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Ny propp 2016
i början av oktober besökte oecd  Stock-
holm för att diskutera den rapport om svensk 
innovationspolitik som de håller på att slut-
föra. Rapporten kommer att vara ett av under-
lagen till den svenska forskningspropositionen 
som kommer hösten 2016.

De två föregångarna benämndes ”forsk-
nings- och innovationspropositioner”. Hur 
mycket innovation fanns det i dem? Ja, därom 
tvista de lärde. Oavsett vad den kommande 
propositionen kallas, hoppas jag att utbild-
ning och nyttiggörande får en framträdande 
roll. Kunskapen som produceras via forskning 
måste komma till användning på olika sätt.

Universitetens och högskolornas kanske 
viktigaste uppgift är att se till att studenterna 
får med sig den senaste kunskapen. Nyexade 
studenter överför kunskap till nya och befint-
liga företag, samt till samhället i övrigt. Det är 
oerhört viktigt för Sveriges framtida innova-
tionsförmåga.

Förutom nyttiggörande via utbildning är det 
viktigt att kunskapen som produceras även når 
utanför akademin på andra sätt. Det kan vara i 
form av kommersialisering via avknoppningar 
och licensiering. Forskare kan också agera som 
rådgivare i olika organisationer, delta i debat-
ter och möten, och göra forskningen tillgänglig 
för allmänheten på andra sätt.

För att vi ska få en uppgradering av utbild-
ning och nyttiggörande tror jag att det krävs 
en tydlig signal i den kommande propo- 
sitionen. Vi måste ändra incitamentsstruktu-
ren på universiteten och högskolorna. Att vara 
en bra lärare, och engagerad i olika former av 
nyttiggörande, måste såväl uppskattas som 
premieras.

Så låt oss hoppas att den kommande forsk-
ningspropositionen tar ett samlat grepp om 
just forskning, utbildning och nyttiggörande 
i vid bemärkelse – oavsett vad proppen får för 
namn. 

Entré är en del av det nyttiggörandet. På  
www.esbri.se hittar du mer av den varan. 

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

Analysen visar att en »riktig« 
entreprenör är en man

Jeaneth Johansson och Malin Malmström forskar om 
stereotyper kring män och kvinnor som är entreprenörer. 

Resultaten presenteras i Under ytan (Tillväxtverket, 2015).

ledaren

Sarkasm ökar kreativiteten
Sarkasm är en källa till konflikter i många organisa-
tioner. Men Li Huang, Francesca Gino och Adam Galin-
sky menar att sarkasmen även har sina positiva sidor. 
Den kan nämligen öka kreativiteten. Det gäller både 
dem som står för sarkasmen och dem som utsätts 
för den. Anledningen är att sarkasmerna triggar det 
abstrakta tänkandet. Resultaten presenteras i The 
highest form of intelligence: Sarcasm increases creati-
vity for both expressers and recipients, som har publi-
cerats i onlineversionen av tidskriften Organizational 
Behavior and Human Decision Processes. [jg]

70%
av svenskarna anser att det 
finns goda möjligheter till 

entreprenörskap i närmiljön.

Källa: Entreprenörskap i Sverige, GEM

Konkurrera med kunskap
Forskningsprogrammet Kite har samlat 14 forskare under åtta 
år. Syftet har varit att gå på djupet med frågor om utveck-
ling, samordning och integrering av kunskap i tekniktunga 
företag som verkar internationellt. Resultaten presenteras i 
slutrapporten Kunskapsintegration och innovation i en inter-
nationaliserande ekonomi (RJ:s skriftserie 6, 2015). Kan man 
skapa utan att förstöra? Bryta ny mark i gamla hjulspår? 
Vara öppen och sluten samtidigt? Och kan uppfinnare och 
patentingenjörer vara kreativa tillsammans? Det är några 
av de frågor som diskuteras. Redaktörer är Hans Anders-
son och Christian Berggren. [åk]

kontakta christian.berggren@liu.se

Med livet som insatsvara
Ett bed and breakfast och café som serverar ekologisk mat från den egna trädgården.  
Det är kanske sinnebilden av ett livsstilsföretag på landsbygden, och en dröm för många. 
Den här typen av verksamheter är viktiga för den regionala attraktiviteten. Samtidigt är 
de en del av företagarnas personliga livsprojekt. Företagarna själva blir därmed en del 
av produkten. Det är en ny livsstilsmarknad som har tagit form, menar Erika Andersson 
Cederholm och Carina Sjöholm i Landsbygdens småföretag som livsstil, besöksmål och 
regional attraktion (Gränsløs, nr 5, 2015). De har studerat 26 små upplevelseföretag i 
Skåne och kommer fram till att en utmaning är att hålla balansen mellan personliga för-
väntningar, marknad och regionala utvecklingsambitioner. När man hela tiden har kunder  
i det egna hemmet är det viktigt att ”sätta gränser i det gränslösa”. [jg]

kontakta erika.andersson_cederholm@ism.lu.se
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skrev den amerikanska ekonomen Michael 
Porter en uppmärksammad artikel där han 
menade att miljöregler faktiskt kan vara bra 
för företagen. Ett av Porters argument var att 
företag aldrig är fullt ut vinstmaximerande.

– neoklassikerna utgick från att företag 
hade total koll på allt, medan Porter menade 
att det finns brister i vinstmaximeringen. En 
extern påtryckning, som en miljöreglering, kan 
då tvinga fram förbättringar som i slutändan 
är positiva. Det är den här så kallade Porter-
hypotesen som jag har testat i min avhandling. 

Och Weiss menar att det finns belägg för 
Porters tankar. En bra utformad reglering kan 
peka på besparingsmöjligheter som företagen 
annars hade missat. Hårdare regler kan också 
leda till nya innovationer, oftast ny teknik, som 

– Jag har alltid älskat att skriva. Ett tag job-
bade jag som ekonomijournalist hemma i 
Tyskland, men sedan hamnade jag inom aka-
demin i stället. 

Jan Weiss inledde sina studier inom före-
tagsekonomi, men lockades av den större bil-
den som nationalekonomin kunde bidra med. 

– Den externa miljön spelar stor roll för 
företag i dagens globaliserade värld. Mitt eget 
miljöintresse riktas särskilt mot hållbarhet i 
ett större perspektiv. Hur kan vi kombinera 
ekologisk hållbarhet med ekonomisk dito? 
Globalt står vi inför stora miljömässiga ut-
maningar, samtidigt som ingen vill släppa på 
sitt välstånd.

Det finns en gammal ”sanning” som säger 
att miljöregleringar innebär hinder för företa-
gen och bara kostar en massa pengar. Sedan 

Hårda miljöregler är inte bara bra för miljön. De 
kan också leda till fler innovationer och bättre 
lönsamhet i företag – tvärtemot vad många 
kanske tror. Nationalekonomen Jan Weiss har 
kombinerat sina stora intressen företagande, 
hållbarhet och skrivande. Resultatet blev 
avhandlingen Essays on Externalities, Regula-
tion, Institutions, and Firm Performance. 

jan weiss skyller sitt forskningsintresse på 
den tyska versionen av Sesame Street, där bar-
nen uppmanades att vara nyfikna och ställa 
frågor. 

– Som barn var jag nyfiken och blev tidigt 
intresserad av samhällsfrågor. Fast det var inte 
forskare jag drömde om att bli som liten, det 
var musiker, fotbollsspelare eller journalist, 
säger han.

Miljöregler 
triggar innovation 
i pappersbranschen
text jonas gustafsson
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tillämpas lokalt. I kommuner med hög andel 
miljöpartister är innovationstakten också 
högre när det gäller biobränslen – och utsläp-
pen minskar snabbare. Samtidigt är tillväxten 
i det lokala pappersbruket lägre. 

– Om koordinationen mellan det nationella 
och det lokala fungerade skulle vi inte se den 
här typen av skillnader mellan kommuner. Det 
är ineffektivt, diskriminerande och borde inte 
få förekomma. 

– Vi forskare har tillgång till kunskap från 
hela världen. Jag hoppas att vi kan få ihop 
praktiken och akademin bättre framöver. 
Det behövs mer dialog och att vi lär oss mer 
av varandra. Jag vill gärna kunna ge bra svar 
till politiker och komma fram till konkreta  
policyrekommendationer, till exempel om hur 
en väldesignad miljöregel bör se ut, säger Jan 
Weiss.

kontakta jan.weiss@ju.se

påverkan i form av utsläpp. Det har blivit 
mycket bättre på senare tid, tack vare effektiv 
miljöreglering. Att få ner koldioxidutsläppen 
handlar i slutändan ofta om miljöinnova-
tion. Enda sättet är nämligen att gå från fos-
sila bränslen till biobränslen, och då krävs en 
omfattande omläggning av produktionen.

– Det är bra för miljön eftersom det leder 
till mindre utsläpp. Men det blir också en 
kostnadsbesparing för företaget, eftersom 
biobränslen är billigare än fossila bränslen. 
Vissa av pappersbruken blir till och med själv-
försörjande på biobränsle, eftersom det är en 
naturlig biprodukt i tillverkningen. 

Men det krävs en investering för att komma 
igång.

– Kvartalsrapporteringen, som många före-
tag lyder under, kan vara en orsak till att inves-
teringar med lite längre återbetalningstid väljs 
bort. Trots att de ofta ger vinst inom några år.

Tiden är en viktig faktor när det gäller miljö- 
regler. Det tar tid att utveckla, implementera 
och lära sig en ny teknik. Weiss forskning visar 
att de effektivaste miljöregleringarna är de 
med bra framförhållning. Det är då innova-
tionsförmågan triggas som mest i företagen.

– De bästa resultaten kommer när företagen 
i god tid får information om en kommande 
reglering. Och lösningarna blir också mer 
radikala. En miljöreglering som börjar gälla 
omgående blir kortsiktigare, och inte alls lika 
effektiv. Den blir paralyserande i stället för 
inspirerande. 

porter poängterade att miljöregleringar 
måste designas på ett bra sätt för att ge de 
positiva win-win-effekterna som alla vill åt. 
Tiden är en sådan aspekt. En annan är att 
insatserna måste koordineras, till exempel 
geografiskt och mellan berörda myndigheter. 
I Sverige har vi nationella miljömål, samtidigt 
som en stor del av implementeringen och den 
operativa tillsynen sker lokalt i kommuner och 
länsstyrelser. 

– Långsiktiga nationella mål måste koordi-
neras med lokala mål, som ofta är av mer kort-
siktig karaktär. Risken är stor att geografiska 
skillnader uppstår. 

I en av sina studier kommer Jan Weiss fram 
till att andelen folkvalda miljöpartister i en 
kommun påverkar hur nationella miljöregler 

ger en miljövänligare och effektivare tillverk-
ningsprocess. Sådana tekniska förändringar 
har i bästa fall långsiktiga resultat, och flyttar 
fram gränsen för vad som är möjligt inom en 
hel bransch.

– Mina resultat visar att miljöregleringar 
kan förbättra både innovationsförmågan och 
produktiviteten i företag. Förutom att de för-
bättrar miljön då såklart.

det finns flera sätt att gå tillväga för att 
reglera exempelvis ett högt koldioxidutsläpp. 
Ekonomiska incitament, som skatter eller 
utsläppscertifikat, är en väg. En annan är att 
sätta upp gränser för maxutsläpp. Det är de 
vanligaste metoderna i Sverige. I usa är det i 
stället vanligt att myndigheterna tvingar före-
tagen att använda sig av en viss miljövänlig 
teknologi.

– Den svenska modellen är effektiv och 
uppskattad av företag, även globalt. Det blir 
ofta både mer kostnadseffektivt och bättre 
för miljön om företagen själva får experimen-
tera fram tekniken. Svensk miljöpolitik är en 
potentiell exportprodukt, konstaterar Jan 
Weiss.

Han har studerat svenska pappersbruk, en 
bransch som historiskt har haft stor miljö- 

Svensk miljöpolitik är en 
potentiell exportprodukt

Jan Weiss har lagt fram sin avhandling vid Internationella 
handelshögskolan i Jönköping. 1 augusti bytte han jobb och är 
numera anställd av Tekniska högskolan i Jönköping.

              tips för en bra  
         miljöreglering

1.  Stringens. Externa påtryckningar med tydliga  
miljömål förbättrar miljömedvetenheten i företag, 
och kan samtidigt leda till mer innovation och 
bättre lönsamhet.

2.  Flexibilitet. Sätt utsläppsstandarder i stället för 
teknologistandarder och använd ekonomiska 
instrument i miljöpolitiken. Det ökar kostnads-
effektiviteten i företagen.

3.  Framförhållning. Tillkännage nya eller ändrade 
regleringar i god tid och ge företagen möjlighet att 
hitta, testa och implementera ny miljöteknik. Det 
stimulerar innovationsverksamheten.

4.  Koordinering. En decentraliserad miljöpolitik måste 
koordineras mellan den regionala/lokala och nation-
ella nivån. Bland annat för att undvika målkonflikt 
(som kortsiktiga lokala ekonomiska intressen i mot-
sats till långsiktiga nationella miljöintressen).
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Företagandet har alltså ökat mest där det 
redan fanns ett småföretagande sedan innan. 

– Inom de näringsgrenar där det inte har 
förändrats lika mycket, finns villkor som gyn-
nar stora företag. Det finns en tradition av 
stordrift i den offentliga sektorn, och upp-
handlingssystemen är utformade efter det. 
Det kan bero på att det är lättare att ha ett 
stort sjukhus än tio mindre enheter som ska 
samordnas. 

– Det får konsekvenser för småföretagan-
det, vilket i sin tur får konsekvenser för kvin-
nors företagande. Kvinnor tenderar nämligen 
att driva mindre företag, och är inte lika ofta 
representerade som ägare i större företag. 

vem som startar företag påverkas också av 
hur vi ser på företagandet och vilken legiti-
mitet kvinnor har i sitt företagande. Familje-
livet, hur mycket tid arbetet får ta och vilka 
inkomstnivåer som kan nås är andra faktorer 
som spelar in.

Birgitta Sköld menar att villkoren för före-

I början av 1990-talet startade konkurrensut-
sättningen av den offentliga sektorn, där i snitt 
80 procent av de sysselsatta är kvinnor. Tanken 
var att privatiseringarna skulle ge en mångfald 
av nya företagare. Men hur blev det egentligen? 
Birgitta Sköld har forskat om kvinnors företa-
gande i efterdyningarna av privatiseringsvågen.

– politikerna förväntade sig att kvinnor 
i större utsträckning än tidigare skulle starta 
företag nu när ”deras” marknad öppnades upp, 
säger Birgitta Sköld.

Men så blev det inte. Totalt sett har små-
företagandet på den offentliga marknaden ökat 
över tid (1993–2008). Men det har ökat inom 
tre specifika områden: öppen hälsovård, tand-
vård och ”annan hälsovård”, dit bland annat 
sjukgymnaster, naprapater och barnmorskor 
räknas. Det är yrken där företagandet är starkt 
kopplat till själva yrkesutövandet. En av anled-
ningarna är att näringsgrenarna som samsas 
inom den offentliga sektorn skapar olika villkor 
för hur företagandet kan förändras.

Omsorgskvinnor och   affärsmän 
– Olika villkor för företagare i offentlig sektor

tagande ser olika ut när det gäller kvinnor och 
män. Hennes tolkning är att det är genus- 
systemet som bromsar mest för kvinnor. 
Underrepresentationen av kvinnor har ökat i 
10 av 16 undersökta näringsgrenar. Det tyder på 
att genussystemet inom företagandet är mot-
ståndskraftigt och har förstärkts över tid.

– Kvinnors andel av företagandet har mins-
kat i 9 av de 16 näringsgrenarna. I 14 av dessa är 
kvinnor underrepresenterade som företagare i 
förhållande till deras andel av de sysselsatta. 

Sköld har fokuserat på barnomsorgen. Unge-
fär 90 procent av alla sysselsatta i branschen 
är kvinnor. Samma siffra bland företagarna är 
95 procent.

– I barnomsorgen har kvinnor faktiskt tagit 
för sig, men när man tittar närmare ser man 
att det är männen som gör de stora vinsterna.

Bland de 5 procent som är män, kommer 55 
procent från en annan näringsgren. De fanns 
alltså inte inom barnomsorgen från början. 
70 procent av de företagande männen driver 
aktiebolag, medan kvinnor oftare har enskild 

text hanna andersson  bild teiksma buseva

Birgitta Sköld har lagt fram sin 
avhandling Vad hände? Kvinnors 
företagande och de strukturella 
villkoren – en studie i spåren av den 
offentliga sektorns omvandling vid 
Linköpings universitet. 
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Omsorgskvinnor och   affärsmän 
– Olika villkor för företagare i offentlig sektor

firma. Det visade sig också att kvinnor inom 
barnomsorgen har 23 procent lägre benägen-
het att bli företagare än de få män som arbetar 
där.

Män har i snitt 17 sysselsatta medan kvinnor 
har 8. Företag som ägs av män når därmed upp 
till ett bättre årsresultat. Båda könen startar 
företag inom barnomsorgen, men i olika for-
mer. Det leder till olika möjlighet att göra vinst.

– Män i aktiebolag tenderar att vara i företa-
get kortare tid. De går med vinst och försvinner 
sedan ut ur bilden. Kvinnor stannar ofta kvar 
längre, vilket tyder på att detta är deras yrke.

Företagandet i branschen har alltså ökat, 
totalt sett. Samtidigt har kvinnors företagande 
minskat över tid, och underrepresentationen 
har ökat.

– Lite tillspetsat kan man säga att det vi fick 
var barnomsorgsarbetande kvinnor med egna 
företag, och affärsmän i barnomsorgen, säger 
Sköld.

hon menar att det är för tidigt att säga om 
privatiseringen har varit bra eller dålig för kvin-
nors företagande.

– Vi vet inte varför människor startar före-
tag. Det kan vara tack vare privatiseringen,  
men också på grund av den. Mångas jobb har 
försvunnit och de har tvingats skapa egna 
arbetsmöjligheter.

De nya styrningssystemen inom offentlig 
sektor har förändrat arbetsplatserna. Det kan 
vara en anledning till att en del yrkeskatego-
rier hellre väljer att sköta sig själv än att vara 
anställda. Till exempel läkare som startar eget 
företag för att de känner sig tvungna när deras 
autonomitet och legitimitet har försvagats 
inom den offentliga sektorn. 

– tittar vi på alla de här pusselbitarna ser 
man att genussystemet är motståndskraftigt i 
företagandet. Det är ett normsystem som seg-
regerar kvinnor och män på olika sätt. I deras 
roller, yrken och vilka möjligheter de har i sam-
hället. Män är normen som alltid värderas lite 
högre, och som kvinnor jämförs med. 

– Genussystemet är inbäddat i allting och 
får konsekvenser för alla. Det är ett segrege-
rande system som påverkar din position som 
människa och dina möjligheter att lyckas som 
företagare.

Birgitta Sköld tror inte att det finns någon 
snabb lösning på problemet. 

– Vi behöver fortsätta ifrågasätta genus- 
systemet. Det handlar inte bara om företag- 
ande, de här siffrorna tydliggör bara att  
systemet finns. Företagandet är en avspegling 
av hela samhället, konstaterar hon.

kontakta birgitta.skold@liu.se

Möjligt att forska  
bättre om möjligheter 
 
År 2000 publicerade Scott Shane och 
Sankaran Venkataraman en artikel om 
”entreprenöriella möjligheter” som fick 
stort inflytande på entreprenörskapsfältet. 
Många har i sin forskning velat fånga före-
tagandets tidigaste faser: Vad som händer 
då en person identifierar en möjlighet och 
bestämmer sig för att agera på den. Per 
Davidsson har granskat 210 vetenskapliga 
artiklar som har publicerats under de  
senaste 15 åren, och som på olika sätt 
behandlar entreprenöriella möjligheter. I sin 
artikel Entrepreneurial opportunities and the 
entrepreneurship nexus: A re-conceptualiza-
tion (Journal of Business Venturing, nr 6, vol 
30, 2015) argumenterar han att möjlighets-
begreppet har blivit för brett. Davidsson 
menar att entreprenörskapsforskningens 
kvalitet skulle öka med en mer distinkt 
indelning i externa faktorer, nya affärsidéer, 
och entreprenörens syn på dem. [åk]

kontakta per.davidsson@qut.edu.au

Heterogena team ger 
avknoppningar skjuts 
 
Ett bra team och tidigare entreprenörs-
erfarenhet lyfts ofta fram som grundbultar 
i ett lyckat företagande. Det bekräftas av 
Sven H De Cleyn, Johan Braet och Magnus 
Klofsten i How human capital interacts with 
the early development of academic spin-
offs (International Entrepreneurship and 
Management Journal, nr 3, vol 11, 2015). Fast 
med några brasklappar. Deras undersök-
ning av 185 produktorienterade akademiska 
avknoppningar i nio europeiska länder visar 
att heterogena, och relativt stora, lednings-
team lyckas bättre. Helt enkelt för att den 
kompetens som behövs sällan går att hitta i 
några få personer av samma skrot och korn. 
Forskarnas resultat visar också att vikten av 
heterogena team blir mindre med tiden. De 
bekräftar vidare att erfarenhet av entrepre-
nörskap är bra, särskilt i ledningsgruppen. 
Däremot minskar överlevnadschanserna 
för företag som har en serieentreprenör i 
teamet. När man startar sitt andra företag 
finns fortfarande en stark vilja att lyckas. 
Men kommande företagsprojekt kan lida av 
en (negativ) effekt av entreprenöriell eufori 
och för mycket självförtroende, lyder  
förklaringen. Ett annat resultat är att  
juridisk expertis i styrelsen är en fram-
gångsfaktor. [jg]

kontakta magnus.klofsten@liu.se

Företagandet är en avspegling 
av hela samhället
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andreas öjehag-pettersson har lagt fram 
sin avhandling Space craft – globalization and 
governmentality in regional development vid 
Karlstads universitet. Han studerar globalise-
ring som ett maktfenomen, samt hur den görs 
till en del av regional utveckling i Sverige.

– Jag har försökt förstå och beskriva hur glo-
balisering ”påverkar” svensk regional utveck-
ling, men också hur globalisering skapas i såda-
na processer, säger Andreas Öjehag-Pettersson.

Avhandlingen består av tre empiriska fall-
studier. I den första kartläggs globalisering som 
den beskrivs i policydokument relaterade till 
regional utveckling. Den andra studien foku-
serar på vilka aktörer som framstår som viktiga, 
och vilka som är mindre betydelsefulla i en tid 
som präglas av global konkurrens. Den tredje 
studien beskriver hur bilder och grafisk form-
givning har blivit allt viktigare för hur regional 

Globalisering är 
ingen naturkraft

utveckling kommuniceras. Den diskuterar ock-
så vilken roll siffror, statistik och index fyller.

En av avhandlingens viktigaste slutsatser är 
att globalisering framstår som en naturkraft 
i policydokumenten – inte som ett politiskt 
fenomen. Effekten blir att globaliseringen står 
bortom politikernas förmågor och ambitioner, 
och därför kan vi inte göra annat än att accep-
tera dess effekter.

– det här synsättet får bland annat som 
konsekvens att de lösningar som presenteras i 
första hand handlar om att förhålla sig till glo-
baliseringen. Aldrig om att påverka eller bortse 
från den.

Ett annat problem som Öjehag-Pettersson 
lyfter fram är att globalisering likställs med 
konkurrens. Regioner måste vara konkur-
renskraftiga – något som bäst uppnås genom 

text emilie eliasson hovmöller

I debatten kopplas globalisering till konkurrens och entreprenörskap. Och ofta 
pratar vi om globaliseringen som en naturkraft, snarare än något som faktiskt går 
att påverka. Konsekvensen blir att vi måste acceptera dess effekter. I förlängning-
en är denna samsyn en fara för demokratin, menar Andreas Öjehag-Pettersson.

Andreas Öjehag-Pettersson

bild: O
lle H

allberg
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kreativitet, innovation och entreprenörskap. 
Eftersom globalisering framstår som ett natur-
fenomen är konkurrenskraft genom kreativi-
tet, innovation och entreprenörskap ett icke- 
politiskt svar på ett icke-politiskt fenomen. 
Innovation och entreprenörskap blir lösningen 
på allt.

– Något raljerande uttryckt innebär det att 
läkare ska lägga mer tid på entreprenörskap 
så att de bättre kan bidra till konkurrenskraft. 
Eller att skolans undervisning ska bli mer inrik-
tad på företagande redan från förskoleklass.

i detta sammanhang framstår politiker som 
frånvarande, konstaterar Öjehag-Pettersson. 
Ett ”starkt regionalt ledarskap” innebär inte per 
automatik att regionerna ska ledas av folkvalda 
politiker. Snarare, eftersom regionen måste 
eftersträva konkurrenskraft, framstår ett starkt 
ledarskap som något som hamrar ut politiska 
skillnader och får alla att dra åt samma håll. 
Det är med andra ord ett ledarskap där den 
politiska dimensionen inte är viktig.

– Lösningen, det vill säga kreativitet, innova-
tion och entreprenörskap, är redan så klar att 
politikens frågor på sin höjd får handla om hur 
vi ska uppnå den. Inte ifrågasätta den.

Andreas Öjehag-Pettersson menar att en glo-
bal värld inte behöver vara en värld av intensiv 
konkurrens om resurser. Men det är rimligt att 
den blir det så länge politiken är fokuserad på 
konkurrens och konkurrenskraft som dygder. 
En mängd politiska fenomen ställs bortom 
politikens förmågor och ansvar. I stället blir  
de arenor för experter som uttalar sig som 
”neutrala”.

– I praktiken finns det inga samhälleliga 
frågor som är icke-politiska. Jag anser att det 
är farligt att inte ta det i beaktande. Frågor om 
”right-left” får inte bli frågor om ”right-wrong”.

Vad blir då entreprenörens roll i denna 
utveckling?

– Entreprenören är en sorts hjälte, eller en 
modell för hur problemen ska lösas och hur 
verksamheter ska styras. Det betyder inte att 
jag tycker att allt entreprenörskap är farligt eller 
dåligt. Men det är samtidigt knappast neutralt 
att hävda att skolbarn ska bli mer entrepren-
öriella. Det är i högsta grad en politisk position.

Den stora faran med denna samhälls-
utveckling, förutom att politiken trängs undan, 
är att vissa grupper kanske inte har förmåga 
till innovation och entreprenörskap. Till exem-
pel människor som är sjuka eller fattiga. Båda 
dessa konsekvenser utgör demokratiproblem, 
enligt Öjehag-Pettersson.

– Att se globalisering som ett naturligt feno-
men blir i förlängningen en del av ett större 
projekt att göra samhället och dess medbor-
gare till konkurrenskraftiga enheter.

– Entreprenörens existensberättigande 
hänger på förmågan att skapa avkastning på 
kapital, vilket ligger långt ifrån en grundläg-
gande liberal förståelse för medborgarskap 
som en uppsättning okränkbara rättigheter. 
En sådan förebild för demokratisk gemenskap 
går inte alltid ihop med social och ekonomisk 
jämlikhet, säger Andreas Öjehag-Pettersson.

Han har flera förslag på forskningsområden 
som skulle behöva belysas mer. Ett är regionen 
och staden som empiriska arenor i en tid då 
urbana rum och metropoler lyfts fram som 
självklara noder i vår utveckling.

ett annat forskningsområde är homoge-
niseringen av policy.

– Policy för hur vi bäst utvecklar städer och 
regioner sprids med rasande fart, och med lik-
artat innehåll. Målet är den kreativa, innova-
tiva och entreprenöriella staden eller regionen 
– oavsett plats och förutsättningar.

– Det är också viktigt att forska mer om kon-
kurrenskraftens baksida. Konkurrens innebär 
inte bara att vi skapar vinnare, utan också för-
lorare. Allt större grupper av människor lever 
sina liv under prekära förhållanden, och det 
har etablerats som en del av modern, innova-
tiv politik. Vi bör studera både hur det påverkar 
de utsatta, och hur det omformar våra politiska 
system, säger Öjehag-Pettersson.

kontakta andreas.ojehag@kau.se

Det finns inga 
samhälleliga  
frågor som är 
icke-politiska

Regional tillväxtmaskin på tomgång
I globaliseringens tidevarv får nationalstaterna 
stå tillbaka medan regionerna kliver fram. De 
förväntas konkurrera och attrahera. Men vad 
innebär det för medborgarna? Tomas Mitander 
forskar om regionala tillväxtmyter.

kulturlandskap, välfärdssystem, tillväxt-
maskin. Diskurserna, eller berättelserna, om 
Värmland står i fokus för Tomas Mitanders 
doktorsavhandling Regio Ex Machina – Om det 
regionala medborgarskapets villkor. Avhand-
lingen har lagts fram vid Karlstads universitet.

Den tar avstamp i ett slutbetänkande 
från ansvarskommittén som presenterades 
2007, och som rörde Sveriges framtida sam-
hällsorganisation. Förslaget innebar en ny  
regionindelning, där regionerna blev färre, stör-
re och fick mer handlingsutrymme. Utredarna  
menade att det skulle öka regionernas möjlig-
het att lösa dagens problem och hantera fram-

tidens utmaningar.
Mi t a n d e r  h a r 

gått igenom utred-
n i n g s m a t e r i a l , 
pressmeddelan-
den och artiklar i 
lokalpressen som 
rör den värmländ-
ska regionfrågan. 
Han har också del-
tagit i dialogmöten 
anordnade av landstinget i Värmland, och själv 
genomfört fokusgruppsmöten där medborgare 
fått komma till tals.

Han finner att tillväxtperspektivet överskug-
gar de andra bilderna av Värmland. Kulturland-
skapet och välfärden har i princip inga värden 
i sig, utöver att de ingår som kuggar i ”tillväxt-
maskinens” hjul.

”Den regionala identiteten, kulturutövande 

och kulturnäringen blir på så sätt kapital som 
kan förädlas och gynna tillväxtmaskinens funk-
tion genom teknologier som platsmarknads-
föring, stimulans av kreativitet och lockelser för 
den kreativa klassen”, skriver Tomas Mitander 
i avhandlingen.

Ur ett medborgarperspektiv är det proble-
matiskt, menar han. När den dominerande 
logiken slår fast att tillväxt och expansion är 
regionens nyckel till framgång och lycka, är det 
inte alla invånare som kan haka på.

Faktorer som utbildningsgrad, mobilitet, 
innovationsförmåga, entreprenörskap och 
kreativitet bildar skalor som medborgarna vär-
deras enligt. De som rankas lågt blir till grus 
i tillväxtmaskineriet, och bör enligt rådande 
logik antingen förädlas eller trängas ut av mer 
attraktiv arbetskraft [åk]

kontakta tomas.mitander@kau.se

Tomas Mitander
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turfondsprojekt från eu  som gick ut på att 
hitta Norrbottens ”nästa grej”.

– Det var öppet sök efter vad vi skulle satsa 
på. Datacenter och molntjänster kom upp 
som förslag, och efterhand växte kunskap om 
området fram. 

Representanter från Luleå och Piteå började 
uppvakta de stora internetbolagen 2007–2008. 
2009 var de med på en resa till usa, tillsam-
mans med några andra svenska kommuner. 
Facebook var ett av de företag man träffade. 

Östersund var en av konkurrenterna i faj-
ten om Facebook. Båda orterna kunde erbjuda 
kallt klimat och billig, leveranssäker el. Närhet 
till ett tekniskt universitet, bättre kommuni-
kationer med större flygplats, grövre internet-
kablar och en stark basindustri avgjorde i favör 
för Luleå, enligt Håkan Ylinenpää.

– vi har processindustri i regionen som 
är beroende av energi. Den får inte stå still, ett 
strömavbrott kan kosta miljoner. Facebook var 
inte vana vid det, så är det inte alls i usa. Där 
måste de investera massor i säkerhetsåtgärder 
för att klara av ett strömavbrott. 

– Att leveranssäker el skulle vara så avgöran-
de hade jag inte trott. Det är rätt kul: Det pratas 
ofta om basindustrin som utdöende, men här 
blev den en viktig förutsättning för Facebooks 
etablering. Att energin i Norrbotten kommer 
från vattenkraft var också en fördel. Att vara 
miljövänliga är jätteviktigt för den här typen 

I oktober 2011 annonserade ett av världens 
starkaste varumärken, Facebook, att de skulle 
bygga ett datacenter i Luleå. Varför föll valet på 
just Norrbotten? Vad innebär det för regionen? 
Och för Sverige? Ciir bedriver realtidsforskning 
om det innovationssystem som nu byggs upp i 
Facebooks kölvatten. Samarbetsorganisationen 
The Node Pole har en viktig roll.

facebooks första datacenter  i Luleå 
invigdes i juni 2013. Företaget är nu på gång 
med sin andra serverhall, samtidigt som flera 
andra företag har sökt sig till regionen. Totalt 
har åtta stora datahallar byggts sedan 2011. 
Bitcoin-företaget knc  Miner håller på med 
sin tredje, Fortlax 
har just byggt sin 
andra hall i Hort-
lax  och Hydro 
66, med huvud-
kontor i London, 
valde Boden för 
sitt datacenter. 

–  D e t  by g g s 
faktiskt ett helt 
nytt kluster här-
uppe nu. Och det 
händer saker hela tiden när det gäller följd-
etableringar. Boden har cashat hem ordentligt 
i kölvattnet av Facebook, säger Ciirs förestån-
dare Håkan Ylinenpää. 

Allt började med ett förutsättningslöst struk-

av bolag. Att få dåligt rykte kan vara förödande. 
I samband med att Facebook valde att eta-

blera sig i Luleå startades The Node Pole, ett 
samarbete mellan de tre kommunerna Boden, 
Luleå och Piteå. Syftet är att spinna vidare på 
Facebooks etablering och få fler företag att vilja 
slå sig ner i regionen. Enligt Håkan Ylinenpää 
har samarbetet haft stor betydelse. 

– Facebook gör väldigt noggrann research 
innan de etablerar sig någonstans – ner på 
skruv- och mutternivå. De är rädda för att bli 
stämda om något går snett. Att det fanns en 
lokal organisation med engagemang och kun-
nande var ett stort plus, säger han.

Anne Graf har varit på The Node Pole  
sedan starten, 
numera är hon 
utvecklingschef. 
Graf pekar också 
p å  b e t yd e l s e n 
av elen och den 
tunga industrin. 

– Det finns en 
kompetens i om- 
rådet att bygga 
och driva stora 
industrier som 
är känsliga för avbrott och störningar. Vi har 
ett elnät som är extremt stabilt, kombinerat 
med Europas lägsta elpriser. När knc  Miner 
får igång sin tredje hall kommer de totalt att 
ligga på samma energieffekt som hela Bodens 

Facebook <3 Norrbotten
 text jonas gustafsson  bild the node pole

Kyla och säker el var två av de avgörande faktorerna när Facebook valde att placera sin 27 000 kvadratmeter stora datahall i Luleå. Det är företagets första etablering av det här slaget utanför USA.

Håkan Ylinenpää Anne Graf
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kommun – 50 megawatt. Det är väldigt mycket 
el, konstaterar Anne Graf.

Facebooks serverhall, tillsammans med alla 
efteretableringar, har lett till ett uppsving i den 
regionala ekonomin. Både direkt och indirekt. 

– Det var ett jättestort pr-lyft för regionen att 
Facebook till slut valde oss. Det kan innebära 
att fler människor vill flytta hit och jobba, och 
att fler företag är beredda att etablera sig här. 
Det är svårt att ta fram exakta siffror på vad allt 
det här betyder ekonomiskt. Men vi vet i alla 
fall att det handlar om 8–9 miljarder i order-
värde, bara för själva byggnationerna. Det ska-
par ett antal arbetstillfällen när det gäller bygg 
och drift, även om det inte är några gigantiska 
siffror. 

hon menar att perspektivet är större än 
Norrbotten. Det är främst i Sverige som sats-
ningen har fått en regional prägel. En inves-
terare från usa  eller Asien tänker inte på att 
det är just i norra Sverige de funderar på att 
investera.

– Trenden går mot att det handlar mer om 
vad en region har att erbjuda än om var den 
ligger geografiskt. Våra konkurrenter är inte i 
första hand en region i Finland eller Danmark. 
Våra konkurrenter är Amsterdam, London och 
Frankfurt. Det gäller att få upp ögonen för Nor-
den och Sverige som ett ställe att investera i, 
och sedan hoppas att de väljer oss. Vi träffar 
investerare som inte ens vet vad Sverige är.

– Facebooks etablering är det största pr-
genomslaget för Sverige inom it-branschen 
på många år. Det är det största datacentret i 
Sverige, och Facebooks första hall utanför usa. 

Graf ser ljust på framtiden. Bland annat 
eftersom det är mycket effektivare att förflytta 
data än el – och elen finns ju i Norrbotten.  
Teliasonera-ägda Skanova har precis börjat 
bygga en ny fiberkabel som ökar datakapaci-
teten med 5–8 gånger till regionen. 

– Det är lätt att berätta en historia i efter-
hand, men det finns inga facit för det vi håller 
på med. Vi utvecklar verksamheten alltefter-
som, tillsammans med våra partners och vårt 
företagsnätverk, säger Anne Graf.

I december öppnar Sics Ice, ett datacenter 
för forskning och innovation inom big data och 
molnområdet, i Luleå. 

– Uppbyggnaden av datacenterklustret ger 
direkta jobb i själva serverhallarna, och bygg-
jobb när de uppförs. Men det rör sig mest om 
ganska okvalificerade jobb. Satsningen på ett 
forskningscentrum innebär ytterligare en växel 
när det gäller kunskapsutvecklingen. Det kan 
bli ett verkligt lyft för regionen, säger Håkan 
Ylinenpää.

en annan kunskapssatsning  är Cloud-
berry, som bedriver verksamhet inom forsk-
ning, innovation, utbildning och design. Ett 
av målen är att datacenter och molnteknik ska 
bli miljövänligare och smartare. Luleå tekniska 
universitet är en partner och Ciir bedriver ock-
så följeforskning om projektet.

Ylinenpää lyfter gärna fram de ”mjuka 
effekterna” av Facebooks etablering. Att ett 

av världens starkaste varumärken väljer Norr-
botten för sin första europeiska etablering har 
ett starkt symbolvärde. Det är viktigt för själv-
bilden i regionen.

– Ska Norrbotten ses som en framtidsregion 
där man kan bygga moderna företag, eller ska 
vi bara utbilda folk som sedan flyttar någon 
annanstans för att starta sina företag?

i förlängningen påverkas hela ekonomin, 
även helt andra branscher. Besöksnäringen 
bygger ut, och fler satsningar inom utbildning 
och forskning är på gång. Det gör regionen 
ännu attraktivare att leva och arbeta i, menar 
Håkan Ylinenpää. Förr flyttade arbetskraften 
dit företagen fanns. Nu är det företagen som 
flyttar dit arbetskraften finns. Det är särskilt 
tydligt i kunskapsintensiva branscher. 

– Pendelbeteendet ökar i samhället. Cykel-
avstånd är inte det viktigaste längre, det är till-
gången till rätt kompetens. Vi börjar se en luft-
bro med arbetskraft från Stockholm till Luleå. 
Alltså att folk bor i Stockholm och arbetspend-
lar till Norrbotten. Och det handlar inte bara 
om direktörer och professorer. Sedan är det 
såklart fortfarande många som reser andra 
hållet. 

för forskarna på Ciir innebär datacenter-
boomen i Norrbotten möjligheten att i realtid 
följa ett innovationssystems tillblivelse.

– Det är ganska ovanligt. Ofta är vi hän-
visade till historiska data. Här är vi mitt uppe i  
skeendet, och involverade tillsammans med de 
andra aktörerna i innovationssystemet. Det är 
spännande att se vart det ska leda.

Liknande regioner på andra platser i värl-
den vill redan nu veta hur man lockar till sig 
ett Facebook eller Google. Håkan Ylinenpää 
är under hösten bokad som keynotetalare på 
konferenser i Norge och Kanada. 

kontakta 
anne@thenodepole.com
hakan.ylinenpaa@ltu.se

mer om ciir

Ciir står för Centre for Interorganizational Innovation 
Research

Ciir ingår, tillsammans med Cesis och Circle, i  
Vinnovaprogrammet ”Dynamiska innovationssystem 
i omvandling.”

Utöver detta finansieras Ciir av Luleå tekniska uni-
versitet, Umeå universitet, Landstinget respektive 
Länsstyrelsen i Norrbotten, samt Regionförbundet 
Västerbotten.

Läs mer på www.ciir.se

Småföretag vinner  
på långdistans 
 
Cesisforskarna Mikaela Backman och Hans 
Lööf är redaktörer för en specialutgåva av 
tidskriften Annals of Regional Science som 
kommer i början av nästa år. Specialutgåvan 
har titeln The Geography of Innovation and 
Entrepreneurship och temat är regional att-
raktionskraft, och hur den samvarierar med 
innovation, entreprenörskap och produktivi-
tet. Aspekter som behandlas är bland annat 
kunskapsöverföring, branschsammansätt-
ning, geografisk koncentration och FoU-
aktiviteter. Tre av de nio artiklarna är skrivna 
av Cesisaffilierade författare. I Innovation 
and firm collaboration – An exploration of 
survey data undersöker Lina Bjerke och Sara 
Johansson vad företag vinner på innova-
tionssamarbeten. Resultaten visar att sam-
arbeten med leverantörer och kunder ger  
ett positivt utslag på innovationen. Sam- 
arbetspartners utanför den egna regionen 
är värdefullare än lokala samarbeten, speci-
ellt för små företag. De två andra Cesis- 
bidragen är: Market potential and the  
location of knowledge intensive services  
– comparing different geographical solutions 
av Therese Norman och Johan Klaesson, 
samt Knowledge Spillovers, Productivity and 
Patent av Hans Lööf och Pardis Nabavi. [jg]

kontakta mikaela.backman@ju.se

Entreprenörers lärstil 
påverkar framgången 
 
Jonas Gabrielsson och Diamanto Politis är 
engagerade i Circles forskning om lärande 
och kompetensdynamik för ökat entrepre-
nörskap. I artikeln Modes of learning and 
entrepreneurial knowledge (International 
Journal of Innovation and Learning, nr 1, 
vol 18, 2015) har de undersökt hur 290 
svenska entreprenörer föredrar att lära sig 
saker. I studien identifieras och diskuteras 
en utforskningsorienterad lärpreferens, 
där entreprenören söker nya utmaningar 
genom att utveckla nya kompetenser, samt 
en effektivitetsorienterad lärpreferens, där 
entreprenören söker förbättringar genom 
att bygga på existerande kompetenser. 
Resultaten visar att en utforskningsorien-
terad lärpreferens har ett positivt samband 
med förmågan att identifiera affärs-
möjligheter. En effektivitetsorienterad lär-
preferens visar ett negativt samband med 
förmågan att hantera hinder och problem 
under uppstartsprocessen. Sammantaget 
visar studien att entreprenörskompetens 
i första hand drivs på av en utforsknings-
orienterad lärpreferens, medan en effektivi-
tetsorienterad lärpreferens är mer använd-
bar i redan etablerade verksamheter. [jg]

kontakta jonas.gabrielsson@circle.lu.se
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Skolämnet slöjd handlar om planering, design, 
problemlösning och tillverkning av föremål  
– förmågor som förknippas med entreprenör-
skap. Janne Elo har intervjuat finländska lärare 
om deras möjligheter att jobba ämnesöverskri-
dande med företagsamhet. Viljan finns, men 
ofta saknas resurser.

slöjd blev ett obligatoriskt ämne i den 
svenska skolan 1955. I Finland har slöjd stått på 
schemat i över 140 år. Kanske är satsningarna 
på estetiska ämnen en del av förklaringen till 
den finländska skolans framgångar. ”Finland 
har överlag en bättre skola och slöjdämnet har 
en helt annan status”, sa Marléne Johansson, 
professor i slöjd vid Göteborgs universitet, i en 
intervju i Lärarnas Nyheter 2011.

– I Finland finns slöjdpedagogik som 
huvudämne på universitetet. Det gör det inte 
i något annat nordiskt land, berättar Janne Elo.

Han är slöjdlärare i grunden och sedan i 

våras doktor i slöjdpedagogik. Janne Elo dis-
puterade vid Åbo Akademi där han i dag leder 
ett flerårigt forskningsprojekt kring entrepre-
nöriellt lärande. I sin avhandling undersöker 
han hur finländska lärare från olika ämnes-
områden arbetar med företagsamhet i skolan.

Bakgrunden är att företagsamhet finns med 
som ett tema i den finländska läroplanen 
sedan 20 år tillbaka. Tidigare hette det ”Fost-
ran till företagsamhet”, men sedan 2004 kallas 
temat ”Deltagande, demokrati och entrepre-
nörskap”. Det innebär att alla lärare ska jobba 
ämnesöverskridande med företagsamhet.

Särskilt hopp sätts till slöjden som draglok, 
i och med att många entreprenöriella förmå-
gor tränas där. Men hur ser verkligheten ut? 
Når skolorna upp till den ämnesöverskridan-
de målsättningen? Janne Elo har intervjuat 16 
klass- och ämneslärare, från årskurserna 1–6 
respektive 7–9, i den svenskspråkiga skolan 
över hela Finland.

Skolslöjd tränar  
entreprenöriella förmågor
text åse karlén  bild hanna andersson

Janne Elos doktorsavhandling har titeln Företagsamhet i skola 
och utbildning – Lärares tankar om förutsättningarna att nå 
målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenör-
skap.

bild: M
ikael W

eckström
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– Med företagsamhet menar jag i första hand 
en persons förhållningssätt till den egna till-
varon: Att vara företagsam i motsats till att vara 
oföretagsam. Det handlar inte om att starta 
företag, utan om att utveckla elevernas initiativ- 
förmåga och kreativitet.

– Företagsamhet definieras bland annat 
som ”förmågan att omsätta idéer i verksam-
het”. Inom den finländska skolslöjden är det 
just det vi gör. Eleverna designar och tillverkar 
olika föremål utifrån egna idéer. Slöjdproces-
sen är alltså till sin karaktär en företagsam och 
entreprenöriell process, säger Elo.

undervisningsämnet ”slöjd” består i den 
finländska grundskolan av teknisk slöjd och 
textilslöjd. I den tekniska slöjden ingår trä- 
och metallslöjd, men också mekanik, motor-
lära och elektronik. Alltså ämnen som i Sverige 
sorteras in under ”teknik”.

– Teknologi har länge haft en stark ställning 
i den finländska skolan. Överlag eftersträvas 
ett process- och lärandefokus, snarare än ett 
produktfokus.

Janne Elo ville i sin avhandling undersöka 
hur det ligger till med företagsamheten i sko-
lan, även utanför slöjdtimmarna. Han frå-
gade därför lärarna om hur de upplevde sina 
förutsättningar att nå målen som formuleras 
i temaområdet ”Deltagande, demokrati och 
entreprenörskap”.

Svaren kan grovt delas in i tre teman: 
Fokus/stöd, Handlingsutrymme och Ända-
målsenliga arbetssätt. Överlag var lärarna 
positiva, men skolans traditionella ämnes-
fokus ansågs vara ett hinder.

– i ett utbildningssystem som struktu-
rellt är baserat på ämnesindelning är det upp 
till läraren att fokusera, eller inte fokusera, på 
ämnesövergripande målsättningar. Lärarna 
såg sig själva som den största påverkande 
faktorn för att få upp företagsamhet på agen-
dan. Deras pedagogiska grundsyn är central.

Men i praktiken är det inte alltid så lätt 
att lyfta fram ämnesöverskridande teman. 
Ämnesmålsättningar är inbyggda i struktu-
ren och traditionen. De ligger till grund för 
planering, styrdokument, schemaläggning, 
lärartjänster, utvärdering, föräldrars förvänt-
ningar och läromedel.

– Ett skifte till ett större fokus på företag-
samhet kräver strukturellt, kollegialt och 
kontextuellt stöd. Omgivningen och när-
samhället är viktiga, liksom den pedagogiska 
biten. Lärarna ansåg att målen som är kopp-
lade till företagsamhet är viktiga och centrala, 
men samtidigt diffusa och svåra att knyta till 
en specifik pedagogisk praktik, säger Janne 
Elo.

I intervjuerna uttryckte lärarna att dagens 
skola inte medger det handlingsutrymme 

Tillväxtstudier missar utlandsfödda
Det finns en hel del forskning om tillväxt i 
företag. Det finns även en ansenlig forsknings-
massa om utlandsföddas entreprenörskap. Men 
få har kombinerat de här två områdena, menar 
Craig Mitchell, Lunds universitet.

företag som drivs av invandrare har ofta 
reducerats till överlevnadsföretag med etnisk 
inriktning. Numera uppmärksammas entre-
prenörer med utländsk bakgrund allt oftare i 
medierna. De kommer från alla möjliga bran-
scher, och många av dem växer.

Samtidigt möter utlandsfödda entreprenö-
rer andra strukturella svårigheter än företagare 
med helsvensk bakgrund. Som till exempel 
diskriminering och rasism. Det gäller både 
småskaliga enmansföretag och storsatsande 

tillväxtföretag. 
U t l a n d s f ö d -
das företagande 
täcks därför inte 
in i den ”vanliga” 
tillväxtforskning-
en på ett bra sätt.

Craig Mitchell 
m e n a r  a t t  e n 
rättvis  bi ld  av 
tillväxten i den 
här företagsgrup-

pen endast kan fås genom ett giftermål mellan 
forskningsfälten ”tillväxt” och ”utlandsföddas 
entreprenörskap”. 

En sådan kombinerad forskningsagenda 
kan exempelvis handla om hur även växande, 

och utåt sett framgångsrika, företag utsätts för 
diskriminering och rasism. Om hur etnicitet 
kan bli en resurs och en konkurrensfördel. Om 
hur utlandsaktiviteter kan vara ett sätt för de 
här företagen att växa. Och om hur relationen 
mellan ”etniskt kapital” och ”icke-etniskt kapi-
tal” ser ut, i kombination med om man riktar 
sig mot en etnisk marknad eller den vanliga 
mainstreammarknaden. 

Resultaten publiceras i licentiatuppsatsen 
Immigrant Entrepreneurship and Firm Growth. 
Building an Integrated Approach to Understand 
Firm Growth in Immigrant Owned Firms. [jg]

kontakta craig.mitchell@fek.lu.se

som en mer företagsam utbildning kräver. 
Resurserna räcker inte till, helt enkelt.

– De förknippade företagsamhet med arbets-
sätt som kräver lite mer ”svängrum”. De upp-
levde också att det saknades tid för pedagogisk 
utveckling.

– Med ett ökat fokus på företagsamhet, i 
kombination med ökat handlingsutrymme, 
skulle man kunna tillämpa annorlunda arbets-
sätt. Lärarna nämnde till exempel ökad elev-
aktivitet, mer elevinflytande och bättre sam-
verkan med närsamhället.

lärarnas svar visar på en positiv syn på 
entreprenörskap i skolan, och på en potential 
till utveckling. Inte minst då det visade sig att 
en fjärdedel av de intervjuade personerna inte 
ens kände till det ämnesöverskridande tema-
området i läroplanen – förrän Janne Elo tog 
kontakt med dem.

– Lärare har förstås ett individuellt ansvar 
att reflektera över sitt undervisningsfokus, 
utveckla den egna kompetensen och se till att 
elevernas personliga utveckling blir en lika vik-
tig målsättning som ämnesmålsättningarna. 
Resultaten i min avhandling kan kanske hjälpa 
praktiker att få upp ögonen för de faktorer som 
stödjer och motverkar företagsamhet i utbild-
ningen, säger Elo.

kontakta jelo@abo.fi

Craig Mitchell

bild: Christian A
ndersson
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duncan levinsohn har skotskt ursprung, 
men är uppvuxen i Colombia och har bott sju 
år i Moçambique – innan han kom till Sverige 
2001. Han har själv en bakgrund inom socialt 
entreprenörskap.

– Jag är en av många som känner att det är 
just företagande som är vägen ut ur fattigdom 
för utvecklingsländer, säger han.

Entreprenörerna i hans studie har alla del-
tagit i en kort, intensiv accelerator. Den är åtta 
veckor lång, hålls i Stockholm och kan jämföras 
med ett slags snabbspolat inkubatorprogram, 
med en blandning av undervisning, mentor-
skap och nätverkande.

Duncan Levinsohn har följt tre upplagor av 
acceleratorn med 7–8 personer i varje grupp. 
De var alla sociala entreprenörer med fokus 
på utvecklingsländer. Många i grupperna kom 
från Afrika, men det fanns också deltagare 
från Skandinavien, Östeuropa, Sydasien och  
Mellanöstern. 

Med hjälp av bland annat en etnografisk 
metod har Levinsohn undersökt hur de sociala 
entreprenörerna lär sig under acceleratortiden. 
Vad måste finnas på plats för att lärandet ska 
ta fart?

– Jag hade en föreställning om att det vik-
tigaste i entreprenörernas lärande var hur 
programmet var utformat. I stället visar mina 
resultat att lärandet är något gruppen skapar 
tillsammans. Deltagarna i acceleratorn har stor 
möjlighet att påverka, och programmet sam-
skapas av alla som medverkar. Ingen entrepre-
nör är en ö, helt enkelt.

– Men det har varit väldigt tuffa lärproces-
ser för alla, även för de som leder programmet, 
säger Levinsohn.

På vägen har arrangörerna lärt sig att det är 
viktigt att deltagarna har kommit ungefär lika 
långt i sina utvecklingsprocesser. Däremot spe-
lar det inte så stor roll om de kommer från olika 
branscher – det stimulerade tvärtom lärandet.

– Det gäller att inte ha en övertro till att man 
kan skapa ett väldesignat program från början, 
utan inse hur viktigt det är att se till att del-
tagarna fungerar som grupp. Mycket handlar 
om vad som händer innan acceleratorn ens 
har startat.

redan när entreprenörerna söker sig 
till kursen gäller det att försöka välja deltagare 
som kan ge en bra gruppdynamik. Men det är 
svårt att veta hur det kommer bli i förväg. När 
deltagarna vill lära sig något speciellt får pro-
grammet anpassa sig efter det. 

– Man börjar med något konkret som man 
vill lära ut, men sedan kanske man lägger in ett 
pass som man inte hade med från början och 
plockar bort något annat. Ju längre accelera-
torn pågår, desto mer förändras den.

När acceleratorn väl är igång händer två vik-
tiga saker. Man bryter den isolering som många 
sociala entreprenörer känner, och de kommer 

Sociala entreprenörer 
lär av varandra

Sociala entreprenörer existerar någonstans mellan välgörenhet och vinst-
drivande näringsliv. De kan känna sig lite som små öar omgivna av okända 

vatten. Men vi människor är inte autonoma. Vi behöver varandra på alla möj-
liga sätt, nya företagare är inget undantag. Duncan Levinsohn har följt ett 

svenskt acceleratorprogram för sociala entreprenörer.

text hanna andersson  bild patrik svedberg

Kommentera 

arti
klarn

a på 

www.esbri.
se



e n t r é  3  •  2015  |  15www.esbri.se

Duncan Levinsohn har lagt fram sin avhandling No Entrepreneur is 
an Island: An Exploration of Social Entrepreneurial Learning in Acce-
lerators vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

läxor.” Med den inställningen skapas lydiga 
elever, snarare än individer som tar initiativ.

Det kan också bli en del kulturkrockar efter-
som deltagarna kommer från så pass olika 
bakgrund. Några har gått flera år på universitet 
medan andra bara har gått sex år i grundsko-
lan. Synen på kvinnor gjorde till exempel att 
flera deltagare förvånat konstaterade att: ”Det 
var ett riktigt bra program – trots att det leddes 
av kvinnor.”

duncan levinsohns tips till den som ska 
jobba med acceleratorer är att tänka på grup-
pens dynamik. Inte bara i början utan genom 
hela programmet. 

– Det behövs medvetna insatser genom hela 
processen, som tvingar folk att samarbeta.

Han efterlyser också ett bättre ekosystem 
för socialt entreprenörskap som kan ta vid när 
acceleratortiden är över.

– Här är ett gäng individer som ska lära sig 
att bli bättre sociala företagare. De påverkar 
varandras lärande till det bättre eller till det 
sämre. De är visserligen ensamma, men i en 
accelerator får de möjlighet att mötas och bidra 
till varandras utveckling. 

– Många av entreprenörerna som har gått 
igenom programmet känner sig på hugget och 
vill sätta igång, men sedan finns det ingen som 
vill investera i deras idéer. Det är ju frustreran-
de både för dem som har skapat acceleratorn, 
och för entreprenörerna själva. Tillsammans är 
gruppen starkare, men pengar behövs också, 
säger Duncan Levinsohn.

kontakta duncan.levinsohn@ju.se

Bättre sent än aldrig
Allt fler startar företag på ålderns höst. En 
del gör det som ett karriärval, andra som en 
del av sin pensionsplanering. Hannu Tervo har 
studerat finländska nyföretagare i åldern 55–74 
och kommer fram till att en stor del av ”pensio-
prenörerna” har drivit företag tidigare i livet. 
Men det finns även de som gör sitt första före-
tagsförsök som äldre. Att ha en entreprenör 
som livspartner ökar chansen att starta företag 
senare i livet. Det gör även en hög inkomst. 
Bland de äldre förstagångsstartarna dominerar 
högutbildade. De flesta vaneentreprenörer bor 
i städer och är män. Läs mer om Tervos forsk-
ning i artikeln Starting a new business later in 
life (Journal of Small Business & Entrepreneur-
ship, nr 2, vol 27, 2014). [jg]

kontakta hannu.t.tervo@jyu.fi

Värderingar driver  
digital förändring
Digitaliseringskommissionens slutbetänkande 
kommer i december. Till dess kan vi botanisera 
i texter om den digitala ekonomin i Om Sverige 
i framtiden – en antologi om digitaliseringens 
möjligheter. Ekonomhistorikern Bi Puranen skri-
ver om hur den senaste tidens digitala utveck-
ling har påverkat människors värderingar. 
Samtidigt är våra värderingar starka drivkrafter 
till förändring, kreativitet och innovation – inte 
minst inom informationsteknologin. Tolerans, 
ansvarstagande, självständighet och uppfin-
ningsrikedom är värderingar som hamnar högt 
upp på önskelistan i Sverige. Det avspeglas i 
vårt utbildningssystem, och är en viktig anled-
ning till att vi hamnar högt i alla innovations- 
och kreativitetsmätningar, menar Puranen. [jg]

Ladda ner på digitaliseringskommissionen.se

ifrån vardagsstressen. I acceleratorn skapas en 
plats, både fysiskt och psykiskt. Alla ges tid att 
reflektera tillsammans.

– Deltagarna får nya intryck och möter nya 
människor. De träffar andra sociala entrepre-
nörer med mer erfarenhet, som ifrågasätter 
och ger förslag. 

– Deltagare från bland annat Nigeria, Kenya 
och Uganda tyckte inte att de höll på med vare 
sig bistånd eller företagande, utan något mitt-
emellan. De kände sig ensamma i sin verksam-
het.

en stor del av deltagarna från Afrika gjorde 
en resa mot att fokusera mindre på ren väl-
görenhet och mer på att bli ett slags hybrid-
organisationer. I acceleratorn kom de till insikt 
om att de skulle kunna hitta en affärsmodell 
som är hållbar i längden. Kanske kunde de 
skapa en produkt eller tjänst som genererar 
pengar, så att de kan fortsätta hjälpa?

En av afrikanerna i acceleratorn ville starta 
upp kliniker i containers. Mannens tidigare 
sätt att jobba gick ut på att skriva projekt-
beskrivningar och söka pengar. Nu försökte 
han i stället identifiera en kund som kunde 
betala för tjänsten, som fn eller en humanitär 
organisation.

– Det gäller att hitta en synergi där man kan 
skapa en social och en ekonomisk vinst samti-
digt, konstaterar Duncan Levinsohn.

– Många sociala entreprenörer sa att det var 
fantastiskt värdefullt att få identifiera vad de 
faktiskt bidrar med. Det förvånade mig, speci-
ellt med tanke på att många kom från bistånds-
världen. Men det var tydligt att det långsiktiga 
tänket hade saknats.

Precis som i alla grupper uppstår problem 
som måste lösas under programmets gång. En 
del kom till exempel dit utan något egentligt 
intresse att lära sig. De var bara ute efter de 
finansiärer som deltagarna får möjlighet att 
träffa i slutet av programmet.

– Deltagarnas attityd påverkar deras lärande, 
liksom hela gruppens dynamik. Smågrupper 
bildas snabbt och människor dras till andra 
deltagare från samma land eller liknande 
omständigheter som en själv. Det hindrar 
lärandet från resten av gruppen.

Ett annat problem är att en del faller in ett 
slags undergiven elevmentalitet.

– En del deltagare får omedvetet för sig att 
de går in i en formell miljö där det är läraren 
som bestämmer: ”De uppgifter jag får är mina 
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– Jag är vad jag gör och forskar för att begri-
pa hur saker och ting hänger ihop, för att få 
insikter…

– Och, det kanske låter högtravande, men 
jag vill göra samhällsnytta.

Som föreståndare på cbi har hon utrymme 
för båda delarna. cbi  forskar tillsammans 
med företagen. Det resulterar i handlingsbar 
kunskap, som ofta har ett direkt genomslag i 
företagens arbetssätt. 

– Slarvigt formulerat kan man säga att vi 
ägnar oss åt en variant av tredje uppgiften. 

Någon patentlösning för hur etablerade 
företag blir innovativa finns inte. Ofta har de 
fullt upp med sin ordinarie verksamhet. Att 
bygga innovationsmuskler, som Sofia Börjes-

jobbade som skribent. Mitt emellan, varken 
kärnfull notis eller tillräckligt långt för att man 
ska kunna breda ut sig, säger Sofia Börjesson.

Hon har haft många strängar på sin lyra, 
varav en som frilansande kulturskribent på 
Göteborgs-Posten och Feministisk Tidskrift. 
Hon skrev recensioner och reflektioner från 
samtiden eller universitetet, men var inte till-
räckligt bildad för att göra det till en karriär, 
enligt henne själv.

Hon har rätt, fem tusen tecken känns kort. 
Med närmare 20 år på olika chefstjänster på 
Chalmers har Sofia Börjesson gott om tankar 
att dela med sig av: Om arbetsklimat, jäm-
ställdhet och dess konsekvenser för forsk-
ningen. 

Hon kallar sig själv för ofrivillig karriärist. Pro-
fessor Sofia Börjesson är föreståndare för CBI, 
ett nytänkande forskningscentrum med fokus 
på nytta. Här är samarbetsforskning, trans-
parens och ett lärande akademikerskap lika 
viktigt som enskilda prestationer. 

sofia börjesson är professor i teknikens 
ekonomi och organisation och centrumföre-
ståndare för Center for Business Innovation 
(cbi) vid Chalmers. Intervjun klämmer hon in 
under en lunchpaus i samband med ett hel-
dagsmöte på Vinnova i Stockholm. 

– Personligt, men inte privat, okej? Hur 
mycket utrymme har du? Fem tusen tecken? 
Jag tyckte att det var en svår textlängd när jag 

porträttet | Sofia Börjesson

sofia börjesson, multibegåvad maskiningenjör som bygger innovationsmuskler:

»Jag är vad jag gör«

Sofia Börjesson

text anna-karin florén  bild oscar mattsson
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mer om sofia

Namn Sofia Börjesson

Bakgrund Efter avslutad grundutbildning till maskin-
ingenjör doktorerade hon, 1997, i arbetsvetenskap med 
avhandlingen An Analysis of two Approaches to Impro-
vement in the Engineering Industry. Comments on FMS 
and ABC/ABM. Centrumföreståndare för Center for 
Business Innovation (CBI) vid Chalmers sedan starten 
2007. Hon utsågs till professor i technology mana-
gement med inriktning mot innovation på samma 
lärosäte 2012. Ledamot av Kungliga Ingenjörsveten-
skapsakademin (Iva). Tidigare senior forskare inom 
forskningsprogrammet Fenix. 

Aktuell Arbetar med ett inspel till regeringens forsk-
ningsproposition 2016. Även aktiv på ett antal arenor 
för att föra ut kunskap om innovation och förnyelse, 
bland annat genom deltagande i ett nytt projekt om 
innovations- och förnyelseförmåga i sjukvårdsorgani-
sationer och om innovation i offentlig sektor.

mer av sofia

Innovation, så enkelt så svårt. I Mats Ögren Wanger 
(redaktör): Position Sverige. Ekerlids Förlag, 2014.

The challenges of innovation capability building: lear-
ning from longitudinal studies of innovation efforts at 
Renault and Volvo Cars. I Journal of Engineering Tech-
nology and Management, nr 1, vol 31, 2014 (tillsam-
mans med Maria Elmquist och Sophie Hooge).

Organizational climate and capabilities for innovation: 
A study of nine forest-based Nordic manufacturing 
firms. I Scandinavian Journal of Forest Research, nr 5, 
vol 26, 2011 (tillsammans med Joakim Björkdahl).

The Gendered Machine: Concept Car Development at 
Volvo Car Corporation. I Gender, Work & Organization, 
nr 6, vol 12, 2005 (tillsammans med Alexander Styhre 
och Maria Backman).

son säger, är ett långsiktigt, systematiskt arbete 
som rör kunskap, kultur och arbetssätt. Och 
modigt ledarskap på högsta nivå. 

– Företag försöker ofta bättra på sin inno-
vationsförmåga genom att ta fram en portfölj 
med projekt och idéer som ligger utanför ordi-
narie affär. Men det räcker inte. Innovativiteten 
måste finnas i hela kedjan, från idé till kom-
mersialisering, säger Börjesson.

hennes senaste forskningsspår, som 
föranleder dagens Vinnovabesök, heter Center 
for Healthcare Improvement (chi). Det utgörs 
av ett lärandenätverk som ska stimulera och 
utveckla kunskap om innovations- och för-
nyelsearbete i vården. cbi kommer att arbeta 
med nio vårdverksamheter som vill utveckla 
sitt erbjudande till patienterna på ett innova-
tivt sätt. 

Karriären på Chalmers var knappast plane-
rad. Sofia Börjesson hade bestämt sig för att 
aldrig mer skriva en rad efter avhandlingen, 
som handlade om hur arbetsorganisationen 
kan utvecklas inom verkstadsindustrin. 

– Jag hade prestationsångest. Det var en kon-
sekvens av universitetets kunskapshierarki, där 
det enda som räknades var hur ”hjärnsmart” 
man är, i kombination med min egen bristande 
självtillit.

Intresset för matematik fick henne att läsa 
till maskiningenjör och göra praktik med 
femskift i en ”riktigt tuff verkstad”. Hon valde 
Chalmers framför Gymnastik- och idrotts- 
högskolan, där hon också kom in. 

– Jag insåg att idrotten var mer av ett fritids-
intresse, om än livslångt.

under uppväxten på Näset, en villaförort 
till Göteborg, tävlade Sofia Börjesson först i 
konståkning, sedan i badminton. Hon spelade 
fotboll och basket. Men tävlandet och pressen 
tog död på glädjen. Som Chalmersstudent blev 
hon gympaledare, och tidtagaruret förpassades 
för evigt till hyllan.

– Jag springer sedan 30 år tillbaka, varje dag 
om tiden räcker till. Men nu är löpningen mer 
en form av meditation, aldrig prestation. 

Eftersom hon trivdes i forskarmiljön fort-
satte hon som konsult inom akademin under 
några år efter disputationen 1997. Hennes 
första forskningsprojekt handlade om arbets-
villkor i produktionsmiljöer. 

– Jag hade en lite naiv iver att försöka för-
bättra maskinoperatörernas arbetsvillkor. Men 
vem såg till att det blev någon skillnad i prakti-
ken? Jag kände mig frustrerad över att det inte 
blev någon förändring.

Så när hon blev erbjuden att vara med i det 
då nystartade forskningsprogrammet Fenix, 

tackade hon ja. Fenix skulle samarbeta med 
industrin och göra managementforskningen 
mer relevant. 

– Fenix speglade en kulturutveckling. Arbetet 
byggde inte på individuell prestation utan var 
kopplat till ett ”vi”. Det var samarbetsinriktat 
och prestigelöst. Mycket av detta har vi försökt 
ta tillvara i cbi. Utan Fenix hade jag nog inte 
varit kvar i akademin, säger hon.

Börjesson pekar på två motsägelsefulla tren-
der inom universitetsvärlden: Kravet på ökad 
nytta, och det ökade kravet på publicering. 
Universiteten rankas utifrån antal publice-
ringar, vilket påverkar tilldelningen av medel. 
Bland forskare leder det till en hets efter att bli 
publicerad i högt rankade tidskrifter. 

– I den meningen är det möjligen mer tids-
effektivt att jobba med enkäter som ger fina 
statistiska analyser. Att arbeta tillsammans 
med företag är mer tidskrävande, men ger för-
djupad kunskap. 

sofia börjesson tror att värdeskapandet 
i hög grad kan ske genom hur man forskar – 
samarbetsforskning. Men det talas mer sällan 
om vilket genomslag forskningen har i prak-
tiken.

cbi :s arbete bygger på att forskarna kan 
växla mellan perspektiven. Ny kunskap å ena 
sidan, och värdeskapande för dem man arbetar 
med – nyttogörandet – å den andra. Att hålla 
balansen kan kännas som en utmaning, tycker 
Sofia Börjesson.

Hon önskar att cbi:s arbetssätt ger ringar 
på vattnet. Men universiteten har en lång och 
konservativ historia med maktstrukturer som 
sitter i väggarna, liksom bristen på jämställd-
het. 

– Färre kvinnor befordras inom akademin, 
och mäns och kvinnors beteenden värderas 
olika. När kvinnor skriver tillsammans upp-
fattas det som ett uttryck för osjälvständighet. 
När män gör samma sak är det ett uttryck för 
nätverkande.

Det framgick av rapporten Jämställdhets-
observationer i ett urval av Vetenskapsrådets 
beredningsgrupper 2012 (Vetenskapsrådet, 
2013), vars resultat har kallats hårresande. 

– Det behövs ett lärande akademiskt ledar-
skap och transparens för att skapa bra miljöer. 
Jag läser en hel del psykologi på fritiden. Det 
är viktigt att förstå hur människor fungerar. I 
arbetslivet är förtroende, ärlighet och själv-
medvetenhet betydelsefullt för en positiv 
gruppdynamik. Men att blotta strupen är inte 
så lätt inom akademin, säger Sofia Börjesson.

kontakta sofia.borjesson@chalmers.se



18  |  e n t r é  3  •  2015 www.esbri.se

Lyssna på kunden

Kunder sitter inne med kunskap som är 
hårdvaluta för företagen. Ny teknik under-
lättar kommunikationen, och kan leda till 
mer innovation. Men den för också med sig 
utmaningar.

natalia ryzhkova har lagt fram dok-
torsavhandlingen Web-Enabled Custo-
mer Involvement in Innovation Activities  
– A Firm’s Perspective vid Blekinge tekniska 
högskola. Den är en sammanläggning av 
fyra artiklar och kombinerar kvalitativa med 
kvantitativa metoder. Empirin hämtas från 
företag i olika storlekar och branscher, med 
fokus på kunskapsintensiva gaseller.

Ryzhkova konstaterar att med hjälp av 
webbaserade verktyg kan företag få sina 

kunder att spåna på nya idéer, dela med sig 
av sina erfarenheter, testa och designa nya 
produkter. I dag har de flesta större företag 
hoppat på sociala medier-tåget, men långt 
ifrån alla utnyttjar möjligheterna till fullo.

Många använder webbaserade verktyg för 
traditionell marknadsföring och marknads-
undersökningar. Kunderna får tycka till om 
tidiga eller färdiga innovationer, men inter-
aktiva och djupa relationer söks i regel inte. I 
studien är det bara ett fåtal stora företag som 
lyckas involvera kunder i alla olika stadier av 
innovationsprocessen.

Natalia Ryzhkova visar i sin avhandling att 
företag som använder webbaserade metoder 
kan öka sina möjligheter till tjänsteinnova-
tion. Men det krävs att organisationen kan ta 

till sig, och välja bland, idéerna. Med andra 
ord: Företaget måste ha en viss absorptions-
förmåga.

Hon pekar på tre viktiga kompetens-
områden som bör finnas inom företaget 
om webbsatsningarna ska ge önskat resul-
tat. För det första måste företaget ha förmå-
gan att hitta och engagera sina användare 
så att de vill bidra. För det andra krävs juri-
disk kompetens så att företaget får rätt att 
använda informationen. Och för det tredje 
måste det lyckas integrera de nya idéerna på 
rätt plats i organisationen. [åk]

kontakta natalia.ryzhkova@bth.se

Med skapelsen i centrum
Processuella studier sätter rörelse, förändring och flyt i första rummet. Att 
ha ett processperspektiv innebär att betrakta världen som en otålig plats 
där händelser hakar i varandra, skapas och avvecklas – utan slut. Perfekt 
för entreprenörskapsforskning, konstaterar Daniel Hjorth, Robin Holt och 
Chris Steyaert. De är redaktörer för ett specialnummer av tidskriften Inter-
national Small Business Journal (nr 6, vol 33, 2015) och introducerar ämnet 
i artikeln Entrepreneurship and process studies. Forskarna vill se mer 
entreprenöriella entreprenörskapsstudier och menar att processperspek-
tivet kopplar samman forskningsfälten organisation och entreprenörskap. 
Entreprenörskap introducerar nyheter i vardagen, och föder därmed nya 
organisationer. Skapandet sätts i centrum – där det bör vara. [åk]

kontakta dh.mpp@cbs.dk

Grundare med kall
Mikrofinansiering är en global tillväxtbransch. Under de senaste tio  
åren har den växt med nästan 45 procent per år. Världsstjärnor som 
nobelpristagaren Mohammad Yunus har gett branschen uppmärk- 
samhet, tillsammans med ett antal mindre smickrande skandaler.  
Många mikrofinansieringsinitiativ är startade av sociala entreprenörer, 
som Yunus. Trond Randøy, Øystein Strøm och Roy Mersland visar att de 
initiativ som fortsätter ledas av sina grundare är överlägsna. De har ett 
större socialt genomslag, bättre finansiell situation och lägre kostnader, 
jämfört med initiativ som leds av en extern vd. Forskarna förklarar det 
bland annat med att de sociala entreprenörerna drivs av ett kall. 
Läs mer i artikeln The Impact of Entrepreneur-CEOs in Microfinance 
Institutions: A Global Survey (Entrepreneurship Theory and Practice, 
nr 4, vol 39, 2015). [jg]

kontakta trond.randoy@uia.no

»Kalla mig naiv, 
men jag tror 

på forskning«

Emil V Nilsson, Biotopia, 
är kritisk till vetenskapliga 
tidskrifters betalspärrar.
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Migranter stärker svensk handel
Migranter som kommer till Sverige bidrar till vår internationalisering. Med kunskap 
om både sitt gamla och nya hemland kan de påverka exempelvis handel, produk-
tion och investeringar i positiv riktning. Men migrationens roll för internationalise-
ring är inte tillräckligt tydlig i den samhällsekonomiska debatten, och det finns en 
risk att den underskattas. Handelspolitiken bör bli bättre på att ta tillvara migra-
tionens potential. Det anser Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk. 
I rapporten Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt 
(Delmi, 2015:4) sammanfattar de befintlig forskning på området. [åk]

Ladda ner rapporten på www.delmi.se

Svårt mäta  
egna innovationen
Genom att anlita ett företag för att 
genomföra en ”innovationsaudit”, 
en slags mätning av innovationsför-
mågan, kan en organisation få nya 
uppslag och ökad innovationskraft. 
Men en innovations-
audit involverar 
också den egna per-
sonalen. De bidrar 
med självskatt-
ningar och föränd-
ringsplanering och 
kan därför betraktas 
som interna gran-
skare. Det skriver Helena Karlsson i sin  
licentiatuppsats Innovation Auditing the  
Audit & the Auditor (from the perspective of the  
internal auditor) som har lagts fram vid Mälar-
dalens högskola. Karlsson fokuserar på interna 
granskares förmågor, och hur de påverkar mät-
ningen och slutresultatet. Hon har studerat två 
mindre företag och finner att det inte alltid är 
så lätt för personalen att genomföra de audit-
uppgifter som krävs. [åk]

kontakta helena.karlsson@mdh.se

En blandning av mjukt och hårt
I The Seven Sins of Innovation. A Strategic Model for Entrepreneurship (Palgrave 
Macmillan, 2014) strävar Dave Richards efter att hitta de psykologiska faktorerna 
bakom ett lyckat entreprenörskap. Han skriver bland annat utifrån sina egna  
erfarenheter från företag som 3M, Nortel Networks och Oracle. Framgångs- 
knepet, menar Richards, är att hitta den rätta kombinationen av ”mjukt”  
(psykologi och kultur) och ”hårt” (strategi och nyckeltal). Enkelt? Kanske,  
men det gäller att undvika de sju dödssynderna som står i vägen för framgång  
– som till exempel Meningslöst mål, Nedsatt syn och Apatiskt missförstånd. [jg]

Sverige behåller tredjeplatsen på World 
Intellectual Property Organisations 

globala innovationsindex. Bara Schweiz 
och Storbritannien slår oss.

Källa: www.wipo.int
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esbrinytt

»Framestorming 
före brainstorming«

– Fantasi handlar om att föreställa sig något som ännu inte existerar. Det gör vi hela tiden, till exempel när vi tänker ut vad vi ska äta till middag, sa professor Tina Seelig. Hennes Estradföreläsning 
From Inspiration to Implementation – How to bring your ideas to life kan ses i repris på www.esbri.se/webb-tv

Tina Seelig vill att fler idéer ska lämna folks 
huvuden, och förflytta sig ut i världen. Med 
en bakgrund inom neurovetenskap, och en 
professorstjänst på Stanford University, har 
hon god insikt i vad som krävs. 7 september 
besökte hon Stockholm och delade med sig av 
sina bästa tips.

tina seelig hade ett fullt schema under sitt 
Stockholmsbesök. På förmiddagen var hon på 
Kungliga slottet och ledde en praktisk work-
shop tillsammans med sin svenska Stanford-
kollega Erik Olesund. På eftermiddagen höll 
hon en öppen Estradföreläsning och passade 
samtidigt på att slå publikrekord: Hela 249 per-
soner deltog.

Temat för de båda aktiviteterna var idéns 
väg till färdig produkt eller tjänst. Hur föds 
idéer? Hur vet man vad man ska satsa på? Och 
hur når man sitt mål?

i workshopen deltog Kronprinsessparet, 
medarbetare vid Esbri, Tillväxtverket och Vin-
nova, samt ett 30-tal svenska entreprenörer. 
De sistnämnda är verksamma inom olika 
branscher och befinner sig i olika faser av sitt 
företagande.

– Jag hatar sådana här namnskyltar som man 
får på konferenser, slog Tina Seelig fast inled-
ningsvis. Jag ser inte vad det står, och jag får 
ingen vägledning i hur jag ska uttala personens 
namn.

– Namnskyltar är verkligen mogna för inno-
vation, eller hur?

Under workshopen fick deltagarna jobba 
med konceptet ”namnskylt” som ju egentligen 
är något större: En slags introduktion till vem 
man är. Hur bör en sådan utformas? Att det ska 
vara en liten skylt med namn på är inte givet…

tina seelig och  Erik Olesund lyfte fram 
förarbetets betydelse. ”Framestorming” före 
brainstorming, och gärna ”pretotyping” före 
prototyping.

– Framestorming handlar om att ta reda på 
hur kundens behov ser ut. När man jobbar 
med användarcentrerad design intervjuar man 
en person i ett par timmar, sa Olesund.

– Först när man har lyckats ringa in proble-
met är det dags att börja komma med lösning-
ar. Det gäller att kära ner sig i problemet, inte i 
en viss lösning, sa Seelig.

Brainstorming är en känd metod för att 
generera många fräscha idéer, men det är svå-

rare än vad många tror. Tina Seelig liknade det 
vid schack: Många vet hur man ställer i ordning 
brädet, och de vet också hur pjäserna får röra 
sig. Men få blir riktiga schackmästare.

– Brainstorming är en färdighet som kan 
utvecklas. Den första regeln är: Kritisera inte. 
Även de galnaste idéerna kan ha potential, så 
det är viktigt att inte förkasta något direkt, sa 
Tina Seelig.

hon föreslog att alla, varje dag, skulle ägna 
en stund åt ett vardagsföremål hemma. Genom 
att fundera över varför man använder före-
målet, och sluta ta det för givet, kan många 
nya idéer födas.

– Jag brukar be mina studenter om 100 olika 
lösningsförslag till ett problem. De tror först att 
jag skojar, eller att jag har skrivit fel och egent-
ligen menade 10. Men det finns en stor poäng i 
att de ska komma på så många olika idéer. Idé-
erna kommer nämligen i vågor, och de första 
är alltid väldigt grundläggande. Men ju längre 
studenterna funderar, desto mer intressanta 
blir idéerna. 

kontakta tseelig@stanford.edu

text åse karlén  bilder johanna hanno
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– Experiment är en viktig del av den kreativa pro-
cessen. Man måste resa sig ur sin bekväma fåtölj 
och faktiskt göra något, sa Tina Seelig.

Även de 249 Estraddeltagarna fick workshoppa lite. Tina Seelig bad dem att 
jobba i par och försöka komma på de absolut sämsta affärsidéerna för en 
restaurang respektive en semester med barn. Oftast vill man ju hitta den 
bästa idén, men genom att vända på det kan man hitta nya vägar och uppslag, 
menade Seelig.

Begreppet ”pretotyp” används en del på Stan-
ford. Med det menas en superenkel, lågteknolo-
gisk prototyp som kommunicerar idén, kan visas 
för en tänkt kund, och därmed generera värdefull 
information. Martin Källström, vd Narrative, 
demonstrerar.

För att illustrera hur man kan skapa ett kreativt klimat i en 
grupp fick deltagarna först ställa sig med armarna i kors och 
säga ”nej” till alla nya idéer som presenterades. Sedan fick de 
instruktioner om att i stället säga ”ja” till idéerna, och dessutom 
bygga på dem med egna förslag. Skillnaden var markant.

Workshopdeltagarna fick tillverka snabba prototyper av piprensare, gem, färgad kartong och 
andra enkla material. Sedan fick de pitcha sina idéer.

Kronprinsessparet inspirerades av Tina Seelig när de besökte Stanford University i våras. De deltog i workshopen som genomfördes i Bernadottebiblioteket på Stockholms slott.

Mer information och bilder 
finns på www.esbri.se,  

esbribloggen.blogspot.se  
och på Esbris Flickrsida.
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 åsa lindholm dahlstrand har 
utnämnts till vice föreståndare vid Circle. 
Hon delar tjänsten med jerker moodys-
son, som nyligen utsågs till professor 
tillsammans med kollegan lars coenen. 
Circle har också anställt tre nya doktoran-
der: johan miörner, palina sauchan-
ka och yana borissenko.

 christian jansson, Högskolan i 
Skövde, leder ett projekt som fokuserar på 
varför vissa företag börjar växa efter en tids 
stagnation. Det har tilldelats 500 000 kro-
nor från Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

 Entreprenörskapsforum har nyligen 
anställt nationalekonomen pardis naba-
vi. Hon disputerade vid kth tidigare i år 
(se Entré nr 2-2015). emma lappi och joa-
kim skoog är nya doktorander vid samma 
organisation.

 karl wennberg blir ny föreståndare 
för sses kompetenscentrum vid Handels-
högskolan i Stockholm. Han efterträder 
carin holmquist som går i pension i år.

 Varje år belönas den bästa artikeln i 
tidskriften Papers in Regional Science med 
Martin Beckmann Award. 2014 års bästa 
artikel är skriven av de tre professorerna 
martin andersson, Lunds universitet, 
samt johan klaesson och johan p 
larsson, Internationella handelshög-
skolan i Jönköping. De tog emot priset vid 
den årliga ersa-konferensen i augusti 2015.

 Handelsbanken har delat ut 2 000 000 
kronor i forskningsmedel till ett nytt pro-
gram vid Sten K Johnson Centre for Entre-
preneurship, Lunds universitet: New Ven-
ture Teams and the Entrepreneurial Process 
som leds av frédéric delmar.

 hanna astner, doktorand i entrepre-
nörskap och varumärkesprocesser vid 
Sveriges lantbruksuniversitet, har tilldelats 
Best Student Paper Award vid konferensen 
iceird.

 Handelshögskolan i Stockholms rektor, 
lars strannegård, har valts in i Ivas 
avdelning för ekonomi.

 En artikel från 2004, Harnessing the 
creative potential among users, har av 
tidskriften Journal of Product Innovation 
utnämnts till en ”innovation classic” och 
dessutom återpublicerats. Författare är 
per kristensson, anders gustafsson 
och trevor archer. De två förstnämnda 
är verksamma vid Centrum för tjänste-
forskning, Karlstads universitet.

Tipsa entre@esbri.se

titel Public Sector Entrepre-
neurship. U.S. Technology and 
Innovation Policy
författare Dennis Patrick 
Leyden & Albert N Link
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-931385-3

Public Sector Entrepreneurship går igenom 
sex olika amerikanska policyinitiativ som 
syftar till att öka innovationsgraden och den 
ekonomiska tillväxten. Det mest kända är 
förmodligen Bayh-Dole Act från 1980. Utöver 
den diskuteras också Stevenson-Wydler Act, 
r&e Tax Credit, Small Business Innovation 
Development Act, National Cooperative 
Research Act och Omnibus Trade and Com-
petitiveness Act. Samtliga introducerades 
under perioder då den ekonomiska och 
politiska osäkerheten var stor. Det är svårt 
att slå fast hur framgångsrika de egentligen 
har varit – man vet ju inte hur det hade sett 
ut utan dessa initiativ. Men Dennis Patrick 
Leyden och Albert Link menar att entrepre-
nöriella policyinitiativ alltid är att föredra 
framför oentreprenöriella. De visar att pri-
vata fou-investeringar ger större utdelning 
efter att en entreprenöriell policy har införts, 
än vad de gjorde innan. [åk]

personnytt boktips

titel Research Handbook  
of Entrepreneurial Exit 
redaktörer Dawn R DeTienne 
& Karl Wennberg
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78254-696-2

”Varför finns det så mycket forskning om 
hur företag skapas och växer, men så lite 
om hur företagandet avslutas?” Kring den 
frågan kretsade Dawn DeTiennes och Karl 
Wennbergs första möte på en konferens. 
Att det har hänt en hel del under de tio år 
som har gått sedan dess syns i Research 
Handbook of Entrepreneurial Exit. Bokens 
kapitel går igenom flera aspekter på ämnet: 
Hur har det sett ut historiskt? Hur påverkar 
genus? Vilka psykologiska hinder finns? Hur 
påverkar ett utträde människorna bakom 
företagen, och vad händer med idéerna när 
ett företag avslutas? Ett av kapitlen, skrivet av 
Per Davidsson och Christina Wicker, handlar 
om de emotionella aspekterna av att avsluta 
sitt företagande i ett tidigt skede. Författarna 
liknar företagandet vid en kärleksaffär och 
diskuterar varför en del entreprenörer håller 
fast vid en företagsidé i det längsta, utan att 
komma framåt. [jg]

Hållbarhet och entreprenörskap kan ses som 
motverkande krafter, men det går förstås också 
bra att kombinera dem. Paula Kyrö är redaktör 
för en ny bok som samlar forskningsbidrag på 
temat ekoprenörskap.

45 forskare från Europa, Afrika, Austra-
lien och Nordamerika bidrar med kapitel till 
Handbook of Entrepreneurship and Sustaina-
ble Development Research. Boken är indelad i 
fyra delar.

Den första delen ger en överblick över tidi-
gare och nuvarande forskning inom fältet. 
Paula Kyrö bidrar själv med ett kapitel. Hon 
diskuterar bland annat entreprenörskap som 
en möjlighet för de båda forskningsfälten 
nationalekonomi och hållbar utveckling att 
fatta varandras händer.

Bokens andra del fokuserar på den starka 
förändringskraft som entreprenörskap inne-
bär. Det kan föda innovationer, social hållbar-
het och demokratiseringsprocesser, menar 
författarna. Kapitlen hämtar empiri från såväl 
utvecklingsländer som mogna välfärdsstater, 
däribland Sverige.

I den tredje delen är entreprenörens moti-
vation den röda tråden. Vad får hen att sträva 
efter hållbar utveckling? Ofta handlar det om 
personliga värderingar, men det kan också 
handla om att leverera det som kunderna 
efterfrågar. Målen kan vara sociala, miljömäs-
siga – eller både och. Forskningen visar också 
att det värde som skapas är både monetärt och 
icke-monetärt.

Del fyra handlar om hur hela branscher 
fungerar, till exempel förnybar energi, clean-
tech, design och jordbruk. Många gånger finns 
det plats både för etablerade företag och ett 
gäng uppstickare.

Boken har getts ut av Edward Elgar och har 
isbn 978-1-84980-823-1. [åk]

Fram för 
ekoprenörerna
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Dags att planera för GEW
I år genomförs Global Entrepreneurship Week (GEW) 16–22 
november. Syftet är att hylla entreprenörskap och innovation 
världen över, bland annat genom att synliggöra alla evene-
mang inom området. Planerar din organisation att arrangera 
en entreprenörskapsaktivitet under november? Registrera 
den kostnadsfritt på www.gew.se. Vill du bli inspirerad? Kolla i 
kalendariet. Förra året genomfördes 25 000 GEW-evenemang 
i 150 länder. I Sverige deltog 22 000 personer i över 300 eve-
nemang. Esbri är svensk värd för GEW sedan 2013. [jg]

Africa Academy of Management
5–10 januari, 2016
Nairobi, Kenya

19th Nordic Conference  
on Small Business Research
19–20 maj, 2016
Riga, Lettland

2016 BCERC
8–11 juni, 2016
Bodö, Norge

ICSB
15–18 juni, 2016
New York, USA

Mer på www.esbri.se

titel Architecting the  
Future Enterprise
författare Deborah J Nigh-
tingale & Donna H Rhodes
förlag MIT Press
isbn 978-0-262-02882-0

Alla företag måste förändras. Oftast sker det 
stegvis med försiktiga finjusteringar, men 
ibland händer något som gör att det behövs 
en ”extreme company makeover”. Det kan 
handla om en sammanslagning med ett 
annat företag, eller att en helt ny teknologi 
vänder upp och ner på marknaden. I Archi-
tecting the Future Enterprise liknar Deborah 
Nightingale och Donna Rhodes en sådan 
totalrenovering för byggnadskonst, och 
menar att det behövs en bra ritning över 
hur det framtida företaget ska se ut. I deras 
modell Architecting innovative enterprise 
strategy, Aries, ingår tips kring hur man 
mejslar fram sin företagsvision, utvärderar 
ritningar och kommunicerar sina planer till 
olika aktörer. Författarna strösslar rikligt 
med exempel, ett helt kapitel ägnas åt en fall-
studie av ett företag som tillverkar medicinsk 
utrustning. [jg]

titel Small Business & the City. 
The Transformative Potential of 
Small-Scale Entrepreneurship
författare Rafael Gomez, 
Andre Isakov & Matt Semansky
förlag University of  
Toronto Press
isbn 978-1-4426-1209-9

Bagerier, pizzerior, pubar, apotek, barer, 
butiker, take away-hak, tobakshandlare, café-
er, och så blomsterbutiken på hörnet. Staden 
skulle inte fungera utan de små, oberoende 
näringsidkarna som betjänar invånarna. 
Men de behandlas styvmoderligt av politiker 
som gärna vill se stora aktörer etablera sig 
i regionen – trots att småföretagen tillsam-
mans skapar många arbetstillfällen. De har 
också svårt att klara sig i konkurrensen när 
köpladorna lockar med fri parkering och låga 
priser strax utanför stadskärnorna. Rafael 
Gomez, Andre Isakov och Matt Semansky 
beskriver i boken Small Business & the City 
ett framgångsrikt, kanadensiskt koncept. Det 
kallas bia – Business Improvement Area –  
och är en slags urbana sammanslutningar 
som uppmuntrar småföretagare att sam- 
arbeta. Tillsammans kan de attrahera arbets-
kraft och skapa innovationer. [åk]

titel Design Attitude
författare Kamil Michlewski
förlag Gower
isbn 978-1-4724-2118-0

Det pratas ofta om design som en viktig driv-
kraft bakom innovation och förändring. Men 
hur går det till? Vad bidrar formgivare med i 
organisationer? I Design Attitude går Kamil 
Michlewski igenom hur formgivare arbetar, 
och diskuterar deras ”unika professionella 
roll”. Han menar att det finns en designat-
tityd, som bland annat handlar om hur yrkes-
gruppen hanterar osäkerhet och komplexa 
situationer. De vet att det inte finns någon 
garanti för att de ska lyckas, och att arbetspro-
cessen kommer att vara stökig. Med empati 
och lekfullhet ger de saker liv, gärna illustrerat 
med en prototyp i ett tidigt skede. Form-
givare vet att människor är mångfacetterade 
varelser, och måste behandlas därefter. En 
designattityd är ett sätt att ta sig an världen, 
och därmed bredare än begreppet design 
thinking. Boken bygger på studier i företag 
som Apple, Ideo och Philips Design. [jg]

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

Entré nr 4-2015 kommer innan jul
Läs bland annat om entreprenörers hälsa och sociala kapital

Jan 2016
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Kort är gott
Ju kortare rubrik, desto fler citeringar. 
Det konstaterar Adrian Letchford, 
Helen Susannah Moat och Tobias Preis 
efter att ha räknat bokstäver i titeln 
på de 20 000 mest citerade veten-
skapliga artiklarna för vart och ett av 
åren 2007–2013. De presenterar sina 
resultat i en artikel med förhållandevis 
okrånglig rubrik: The advantage of 
short paper titles (Royal Society Open 
Science, augusti 2015). [åk]

Evenemangstips



 

»Cirkulär ekonomi  
– en innovationsutmaning«

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

cirkulär a affärsmodeller  kan öka 
resurseffektiviteten i ekonomin avsevärt. De 
innebär många affärsmässiga möjligheter  
 – men också utmaningar – för industrin. Det 
var temat för en Estradföreläsning som vi 
höll i våras. Det som vi då bara hann nämna 
i förbigående är att; om dessa möjligheter och 
utmaningar ska kunna hanteras av företagen 
så måste de ha förmågan. Annars blir det bara 
prat och ingen verkstad.

För företaget medför en cirkulär affärs-
modell ofta en övergång från produktförsälj-
ning till försäljning av en produktbaserad 
tjänst, till exempel i abonnemangsform eller 
med prestationsbaserad betalning. En sådan 
affärsmodellsinnovation blir radikal för före-
taget: Den kräver ett nytt erbjudande, och 
betydande ändringar av nyckelpartners och 
distributionskanaler. Att affärsmodellen är 
relationsbaserad, snarare än transaktions- 
baserad, påverkar också företagskulturen.

Det kan dessutom bli radikal innovation 
även ur ett tekniskt perspektiv. En digitali-
sering av det produktbaserade tjänsteerbju-
dandet är en förutsättning för många affärs-
modeller. Vad vore Uber och Airbnb utan 
webbgränssnitt och appar?

Ett skäl till att radikala innovationer gene-
rellt är utmanande är att etablerade företag 
redan har optimerat sig till att bli riktigt bra 
på det de gör. Slack trimmas bort och man blir 

”lean” på alla plan. Detta alltmer optimerade 
maskineri sysselsätter organisationen för fullt 

– och försörjer den! I verksamheten ingår även 
en gradvis utveckling med låg upplevd risk, 
man är ju på hemmaplan.

en helt ny affärsmodell  leder ut i det 
okända och upplevs därmed som mer riskfylld. 
En cirkulär affärsmodell är dessutom mer risk-
fylld då kostnaderna kommer direkt, medan 
intäkterna är utspridda över en längre tids-

Vill du veta mer om cirkulära affärsmodeller? 
Se Nyströms och Willianders föreläsning på www.esbri.se/webb-tv

åsikten |  Thomas Nyström och Mats Williander 

Thomas Nyström och Mats Williander är verksamma vid forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT. Nyström 
forskar bland annat om kundacceptans och tillit kopplat till cirkulära affärsmodeller. Williander är forsknings-
ledare för applikationsområdet Sustainable Business. Läs mer på www.viktoria.se

Thomas Nyström och Mats Williander
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period än i motsvarande linjära affärsmodell. 
Det är inte lätt att välja (och försvara) att lägga 
resurser på något riskfyllt och okänt, med osä-
ker avkastning. Särskilt när alternativet är att 
använda samma resurser på något känt och 
säkert, med relativt känd avkastning.

i dag finns det  bra, tillämpbar teori om 
utmaningarna med radikal innovation i etable-
rade företag: Hur man kan bygga och förbättra 
förmågan att leda och styra den. Anledningen 
till att vi lyfter fram den här utmaningen för 
etablerade företag är att den ofta glöms bort 
i diskussionerna. Inte bara i diskussionerna 
kring cirkulär ekonomi, utan generellt när det 
gäller innovation och förnyelse – trots att den 
är absolut avgörande för hur fort det kan ske.

Sveriges regering talar om att svensk indu-
stri ska digitaliseras och bli mer innovativ. Vi 
tycker att det är bra, och rätt väg att gå. Men 
för att skapa en konkurrenskraftig industri 
krävs inte enbart ny teknik och innovations-
upphandlingar, utan också att företagen har 
förmågan att hantera de stora omställningar 
som detta innebär.

företagen behöver snabb hjälp att utveckla 
den förmågan och här har deras branschorga-
nisationer en uppgift: Ordna studiebesök hos 
företag som är världsledande på att hantera 
radikal innovation. Bjud in forskare och företag 
till gemensamma arbeten kring hur radikala 
innovationer kan styras och ledas i etablerad 
verksamhet. Det skulle öka Sveriges förmåga 
att gå från prat till verkstad – och därmed att 
också gå före till en cirkulär ekonomi.

Thomas Nyström och Mats Williander
VIKTORIA SWEDISH ICT


