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Först	och	främst
efter att vi hade skickat det förra numret 
av Entré till tryck, startade coronapandemin 
som har påverkat oss alla i större eller mindre 
omfattning. I detta nummer handlar temat om 
just coronakrisen – och coronomin.

Till temat har vi intervjuat några forskare 
som från olika perspektiv diskuterar hur pan-
demin påverkar innovation och entreprenör-
skap. På sidorna 6–10 kan du läsa vad ekonom-
geografen Martin Henning, företagsekonomen 
Susanne Arvidsson och psykologen Per Kris-
tensson tror om detta. Mer forskningsbaserad 
kunskap med bäring på coronakrisen hittar du 
i notiser här intill, på sidorna 14–15 och i por-
trättartikeln på sidorna 16–17.

I förra numret flaggade jag för att vi skulle 
sätta igång ett utvecklingsarbete. Det har star-
tat och vi arbetar nu för att, förutom att vara 
den främsta plattformen för forskningsbase-
rad kunskap kring entreprenörskap, innova-
tion och småföretagande, även vara först.

Nu kommer vi att publicera artiklar om 
de senaste avhandlingarna på webben först. 
Detta för att du som är intresserad av att ha 
koll på forskningen inte ska behöva vänta tills 
nästa nummer av tidningen Entré kommer 
ut. Vår målsättning är att fortsatt fokusera på 
spridning av forskningsbaserad kunskap men 
samtidigt bli mer nyhetsorienterade. Du kan 
läsa mer om förändringsarbetet på Esbrinytt 
(sidan 21).

Vi kommer även att vidareutveckla tidning-
en som du håller i handen. Våra läsarunder-
sökningar visar att den är uppskattad, vilket 
vi är glada över. Och vi tror att omgörningen 
kommer att göra den ännu mer uppskattad. 
Ett första steg tar vi i detta nummer med fler 
avhandlingsartiklar – på esbri.se hittar du läng-
re versioner av artiklarna.

Om du vill vara säker på att vara uppdaterad, 
följ oss i sociala medier. Där lägger vi ut det 
senaste!

Jag önskar dig en så bra sommar det kan bli, 
givet de utmanande tider vi lever i just nu.

Magnus	Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

ledaren
Kris gör investerare 
mindre riskbenägna
Hur kommer coronakrisen påverka inves-
terares beteende? En fingervisning ges i 
Anders Isakssons och Öystein Fredriksens 
artikel Venture capital firms valuation in 
bull and bear markets: evidence from Swe-
den (International Journal of Entrepreneur-
ship and Innovation Management, nr 2–3, 
vol 24, 2020). De har studerat hur svenska 
riskkapitalbolag gjorde sina värderingar 
1999 då tiderna var goda, och jämfört med 
2002 då dotcom-boomen var över. Fors-
karna finner att investerarna blev mindre 
riskbenägna och fokuserade mer på säkra 
tillgångar 2002. Gissningsvis kommer vi att 
få se ett likartat beteende även i nuvarande 
kris. [åk]

kontakta anders.isaksson@chalmers.se

bild: Sofia Ernerot

De ekonomiska stödpaketen bör gå 
till de branscher och företag som är

socialt och ekologiskt hållbara
Charlotta	Hedberg, Umeå universitet, i Dagens Arena

Stort kunskapstapp när doktorer inte anställs
Nydisputerade personer bär med sig viktig kunskap. Men kunskapen kommer inte alltid till 
användning, varken inom akademin eller i det omgivande samhället. Eloïse Germain-Ala-
martine tar i sin doktorsavhandling avstamp i ”entreprenöriella universitet”, det vill säga 
lärosäten som i hög grad främjar entreprenörskap och interagerar med omvärlden. Hennes 
huvudtes är att det entreprenöriella universitetets öppenhet och förmåga att interagera 
med regionens aktörer, ökar de nydisputerades anställningsbarhet utanför akademin. 
Germain-Alamartine har lagt fram avhandlingen Doctoral education in the entrepreneurial 
university: enhanced employability? vid Linköpings universitet. [åk]

kontakta eloise.germain@liu.se
	En	längre	version	finns	på	esbri.se

Människa + maskin = sant
Vad kan vi lära av historiska omställningar? Vilka branscher 
kommer att blomstra – och vilka kommer att dö? Jonas 
Grafström konstaterar att vi redan innan coronakrisen 
var inne i en ovanlig tid. Nu har förändringens vindar nått 
orkanstyrka. I boken Moderna tider 4.0 – Från kugge i 
maskineriet till vinnare bland algoritmerna (Volante, 2020) 
diskuterar han framtidens arbetsmarknad. Kapitlen handlar 
bland annat om kapplöpningen mot robotar, gigarbete och 
Zlatan Economics. Vinnare på framtidens arbetsmarknad 
blir de som lyckas kombinera mänskliga och maskinella 
fördelar. Det skadar inte heller att vara kreativ, flexibel och 
emotionellt intelligent. [åk]

Källa:	Handelshögskolan 
i Stockholm

svenskar önskar 
skattelättnader för 
småföretag som en 
följd av coronakrisen
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johan karlsson har i sin avhandling stu-
derat svenska familjeföretag. Vi bad honom 
berätta om de tre största skillnaderna mellan 
familjeföretag och andra företag.

 familjeföretagen är 
försiktigare med lån
Familjeföretagen är i högre grad än andra före-
tag finansierade av eget kapital. De är försik-
tigare med lån för att behålla kontrollen över 
företaget och dess överlevnadsförmåga. Johan 
Karlsson, som har studerat skillnader mellan 
familjeföretag och icke-familjeföretag, menar 
att de familjeägda företagen har ett mer lång-

siktigt perspektiv på ägande och jobbskapande.
– Ägandet är emotionellt – det är ofta ett 

livsverk och arv man är rädd om. Motivatio-
nen att bygga upp något för att lämna över till 
kommande generationer präglar familjeföre-
tagen. Därför är de försiktigare med att ta på 
sig skulder.

Möjligheten att växa genom externa ägare 
lockar långt ifrån alla. Känslan av frihet och 
att du kan agera efter din och familjens förut-
sättningar är viktigare än att bli större. Men de 
emotionella värdena minskar med företagets 
storlek.

– De stora tillväxtinriktade familjeföretagen 

Kvinnor på toppen 
vanligare i familjeföretag
text maria linde

Familjeföretag äger med hjärtat, anställer ofta kvinnor som 
toppchefer och är livsviktiga för Sveriges landsbygd. Johan 
Karlssons forskning kastar nytt ljus över världens vanligaste 
företagsform.

Johan	Karlsson har lagt fram avhandlingen Essays on Family 
Firms and Firm Growth Barriers på Örebro universitet och forskar 
i dag på Cefeo, Centre for Family Entrepreneurship and Owner-
ship, vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

bild: A
nna Lorentzon

bild: Cow
om

en/U
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sysselsättning, menar han att anställningar 
behöver vara mindre kopplade till risk. Därför 
vill han se lättnader i lagen om anställnings-
skydd, las.

– Många familjer väljer att avstå från att 
söka sig utanför sina nätverk vid nyanställ-
ning. Man håller sig till det man känner till. 
För att våga anställa en person utanför familje-
kretsen behöver politikerna se över las, säger 
Johan Karlsson.

kontakta: johan.karlsson@ju.se

är mer lika icke-familjeföretag. De prioriterar 
finansiella aspekter framför emotionella, vilket 
gör att de växer snabbare, säger Johan Karls-
son.

familjeföretag är 
starka på landsbygden
På landsbygden är familjeföretagen den vik-
tigaste källan till sysselsättning. I genomsnitt 
står de för nästan hälften av jobbskapandet i 
glesbygden. Med stor variation ska tilläggas  
– i Norrlands inland står familjeföretagen för 
i princip all sysselsättning inom privat sektor. 
Det beror delvis på det stora försprång de har 
i att vara verksamma på landsbygden, jämfört 
med icke-familjeföretag.

– Familjeföretag har ofta ett tätt band till 
sina anställda och samarbetspartners. Många 
gånger är de släkt eller vänner. Icke-familje-
ägda företag däremot, är mer beroende av 
formella kontrakt med kunder, partners och 
underleverantörer.

Karlsson menar att det smala urvalet av 
kunder och partners på landsbygden ofta är 
otillräckligt för företag som inte ägs av familjer.

– För dem är det avsevärt mycket viktigare 
att ligga i en stad där det finns mer resurser. 
Även om icke-familjeföretagen kan vara kon-
kurrenskraftiga på landsbygden tycks deras 
tillväxtbana vara mer kontextberoende, säger 
Johan Karlsson.

Familjeföretagen överkommer svårigheter-
na med att verka på landsbygden genom att 
använda sina privata kopplingar. Det gör det 
lättare för dem att fånga upp speciella kunder 
och potentiella partners.

familjeföretag har 
fler kvinnliga toppchefer
I kategorin icke börsnoterade företag har  
familjeföretagen en högre representation av 
kvinnor på toppositioner än andra företag.

– När ett icke-listat familjeföretag tillsätter 
en vd eller styrelseledamot är tillit till indi-
viden, och i vilken grad individen bottnar i 
företagets vision, viktigare än utbildning och 
erfarenhet. Man har mindre av ett glastak för 
kvinnor i dessa familjeföretag, säger Johan 
Karlsson.

Men hänger inte det ihop med att man  
anställer släktingar?
– Nej, även om man bortser från släkt kan vi 
se att familjeföretagen är mer benägna att 
anställa kvinnor som toppchefer än icke-
familjeföretag.

Karlsson konstaterar samtidigt att förhållan-
det är det omvända i kategorin börsnoterade 
företag. Där är det vanligare att se en kvinna 
som toppchef i de icke-familjeägda företagen.

– Det finns ingen vedertagen förklaring till 
varför det är så. Det behövs mer forskning på 
genusaspekter och ägande för att veta helt 
säkert hur det hänger ihop.

Johan Karlssons forskning visar att familje-
företagssektorn är av stor betydelse för svensk 
ekonomi. För att företag som ägs av familjer 
fortsättningsvis ska vara en stark källa till 

Mer	om	studien
Johan Karlsson använder EU:s definition av  
familjeföretag, det vill säga att familjen är  
majoritetsägare.

Forskningen innefattar enbart svenskägda  
familjeföretag. Större företag som Ikea och  
Kinnevikskoncernen ingår inte i studien på  
grund av att de är utlandsägda.

Forskningsresultaten bygger på ett heltäckande 
register över familjeföretag som tagits fram i 
samarbete mellan Örebro universitet och SCB. 
Johan Karlsson har spårat ägarstrukturer med hjälp 
av information om släktskap, koncernstrukturer, 
skattedeklarationer och styrelsestrukturer.

Familjeföretagen	i	siffror
Familjeföretagen är Sveriges största arbetsgivare. 
Nästan alla familjeföretag drivs av familjemedlem-
mar i första, andra eller tredje generationen.

90 procent av alla icke-börsnoterade företag är 
familjeföretag. Motsvarande siffra för börsnote-
rade företag är 26 procent. Hade svenska familje-
företag som ägs utomlands ingått i studien, hade 
andelen familjeföretag i båda kategorierna varit 
högre.

Olika	sektorers	bidrag	till	svensk	sysselsättning
Familjeföretag: 35% 
Offentlig sektor: 33%
Icke-familjeföretag: 17%
Utlandsägda företag: 15%

Olika	sektorers	bidrag	till	svensk	BNP
Familjeföretag: 38%
Offentlig sektor: 32%
Icke-familjeföretag: 10%
Utlandsägda företag: 20%

I de utlandsägda företagen ingår också en del 
svenska familjeföretag, vilket betyder att  
familjeägda företags andel av BNP är högre  
än 38 procent.

Källa: Johan Karlsson

Inom vissa familjer är det känsligt, och 
ibland otänkbart, att den yngre generatio-
nen skulle lämna familjeföretaget för att 
starta eget. De som ändå väljer att starta 
eget – hur hanterar de familjen? Marcela 
Ramírez-Pasillas, Hans Lundberg och Mat-
tias Nordquist har tagit reda på det. De har 
genomfört intervjuer och företagsbesök 
på två större mexikanska familjeföretag. 
Resultaten visar att vissa individer i den 
yngre generationen vill ha familjens väl-
signelse innan de startar företag, medan 
andra kringgår familjen och startar företag 
utan ”tillåtelse”. Forskarna har även sett att 
den yngre generationens ambitioner med 
företagandet ser olika ut. Vissa vill imitera, 
andra överträffa och några vill splittra det 
etablerade familjeföretaget. Läs mer om 
resultaten i artikeln Next Generation Exter-
nal Venturing Practices in Family Owned 
Businesses ( Journal of Management Stu-
dies, kommande, open access). [ml]

kontakta	marcela.ramirez-pasillas@ju.se

Familjedrömmen 
delas inte av alla
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CORONOMIN
ÄR HÄR

Covid-19-pandemin slår hårt mot världsekonomin. 
En historisk kris, men kan det också vara en väg 

till innovation och entreprenörskap?
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är en delikat balansgång, man bör inte rädda företag 
som inte är livsdugliga. Det är bättre att hjälpa företag 
att anpassa sina affärsmodeller till den rådande situa-
tionen.

Inom entreprenörskapsforskningen pratar man om 
”kreativ destruktion” som en positiv förändringskraft. 
Det handlar om att entreprenöriella förmågor konkur-
rerar ut äldre företag, så att ekonomin förnyas. Men i 
ett krisläge där människor och företag dör, är det svårt 
att se det positiva.

– På kort sikt är läget såklart svårt och ledsamt för 
alla. Vi får gräva ganska djupt för att hitta positiva 
komponenter, säger Henning.

I början av covidkrisen hoppades nog många att 
den skulle vara över efter några veckor. I dag förstår de 
flesta att den kommer att ta månader, och att vi sedan 
får leva med effekterna i flera år. Individer och företag 
som kan anpassa sig, har större möjligheter att klara 
krisen.

– Vi ser fler och fler exempel på företag som ändrar 
sina affärsmodeller för att överleva. Finrestauranger 

– vi tycker alltid att just den tiden vi själva lever i, 
är speciell. Men nu ligger det ändå något i det. Det vi 
upplever nu har vi inte sett i samband med krig, andra 
pandemier eller klassiska recessioner, säger Martin 
Henning, professor i ekonomisk geografi på Handels-
högskolan vid Göteborgs universitet.

Den nuvarande krisen skiljer sig från tidigare kriser 
på minst tre punkter, anser han. Det gör att det faktiskt 
finns fog för att ge den ett eget namn. ”Coronomics” 
florerar i internationella diskussioner, och ”coronomi” 
är Hennings försvenskning av begreppet. Den första 
faktorn är krisens ursprung.

– Det här är inte en endogen kris, orsakad av cyklis-
ka upp- och nergångar. Coronomin är en exogen kris, 
den beror på yttre omständigheter. Det innebär att det 
finns pengar i systemen, men vi kan – och får – inte 
spendera dem som vi vill.

den andra faktorn är att stormakterna Kina, usa 
och Europa har drabbats nästan samtidigt.

– Vi har aldrig tidigare sett en så koordinerad ner-
gång. De rumsliga effekterna kom snabbt, vi har en 
negativ efterfrågechock som är samfälld, säger Martin 
Henning.

Den tredje faktorn handlar om globaliseringen.
– Stängda nationsgränser påverkar dagens globa-

liserade ekonomi direkt. Det blir svårt att få fram till 
exempel läkemedel och komponenter till industrin.

Att coronaviruset slår så hårt mot världsekonomin, 
på ett sätt som vi inte har behövt hantera förut, gör att 
vi inte har några beprövade politiska recept att ta till. 
Klassiska finans- och penningpolitiska åtgärder är inte 
tillräckliga för att rå på problemen.

– Det är ingen avundsvärd situation som våra 
beslutsfattare befinner sig i. Det är trial and error som 
gäller. Och det är nog anledningen till att det inte är 
så mycket politisk debatt nu – oppositionen vet inte 
heller vad som bör göras, det finns inga motargument, 
säger Martin Henning.

– I dagsläget försöker det offentliga kompensera 
företags förluster, och rädda det som räddas kan. Det 

CORONOMIN
ÄR HÄR

»Rädda inte företag 
som inte är livsdugliga«
text åse karlén

esbri.se

Krig, sjukdomar och lågkonjunkturer har kommit och 
gått genom historien. Men den kris som vi upplever 
nu är unik. Martin Henning kallar den ”coronomi”.

Martin Henning

bild: Johan W
ingborg
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vara starkt bidragande till hela nationers innovations-
kraft.

– Nu har vi plötsligt en situation där täta miljöer 
kan vara farliga! Krisen sätter staden i ett nytt ljus, och 
vi börjar ifrågasätta de system vi har byggt upp där 
obegränsad rörlighet har prioriterats. Vi ser att vi kan 
skaffa hyfsat täta miljöer för kunskapsöverföring på 
andra sätt. Det är ett stort skifte, och som alltid känns 
det lite obehagligt när gamla sanningar ifrågasätts.

Vad som händer när coronomin klingar ut är svårt 
att sia om. Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta, 
eller hur stora förlusterna blir.

– I vår globaliserade värld är allt sammanvävt, det är 
otroligt svårt för både forskare och politiker att före-
ställa sig vad utfallet blir. Logistiken är avancerad och 
kedjeeffekterna blir stora. Om en liten del av systemet 
hackar får det konsekvenser. Kedjorna förväntas fung-
era sömlöst.

– Jag slås av den här komplexiteten varje gång jag 
är ute och träffar företag, oavsett bransch. Jag har stor 
respekt för hur skickliga individer och företag är på att 
hantera komplexa flöden, säger Martin Henning.

i krisläget med stängda gränser får vissa länder 
in komponenter till industrin, men kan inte expor-
tera dem vidare. Chaufförer fastnar på fel plats och 
transporter blir inte av. Många röster höjs nu för en 
återgång till mer självförsörjande länder. Men Martin 
Henning menar att det är fel väg att gå.

– Det skulle vara skadligt med en återgång till en 
provinsiell, protektionistisk hållning. Den globalise-
rade ekonomin är av godo för väldigt många, både 
människor och företag, även på ett sociologiskt plan. 
Vi känner oss mer som en del av världen.

Henning menar att en global arbetsdelning med 
skalfördelar är nödvändig om vi ska hålla oss kvar på 
en avancerad nivå. Vi kan inte börja tillverka allt i Sve-
rige och tro att vi ska kunna ha samma höga materiella 
standard.

– Tankar om ”vi och dem” och att vi nu ska ”ta hand 
om oss själva” är vad som oroar mig mest i ekonomiska 
termer. Idéerna kan få långsiktiga, strukturella konse-
kvenser och är både obehagliga och orimliga. I stället 
för en återgång vill jag ha en återstart, säger han.

kontakta martin.henning@handels.gu.se

börjar med take away, och spahotell skräddarsyr erbju-
danden där gästerna kan hålla distans till varandra.

Även sådana mindre justeringar visar på entrepre-
nörers starka vilja att överleva. Och alla anpassningar 
av företags affärsmodeller är värdefulla, anser Martin 
Henning. De kan minska trycket på de statliga rädd-
ningspaketen.

– I Sverige har vi haft mest fokus på innovationer 
som bygger på ny teknik. Men innovation kan även 
handla om att förändra affärsmodeller. Jag hoppas att 
den organisatoriska innovationen får större utrymme 
framöver, både inom svensk innovationspolitik och 
våra utbildningar.

– Just nu är omvandlingstrycket extremt, och det 
finns en latent kreativitet, säger han.

I ett läge då många branscher och yrkesgrupper 
är hotade måste också individer se över sina kompe-
tenser och utforska nya möjligheter. Redan utsatta 
grupper, korttidsanställda och gig-arbetare, riskerar att 
drabbas hårdast, varnar Henning.

– Trygghetssystemen är inte byggda för giggare. 
Systemen är designade enligt den andra industriella 
revolutionens struktur, för tillsvidareanställda på hel-
tid inom traditionella branscher. Det finns en risk att 
krisen ökar polariseringen på arbetsmarknaden.

men det finns också positiva aspekter att ta vara på. 
Det digitala lärandet har tagit ett stort kliv framåt, både 
bland företag och privatpersoner. Det kan handla om 
något så vardagligt som att börja beställa hem mat på 
nätet, i stället för att trängas på en stormarknad. För 
universitet och högskolor är skillnaden påtaglig när 
undervisning, disputationer och möten nu sker på 
distans.

– Det digitala lärandet som vi har sett de senaste 
veckorna är makalöst. Hela högskolesektorn har ställt 
om. Det är intressant, vi har ju haft verktygen för att 
göra det länge – och det har tjatats om det i 10–15 år. 
Men det var först när vi tvingades till det som vi lärde 
oss.

– Jag och många med mig har upptäckt nya sätt att 
kommunicera, men också fått en ny syn på vad en geo-
grafiskt tät miljö kan vara, säger Martin Henning.

Han konstaterar att vi i många år har en haft en 
hyllningskör för de täta miljöerna som tillväxtmotorer. 
Stora städer – helst större än Stockholm – har ansetts 

tema | Coronakrisen

Just nu är omvandlingstrycket extremt, 
och det finns en latent kreativitet
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När företag ser att det inte finns någon efter-
frågan på det som de brukar producera, börjar 
de fundera över hur de kan använda sin kom-
petens till annat. Scaniapersonal kallades in 
för att tillverka respiratorer, och jag läste om 
ett litet företag som brukar göra plastsäckar 
men som numera tillverkar skyddskläder, 
säger Susanne Arvidsson.

flexibilitet och innovationskraft  är 
viktigare än någonsin. Med kniven på strupen 
gäller det att anpassa sig för att klara situatio-
nen. Det kan också leda till hållbarare affärs-
modeller.

– Företag börjar tänka i nya banor när de 
inte längre kan importera de komponenter 
som de vanligtvis använder i produktionen. 
Kanske kan de ändra produktionsproces-
sen och använda sig av något som tidigare 
sågs som en slaggprodukt? Det kan förbättra 
resurseffektiviteten – och hållbarheten.

Arvidsson ser också det utbredda expe-
rimenterandet med digitala möten som en 
hållbar möjlighet. Många har tagit till sig tek-
niken, och kännedomen om vad som funkar är 
stor. Även om vi fortfarande har behov av att 
sammanstråla fysiskt, har vi lärt oss att vissa 
konferenser och tjänsteresor kan ersättas av 
möten online. Det kan påverka miljön positivt 
post-corona.

Hur ser då utsikterna ut för entreprenö-
rer som vill etablera sig under coronakrisen? 
Susanne Arvidsson menar att det kan vara 
svårt att få finansiering, men det beror på vad 
man har för affärsidé.

– Generellt är det alltid problem att hit-
ta finansiering i kristider. Ju osäkrare och  
riskablare investering, desto svårare att få 
kapital. Men om entreprenörens idé går ut på 
att hjälpa andra i den här situationen – då tror 
jag säkert att investerare kan vara intresserade, 
säger hon.

kontakta susanne.arvidsson@fek.lu.se

– Det kommer finnas ett uppdämt behov av 
att få igång tillväxten igen, en kapp-upprust-
ning på nationsnivå. Då är det risk att klimat-
målen sätts i baksätet igen. Men det ska bli 
spännande att se hur mycket perspektiven 
hinner skifta, och om de förändrar vårt sätt 
att leva och resa på längre sikt, säger Susanne 
Arvidsson.

hon hoppas att politiker och policyaktörer 
tar vara på tillfället att lyfta miljöfrågor i debat-
ter och diskussioner.

– Det här är en tid för reflektion, vi kan dra 
lärdomar om hur vi lever våra liv. Vi behöver 
inte gå tillbaka till överkonsumtion och billiga 
weekendresor med flyg, det är inte hållbart.

Det kan kännas som att vi har levt med 
coronakrisen i en evighet, fast det i själva ver-
ket bara har hunnit gå ett par månader. Efter-
som det är omöjligt att veta om vi är igenom 
det värsta – eller om vi har det värsta framför 
oss – är det många som inte vet hur de ska 
agera. En del blir handlingsförlamade, andra 
ställer om.

– Uppfinningsrikedomen är imponerande. 

Coronakrisen	ger	nya	perspektiv	på	tillvaron.	
När	företag	och	individer	måste	förändra	sitt	
beteende,	kan	effekten	bli	ökad	hållbarhet.

i coronakrisens första rond ledde pro-
duktionsstopp och minskat resande till dras-
tiskt sänkta utsläpp. Skillnaden var så stor att 
den syntes när man jämförde nya och gamla 
satellitbilder över exempelvis Kina. Parallellt 
med prognoser för hur många som beräkna-
des dö i covid-19, presenterades också gläd-
jande siffror över hur många färre som för-
väntades dö som en följd av luftföroreningar.

Kan pandemin få en positiv, global effekt 
i form av fler hållbara lösningar och företag? 
Eller kommer tillväxthjulen börja snurra snab-
bare än någonsin när restriktionerna släpps?

– I den hemska och surrealistiska tid vi nu 
lever, är det svårt att se något positivt. Det som 
händer så här i början av krisen är att gränser 
flyttas och perspektiv förändras. Vi är så vana 
vid att få allt vi vill ha direkt. Vi har länge haft 
stor frihet, god ekonomisk tillväxt, och kun-
nat spendera våra pengar. Nu varken kan eller 
vågar vi det, säger Susanne Arvidsson, docent 
i företagsekonomi på Lunds universitet.

De senaste 20 åren har hon i sin forskning 
intresserat sig för hållbarhetsfrågor. Susanne 
Arvidsson menar att coronakrisen får oss att 
reflektera över tillvaron. Kanske kommer våra 
nya vanor, med minskat resande och mins-
kad konsumtion, göra att hållbarhetstrenden 
i samhället stärks ytterligare.

– När vi upplever att vår frihet, hälsa eller 
ekonomi hotas, brukar vi bli bättre på att värde- 
sätta det vi har.

Exotiska semestrar byts mot utflykter i när-
området, och vi kan få upp ögonen för andra 
värden. Samtidigt betonar Arvidsson att 
människor är vanedjur. Vi längtar tillbaka till 
livet innan krisen.

Hållbara affärsidéer 
kan få uppsving
text åse karlén 

Susanne Arvidsson

bild: Lars Jansson
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direktör som upplever att gästerna är osäkra, 
behöver förklara varför det inte är farligt att bo 
på just deras hotell. Det är också en god idé att 
engagera sig och göra en samhällsinsats.

– Företag som har gjort något positivt, 
skänkt alkogel eller levererat matkassar till 
äldre människor, tenderar vi att tro mer gott 
om. Inom psykologin kallas det för haloeffekt, 
säger Kristensson.

när krisen blev ett faktum var vi snabba att 
ändra våra beteenden. Men hur länge kommer 
förändringarna att bestå? Per Kristensson för-
klarar att det beror på vilka effekter vi ser. De 
beteendeförändringar som ger omedelbara 
positiva effekter kommer vi att upprätthålla, 
resten kommer vi successivt att överge. Den 
psykologiska termen för detta är diskontering.

– Videokonferenser sparar både tid och 
pengar, så det kommer vi att fortsätta med. Vi 
har insett att vi inte behöver åka tåg en halv 
dag för att ha ett fysiskt möte. Och tiden vi 
sparar kan vi ägna åt något mer produktivt.

Användningen av handsprit kommer troli-
gen att minska över tid, men de nya hygien-
normerna kan få andra effekter. Kanske får vi 
se en återgång till egna arbetsplatser, i stället 
för att medarbetarna delar arbetsplatser i stora 
kontorslandskap, tror Kristensson.

kontakta per.kristensson@kau.se

Hans tips till företagsledare och entreprenö-
rer som vill hantera krisen på ett bra sätt byg-
ger bland annat på auktoritetsprincipen, och 
handlar om att skapa trovärdighet.

– Många uppfattar statsepidemiologen 
Anders Tegnell som trovärdig, utifrån de bud-
skap han levererar. Som ledare är det viktigt 
att säga som det är: ”Vi vet inte om vi kommer 
kunna åka på konferens i augusti, det beror 
på hur det utvecklar sig.” Ärlighet skapar tillit.

tillit hänger också  ihop med att dela 
information på ett tydligt sätt. Det kan minska 
rädslan och osäkerheten.

– En arbetsgivare bör inte säga: ”Jobba 
hemma om du har möjlighet och känner 
stark oro…” Det blir väldigt diffust för med-
arbetarna, minskar tilliten och leder sannolikt 
ökad oro.

Som företagsledare gäller det att adressera 
det som kunderna undrar över. En hotell-

En	pandemitrött	befolkning	är	inte	intresserad	
av	nya	tjänster	och	produkter,	utan	söker	sig	
hellre	till	beprövade	företag.	Det	kan	göra	det	
svårt	för	nya	entreprenörer	att	etablera	sig.

osäkerheten kring covid-19  påverkar 
oss på alla nivåer: som individer, företag och 
nationer. Vi ändrar vårt beteende, både uti-
från myndigheters restriktioner och sociala 
normer i samhället. Per Kristensson, profes-
sor i psykologi med inriktning konsumtion och 
innovation vid Karlstads universitet, menar 
att kreativa människor nog kan få många nya 
idéer i den här typen av kris. Beteendeföränd-
ringarna väcker tankar om hur fler saker kan 
göras annorlunda.

Vad innebär det exempelvis att vi snabbt 
skiftade över till digitala mötesplatser? Betyder 
det att vi kan förändra vårt beteende även på 
andra områden? Och hur mår våra ryggar av 
att jobba från soffan? Finns det utrymme för 
nya produkter och tjänster kopplade till hem-
arbete? Den typen av möjligheter kan innova-
törer och entreprenörer ta vara på.

– Vi får ofta höra att nöden är uppfinning-
arnas moder, men det påståendet har inte 
mycket vetenskapligt stöd. Det handlar sna-
rare om att kriser visar hur vi kan leva våra liv 
på andra sätt. Inre motivation är en grogrund 
för kreativitet, säger Per Kristensson.

Samtidigt tror han att det kan bli tuffare för 
nya entreprenörer att etablera sig framöver. 
Coronakrisen har redan tvingat oss till bete-
endeförändringar, och då är det inte säkert att 
vi är så pigga på att prova nya saker.

– Entreprenörer måste slå knut på sig själva 
för att få folk att testa nya varor och tjänster. 
Det kommer inte att bli lätt, säger Per Kristens-
son.

»Kanske blir det tuffare
  för entreprenörer«

tema | Coronakrisen

Per Kristensson

text åse karlén

bild: Linn M
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I	framtiden	räcker	det	inte	att	optimera	och	
effektivisera	produktionen	–	det	kommer	att	
krävas	förnyelse	och	innovation.	Inte	minst	ur	
ett	hållbarhetsperspektiv.

genom att kombinera förbättring av det 
existerande med förnyelse kan företag åstad-
komma hållbar utveckling av produktion och 
produkter över tid. Det visar Lisa Larsson i 
avhandlingen A Conceptual Framework for 
Production Innovation som har lagts fram vid 
Luleå tekniska universitet. Hon vill med sin 
forskning skapa kunskap om hur vi kan arbeta 
med förnyelse i produktion – något som många 
företag inte är så bekväma med.

– Hela lean-rörelsen har haft kontinuerlig 
förbättring i fokus med en strävan att uppnå 
stabilitet, helst utan onödigt risktagande. Bör-
jar man då tala förnyelse kan det skapa rädsla 
för att tidigare arbetssätt och processer omkull-
kastas. Så behöver det inte alls vara. Tvärtom, 
stabila processer i basen ger större utrymme 
att lyckas med innovation, säger Lisa Larsson.

Avhandlingen baseras på fallstudier där 
ett flertal företags utvecklingsprojekt ingår. 
Larsson har studerat olika innovativa produk-
tionslösningar, vilka processer de har följt, och 
vilka hinder de har stött på längs vägen. Län-
ken mellan produktionsförmåga och produkt- 
design är en central del av det ramverk som 
presenteras i avhandlingen. Lisa Larsson 
menar att ramverket går att tillämpa på både 
små och stora företag.

– Jag tror att mindre företag har stor nytta av 

sin flexibilitet, utforskande och kreativa natur 
och gedigna kompetens när de ska skapa ny 
produktionsförmåga genom förnyelse. Jag 
skulle vilja rekommendera småföretagare att ta 
fasta på dessa egenskaper i stället för att snegla 
på storföretagens förbättringsmodeller. De får 
inte glömma bort och tappa de förmågor de 
har i jakten på att optimera och standardisera 
sin verksamhet, säger hon.

Förhoppningen är att ramverket även ska 
bidra till en mer hållbar produktion.

– Vi måste våga störa befintliga sätt att pro-
ducera för att få hållbarhet. Det räcker inte att 
finslipa det vi har i dag. Företag måste tänka 
om och tänka nytt. En inte alltför djärv gissning 
är också att företag som är bra på produktions-
innovation har bättre motståndskraft när det 
gäller radikala förändringar i närmiljön eller i 
vår omvärld, som nu under coronapandemin.

samhället, i form av  policymakare och 
andra som jobbar för att stötta entreprenörer 
i Sverige, kan även underlätta förnyelse i pro-
duktionsinnovation genom att skapa nätverk 
och plattformar där företag kan utbyta kunska-
per och erfarenheter.

– Produktionsinnovation bygger på kun-
skapsutveckling och småföretag har inte alltid 
de resurserna internt. Det gör dem mer bero-
ende av nätverk och plattformar för kunskaps-
utbyte, säger Lisa Larsson.

kontakta lisa.larsson@ltu.se

  en längre version av artikeln 
           finns på	ESBRI.SE

När vardagen driver innovation i småföretag

Hållbar produktion kräver 
innovation och förnyelse

Vad	är	det	egentligen	som	driver	förnyelse	i	ett	
företag?	Strukturerat	innovationsarbete	eller	en	
maskin	som	plötsligt	går	sönder?

om ett företag ska bli framgångsrikt på kort 
och lång sikt behöver ledningens innovations-
arbete vara ett centralt inslag i verksamheten. 
Men oplanerat arbete, som att en maskin går 
sönder, en kund hör av sig eller en kollega 
knackar på dörren med en brådskande fråga, 
upptar nästan 80 procent av ledares arbete.

– Ledningen har planerat för strategiskt 
innovationsarbete, men saker som måste fixas 
på en gång står ofta i vägen, säger Kristina Sol-
lander, Tekniska högskolan i Jönköping.

Sedan januari 2018 har hon följt lednings-

arbetet i sex små 
och medelstora till-
verkningsföretag. 
Efter att ha genom-
fört intervjuer och 
fokusgrupper visar 
det sig att oplanerat 
arbete kan leda till 
innovationer – om 
det analyseras.

– Att balansera det dagliga arbetet och 
utvecklingsarbetet kan vara svårt. Men från 
att ha sett det oplanerade arbetet främst som 
något negativt har ledarna i dag ett annat för-
hållningssätt. De ser att det kan vara något bra, 
och att det kan leda till innovation.

Enligt Sollander finns inget facit för hur 
mycket resurser ett tillverkande företag ska  
lägga på varje del. För att nå sina mål bör  
företaget göra en analys utifrån den egna  
kontexten. 

Hennes forskning visar att man behöver stu-
dera hur det dagliga arbetet och utvecklings-
arbetet samverkar med varandra – särskilt om 
båda typerna av arbetsuppgifter utförs av en 
och samma person.

Kristina Sollanders licentiatuppsats har 
titeln Organisational ambidexterity in practice: 
a study of managerial work in manufacturing 
smes. [ml]

kontakta kristina.sollander@ju.se

esbri.se

text emilie eliasson hovmöller  

Lisa	Larsson och hennes forskarkollegor planerar workshops 
och någon form av handbok för att tillgängliggöra forsknings-
resultaten.

             faktorer för förnyelse

  
1.	 Gör	produktionsinnovation	till	en	strategisk	fråga.  

Sätt en organisation och struktur som stöttar för-
nyelseprocesser, inte bara ständiga förbättringar.

2.	 Hantera	det	okända	och	obekanta	i	produktions-
innovation. Fokusera på både kort- och långsiktiga 
vinster samt uppmuntra större öppenhet och till-
låtelse att misslyckas.

3.	 Ha	en	anpassningsbar,	flexibel	och	innovativ	pro-
duktionsprocess. Se till att processerna är situations-
anpassade och stöttar förnyelse.

4.	 Hantera	implementering	av	systemisk	förändring.	
Det behövs en insikt om hur ekosystemet kring 
produktionen kan påverkas. Företaget behöver hitta 
lämpliga strategier för att hantera detta, såsom 
stegvis implementering, planering och involvering av 
kunder och leverantörer.

4

Kristina Sollander

bild: Patrik Svedberg
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serat seriespel, som seniorfotboll för damer 
och herrar. Men Visingsö ais  vill också vara 
en mötesplats för öborna och erbjuda verk-
samhet för alla – oavsett kön, ålder, etnicitet, 
idrottslig skicklighet och förmåga. Bland annat 
har föreningen yoga, dragkamp, spinning,  

tog slut upphörde de sociala aktiviteterna.
Utmärkande för socialt entreprenörskap 

inom idrott är enligt Bjärsholm att idrotten 
används som medel för att uppnå ett socialt 
syfte, att eventuell ekonomisk vinst används 
för att åstadkomma ännu mer social föränd-
ring, att verksamheten har en inkluderande 
demokratisyn, och att aktiviteterna korsar 
olika samhällssektorer.

Han skiljer på organisationer som har idrott 
som medel, och de som har idrott som mål. 
Om idrott och idrottsliga resultat är det primä-
ra målet för en organisation, som utöver det 
genomför olika sociala projekt, menar han att 
de tar ett socialt samhällsansvar – inte att de 
bedriver socialt entreprenörskap.

– Har verksamheten idrott som mål och får 
problem med sin ekonomi är det troligt att 
den ordinarie verksamheten och elitsatsning-
en prioriteras framför de sociala aktiviteterna.

daniel bjärsholm har undersökt de orga-
nisatoriska, ekonomiska och politiska förut-
sättningarna för att bedriva socialt entrepre-
nörskap inom idrotten utifrån fallstudier av 
verksamheter som Visingsö ais, Fotboll för 
Integration och Föreningen Kiosk.

Visingsö ais vill till exempel utöva organi-

Idrott	som	får	statligt	stöd	ska	omfatta	alla,	
främja	integration	och	hitta	vägar	till	nya	grup-
per.	Men	hur	lätt	är	det	egentligen	att	driva	
social	verksamhet	inom	idrotten?	Daniel	Bjärs-
holm	har	undersökt	förutsättningarna.

sedan millennieskiftet har statens stöd 
till idrotten ökat kraftigt. 2020 tar Riksidrotts-
förbundet emot 2,1 miljarder kronor som de 
delar ut till sina medlemmar.

– Det finns ett växande intresse för socialt 
entreprenörskap i samhället, även inom idrot-
ten, säger Daniel Bjärsholm som forskar om 
förutsättningarna för att bedriva socialt entre-
prenörskap inom idrottslig verksamhet.

Hans avhandling Idrott som medel, inte som 
mål – Förutsättningar för socialt entreprenör-
skap inom idrotten är en sammanläggning av 
fem artiklar, baserade på kvalitativa studier. 
Daniel Bjärsholm har delvis utgått från utvär-
deringarna av de statliga idrottssatsningarna 
”Handslaget” och ”Idrottslyftet”, som var öron-
märkta för sociala projekt inom idrotten.

– I stället för att utveckla den ordinarie verk-
samheten mot sociala insatser använde de 
flesta föreningarna de här medlen till att fort-
sätta göra samma sak, för att stärka den befint-
liga verksamheten. Och när projektpengarna 

Stora utmaningar för socialt 
entreprenörskap inom idrott

Daniel	Bjärsholm vill bidra till diskussionen om hur statens 
stöd till idrottens sociala satsningar bör ske. Han har disputerat 
på Malmö universitet och är numera verksam på Linnéuniver-
sitetet.

text maria linde
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volleyboll, innebandy, pilates, cirkelträning, 
friidrott och gymnastik.

– Det är öborna själva som önskar vilka 
aktiviteter som ska finnas. Det handlar ytterst 
om demokrati.

fotboll för integration erbjuder flickor 
en introduktion till det svenska samhället och 
är ett exempel på hur den sociala dimensio-
nen bygger på att man är förändringsbenägen 
utifrån deltagare och presumtiva deltagare.

– Projektledaren ägnade sig åt uppsökande 
verksamhet, såsom att knacka dörr för att få 
tjejer med invandrarbakgrund att vilja spela 
fotboll, säger Daniel Bjärsholm.

I samtal med flickorna kom de ofta fram 
till lösningar på sådant som kunde vara hin-
der för att gå med i projektet. Vissa var osäkra 
på hur de skulle ta sig till lokalen, andra för 
språkbarriärer och ängslan för normer kring 
vad en flicka bör ägna sig åt.

Enligt tidigare forskning är det svårt för 
socialt entreprenöriella verksamheter att bli 
ekonomiskt hållbara över tid. Är organisatio-
nen medlem i Riksidrottsförbundet kan den 
ta del av statligt stöd. Men ekonomiska utma-
ningar finns ändå.

Visingsö ais  har löst den ekonomiska 
utmaningen genom att använda sig av olika 
nätverk för att få bättre ekonomi, och på så 
vis kunnat utveckla verksamheten.

– De har samarbeten med idrottsentrepre-
nörer, en hotell- och konferensanläggning 
och ett statligt institutionshem.

daniel bjärsholm menar att samarbetena 
stärker organisationens legitimitet och gene-
rerar ett större nätverk då de kan dela på var-
andras kontaktnät och nå ut till fler kunder 
och deltagare.

Vissa socialt entreprenöriella organisa-
tioner inom idrotten är inte medlemmar 
i Riksidrottsförbundet. Föreningen Kiosk 
(kfum Idrott och Social Kunskap) riktar sin 
verksamhet mot fysisk och mental träning för 
barn i mellanstadieskolor. Eftersom de bedri-
ver verksamhet inom områden som skola och 
kommun ansvarar för, har de mycket svårt att 
hitta finansiering. Ansökningar tenderar att 
bollas runt mellan förvaltningar.

De politiska förutsättningarna hänger ihop 
med de ekonomiska. Enligt Bjärsholm har 
den svenska idrottspolitiken sedan millen-
nieskiftet skapat förutsättningar för socialt 
entreprenörskap inom idrott. Det ekonomis-
ka stödet har ökat kraftigt och ökningen har 
till stor del bestått av villkorade projektbidrag 
av social karaktär.

– Jag tolkar de politiska satsningarna som 
social innovation. Satsningarna har skapat 
möjligheter för sociala entreprenörer att få 
ekonomiskt stöd för att både etablera och 
bedriva idrottsliga verksamheter. Men är du 
inte medlem i Riksidrottsförbundet är de 
politiska förutsättningarna inte lika goda.

kontakta daniel.bjarsholm@lnu.se

Det	är	svårt	för	nystartade	företag	att	få	bank-
lån	om	banken	ligger	långt	bort.	Cynthia	Sin	
Tian	Ho	har	studerat	vilka	lokala	förutsätt-
ningar	som	påverkar	nyföretagande.

i sin licentiatuppsats har Cynthia Sin Tian 
Ho studerat vilka lokala faktorer som främjar 
respektive missgynnar nyföretagandet i 290 
svenska kommuner.

Hon har exempelvis undersökt sambandet 
mellan geografiskt avstånd till bankkontor 
och andelen nystartade företag. Cynthia Sin 
Tian Ho finner att ju längre bort bankkonto-
ret ligger, desto svårare är det för ett nystar-
tat företag att få banklån. Det innebär att de 
senaste årens nedläggningar av bankkontor 
har haft negativa konsekvenser för nyföreta-
gandet i Sverige.

Men studien visar även på vissa regionala 
skillnader. I södra Sverige spelar närheten till 
bankkontor större roll för nyföretagandet, än 
vad det gör i norra Sverige. 

En förklaring kan vara att människor i  
Norrland är mer vana vid att åka långt för att 

Efter	finanskrisen	2008	uppkom	en	mängd	
finansiella	innovationer.	De	kompenserade	
delvis	för	bankernas	minskade	utlåning	under	
krisen.

i avhandlingen Essays on Financial Techno-
logy and sme Finance – A Tale of Two Effects 
of the Global Financial Crisis: Financing smes 
and Innovative Financing undersöker Ed Sai-
edi, kth , bland annat drivkrafterna kring 
uppkomsten av ny finansiell teknik, samt 
små och medelstora företags möjligheter till 
finansiering under finanskrisen 2008.

Saiedi menar att finanskrisen förvärrade 
människors redan låga förtroende till ban-
ker och andra finansiella institutioner. Detta 
påskyndade utvecklingen av ny finansiell 
teknik. Avhandlingen visar att ju mer misstro 
amerikaner har till det traditionella finan-
siella systemet, som banker, desto större 
sannolikhet att de placerar sina pengar 
på alternativa sätt, exempelvis via crowd- 
fundingplattformar. I och med uppkom- 

ta del av samhällets 
tjänster. Faktorer 
som påverkar ny- 
företagandet posi-
tivt i de flesta sven-
ska kommuner är 
bland annat en hög 
nivå av humankapi-
tal, hög företagstät-
het och hög andel 
invandrare. Fakto-
rer som missgynnar 

nyföretagandet – utöver ett långt avstånd till 
närmaste bank – är låg arbetslöshet och låg 
branschspecialisering.

Cynthia Sin Tian Ho har lagt fram licentiat-
uppsatsen Bank branches and Entrepreneur-
ship: A spatial analysis of new firm formation 
in Swedish regions and industries in a chang-
ing financial landscape på kth. Den bygger på 
kvantitativa analyser av data från bland annat 
Tillväxtverket och scb. [ml]

kontakta	cstho@kth.se

sten av nya fintech-
lösningar under och 
efter  kr isen,  har 
företag fått  f lera 
m ö j l i g h e t e r  t i l l 
finansiering. Ändå 
kunde de inte fullt 
ut kompensera för 
bankernas mins-
kade utlåning till 
europeiska mindre 
företag,  visar Ed 

Saiedis avhandling. I företag som inte fick 
banklån minskade investeringarna, vilket 
försämrade resultatet.

Studien visar också att unga, små och medel- 
stora företag i Europa med stora investerings-
behov hade svårt att få lån under krisen. Sam-
tidigt hade den typen av företag lättare än det 
genomsnittliga företaget att få riskkapital från 
externa investerare. [ml]

kontakta	saiedi@kth.se

Nedläggning av bankkontor 
minskar nyföretagandet

Finansiella innovationer 
hjälpte småföretag efter krisen

Ed Saiedi

bild: M
oham

m
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ossein Zarei

Cynthia Sin Tian Ho

bild: Fredrik Persson
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Digitalisering en 
utmaning för små 
fastighetsbolag
Olli Kytömäki, KTH, forskar om hur digitaliseringen påverkar fastig-
hetsbranschen, och hur fastighetsbolag i olika storlekar jobbar med 
digital teknik. I licentiatuppsatsen Digitalization and innovation 
in the real estate and facility management sectors – an ecosystem 
perspective visar han att större fastighetsbolag ligger långt fram 
med nya tekniska lösningar, medan mindre bolag har hamnat på 
efterkälken.

– Stora fastighetsägare kan investera kraftigt i digitalisering och 
kompetensutveckling, men för de små är detta inte möjligt. De kan 
dock lära sig snabbt och kopiera andras framgångsrika lösningar, 
säger han.

Olli Kytömäkis tips till småföretag är att vara öppen för nya idéer, 
nätverka med andra aktörer inom branschen, och söka stöd via 
branschorganisationer. [ml]

kontakta olliky@kth.se
	En	längre	version	finns	på	esbri.se

Attityden fixar
nätverksbygget
Ett brett nätverk är helt centralt för de allra flesta företagare. Men 
hur bygger en nyföretagare framgångsrikt upp ett nätverk från 
”scratch”? Tomas Karlsson, Mariëtte Kaandorp och Elco van Burg har 
hittat svaret i entreprenörskapsstudenters dagboksanteckningar. En 
del i deras utbildning är nämligen att starta företag. Resultaten visar 
att de nyföretagare som, trots motgångar i nätverksbygget, fortsät-
ter att ha en positiv syn på sig själv och sin affärsidé lyckas bättre än 
de som reagerar negativt på motgångar. Ensamföretagare har lättare 
för att reagera negativt än de som har en företagspartner. Resulta-
ten har publicerats i artikeln Initial Networking Processes of Student 
Entrepreneurs: The Role of Action and Evaluation (Entrepreneurship 
Theory and Practice, nr 3, vol 44, 2020). [ml]

kontakta	tomas.karlsson@chalmers.se

I USA har unga företags 
betydelse minskat under 

flera decennier. Här är 
utvecklingen inte densamma.

Lars	Persson, Institutet för näringslivsforskning (IFN)

av svenskar i åldern 18–29 år är 
mycket eller ganska intresserade 

av vetenskap och forskning.
Källa: Vetenskapsrådets rapport

 Forskning.Framsyn (2020)
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Nyrekrytering positivt för produktiviteten
Små	och	medelstora	företag	som	rekryterar	
experter	från	internationella	företag	kan	räkna	
med	ökad	produktivitet.	En	nyrekryterad	chef	
från	en	annan	företagsgrupp	kan	däremot	mins-
ka	produktiviteten.

driver du ett litet eller medelstort företag 
och planerar att anställa experter eller chefer? 
Då kan du i de flesta fall förvänta dig en ökad 
produktivitet i företaget.

Anton Gidehag har i sin avhandling Under-
standing Firm Behavior – The Role of Recruit-
ments and Institutional Reforms undersökt 
hur nyrekryteringar av kvalificerad personal i 

små och medelsto-
ra företag påverkar 
företagens produk-
tivitetsutveckling.

Studien visar att 
nyrekryteringar av 
experter och chefer 
generellt ökar pro-
duktiviteten i före-

taget. Särskilt stora är effekterna när experter 
har rekryterats från internationella företag eller 
företagsgrupper.

När det gäller chefer är resultaten blandade. 
Nya chefer som kommer från ett företag inom 

samma företagsgrupp verkar bidra till ökad 
produktivitet, medan chefer som kommer från 
andra företagsgrupper har motsatt effekt.

För att mindre företag ska kunna konkurrera 
om kvalificerad personal, föreslår Anton Gide-
hag att man ska göra det enklare för företagen 
att avskeda och anställa. Han föreslår också 
att nyckelpersonal ska erbjudas fördelaktigt 
beskattade företagsoptioner.

Anton Gidehag har disputerat vid Örebro 
universitet och är numera verksam vid Han-
delns forskningsinstitut. [ml]

kontakta anton.gidehag@huiresearch.se

Yttre förändring föder idéer
Visst kan förändring komma inifrån, men ännu vanligare är att entreprenörer får sina idéer från omvärlden. Miljöhot, hälso- 
trender och migration är bara några företeelser som kan ligga till grund för ny teknik och nya affärsmöjligheter. Ett annat 
exempel är covid-19-pandemin som just nu förändrar företags vardag världen över – vad effekten blir på lång sikt återstår att se. 
Per Davidsson menar att entreprenörskaps- och strategiforskningen har blivit alltför fokuserad på interna faktorer. Forskningen 
skulle bli mer relevant och användbar om den la större vikt vid omvärldsfaktorers betydelse, anser han. Davidsson utvecklar 
tankarna i debattartikeln Look out! See change? Sea change ahead!, skriven för Academy of Management Discoveries. [åk]

kontakta per.davidsson@qut.edu.au

Bedrägeri en följd 
av destruktivt 
entreprenörskap
Entreprenörskap definieras ofta utifrån sitt värdeskapande, 
men allt entreprenörskap är inte produktivt. Vissa former kate-
goriseras som oproduktiva eller destruktiva, och innebär att 
inget nytt värde skapas. Ekonomisk brottslighet, till exempel 
konkursbedrägerier, är en form av destruktivt entreprenörskap. 
Marcus Box, Karl Gratzer och Xiang Lin har gjort en longitudinell 
studie av svenska konkurser under 180 år. De finner att bedrä-
gerierna har en betydande effekt på det ekonomiska systemet. 
Artikeln Destructive entrepreneurship in the small business sector: 
bankruptcy fraud in Sweden, 1830–2010 har publicerats i Small 
Business Economics (nr 2, vol 54, 2020). [åk]

kontakta	marcus.box@sh.se

Kunskap	saknas	
om	nordiskt	samhälls-
entreprenörskap
Det är viktigt att hitta modeller och verktyg för att mäta 
värdet av socialt entreprenörskap. Det är något som samhäl-
let efterfrågar om det ska vara med och finansiera sociala 
företag, skriver Cecilia Dahlborg och Yvonne von Friedrichs i 
Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande 
i Norden (Embla Akademisk Forlag, 
2019). Tillsammans med sju andra 
forskare ger de en bild över den 
generella kunskapsbrist om samhälls-
entreprenörskap som finns i många 
nordiska regioner. Bristen på kunskap 
gör det svårt för samhällsentreprenörer 
att driva sin verksamhet, menar förfat-
tarna. Boken baseras på erfarenheter 
och studier från det svensk-norska forsk-
nings- och utvecklingsprojektet Resens. 
Redaktörer är Yvonne von Friedrichs och 
Gjermund Wollan. [ml]

kontakta	yvonne.vonfriedrichs@miun.se

Anton Gidehag 

saknas
bild: A

lex H
inchcliffe
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Det	värsta	som	kan	hända	nu	är	att	vi	får	en	
långvarig	nedgång	av	antalet	nya	startups,	
menar	John	Haltiwanger.	Han	har	ägnat	hela	
sitt	forskarliv	åt	att	studera	omsättning	av	jobb	
och	produktivitetstillväxt.

– det har varit en etablerad sanning att 
flest nya jobb skapas i småföretag– men det är 
faktiskt en myt, säger John Haltiwanger, pro-
fessor vid University of Maryland, usa.

I början av 1990-talet inledde han, tillsam-
mans med kollegorna Steven Davis och Scott 
Schuh, longitudinella och ingående studier av 
arbetsmarknadsstatistik. Målet var att ta reda 
på hur och var arbetstillfällen skapas och för-
svinner.

De fick tillgång till data från den ameri-
kanska motsvarigheten till scb, u.s. Census 
Bureau, och började titta på inflöden, utflö-
den och uppsägningar. Arbetet utmynnade i 
boken Job Creation and Destruction – numera 
en klassiker. I dag används forskarnas analys-
modeller i stora delar av världen.

– Det är roligt att vårt arbete har fått så stort 
genomslag. På 1990-talet gjordes inte den här 
typen av studier. Men nu har också utveck-
lingsländer databaser som gör det möjligt att 
följa uppkomst och avveckling av arbetstillfäl-
len.

Haltiwangers tidiga forskning visar att nya 
jobb inte skapas i alla småföretag, utan i unga 
snabbväxande företag. De mer långsiktigt 
hållbara arbetstillfällena finns i etablerade 
storföretag. För sin forskargärning har John 
Haltiwanger tilldelats årets Global Award for 
Entrepreneurship Research.

Intervjun genomförs mitt under coronakri-
sen. Antalet permitteringar, varsel och upp-
sägningar är alarmerande. Experter jämför 
de ekonomiska effekterna av pandemin med 
1930-talsdepressionen. Stater driver igenom 
tidernas mest omfattande krispaket för att 
underlätta konsumtion och stödja företag.

– Det är helt avgörande att vi uppmuntrar 
entreprenörskap när de mest akuta effek-
terna av coronapandemin har lagt sig. Vi är 

porträttet

text anna-karin florén  

john haltiwanger vill se mer entreprenörskap efter coronakrisen: 

»Startups är avgörande för en 
fungerande arbetsmarknad «

John Haltiwanger

bild: Entreprenörskapsforum
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mer om john

Bakgrund Bachelorexamen i tillämpad matematik och 
ekonomi från Brown University. Disputerade vid Johns 
Hopkins University 1981. Har tjänstgjort som forskar-
assistent vid University of California, Johns Hopkins 
University och University of Maryland. 1990 blev han 
professor vid University of Maryland och sedan 2013 
innehar han The Dudley and Louisa Dillard Professor-
ship in Economics vid samma universitet.

Fritid ”Min fru brukar fråga om jag någonsin gör något 
annat än jobbar…” Läser mycket, även på fritiden. 
Han har till exempel läst allt av Charles Dickens och 
menar att det är det bästa sättet att lära sig om hur 
ekonomin fungerade under 1800-talet. Springer gärna 
i Rock Creek Park som bjuder på naturupplevelser med 
prärievargar, hjortar och rävar, nära hemmet i Wash-
ington, D.C.

Aktuell Mottagare av Global Award for Entrepreneur-
ship Research 2020. Priset har delats ut sedan 1996 
och består av statyetten Guds hand av Carl Milles och 
100 000 euro. Prisets grundare är Entreprenörskaps-
forum, Institutet för näringslivsforskning är medgrun-
dare och Vinnova är medfinansiär. Donator är Lars 
Becksell. Prisutdelningen skulle ha genomförts i maj 
men är uppskjuten på grund av coronapandemin.

mer av john

Measuring Entrepreneurial Businesses: Current 
Knowledge and Challenges. University of Chicago Press, 
2017 (redaktör tillsammans med Erik Hurst, Javier 
Miranda och Antoinette Schoar).

Declining Dynamism, Allocative Efficiency, and the 
Productivity Slowdown. American Economic Review, 
nr 5, vol 107, 2017 (tillsammans med Ryan A Decker, 
Ron S Jarmin och Javier Miranda).

Where has all the skewness gone? The decline in 
high-growth (young) firms in the U.S. European 
Economic Review, vol 86, 2016 (tillsammans med 
Ryan A Decker, Ron S Jarmin och Javier Miranda).

Economic Turbulence: Is a Volatile Economy Good 
for America? University of Chicago Press, 2008 
(tillsammans med Clair Brown och Julia Lane).

Job Creation and Destruction. MIT Press, 1996 
(tillsammans med Steven J Davis och Scott Schuh).

beroende av småföretag med tillväxtpotential 
för en fungerande arbetsmarknad, säger John 
Haltiwanger.

Misslyckas vi med att skapa förutsättningar 
för nya startups, finns en risk att vi hamnar 
i långvarig lågkonjunktur, anser han. Efter 
finanskrisen har Haltiwanger ägnat en stor 
del av sitt arbete åt att hitta förklaringar till 
den låga produktivitetstillväxt som har präglat 
usa:s ekonomi sedan dess.

– Konsekvenserna av finanskrisen blev 
mycket långvariga. Vi lever med dem fortfa-
rande. Vår forskning visar att den låga produk-
tivitetstillväxten efter finanskrisen delvis är en 
följd av att en hel generation startups slogs ut.

Det var, enligt John Haltiwanger själv, en 
naiv fascination för vad som verkade vara ett 
glamouröst yrkesliv, som ledde honom in på 
den akademiska banan. I och för sig var han 
redan inskriven på Brown University, ett av 
usa:s ansedda Ivy League-universitet, när han 
lärde känna sin forskarförebild.

– Brown University är ett dyrt universitet. 
När jag blev antagen till en kurs i matematik, 
lovade jag min pappa att själv betala termins-
avgiften. Jag tog alla jobb jag kunde få. Till 
exempel hjälpte jag till med städning hemma 
hos en professor vars hus renoverades, berättar 
John Haltiwanger.

professorn var William Poole, rådgivare 
till Vita huset och senare direktör för Federal 
Reserve Bank i St Louis.

– Han reste mycket, träffade presidenten och 
hade stort inflytande på den amerikanska eko-
nomin. Då förstod jag förstås inte hur mycket 
han arbetade, och hur krävande det är att ha 
ett arbetsliv på resande fot. Men jag fick många 
intressanta pratstunder med William. Jag gick 
på hans föreläsningar också.

Tillbaka i samtiden har vi inte bara corona-
krisen att förhålla oss till. Fossilberoendet ska 
avvecklas och nya former av energiproduktion, 
ai, elektrifiering och robotisering kommer få 
betydande inverkan på vårt sätt att leva, kon-
sumera och arbeta.

– Om man sätter utvecklingen i perspektiv, 
så har teknisk förändring pågått under årtion-
den. Människor har alltid hittat sätt att förhålla 
sig till det, men vissa perioder i historien har 
varit omvälvande, säger Haltiwanger.

Han nämner usa:s stålindustri, som gjorde 
stora förluster under 1980-talet på grund av 
eftersatt teknologi och dyra energikällor. Andra 
länder kunde producera stål mer kostnads-
effektivt. u.s.  Steel förlorade en halv miljon 

jobb på sex månader. En likartad kalldusch 
drabbade usa  när Kina på kort tid tog över 
en stor del av världens tillverkningsindustri i 
början av 2000-talet – Kinachocken, som Hal-
tiwanger kallar den.

– Att entreprenörer gör nya saker och sam-
tidigt sätter press på gamla företag är i grun-
den bra. Det leder till ett hälsosamt näringsliv 
och ska uppmuntras. Men när förändringen är 
drastisk blir processen skev.

vid ekonomisk uppgång flyttar arbetstillfäl-
len direkt från en arbetsgivare till en annan. 
En arbetstagare behöver inte ens uppleva det 
som högkonjunktur. Under lågkonjunktur kan 
en trend med färre arbetstillfällen och minskad 
konsumtion ge en nedåtgående spiral.

– Vid lågkonjunktur är det särskilt viktigt att 
arbetstillfällen flyttar till sektorer med hög pro-
duktivitet, för att få en produktivitetstillväxt på 
aggregerad nivå.

Men att veta vilka företag som kommer att 
bli snabbväxande är inte enkelt, och företags-
stöden är allt annat än träffsäkra, menar John 
Haltiwanger.

– Efter finanskrisen försökte vi nå småföretag 
med stödåtgärder. Och vi ser något liknande 
hända nu, när guvernörerna försöker påverka 
den amerikanska riksbanken att öka utlåning-
en till småföretag för att mildra effekterna av 
pandemin.

– Problemet är att företag som är i sin linda, 
eller idéer och innovationer som inte ens har 
hunnit bli formella företag, är svåra att identi-
fiera. Ofta pratar man om techföretagen. Men 
det har ju gått bra för Starbucks och Fedex, som 
många initialt var skeptiska till, säger han.

Ett annat och mer hoppingivande skäl till 
varför usa och västvärlden har låg produkti-
vitetstillväxt för närvarande, kan faktiskt vara 
den snabba tekniska utvecklingen.

– I min forskning ser jag flera bevis för att 
det speglar ett fenomen som återkommer när 
många entreprenörer befinner sig i en expe-
rimentell fas. Då sjunker produktiviteten. På 
1990-talet, när laser, datorer och halvledare 
utvecklades, finns en liknande kurva. I back-
spegeln ser vi hela kohorter av unga experi-
mentella företag misslyckas.

Följaktligen bör produktiviteten alltså öka 
när de nya innovationerna är etablerade. Men 
säker kan man inte vara.

– Kanske har världen förändrats, säger John 
Haltiwanger.

kontakta haltiwan@econ.umd.edu

Jag tog alla jobb jag kunde få
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mellan kunder, leverantörer och utvecklings-
partners. Relationerna underlättar förståelsen 
för hur företagets egna resurser ska kunna bli 
användbara i andra aktörers processer. Det 
kan handla om både befintliga och potenti-
ella kunder.

– Har du ett nyetablerat företag jobbar du 
förmodligen med potentiella kunder för att 
förstå vilken typ av produkt de vill köpa. I 
relationen med leverantörer är det viktigt att 
se vilka anpassningar som måste göras för att 
en viss produkt ska kunna produceras. Och 
när det gäller utvecklingspartners så kanske 
universitet och forskningsinstitut behöver 
anpassa sina metoder för att kunna göra tester, 
säger Maria Landqvist.

Hon förstod tidigt att affärsrelationer är vik-
tiga för nystartade företag som saknar resurser, 
men överraskades av hur snabbt de studerade 
företagen skapade nätverk.

– Det var intressant att se hur många olika 
affärsrelationer som entreprenörerna etable-
rade. Flera relationer försvann längs vägen, 
men det var tydligt att de inte var bortkastade. 
Nystartade företag kan ofta lära av alla rela-
tioner, och ta med sig lärdomarna in i nästa 
relation, säger Landqvist.

Ett annat resultat som överraskade henne 
var att det ofta var det nystartade företaget 
som behövde anpassa sina resurser till eta-
blerade företags krav. Det kan vara krävande 
för ett nystartat företag att behöva göra många 
interna anpassningar. För att få till en innova-
tion är det därför viktigt att småföretagen hit-
tar samarbetspartners som är villiga att också 
göra anpassningar i sina processer.

kontakta maria.landqvist@chalmers.se

  en längre version av artikeln 
           finns på	ESBRI.SE

Pengar	är	inte	allt.	Goda	affärsrelationer	kan	
vara	det	som	skapar	teknisk	utveckling	och	
innovation	i	små	företag.

hur sker teknisk utveckling och inno-
vation i affärsnätverk? Och hur går det till när 
nya företag tar sig in i nätverken? Frågorna 
intresserar Maria Landqvist som har dispute-
rat på Chalmers.

Hon har studerat tre svenska företag inom 
förnybar energi: Aqua Robur som utvecklar 
vattenkraft, Modvion som arbetar med vind-
kraft, samt Swedish Algae Factory som odlar 
alger. Företagen försöker på olika sätt ta sig in 
i det svenska energisystemet genom att sam-
arbeta med energibolag, lärosäten och företag 
som befinner sig utanför det konventionella 
energisystemet.

– Finansiella resurser är givetvis viktiga för 
nyetablerade företag, men jag vill med min 
studie belysa vikten av att skapa affärsrelatio-
ner, säger Landqvist.

Hon slår fast att interaktionen mellan ny-
etablerade företag och olika aktörer är av stor 
betydelse. I synnerhet att få till affärsrelationer 
som tillåter ömsesidiga resursanpassningar 
mellan aktörerna.

– Det gäller att både kunna identifiera och 
prioritera vilka relationer som företaget bör 
satsa på.

Maria Landqvist nämner som exempel 
Swedish Algae Factory och deras alg. För att 
få till en skörd behövs inte bara ett fungerande 
gränssnitt mellan algen och skördningsenhe-
ten internt i företaget, utan också mellan fiske-
vattnet den odlas i och fiskfarmen som tillhör 
Smögen Lax och Rena Hav.

– Flera olika aktörer är alltså involverade 
för att algen överhuvudtaget ska kunna odlas, 
säger hon.

Välfungerande affärsnätverk består, enligt 
Maria Landqvist, av en mängd affärsrelationer 

Maria	Landqvist	har lagt fram avhandlingen Patterns of resour-
ce interaction in resource constellations: The case of start-ups 
approaching the Swedish energy system på Chalmers.

Goda nätverk lyfter småföretag
text emilie eliasson hovmöller

             tips till företagare

         
1.	 Tänk utanför boxen. Hur kan din idé integreras, och var 

den kan bli användbar i den existerande strukturen av 
produktionsprocesser, material och kunskap?

2.	 Ha ett nätverksperspektiv. Se din produkt som en  
resurs – den ska passa in bland potentiella kunders,  
leverantörers och utvecklingspartners resurser.

3.	 Identifiera affärsrelationer som kan hindra eller  
möjliggöra processen.

4.	 Prioritera affärsrelationer som kan möjliggöra att  
produkten eller resursen blir användbar.

5.	 Nå ut tidigt till potentiella kunder, leverantörer och  
samarbetspartners. Integrera och utveckla produkten  
i relation till deras processer.

6.	 Se inte avslutade affärsrelationer som något  
negativt – dra i stället lärdom av dem.

6

bild: Chalm
ers

bild: U
nsplash



e n t r é  2  •  2020  |  19esbri.se

Hitta	passionen	och	gör	något	meningsfullt.	
Då	lyckas	du	som	lantbrukare	och	entreprenör,	
konstaterar	Sarah	Fitz-Koch	som	forskar	om	
identitetsskapande.

Berätta – hur påverkar lantbrukares  
identiteter deras entreprenörskap?
– I allmänhet skiljer sig jordbruksföretagare inte 
från andra företagare. Det finns många olika typer 
i varje bransch. Det är först när individer upptäcker 
vad de brinner för – till exempel jordbruk, försälj-
ning, mat eller pengar – som de kan utveckla en 
entreprenörsidentitet. Att bli företagare är på så 
sätt ett unikt yrke, man kan utforma det till att 
passa vem man är – ens identitet.

Vad finns det för hinder och möjligheter för 
att utveckla en entreprenörsidentitet?
– Rädsla och skam för eventuella ekonomiska 
förluster, och andras åsikter om det, kan vara 
ett hinder. Det påverkar jordbruksföretagarnas 
beslut och agerande. Men den typen av hinder kan 

SARAH FITZ-KOCH
nydisputerad	vid	Sveriges	lantbruksuniversitet!

text maria linde  bild marianne persson
 

övervinnas med en stark tro på dig själv och idén 
du brinner för, även om du gör misstag på vägen. 
Misstagen är också viktiga.

– Regelkrångel, ogynnsamma branschstrukturer, 
byråkrati, kultur och attityd är andra vanliga hinder 
som begränsar entreprenörskap och entreprenör-
sidentiteter inom svensk jordbrukssektor. Man kan 
övervinna dem genom att engagera sig tillsam-
mans med andra entreprenörer, lära av andra bran-
scher samt delta i nätverk och samarbeten.

Det låter som att man kan lära  
sig entreprenörskap. Stämmer det?
– Ja, det går. Att hitta passionen och syftet är den 
första och kanske viktigaste uppgiften för att 
utveckla en entreprenörsidentitet. Det är obero-
ende av bransch.

Är det något i din forskning  
som överraskade dig?
– Ja, att man – trots långa arbetsdagar och hårt 

slit som entreprenör – kan uppnå lycka och välmå-
ende genom att göra något som verkligen känns 
meningsfullt. Välmående och framgång föds 
ur känslan av att få arbeta med något som ger 
mening, och som speglar den egna identiteten.

Sarah Fitz-Koch har lagt fram doktorsavhandling-
en Who am I, and if so, how many? Identity Dyna-
mics in Agricultural Entrepreneurship vid Sveriges 
lantbruksuniversitet. I dag jobbar hon som fors-
kare på Cefeo, Centre for Family Entrepreneurship 
and Ownership vid Internationella handelshögsko-
lan i Jönköping. Avhandlingen bygger på intervjuer 
med lantbrukare, entreprenörer och experter inom 
jordbrukssektorn.

kontakta sarah.fitz-koch@ju.se
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potentiella investeringar. Man menar att den 
kan vägleda finansiärer i bedömningen av ett 
företags kommande prestationer.

– Jag finner att redovisningens främsta roll 
är att visa hur det finansiella kapitalet har för-
valtats i företaget under året, snarare än att ge 

Enligt	läroböckerna	avslöjar	årsredovisningen	
hur	ett	företag	kommer	att	lyckas	i	framtiden.	
Men	Annika	Yströms	forskning	visar	på	en	
annan	roll.

annika yström intresserar sig för bety-
delsen av finansiell rapportering – den lag-
reglerade så kallade externa redovisningen – i 
entreprenöriella, snabbväxande små och med-
elstora företag.

– De här företagen har en klart uttalad ambi-
tion att växa, och ett engagemang och intresse 
för nya utvecklingsprojekt. De är snabba på att 
ta tillvara nya affärsmöjligheter, säger hon.

I avhandlingen The Role of Financial 
Reporting: Perspectives of Different Actors 
within the Reporting Environment of Entre-
preneurial smes har Yström genomfört doku-
mentstudier och intervjuat företagsledare, 
redovisningsexperter, riskkapitalister och 
banktjänstemän.

Hennes bild av årsredovisningens roll skil-
jer sig från den som generellt ges i läroböcker. 
Där framhålls ofta att redovisningens främsta 
syfte är att fungera som beslutsunderlag inför 

Årsredovisningen	inte	så	viktig	för	finansiärer
underlag för spekulationer om framtida vin-
ster, säger Annika Yström.

En årsredovisning offentliggörs med viss för-
dröjning. Det gör att den snabbt blir inaktuell 
för ett entreprenöriellt företag som har siktet 
inställt på framtiden, enligt Yström.

– Entreprenöriella processer präglas av osä-
kerhet och risktagande. När årsredovisningen 
kommer har entreprenörerna hunnit ta både 
ett och två steg framåt.

Riskkapitalister och banker fattar inte 
beslut baserade på företags årsredovisningar, 
visar Annika Yströms forskning. De ser i stäl-
let redovisningen som en årlig avstämning på 
företagens finanser och den spelar en viktig 
roll, inte minst med revisorns underskrift som 
en kvalitetsstämpel.

– I den snabbt föränderliga tillvaro som kän-
netecknar entreprenöriellt företagande kan 
redovisningen skapa goda relationer mellan 
företagsledning och finansiärer. Det är jätte-
viktigt för de här företagen, säger Yström.

kontakta annika.ystrom@ju.se

  en längre version av artikeln 
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Annika	Yström har disputerat vid Internationella handelshög-
skolan i Jönköping. Hennes forskning handlar om årsredovisning-
ens roll för entreprenöriella små och medelstora företag.

HallåHallå

bild: Patrik Svedberg

text maria linde
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industriella aktiviteter. Innovativa företag och 
andra aktörer agerar entreprenöriellt – inte 
bara rent affärsmässigt, utan även i termer av 
hur de navigerar i djungeln av regionala stöd-
strukturer.

– Skånes datorspelsindustri består av en 
bred samling aktörer – från småföretag till 
internationella jättar och offentliga aktörer – 
som målmedvetet arbetar för att förändra det 
regionala innovationssystemet och ge plats åt 
spelindustrin.

– Vi vet sedan tidigare att entreprenörer 
exploaterar affärsmässiga möjligheter som 
uppstår i olika typer av regionala innovations-
system. Mina resultat visar att aktörerna också 
har som integrerad strategi att förändra den 
miljö som de verkar i, säger Miörner.

kontakta miorner@gmail.com

  en längre version av artikeln 
           finns på	ESBRI.SE

– Problemet är bara att strukturerna som 
utvecklar resurser, är utformade för att stödja 
befintlig industri. Därför behöver befintliga 
regionala innovationssystem förändras för att 
kunna stödja nya branscher och industrier, 
säger Johan Miörner.

men även om de befintliga innovationssys-
temen inte är helt anpassade efter de nya, 
framväxande branscherna spelar de en mycket 
viktig roll.

– Resultaten pekar helt enkelt på vikten av 
anpassningsförmåga i det regionala systemet, i 
väldigt bred bemärkelse. Fallstudierna visar att 
aktörer inte bara förändrar, utan också omtol-
kar och finner nya användningsområden för 
befintliga innovationsstödsstrukturer.

Johan Miörner konstaterar att såväl privata 
som offentliga aktörer bidrar till att anpassa 
det regionala innovationssystemet till nya 

Vad	händer	när	nya	branscher	möter	gamla	
innovationssystem?	Johan	Miörners	forskning	
visar	hur	entreprenörer	kan	bli	proffs	på	att	
navigera	bland	regionala	stödstrukturer	–	och	
förändra	dem	på	köpet.

– långsiktig regional framgång beror på 
förmågan att utveckla nya industriella aktivite-
ter i branscher som inte har funnits i regionen 
tidigare, säger Johan Miörner.

Hans avhandling handlar om hur innova-
tionssystemen har förändrats i fyra svenska 
regioner – Skåne, Västsverige, Linköping och 
Karlskrona – och den gränsöverskridande 
regionen Öresund.

– Här sker omvälvande förändringar i 
befintliga branscher samtidigt som helt 
nya branscher utvecklas. Till exempel ser vi 
framväxten av en globalt konkurrenskraftig 
datorspelsindustri i Skåne, och en långsiktig 
utveckling av it-branschen i Karlskrona och 
Linköping. Västsveriges bilindustri förändras 
radikalt i och med utvecklingen av autonom 
teknik och självkörande bilar.

Johan Miörners avhandling bygger främst 
på fallstudier. Den empiriska analysen visar 
att regional industriell förändring är beroende 
av resurser som inte alltid finns tillgängliga i 
regionen.

Det innebär att det regionala innovations-
systemet måste anpassas för att möta efterfrå-
gan på nya typer av kunskap och kompetens, 
finansieringsbehov och forskningsinfrastruk-
tur. Innovationsstödjande strukturer, exempel-
vis utbildningsinstitutioner, kan hjälpa företag 
med resurser som behövs i deras verksamhet.

Regioners stöd till nya 
branscher måste anpassas
text emilie eliasson hovmöller

Johan	Miörner har lagt fram avhandlingen (Re-)shaping regional 
economies – Regional innovation systems dynamics and new 
industrial path development vid Lunds universitet.

bild: Privat

Regionala	innovationssystem
Ett regionalt innovationssystem består av aktörer, 
nätverk och institutioner. Framväxten av innova-
tioner är beroende av samspelet mellan dem. De 
privata och offentliga aktörerna är involverade i  
– eller ger stöd åt – innovationsaktiviteter. Aktörer-
na ingår också i nätverk. Deras beteende påverkas 
av institutioner som lagar, regler, normer och vär-
deringar. Viktiga aktörer är till exempel universitet, 
yrkeshögskolor, inkubatorer, intresseorganisatio-
ner, banker och affärsänglar.

På	esbri.se	hittar	du	den	senaste	forskningen	inom	entreprenörskap,	
innovation	och	småföretagande.	Där	finns	ännu	fler	artiklar	om	avhandlingar	
som	har	kommit	ut	efter	att	detta	nummer	gått	till	tryck.	Läs	bland	annat	om:

• Vinster med att anställa före detta egenföretagare,  
Emma Lappi, Internationella handelshögskolan i Jönköping

• Digitalisering i små tillverkningsföretag, Afifa Rahatulain, KTH
• Familjeföretag i utvecklingsländer, Pierre Sindambiwe,  

Internationella handelshögskolan i Jönköping
• Organisatoriska förändringar i trävaruindustrin,  

Sarah Semnani Kenlind, Linköpings universitet
• Riskdelning för att underlätta innovation,  

Paula Roth, Uppsala universitet

Tipsa oss gärna om forskning: entre@esbri.se

MER AKTUELL 
FORSKNING 
PÅ WEBBEN!
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– Vi är glada över att det vi gör intresserar så 
många olika grupper i samhället, inte minst att 
det är så stort intresse från entreprenörer, före-
tagare och anställda i privat sektor. För oss är 
ledstjärnan att kunskap baserad på forskning 
är viktig för förståelsen av den roll innovation, 
entreprenörskap och småföretagande har för 
en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Magnus Aronsson uppmanar forskare, 
handledare och universitetskommunikatörer 
att kontakta Esbri när det är disputationer på 
gång, eller andra nyheter inom området entre-
prenörskap, innovation och småföretagande.

– Esbri är den självklara samarbetspartnern 
med en rad olika kanaler och plattformar för 
kunskapsspridning.

kontakta magnus@esbri.se

Wiklund, istället ett Estrad:webbinarium.  
22 april föreläste Wiklund om adhd och entre-
prenörskap för över 130 deltagare. Estradföre-
läsningarna sker tills vidare via webben. 

– Som ett led i utvecklingsarbetet kommer 
digitala plattformar och kanaler att användas 
mer. Vi breddar vårt sätt att kommunicera 
forskning för att nå fler. Området vi bevakar 
är stort och brett, alla med någon typ av sam-
hällsengagemang kan potentiellt bli en Esbri-
anhängare, säger Magnus Aronsson. 

i dag når esbri ut till samtliga aktörer i fäl-
tets ekosystem – entreprenörer och företagare, 
arbetstagare inom privat och offentlig sektor, 
forskare och studenter, politiker och sakkun-
niga och experter på området i olika intresse-
organisationer. 

Esbri	är	den	främsta	aktören	för	att	sprida	kun-
skap	om	forskning	inom	området	entreprenör-
skap,	innovation	och	småföretagande.	Nu	blir	
kunskapsspridningen	ännu	mer	nyhetsoriente-
rad	–	häng	med	i	utvecklingen!

under våren 2020 har Esbri inlett ett nytt 
sätt att arbeta för att bli mer nyhetsoriente-
rade och heltäckande. Ny forskning kommer 
att uppmärksammas i ett tidigare skede – för 
avhandlingar oftast innan disputationen. 

– Vi blir nu mer aktuella och hoppas därmed 
att nå ut till ännu fler som intresserar sig för 
innovation, entreprenörskap och småföreta-
gande. På vår webbplats ska den allra senaste 
svenska forskningen inom området finnas, 
säger Magnus Aronsson, vd på Esbri.

I tider då många papperstidningar blir helt 
digitala eller läggs ner, lever populära pappers-
tidningen Entré vidare. Med en upplaga på  
18 000 och läsarundersökningar som visar 
att nio av tio läsare har nytta av tidningen i 
sitt arbete, är den fortsatt ett relevant inslag 
i Esbris arbete.

– Entré är en viktig kanal för att sprida kun-
skap om forskning inom vårt fält. Tidningen 
genomgår en förnyelseprocess för att nå 
ännu fler läsare både i tryckt och digital form  
– ett arbete som sker gradvis under 2020.

Esbris Estradföreläsningar är även de en 
plattform för att sprida forskningsbaserad 
kunskap. Där presenterar forskare sin kunskap 
för en bred publik. De flesta Estradföreläsning-
ar samlar mellan 100 och 150 personer. Under 
coronakrisen våren 2020 blev den inplanerade 
fysiska föreläsningen, med professor Johan 

Esbri	–	först	med	det	senaste

esbrinytt

text maria linde

Professor Johan	Wiklund, Syracuse University i USA, föreläste och svarade på frågor om kopplingen mellan adhd och entreprenör-
skap under en helt webbaserad Estrad 22 april.

Vi korar Sveriges 
bästa uppsatser 
Skriver du en uppsats om innovation, kommersia-
lisering eller nyttiggörande, eller känner du någon 
som gör det? I årets uppsatstävling finns 90 000 
kronor i resestipendier att dela på för de vinnande 
bidragen. Uppsatstävlingen Nytt & Nyttigt riktar 
sig till studenter vid svenska universitet och hög-
skolor och arrangeras av Esbri och Vinnova. Skicka 
in din uppsats senast 25 juni 2020. [ml]

Läs mer på innovationsuppsats.se

Tävling för innovativa 
gymnasieelever
Deca Idea Challenge Sverige är en tävling som fokuserar på gym-
nasieelevers kreativitet, samarbete och kommunikation. 16–22 
november 2020 får de i uppgift att ta fram ett nytt innovativt 
användningsområde för ett vardagsobjekt, som avslöjas i början 
av tävlingsveckan. När eleverna är klara med innovationen ska de 
”pitcha” idén i en treminutersfilm på Youtube. Tävlingen arrang-
eras av Esbri i samarbete med Skolverket som ett inslag i arbetet 
med entreprenörskap i gymnasieskolan. [ml] 

Läs mer på decaideachallenge.se
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 robin teigland, Chalmers, ingår i sns 
konjunkturråd 2021.

 hans lööf, kth, har fått 450 000 
kronor i forskningsanslag av Vinnova för 
ett pilotprojekt som rör ett nationellt 
datakonsortium för innovationsforskning.

 Familjen Kamprads stiftelse satsar 
100 miljoner kronor över åtta år i Norr-
lands-navet, ett kunskapscenter vid Luleå 
tekniska universitet som ska utveckla 
norrländska företag. vinit parida är 
vetenskaplig ledare. Han har också valts 
in i styrelsen för re:Source, ett strategiskt 
innovationsprogram inom avfallsområdet.

 Även kristina nyström, Ratio och 
kth, och oana mihaescu, Handelns 
forskningsinstitut, har beviljats stöd 
från Familjen Kamprads stiftelse. De får 
1,9 miljoner kronor för att undersöka 
hur så kallade brunmarksområden kan 
omvandlas till nya affärsmöjligheter.

 Handelsbankens forskningsstiftelser, 
det vill säga Jan Wallanders och Tom 
Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs 
stiftelse, har beviljat medel till många 
forskare inom entreprenörskap, innova-
tion och småföretagande. Bland dem 
finns elisabeth sundin, Linköpings 
universitet, som får 120 000 kronor till 
ett bokprojekt och tatiana anisimova, 
Linnéuniversitetet, som får 75 000 kronor 
för att kunna gästforska. alexandra 
waluszewski, Uppsala universitet, har 
beviljats 1 691 000 kronor för innovations-
forskning kring antibiotikaresistens. 
dominic power, Stockholms universitet, 
ska forska om kreativitet, entreprenörskap 
och nätverk och har tilldelats 1 456 000 
kronor. Handelsbankens forskningsstiftel-
ser har också beviljat medel till david 
sjödin, Luleå tekniska universitet, 
emre yildiz, Mälardalens högskola, 
jim anderzén, Högskolan i Skövde, 
magnus nilsson, Lunds universitet, 
marcus holgersson, Chalmers, kajsa 
haag, Internationella handelshögskolan 
i Jönköping, och andreas madestam, 
Stockholms universitet.

 simon ek, Uppsala universitet och 
ifn, har tillsammans med magnus 
henrekson, ifn, skrivit artikeln The 
Geography and Concentration of 
Authorship in the Top Five: Implications 
for European Economics. Den har utsetts 
till årets bästa artikel 2019 av Scottish 
Journal of Political Economy.

Bytt jobb, beviljats medel eller fått pris?  
Tipsa entre@esbri.se

titel Digital Entrepreneurship 
in Sub-Saharan Africa 
– Challenges, Opportunities 
and Prospects
redaktörer Nasiru D Taura, 
Elvira Bolat & Nnamdi  
O Madichie  
förlag Palgrave
isbn 978-3-030-04923-2

Hur kommer det sig att vissa digitala företag i 
Afrika utvecklas medan andra stagnerar eller 
upphör? En rad fallstudier i Digital Entrepre-
neurship in Sub-Saharan Africa – Challenges, 
Opportunities and Prospects lyfter fram 
utmaningar som digitala entreprenörer i län-
der som Kenya, Nigeria och Sydafrika möter. 
Författarna beskriver hur vissa nystartade 
företag formar det digitala landskapet, hur de 
framgångsrikt driver verksamhet trots kor-
ruption och andra ekonomiska utmaningar, 
och hur inkluderande teknik kan minska 
jämlikhetsklyftorna i Sydafrika. Även om det 
finns brister i det institutionella systemet, 
och infrastrukturen bitvis är svag, har sub-
sahariska Afrika potential att bli ledande 
inom digital innovation i framtiden, konsta-
terar redaktörerna Nasiru Taura, Elvira Bolat 
och Nnamdi Madichie. [ml]
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titel Globala affärer: 
Tidlösa principer och 
strategiska ramverk  
författare Sara Melén Hånell, 
Emilia Rovira Nordman, Daniel 
Tolstoy & Erik Wetter
förlag Ekerlids
isbn 978-91-88849-63-2

Internationella marknader lockar många 
företagare, men globala affärer kräver efter-
tanke. En alltför snabb lansering kan leda 
till misslyckande, samtidigt är det inte heller 
bra att vara för långsam. En annan riskfaktor 
är att företaget lägger tid och resurser på 
att analysera fel målgrupper och aktiviteter. 
I boken Globala affärer: Tidlösa principer 
och strategiska ramverk guidar Sara Melén 
Hånell, Emilia Rovira Nordman, Daniel  
Tolstoy och Erik Wetter läsaren förbi fall- 
groparna. De utgår från den så kallade Dun-
ningmodellen och diskuterar organisations-
faktorer, lokaliseringsfaktorer och internali-
seringsfaktorer. Forskarna hämtar exempel 
från svenska företag som Annas pepparkakor, 
Babybjörn, Bukowskis och Tobii. Boken vän-
der sig direkt till företagare och andra som 
arbetar med globala affärer. [åk]

En	åldrande	befolkning	utmanar	samhällseko-
nomier	världen	över.	Att	fler	blir	egenföretagare	
på	ålderns	höst	kan	bidra	till	att	lösa	proble-
men.

att man skulle bli mindre entreprenöriell 
med åldern är en myt. Sannolikheten för att 
starta företag är högre vid åldern 65–74 år, än 
vid 50–64 år. Kanske kan den tredje ålderns 
företagare vara med och lösa den demogra-
fiska utmaning som världen står inför, med 
en snabbt ökande åldrande befolkning?

Det är i alla fall ett tänkbart scenario, enligt 
Mikaela Backman, Charlie Karlsson och Orsa 
Kekezi som är redaktörer för boken Handbook 
of Research on Entrepreneurship and Aging. De 
har samlat ett gäng forskare som besvarar olika 
frågor inom fältet åldrande och entreprenör-
skap.

I bokens första del, som utgår från ett inter-
nationellt perspektiv, får vi lära oss vad det är 
som driver äldre personer i usa och Europa 
att starta företag. Bokens andra del handlar 
om innovation, dynamik och utförande. Där 

Äldre företagare 
löser utmaning

kan vi läsa om hur svenska 55-plussares före-
tagande ser ut.

I den tredje delen fokuserar författarna på 
entreprenörskap ur ett beteendeperspektiv. 
Bland annat diskuteras att äldre företagare 
mår bättre än icke-företagare. Den fjärde och 
sista delen i boken innehåller fallstudier som 
ger en bild av entreprenörskapet bland äldre 
i Nederländerna, Rumänien, Australien och 
Portugal.

Utöver redaktörerna står Carin Holmquist, 
Martin Klinthäll, Elisabeth Sundin och Birgit 
Leick för de nordiska bidragen. 

Boken har isbn 978-1-78811-620-6 och har 
getts ut av Edward Elgar. [ml]



e n t r é  2  •  2020  |  23esbri.se

80th Annual Meeting of the
Academy of Management
6–11 augusti 2020
Virtuell konferens

Rent XXXIV
19–20 november 2020
Neapel, Italien

International Triple 
Helix Summit
24–26 november 2020
Bologna, Italien

Euram
4–6 december 2020
Dublin, Irland

Mer på esbri.se

titel Managing 
Sustainable Innovation
redaktörer Vanessa Ratten, 
Marcela Ramirez-Pasillas  
& Hans Lundberg
förlag Routledge 
isbn 978-0-367-21030-4

 

Det har blivit allt viktigare för företag att 
utveckla och tillämpa hållbara affärsmodel-
ler. I takt med detta har även forskningen 
inom området ökat. I antologin Managing 
Sustainable Innovation har redaktörerna 
Vanessa Ratten, Marcela Ramirez-Pasillas 
och Hans Lundberg samlat 24 forskare som 
beskriver hållbar innovation utifrån olika 
perspektiv. I ett av kapitlen ger Athanasios 
Hadjimanolis exempel på saker som hin-
drar och möjliggör för små och medelstora 
företag i mindre länder att satsa på hållbar 
innovation. Trots att exempelvis Finland är 
ledande på forskning och utveckling inom 
området har små, gröna, finska företag svårt 
att komma in på den internationella mark-
naden. Nätverk saknas ofta och konsumenter 
är ännu inte beredda att betala ett högre pris 
för hållbara produkter. [ml]

titel Research Handbook 
on Entrepreneurial Behavior, 
Practice and Process 
redaktörer William B Gartner 
& Bruce T Teague
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78811-451-6

Vad gör entreprenörer? Den skenbart enkla 
frågan ligger till grund för Research Hand-
book on Entrepreneurial Behavior, Practice 
and Process. Bokens tre delar presenterar 
perspektiv, metoder och insikter från en rad 
namnkunniga entreprenörskapsforskare, 
varav många är nordiska. Malin Tillmars 
kapitel handlar om hur fältarbete, i form av 
deltagande observation, kan ge insikter om 
vad entreprenörer egentligen gör om dagar-
na. Martin Lackéus diskuterar hur en mobil-
app kan samla in data om entreprenörers 
beteende och känslor i realtid, med många 
mätpunkter. Anna Brattström, Frédéric Del-
mar, Alan Johnson och Karl Wennberg bidrar 
med ett kapitel om dynamiken i team. De 
delar med sig av resultat från en pågående 
studie i nystartade företag. Redaktörer är 
William Gartner och Bruce Teague. [åk]

titel New Frontiers in  
Entrepreneurial Finance 
Research
redaktörer Anita Quas,  
Yan Alperovych, Cristiano 
Bellavitis, Ine Paeleman & 
Dzidziso Samuel Kamuriwo
förlag World Scientific
isbn 978-981-120-275-9

I dag är det enklare och billigare än någonsin 
att starta företag, konstaterar Anita Quas, Yan 
Alperovych, Cristiano Bellavitis, Ine Paele-
man och Dzidziso Samuel Kamuriwo i New 
Frontiers in Entrepreneurial Finance Research. 
Entreprenörer kan utnyttja gratistjänster och 
användarvänliga plattformar för att komma i 
gång, och de allra ivrigaste deltar i en ”startup 
weekend” för att inte spilla någon tid. Men 
även om kostnaderna har sjunkit, är många 
entreprenörer beroende av att snabbt få in 
extern finansiering för att kunna driva sin 
verksamhet. Utbudet av finansieringsformer 
har ökat, men det innebär också att det har 
blivit snårigare att navigera bland alterna-
tiven. I boken diskuteras för- och nackdelar 
med traditionell finansiering, nygamla finan-
sieringsformer och de senaste fintechtren-
derna. [åk]
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Familjen viktig för 
utlandsfödda företagare 
Familjen har en central roll i företag som drivs av 
kvinnor födda i Mellanöstern och Afrika. Familje-
medlemmar och släktingar arbetar i företagen, och 
är även behjälpliga med lån. Det visar Lina Aldén 
och Mats Hammarstedt som har undersökt närma-
re 1 500 svensk- respektive utlandsfödda kvinnor 
som driver företag i Sverige. Studien visar också att 
kvinnor med ursprung i Mellanöstern och Afrika i 
genomsnitt anställer fler än svenskfödda företaga-
re. Aldéns och Hammarstedts artikel Utrikes födda 
kvinnors erfarenheter av att driva företag – resultat 
från en enkätstudie har publicerats i Ekonomisk 
debatt (nr 2, 2020). [åk]

kontakta lina.alden@lnu.se

  Fler	boktips	hittar	du	på	esbri.se/boktips

Fler kvinnor 
blir entreprenörer
Under 2019 engagerade sig 8,3 procent av 
Sveriges befolkning i entreprenörskap, en 
uppgång från 6,8 procent året innan. Ökningen 
beror bland annat på att fler kvinnor har valt att 
satsa på entreprenörskap, men området är fort-
farande mansdominerat. I Sverige definierar sig 
5,8 procent av kvinnorna och 10,6 procent av män-
nen som entreprenörer. Siffrorna kommer från 
Entreprenörskap i Sverige, årets nationella rapport 
från den globala GEM-undersökningen. (Entre-
prenörskapsforum, 2020). 50 länder deltar i GEM, 
och i en rankning av deras entreprenörskap landar 
Sverige på plats 38. [åk]

Ladda ner rapporten på entreprenorskapsforum.se



kan ha något att göra med lönsamheten i att 
driva företag och anställa människor.

Jag konstaterade inledningsvis att individu-
ellt företagande kom att bli allt högre beskat-
tat under efterkrigstiden. Här var 1990/1991 års 
skattereform ett trendbrott. Dock innebar de 

 

»Svenska skattereformer har 
lett till att företag anställer «
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under 1960- och 1970-talen kastade en 
strid ström av svenska entreprenörer och 
familjeföretagare in handduken och gav upp 
sitt företagande. Den allt högre skattebelast-
ningen gjorde det till slut ogörligt eller poäng-
löst att driva företagen vidare.

Bristen på tillväxt i den privata sektorn 
ledde till en djup kris i början av 1990-talet. 
Drygt en halv miljon jobb förlorades på tre år; 
antalet jobb i den privata sektorn var färre än 
år 1950 trots att befolkningen hela tiden ökat 
och den offentliga sysselsättningsandelen 
hade vuxit till nästan 40 procent.

I början av 2020 var läget ett helt annat. 
Sedan 1993 har det blivit 1,5 miljoner fler invå-
nare, medan antalet jobb i offentlig sektor 
minskat. Trots detta hade Sverige eu:s högsta 
sysselsättning (82,9 procent i åldern 20–64). 
Hur blev detta möjligt? Jo, genom ett dra-
matiskt trendbrott i det privata näringslivets 
sysselsättningsutveckling: Från botten 1993 
till början av 2020 skapades 1,2 miljoner jobb 
netto i den privata sektorn i Sverige. Och det 
årliga antalet nystartade företag har de senas-
te åren varit dubbelt så högt som i början på 
1990-talet. Samtidigt har företagarnas andel 
av sysselsättningen minskat; företagarna har 
i genomsnitt blivit mer benägna att anställa.

varför har då inte Sverige haft samma 
kräftgång som exempelvis Italien? Om vi i bör-
jan av 2020 haft samma sysselsättningsgrad 
som Italien skulle det inneburit att antalet 
jobb skulle legat kvar på 1993 års nivå. Varför 
inträffade detta trendbrott vad gäller entrepre-
nörskap och företagande i Sverige? Den mest 
närliggande hypotesen är att fråga sig om det 
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så kallade 3:12-reglerna till en början att utdel-
ningar från fåmansbolagsägda företag ofta 
ändå kom att beskattas med samma skatte-
sats som löneinkomster. Stegvis har detta för-
ändrats. I dag kan alla ägare av företag i aktie- 
bolagsform ta ut minst 177 000 kronor i utdel-
ning med en utdelningsskatt på 20 procent.

Den ägare som tar ut en lön på drygt  
50 000 kronor i månaden har rätt att få utdel-
ningar beskattade med denna låga skattesats 
(förutsatt att det finns utdelningsutrymme) 
motsvarande 50 procent av företagets löne-
summa upp till ett mycket högt belopp. 
I kombination med att bolagsskatten sänkts i 
flera steg ner till dagens 21,4 procent ger detta 
mycket starka skattemässiga incitament att 
driva företag och skapa stora lönesummor, det 
vill säga att anställa människor.

i stället för en marginalskatt på löneuttag 
på drygt 63 procent, summerar bolags- och 
utdelningsskatten till endast 37 procent. I sam-
hällsdebatten verkar de flesta forskare, politi-
ker och opinionsbildare se detta som ett pro-
blem. Men kanske är det just den förmånliga 
skattebehandlingen av inkomster från indivi-
duellt företagsbyggande som gjort att Sverige 
har eu:s högsta sysselsättningsgrad, trots stark 
folkökning i hög grad driven av invandring av i 
många fall lågutbildade människor.

Magnus	Henrekson
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