktorsavhandling. Samtidigt blev jag också
involverad i Palomas arbete för oecd. Det var
roligt, men ganska tungt!

Trots trippeljobbet blev avhandlingen klar,
och Cristina Chaminade bestämde sig för
att satsa på en forskarkarriär. Som postdok
fick hon under de första åren hoppa mellan
olika forskningsprojekt. Främst handlade de
om att mäta immateriella tillgångar – inte så
mycket om innovation. Chaminade insåg att
de fasta tjänsterna fördelades efter hur länge
man hade varit på universitetet, inte efter vad
man faktiskt hade presterat och publicerat.
Hon tröttnade på systemet och bestämde sig
för att lämna Spanien.
– Björn Asheim och jag hade haft kontakt
tidigare kring ett projekt. Han skickade över
information om ett nytt forskningscentrum
som skulle starta i Lund – Circle. De sökte folk
och deadline var om bara några dagar. Jag
lyckades få iväg mina papper, och efter en tid
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Vi behöver mer hållbara tillväxtmodeller

ringde Charles Edquist. Jag hade rankats som
nummer ett till en av tjänsterna – jobbet var
mitt.
– Det här var i november 2004, och snart var
de övriga 11 tjänsterna också tillsatta. Vi var ett
entusiastiskt gäng forskare från olika delar av
Europa. Det var starten på många fantastiska
år på Circle, säger Chaminade.

efter flytten till sverige kunde hon åter
plocka upp det som är den röda tråden i hennes forskning: Globala innovationsprocesser
med koppling till policyfrågor och innovationssystem i utvecklingsländer. 2011 utsågs hon till
professor i innovationsstudier.
Ett övergripande resultat av Cristina Chaminades forskning är att globala innovationsnätverk fungerar kompensatoriskt. Om det
regionala eller nationella innovationssystemet inte är starkt nog, söker sig företagen
längre bort för att hitta viktig kompetens. Men
många storstäder är så attraktiva i sig att internationella företag etablerar dotterbolag där.
Då kan de inhemska företagen ta del av global kunskap hos det utländska dotterbolaget,
och behöver kanske inte söka sig ut i världen i
samma utsträckning.
Informations- och kommunikationsteknologi (ikt), läkemedel och fordon är tre typiska
branscher som ofta ingår i globala innovationsnätverk. Det är lätt att tro att bara stora företag
har de resurser som krävs, men så är det inte.
Ny teknik har både minskat avstånden och
kapat kostnaderna så att mindre företag kan
vara med. För vissa är det helt naturligt att söka
innovationssamarbeten utomlands, för andra
är det snarare en nödvändighet. Men oavsett
anledning tjänar de flesta på det.
– Innovation har blivit mer komplext. Många
företag har koll på formaliteterna, till exempel
lagar och regler. Men de kan ändå behöva stöd
och information om vilka marknader de bör
rikta in sig på. Andra företag, som redan har
global verksamhet, kan fungera som förebilder.
– Ett vanligt hinder är att ledarskapet
och strategin inte är tillräckliga. Det kan
också vara problematiskt att flytta humankapital, exempelvis från huvudkontoret till
dotterbolaget.
Den senaste tiden har debatten präglats av
Brexit och valet av Donald Trump till president.
En våg av protektionism verkar svepa över världen, och ingen vet exakt vad den kommer att
innebära.
www.esbri.se

– Om handelshindren ökar inom Europa kan
det på längre sikt innebära att bilaterala handelsavtal upprättas med andra länder. Vi vet
inte om Storbritannien tänker dra sig ur forskningssamarbeten, eller om de vill fortsätta att
delta i exempelvis Horizon 2020. Därför är det
svårt att säga hur det kommer att påverka de
internationella innovationsnätverken som är
relaterade till radikal innovation.
– Både Storbritannien och usa har uttalat att de vill begränsa invandringen. Om det
även innefattar rörligheten hos det kvalificerade humankapitalet, kommer det att påverka
deras innovationskapacitet. Det återstår också
att se hur länderna resonerar kring utländska
direktinvesteringar. Det kan få konsekvenser
för var företag lokaliserar sina satsningar på
ny teknologi, säger Cristina Chaminade.

för några månader sedan bytte Chaminade arbetsplats, från Circle till ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet. Delvis
styr hon också om sin forskning och ser fram
emot att möta nya utmaningar – i nya länder.
Ett av hennes pågående projekt handlar om
global innovation och regional dynamik inom
nya medier och ikt i Sverige. Hon skriver också
på en bok om innovationssystem. I andra projekt är frågeställningarna delvis nya för henne:
Social innovation för hållbarhet. Vägar ut ur
fattigdom. Bevarandet av biologisk mångfald.
Skalbara ekologiska affärsmodeller.
– När jag tittar tillbaka hänger allt ihop.
Utvecklingsländerna har alltid funnits där. Men
nu vill jag flytta mitt fokus från stora länder
som Indien och Kina, till mindre länder som
Ecuador och Costa Rica.

för att hinna läsa in sig på hållbarhetsämnet har Chaminade den senaste tiden gått
ner i arbetstid till 80 procent. Hon tog en kurs
på Oxford University och har kommit i kontakt
med många spännande case.
– Vi behöver mer hållbara tillväxtmodeller,
vi kan inte fortsätta att överkonsumera som vi
gör i dag. Det finns en hel del coola initiativ och
jag vill undersöka om de kan skalas upp. Ekonomiska kriser kan också erbjuda möjligheter
att skapa nya tillväxtmodeller.
– Costa Rica är verkligen fascinerande, jag
hoppas kunna åka dit och forska under en
period, säger Cristina Chaminade.
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Systems. An application to Thailand. Research Policy,
nr 8, vol 41, 2012 (tillsammans med Patarapong Intarakumnerd och Koson Sapprasert).
Rationales for public policy intervention in the innovation process: A systems of innovation approach. Kapitel
(tillsammans med Charles Edquist) i The Theory and
Practice of Innovation Policy: An International Research
Handbook. Edward Elgar, 2010.
Handbook of Innovation Systems and Developing
Countries – Building Domestic Capabilities in a Global
Setting. Edward Elgar, 2009 (redaktör tillsammans
med Bengt-Åke Lundvall, KJ Joseph och Jan Vang).
Globalisation of Knowledge Production and Regional
Innovation Policy: Supporting Specialized Hubs in Developing Countries. Research Policy, nr 10, vol 37, 2008
(tillsammans med Jan Vang).

mer om cristina
Bakgrund Disputerade i nationalekonomi vid Autonomous University of Madrid och University of São
Paulo 2001. Har arbetat som företagsrådgivare inom
den spanska IKT-industrin, representerat Spanien i
en OECD-arbetsgrupp kring kluster och anlitats som
konsult av FN. 2004 blev Chaminade rekryterad
till nystartade Circle i Lund, som centrumets första
forskare. 2006 blev hon docent och 2011 utsågs hon
till professor i innovationsstudier. I augusti 2016 bytte
Chaminade forskningsmiljö inom Lunds universitet:
från Circle till ekonomisk-historiska institutionen.
Fritid Älskar att vandra, dyka och vara i naturen. Packar
alltid ner vandringskängor och dykdator, även på
jobbresor – möjligheter kan ju dyka upp! Det största
problemet med att bo i Sverige är, enligt Chaminade,
att säsongen för sol och bad är så kort.
Aktuell Skriver, tillsammans med Bengt-Åke Lundvall,
på en lärobok om nationella innovationssystem som
publiceras under 2017. Föreläser på Estrad 18 januari.

kontakta cristina.chaminade@ekh.lu.se
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Gräsrotsinnovation i gratisbok
Eric von Hippels senaste bok Free innovation handlar om konsumenter som utvecklar innovationer utan att få betalt av något företag. Boken har getts ut av MIT Press (2016) men går
också, passande nog, att ladda ner alldeles gratis från författarens webbplats. Användardriven
innovation är en växande företeelse, menar von Hippel, även om omfattningen av naturliga
skäl är svår att uppskatta i ekonomiska termer. Och denna gräsrotsinnovation har både för- och
nackdelar. Privatpersoner som tar fram innovativa lösningar på fritiden gör det för eget bruk, för
att det är roligt eller för att de vill lära sig något. Eftersom det inte är kommersiella krafter som
styr, skapas många innovationer inom områden som negligeras av vinstdrivande företag. Men
av samma anledning får innovationerna inte den spridning som de förtjänar. Eric von Hippel
konstaterar att det bästa vore om producenter och konsumenter kunde samarbeta för att
skapa både samhälleligt och monetärt värde. [åk]
Ladda ner boken via evhippel.mit.edu

Entreprenörskap är en metod,
snarare än ett mysterium
Saras Sarasvathy höll årets
Swedish Schumpeter Lecture 17 oktober

Kyrkliga innovationer gör skillnad
Tidskriften Diaconia har publicerat ett temanummer om kyrklig innovation (nr 2, vol 7,
2016) med flera nordiska inslag. Artikeln Social Innovation Now and Then in the Church of
Sweden är skriven av Knut-Erland Berglund, Malin Lindberg och Cecilia Nahnfeldt. De drar
paralleller mellan det relativt nya begreppet social innovation och det välgörenhetsarbete
som har en lång tradition inom den svenska kyrkan. Forskarna lyfter fram en rad nutida
exempel på innovativa aktiviteter som kyrkan har initierat i syfte att nå nya grupper och
omdefiniera sin roll i samhället. Det handlar bland annat om ett konstprojekt i Eskilstuna
där utslagna människor kan uttrycka och utveckla sig i dialog med andra, ett trädgårdsprojekt i Skellefteå där långtidsarbetslösa får möjlighet att växa, och ett ”bibliotek” för
sportattiraljer i Deje där ekologisk och social hållbarhet står i fokus. [åk]

kontakta malin.lindberg@ltu.se
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Gaseller trivs med närhet
Regionalpolitiker och andra sätter stort hopp till små, snabbväxande företag. Det är här man tänker sig att jobben och tillväxten
ska komma. Men hur snabba är egentligen snabbväxarna, och vad
påverkar deras tillväxt? Det skriver Jonathan Borggren, Rikard H
Eriksson och Urban Lindgren om i Knowledge flows in high-impact
firms: How does relatedness influence survival, acquisition and exit?
(Journal of Economic Geography nr 3, vol 16, 2016). De menar att
gasellföretagens överlevnad framförallt påverkas av vilken typ av
arbetskraft de rekryterar. Författarna har studerat 1 589 svenska
gaseller. Störst överlevnadschanser har de som har stort inflöde av
arbetskraft från relaterade branscher. Det blir lättare för de nyanställda att komma igång, samtidigt som de tar med sig nya insikter. En
annan viktig faktor, åtminstone i storstäder, är att ligga geografiskt
nära andra företag i relaterade branscher. [jg]

kontakta jonathan.borggren@geography.umu.se

Kris skrämmer inte startups
Hur påverkar en makroekonomisk kris de som håller på att starta företag,
så kallade entreprenörer i vardande? Det intresserade Per Davidsson och
Scott R Gordon. I och med den globala finanskrisen 2008 fick de ett naturligt experiment att ta avstamp från. Resultaten visar, till forskarnas förvåning, att de allra flesta fortsatte som vanligt. Krisen påverkade alltså inte
nämnvärt ansträngningarna att starta företag. Det gällde speciellt dem
som hade kommit en bit på väg. Den grupp som påverkades mest av krisen
var grundarna av mer teknologiskt ambitiösa företagsidéer, flera la helt ner
sina satsningar. Om några policyinsatser ska sättas in som svar på en kris
är det i så fall bland dessa högteknologiska igångsättare, menar Davidsson
och Gordon. Läs mer om deras resultat i Much Ado About Nothing? The Surprising Persistence of Nascent Entrepreneurs Through Macroeconomic Crisis
(Entrepreneurship Theory and Practice, nr 4, vol 40, 2016). [jg]

av de svenska industriföretagen skyddar
sina immateriella tillgångar. Motsvarande
siffra för tjänsteföretagen är 25 procent.
Källa: Sveriges Ingenjörer

kontakta per.davidsson@qut.edu.au

Rörlig arbetskraft avgörande för tillväxt
Kunskap är basen för tillväxt och välstånd i
dagens samhälle. Men det räcker inte – kunskapen måste spridas och exploateras. En rörlig
arbetskraft är därför avgörande för innovation
och entreprenörskap.
ding ding har lagt fram doktorsavhandlingen Heterogeneous Innovation and Labour
Mobility vid kth. Den består av fyra artiklar
som behandlar ämnet arbetskraftsrörlighet
från olika vinklar.
I den första visar Ding Ding att en rörlig
arbetskraft är avgörande för entreprenörskap
och nyföretagande. Det gäller både inflödet av
arbetskraft från andra regioner och hur arbetskraften rör sig internt i regionen. Ett utflöde av
www.esbri.se

arbetskraft har däremot en negativ effekt på
antalet nystartade företag.
Den andra artikeln undersöker rörligheten
bland arbetskraft som är verksam inom fou.
Resultaten visar att inflödet av fou-personal
ökar innovationen i enskilda företag, speciellt
om de nyanställda tidigare har arbetat i ett
patenterande företag. Man lär sig genom att
nyanställa, helt enkelt.
Den tredje artikeln visar att många svenska
innovationer bygger på kunskapsöverföring
från inhemskt ägda multinationella företag till
andra, mindre företag.
I den fjärde artikeln har Ding Ding intresserat sig för hur olika typer av innovation
påverkar sysselsättningen. Hon visar att riktigt

radikala, explorativa innovationer påverkar
tillväxten på lång sikt, medan inkrementell
innovation har en kortsiktigare arbetskraftsefterfrågan.
En av policyslutsatserna är att arbetsmarknaden måste vara flexibel. Allt annat minskar
innovation, entreprenörskap och i förlängningen tillväxt och välstånd, menar Ding.
Utmaningen för politiker är att hålla balansen
mellan flexibilitet och en trygg arbetsmarknad.
Resultaten bygger på detaljerad scb-data över
samtliga svenska anställda och företag. [jg]

kontakta ding.ding@indek.kth.se
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Oklart resultat av offentlig
satsning på innovation
text anna-karin florén bild klara sandqvist

Den förra regeringen satsade stora resurser på att
marknadsföra innovationsfrågan. Det skulle generera mer entreprenörskap och locka hit talanger
från när och fjärran. Men vad hände egentligen
med innovationshajpen?
– innovationshajpen kostade samhället
stora resurser när den förra regeringen drog
igång ett pr-maskineri av, för svenska förhållanden, tidigare okänt mått.
Det berättar Jacob Stenberg, författare till
doktorsavhandlingen The Communicative State. Political Public Relations and the Rise of the
Innovation Hype in Sweden. I den följer han
näringsdepartementet och Svenska institutet
i deras arbete med att marknadsföra Sverige
som innovationsnation.
Stenberg, som har disputerat vid institutionen för strategisk kommunikation på Lunds
universitet, vill förstå hur myndigheter använder övertalning och externa relationer för att
marknadsföra politiska idéer – och vilka politiska och demokratiska följder det kan få.
– Innovation dök upp som en prioriterad
fråga på myndigheternas skrivbord strax efter
finanskrisen. Det var en följd av att stora transnationella organisationer, som eu och oecd,
uppmuntrade kommuner, regioner och departement att jobba med innovation.
Näringsdepartementet åkte land och rike
runt för att marknadsföra innovation i syfte
att skapa fler entreprenörer. Politiska aktörer,
universitet och företag bjöds in till seminarier
och konferenser. Kommuner och landsting
lanserade innovationsstrategier i syfte att attrahera talang, forskare och kapital.
– Det var en ambitiös och påkostad satsning. Men den fick kritik från både medier
och politiker för att vara otydlig och sakna
konkreta mål.
Näringsdepartementet avfärdade kritiken.
”Kampanjen” var till för att inleda en diskussion om innovation i samhället. Förändring
var inte centralt i det här skedet. I övrigt
lade man locket på. Annie Lööf, som då var
näringsminister, hade dåliga opinionssiffror
och ville inte riskera en debatt som kunde
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framställa pr-insatsen som ett misslyckande,
menar Jacob Stenberg.
– De nätverk som hade etablerats följdes
inte upp, och dessvärre hände inte så mycket
i praktiken.
Arbetet utvärderades inte heller av näringsdepartementet. I stället fick Vinnova i uppdrag
att mäta hur offentliga myndigheter jobbar
med innovation. Men eftersom det saknades
mätbara mål blev utvärderingen inte så handfast.
– Jag tror att båda sidor har en poäng. Kampanjen kan vara ett första steg för att skapa en
diskussion i samhället kring en ny politisk riktning. Men bristen på uppföljning gör det svårt
att veta om det fick någon reell effekt.

svenska institutet lanserade kampanjer
i ett tiotal städer runt om i världen, där Sverige
skulle marknadsföras som innovationsnation.
De sökte starka samverkansaktörer utomlands
och tog med sig representanter från kända
svenska företag som Volvo och Ikea till mötena.
Stora evenemang och seminarier arrangerades
på kulturcentrum och universitet, och utvärderingar genomfördes på plats.
Aktiviteterna ansågs framgångsrika om det
kom många besökare. Svenska institutet räknade också antalet artiklar som publicerats lokalt
för att få fram ett ad-value. Det är en uppskattning av vad samma utrymme i media skulle ha
kostat i form av annonser. Resultatet visade att
kampanjen genererade enorma belopp i motsvarande sparade annonskostnader.
Jacob Stenbergs slutsats är att politisk kommunikation drivs genom att skapa nätverk med
inflytelserika organisationer och personer. Men
utan tydliga mål och en aktör med politiskt
ansvar för genomförande och uppföljning, är
det svårt att omsätta kommunikationsaktiviteter till ett konkret reformpaket.

Jacob Stenberg har för sin avhandling genomfört 26 djupintervjuer med anställda som på olika sätt är ansvariga för PR på
svenska myndigheter. Han har också gått igenom en samling
regeringsdokument – direktiv, protokoll och strategier – som har
skapats av myndigheterna för att möjliggöra PR-arbetet.

– Kommunikation har blivit centralt för
offentliga myndigheter. Politiska frågor prioriteras baserat på huruvida de kan generera
nätverk genom olika former av pr-praktiker,
som media, evenemang och seminarier. Det
utgör ett historiskt skifte, med risk för att mer
komplicerade och kontroversiella frågor skjuts
åt sidan.
– Det är lätt att vinna politiska poäng på att
dra igång en kampanj kring en fråga som få
kan vara negativa till, som innovation. Därför
kan frågan fungera som drivmedel för att sätta
kampanjer och aktiviteter i rullning, som i sin
tur underlättar för offentliga myndigheter att
skapa nätverk, säger Stenberg.

kontakta jacob.stenberg@isk.lu.se
www.esbri.se

esbrinytt
Med 340 aktiviteter och mer än 25 000 deltagare över hela landet bidrog
Sverige till det internationella firandet av entreprenörskap – Global Entrepreneurship Week (GEW) – under november. Totalt deltog 165 länder genom
föreläsningar, seminarier, nätverksträffar och andra stärkande aktiviteter på
temat entreprenörskap. Esbri är värd för GEW Sverige och vi är glada över att
intresset för manifestationen ökar för varje år. Tack till er som firade med oss!

Startup-inkubatorn SUP46 valde in spelkreatören och grundaren av King, Sebastian Knutsson, i Swedish Startup Hall
of Fame. Tidigare har Daniel Ek, Spotify, Niklas Zennström,
Skype samt affärsängeln Jane Walerud blivit invalda.

Linnéuniversitetet arrangerar en
egen GEW-vecka med eget program. Emma Wiklund berättade
om sin resa från supermodell till
framgångsrik entreprenör i hudvårdsbranschen.

Alla aktiviteter som berör entreprenörskap
och innovation ryms under GEW-paraplyet.
Pampiga symposier eller anspråkslösa frukostseminarier – alla är välkomna!

Prata duger inte. För att få till en jämställd organisation, måste jämställdhet
integreras i affärsmodellen. Det berättade Luleåforskarna Jeaneth Johansson och
Aija Voitkane på Esbris Estrad.
.

Inom ramen för Prins Daniels Fellowship, som startade 2013, besökte Prins Daniel
Högskolan i Skövde. Han berättade om sitt tidigare entreprenörskap och inspirerade
studenterna. Andra talare under dagen var Kristina Lindhe, Lexington, Lisa Lindström,
Doberman och Filip Tysander, Daniel Wellington.

Mer om GEW

Hur kan innovation och entreprenörskap förbättra hälsa och sjukvård?
Under EIT Health Care på Uppsala universitet samlades 500 studenter för
nätverkande, inspiration och tvärvetenskapliga övningar.

www.esbri.se

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
medverkade på Ivas seminarium om Jobbsprånget,
som matchar arbetsgivare och nyanlända akademiker.

Vill du veta mer? Info om evenemang och
partners finns på den svenska respektive
globala GEW-sidan: gew.se och gew.co. På
flickr.com/esbri finns bilder från en mängd
aktiviteter. Följ oss på @GEW_Sweden (Twitter)
och GEWSweden (Facebook), och se taggarna
#gewswe och #GEW2016. GEW 2017 hålls
13–19 november.
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text: Maria Linde bilder: Magnus Aronsson, Camilla Cherry, Marie Karlén, Helena Mallin, Högskolan i Skövde, SUP46

Sopköket tar till vara matsvinn. De använder råvaror nära utgångsdatum
och lagar god mat från grunden. De tar också tillvara ”människosvinn”
genom att anställa nyanlända. Filip Lundin och Sopköket bidrar till ett
hållbart samhälle och vann kategorin Årets företag under Sveriges Ungdomsentreprenör på Fryshuset.

personnytt
charlotte norrman och magnus
klofsten har utnämnts till Årets entreprenöriella lärare på Linköpings universitet. Priset delas ut av LiU Innovation.
Forskningsprojektet Företagande sent
i livet får tre miljoner kronor från Forte.
Projektet pågår 2017–2020 och kombinerar
forskning om entreprenörskap med forskning om åldrande. Projektledare är docent
clary krekula, Karlstads universitet.
elin vadelius, lektor i sociologi vid Karlstads universitet, och elisabeth sundin ,
professor emerita vid Linköpings universitet, är också knutna till projektet.

jonas gabrielsson har utnämnts till
professor vid Högskolan i Halmstad. Han
har tidigare varit verksam vid Circle, Lunds
universitet och forskar bland annat om
bolagsstyrning i entreprenöriella verksamheter.
Norrbottensakademiens forskarpris
2016 går till david rönnberg sjödin , vid
forskningsämnet entreprenörskap och
innovation, Luleå universitet. Rönnberg
Sjödin disputerade 2013 på en avhandling
om öppen innovation i processindustrier.
Professor ethel brundin och universitetslektor markus plate , verksamma vid
Cefeo, Jönköping International Business
School, får 4 960 000 kronor från Vetenskapsrådet för att forska om identitet,
känslor och relationer i familjeföretag.
Även frédéric delmar, Lunds universitet,
har fått pengar från Vetenskapsrådet: 5 172 000 för
ett longitudinellt projekt
om entreprenöriella startgrupper.

åke freij, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, får Handelsbankens
doktorandstipendium. Freijs avhandlingsprojekt handlar om innovation inom
finanssektorn.
sylvie k chetty har utsetts till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Till vardags
är hon professor i entreprenörskap vid
universitetet i Otago, Nya Zeeland. Hennes
forskning handlar bland annat om internationalisering och born global-företag.
daniel nylén, scdi och Umeå universitet, har tilldelats Börje Langeforspriset
för sin avhandling om hur traditionella
mediebolag påverkas av digitaliseringen.
Bytt arbetsplats, beviljats medel
eller fått pris? Tipsa entre@esbri.se
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boktips
titel Cycles of invention
and discovery. Rethinking
the endless frontier
författare Venkatesh
Narayanamurti & Toluwalogo
Odumosu
förlag Harvard
University Press
isbn 978-0-674-96796-0

När vi kontrasterar grundforskning mot
tillämpad forskning, eller ställer den lite
tjusigare vetenskapen mot ingenjörens praktiska kunnande, gör vi oss själva en otjänst.
Silotänket är ett slöseri med pengar som
bromsar utvecklingen. Det menar Venkatesh
Narayanamurti och Toluwalogo Odumosu,
författare till Cycles of invention and discovery. Rethinking the endless frontier. De vill
riva ner barriärerna och i stället bygga broar
mellan de olika sfärerna. I boken beskriver
de hur den nuvarande uppdelningen har
växt fram i usa. De föreslår också ett alternativ: En holistisk modell som bygger på att
upptäckter och uppfinningar länkas samman, och leder till både ny kunskap och nya
applikationer. Självklart finns det miljöer
som arbetar så redan i dag, och i flera fall har
de belönats med nobelpris. Författarna lyfter
särskilt fram Bell Laboratories. [åk]

titel The Disruption Dilemma
författare Joshua Gans
förlag MIT Press
isbn 978-0-262-03448-7

I dag beskrivs allt och inget som disruptivt.
Företagsledare som tidigare inte såg disruption som ett hot är i dag livrädda för den
– utan att riktigt veta hur de ska agera. I The
Disruption Dilemma vill Joshua Gans återerövra begreppet som Clayton Christensen
myntade 1997. Det handlar om en risk som
etablerade företag möter, och som inte försvinner genom att man fortsätter göra det
man är bra på. Gans identifierar två huvudrisker: Att undervärdera nya banbrytande
innovationer som förändrar vad kunderna
vill ha, respektive att inte klara av att ställa
om organisationen för att konkurrera med
det nya. Han ger även förslag på hur disruption kan hanteras. Att skapa oberoende interna ”disruptionsavdelningar” räcker sällan. Det
finns ett dilemma i att en sådan avdelning inte
kan vara helt oberoende samtidigt som den är
integrerad med resten av organisationen. [jg]

Affären i fokus
Varför uppkommer nya affärsmöjligheter? Hur
kan de utvecklas? Och när bör de avvecklas?
Mikael Samuelsson och Anna Söderblom går
igenom hela den entreprenöriella processen i
sin nya lärobok.
från affärsmöjlighet till affärsidé till
affärsmodell. Affären står i centrum när Mikael
Samuelsson och Anna Söderblom kombinerar
sina forskningsbaserade och praktiska kunskaper i boken Entreprenörskap – individ, företag,
samhälle.
I introduktionskapitlet slaktas ett par seglivade myter: Dels den om att entreprenörskap
är medfött, dels den om att entreprenören
agerar som en ensam hjälte. När det är överstökat går författarna in på affärsmöjligheten
och affärsmodellen. Hur uppstår möjligheter?
Hur vet man om de håller? Är innovation alltid
bättre än imitation? Och hur binder man ihop
utbud, efterfrågan, produktion och konsumtion i en affärsmodell?
De beskriver hur man bygger starka team,
löser kundens problem, sätter ett pris och
bevakar konkurrenterna. I bokens fjorton
kapitel ingår också avsnitt om exempelvis

ekonomistyrning, finansiering, värdering och
juridik.
”Att avsluta ett företag kan vara betydligt
krångligare än att starta ett”, skriver Samuelsson och Söderblom i det sista kapitlet som
handlar om att göra exit. Att avsluta ett företag
kan vara en positiv händelse, där entreprenören gör vinst och företaget får nytt liv genom
seriösa och pigga köpare.
En ofrivillig exit, där företaget kanske likvideras eller går i konkurs, kan leda till långsiktiga negativa konsekvenser för entreprenören,
de anställda och andra intressenter. Därför är
en planerad och strukturerad nedläggning alltid att föredra, konstaterar författarna.
Boken har getts ut av Studentlitteratur och
har isbn 978-91-44-08082-6. [åk]
www.esbri.se

titel Silicon Valley-modellen
– lärdomar från världens mest
innovativa företag
författare Annika Steiber
& Sverker Alänge
förlag Liber
isbn 978-91-47-12224-0

I dag drivs de flesta företag enligt ett ”nedärvt” managementsystem som har blivit föråldrat. Det hävdar Annika Steiber och Sverker
Alänge, författare till Silicon Valley-modellen
– lärdomar från världens mest innovativa
företag. I boken redogör de för sina erfarenheter från studier i Google, Tesla Motors,
Facebook, Twitter och Linkedin – företag som
alla agerar som ”effektiva startups i en stor
kostym”. Steiber och Alänge utvecklar en ny
managementmodell som de kallar Silicon
Valley-modellen. Den vilar på förmågan att
skapa och förverkliga nya affärsmöjligheter
och kan tillämpas i många olika typer av
företag – inte bara inom it/webb. Och defintitivt inte bara i den berömda dalen i norra
Kalifornien. En avgörande faktor är att locka
till sig och behålla entreprenöriella medarbetare, samt bygga en kultur som stödjer
innovation. [åk]

titel Growing Urban
Economies – Innovation,
Creativity, and Governance
in Canadian City-Regions
redaktörer David A Wolfe
& Meric S Gertler
förlag University of
Toronto Press
isbn 978-1-4426-2944-8

Städer har en särställning när det gäller att
driva tillväxt, innovation och mångfald.
Growing Urban Economies – Innovation,
Creativity, and Governance in Canadian
City-Regions samlar resultat från ett sexårigt forskningsprojekt med fokus på stadsutvecklingen i Kanada. Kapitlen går igenom
hur samspelet mellan sociala, politiska och
ekonomiska faktorer ser ut i 13 kanadensiska
stadsregioner av skiftande storlek. Redaktörerna David Wolfe och Meric Gertler slår fast
att även de mest globaliserade ekonomiska
aktiviteterna har djupa lokala rötter. Faktiskt
mer så i dag än tidigare, och kanske framförallt i stadsregioner. I ljuset av detta menar
Wolfe och Gertler att världens städer inte tilldelas de resurser som behövs för att utveckla
sin fulla potential. Målet är att boken ska
vara relevant för stadsutvecklingsintresserade även utanför Kanadas gränser. [jg]
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Innovationsprocesser i Ukraina. Specialisering som en utvecklingsmöjlighet på den
polska landsbygden. Entreprenörskapspolicy i Irland. Och entreprenöriell aktivitet
i Ryssland. Det är några av ämnena som
avhandlas i Entrepreneurship, Innovation
and Regional Development. Redaktörerna
David Smallbone, Markku Virtanen och Arnis
Sauka konstaterar att bokens kapitel innehåller många konstruktiva förslag som kan öka
den regionala utvecklingen och förbättra för
småföretagen. Men de ser också många policyutmaningar. Flera av länderna som diskuteras saknar entreprenörskapsvänliga ramverk. Deras regioner har kommit olika långt
i sin utveckling och många har en generellt
negativ attityd till entreprenörskap. Det finns
mycket att lära av de mognare eu-länderna,
menar redaktörerna, men varnar samtidigt
för att kopiera strategierna rakt av. [åk]

Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips
Maj 2017

3

Entreprenörskap
öppnar dörrar

Onsdag

Evenemangstips
Global Entrepreneurship
Congress
13–16 mars
Johannesburg, Sydafrika
European Entrepreneurship
Education Workshop 2017
20–21 april
Lund, Sverige
ICFBE 2017
3–5 maj 2017
Sanur, Bali, Indonesien
ASAC 2017
29 maj–1 juni
Montreal, Kanada
Mer på www.esbri.se

www.esbri.se

Hitta din forskare
Är du på jakt efter en forskarkollega, en röst
i en paneldebatt eller någon som kan det här
med öppen innovation? Esbri arbetar för att på
olika sätt lyfta fram mångfalden inom entreprenörskapsforskningen. Tanken med databasen ”Vem gör vad?” är att kortfattat presentera aktiva forskare inom fältet så att fler kan
ta del av deras forskningsresultat. Hittills har
293 forskare lagt in sina uppgifter i databasen
som är sökbar och öppen för alla. Du hittar den
på www.esbri.se/vgv [åk]

Entreprenörskap är en av fyra möjliga vägar
till ekonomisk integration för immigranter.
Det konstateras i Immigration, ekonomisk
integration och entreprenörskap som är titeln
på årets Swedish Economic Forum Report
(Entreprenörskapsforum, 2016). Pernilla
Andersson Joona är en av författarna. Hon
diskuterar i sitt kapitel bland annat hur egenföretagande respektive egenanställning kan
öka sysselsättningsgraden hos nyanlända.
Riktade stödinsatser som utbildning, etableringsbidrag och mentorsprogram kan vara till
stor nytta för vissa grupper. [åk]

I vår Kunskapsbank finns tusentals Entréartiklar
och andra texter, webb-tv och poddar: www.esbri.se
e n t r é 4 • 2016 |
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»Banbrytande forskning
kräver långsiktighet«
Farshid Jalalvand har disputerat i medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet och har för närvarande en postdoktjänst vid Köpenhamns
universitet. Han förekommer också som essäist och kritiker för Sveriges Radio och Sydsvenska Dagbladet där han främst behandlar
naturvetenskapliga ämnen. Han nås på farshid.jalalvand@bio.ku.dk
alla som har försökt sig på att formulera

svenska universitet har både de intellektuella resurserna och (i princip) de finansiella
musklerna att sikta på positioner i nivå med
Köpenhamns universitet – och ännu högre.
Men en sak som, enligt min erfarenhet,
hindrar oss från att ta klivet uppåt är de kortsiktiga satsningarna i form av anslag som ska
generera ”snabba avkastningar”. Finansiä-
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en allmängiltig definition av vad ”bra forskning” är vet att det är ett sisyfosarbete. Att
fastställa vad som är ”bra forskning” är lika
svårt som att fastställa vad som är ”bra konst”.
Men trots detta vågar jag påstå att det finns
forskning som är bättre än annan forskning.
Jag har själv kommit att anamma värderingen
att ju större kunskapssteg som tas med ett projekt, desto bättre forskning.
Vi är ett av de länder i världen som investerar mest i forskning som andel av bnp. Det har
också genererat goda resultat; flera svenska
universitet brukar rankas bland de 100–150
bästa i världen.
Men vi har alla möjligheter att lyckas ännu
bättre. Man ska vara försiktig med att åberopa rankningslistor men ibland skönjer man
vissa trender i de samlade bedömningarna.
Enligt ett antal nya utvärderingar hamnar
Köpenhamns universitet bland de bästa ickeamerikanska/brittiska lärosätena i världen. I
exempelvis nyutkomna The National Taiwan
University Ranking, som värderar de vetenskapliga publikationerna som har producerats
vid varje lärosäte, hamnar Köpenhamns universitet på 22:a plats. Det är den näst högsta
rankningen för ett universitet som inte ligger
i usa eller Storbritannien (det högst rankade
svenska lärosätet, Karolinska institutet, kommer först på 39:e plats).
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rer tenderar nästan alltid att belöna de mest
(publikationsmässigt) produktiva forskarna.
Hur påverkar detta forskningen?
Låt oss säga att forskare X är intresserad av
att utforska ett område som är så gott som
okänt. Riskerna för ett sådant projekt är oändliga. På grund av att man är den första att stiga
ut i det kunskapsmässiga ”mörkret” kan man
begå många fel till en början, behöva lång tid
på sig att utveckla metodologin och behöva
revidera sin hypotes ett otal gånger innan man
har nystat upp mysteriet. Ett typiskt exempel
på detta är Svante Pääbo och hans genombrott
med ”ancient dna”, forskningen som bland
annat har kartlagt Neandertal-genomet och
den förhistoriska europeiska befolkningen.
Under samma tid kan kollegorna som konkurrerar om anslag med forskare X satsa på
att utreda mycket enklare problem – som inte

leder fältet framåt i någon betydande mening,
men som genererar publikationer.

resultatet är att forskare X tvingas in i en
situation där det är nästintill huvudlöst att försöka sig på det svåra projektet som genererar
den bästa forskningen. Riskerna är för stora
och man måste finansiera sitt labb. Vi selekterar således för utredningar av enklare frågor.
Om Sverige ska leva upp till sin fulla potential som forskningsnation måste riskerna för
svåra projekt minskas genom mer tålamod
från finansiärernas sida, och avsevärt mer
långsiktighet i finansieringen. Vår redan goda
forskning kan då få den grogrund den behöver
för att slå igenom i det absoluta toppskiktet.
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Fegar vi med forskningsmedlen? Eller är det bra att satsa på säkra kort?
Diskutera gärna på www.esbri.se/debatt

