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Lärdomar från 
Silicon Valley
silicon valley lyfts ofta fram som en före-
bild när det gäller företagande. Regionen är 
fylld av entreprenörer och riskvilligt kapital 
från affärsänglar och venture capital-bolag.

Jag har själv haft förmånen att besöka Sili-
con Valley några gånger de senaste åren. En 
sak jag har lagt märke till är den roll som ”ser-
vice providers” (rådgivare i bred bemärkelse) 
spelar. För startups är de oerhört viktiga. De 
fungerar som dörröppnare till många venture 
capital-bolag, och de ger gratis råd till företag 
som ännu inte har börjat tjäna pengar. När 
får vi se våra svenska advokat- och revisions-
byråer göra detsamma i stor skala?

Likvida medel är oftast en bristvara i nystar-
tade företag, såväl här som i Silicon Valley. 
Skillnaden är att där fungerar optioner som ett 
viktigt instrument. Den svenska skattelagstift-
ningen gör att de inte är lika vanliga här. Detta 
borde våra politiker överväga att göra något åt.

I det här numret av Entré har tre av texterna 
bäring på Silicon Valley. Vi porträtterar profes-
sor Martin Kenney som var en av talarna på 
årets Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum. En 
notis handlar om Henrik Berglunds forskning 
kring riskkapitalister i Kalifornien och Skan-
dinavien. Vi intervjuar också Tiziana Sardi-
ello som nyligen disputerade i sociologi. I sin 
avhandling har hon jämfört hur rekrytering 
till nystartade företag går till i Stockholm och 
Silicon Valley.

På www.esbri.se hittar du artiklar, boktips, 
webb-tv och en massa annat matnyttigt. Bland 
annat en hel del om just Silicon Valley.

Till sist vill jag tacka Esbris huvudfinansiärer, 
Tillväxtverket och Vinnova, som gör det möj-
ligt för oss att på olika sätt sprida kunskap om 
entreprenörskap, innovation och småföreta-
gande.

God jul och gott nytt år,

Magnus Aronsson
VD ESBRI

Det är fånigt, visst,  
men väldigt förtjusande
Hanna Fahl i DN om tidskriften Science tävling  
”Dansa din avhandling”

ledaren
Fler hästkrafter i innovationsmotorn
Begreppet ”det entreprenöriella universitetet” var länge synonymt 
med patent, licensiering och avknoppade företag. På senare år har ett 
bredare synsätt växt fram, med fokus på framförallt utexaminerade 
studenter och forskningssamverkan. Lars Bengtsson anammar denna 
vidare syn i Vad är entreprenöriella universitet och ”best practice”? 
(Entreprenörskapsforum, 2011). I rapporten föreslår han ett antal 
åtgärder för att ge mer kraft till universitet och högskolor som innova-
tionsmotorer: Stimulera små och medelstora företag att forska mer. 
Ge ökad flexibilitet och autonomi till universitet och högskolor. Upp-
muntra kunskapsöverföring genom att skapa en incitamentsstruktur 
för lärare som engagerar sig i detta. [jg]

ladda ner rapporten från entreprenorskapsforum.se

Innovatörens 
7 dödssynder
”Innovation är mer än ett 
spel om pengar” skriver 
Bertil Hök, Raoul Stubbe 
och Lasse Tenerz i bok-
en Inside innovation 
– Hur man får det att 
hända (Bookhouse, 
2011). De är själva  
innovatörer och 
berättar, med hjälp 
av framgångssagor 
som rullbältet, superbatteriet och kol-
dioxidmätaren, om hur innovationer kan växa fram. 
De listar också innovatörens sju dödssynder: Att 
ägna sig åt fel saker. Att lura sig själv. Att inte för-
stå vad man håller på med. Att inte våga eller vilja 
satsa helhjärtat. Att inte ha koll på ekonomin. Att 
vara oförmögen att hantera konflikter. Och – sist 
men inte minst – att ge upp för lätt.  [åk]

läs mer på www.insideinnovation.se

2av3
lärare som undervisar på svenska 
högskolor har låg eller ingen egen 

forskningsaktivitet.

Källa: Iva-projektet Agenda för forskning

Blandade 
erfarenheter 
ger bäst spinoffs
Vi kan vänta oss mer entreprenör-
skap av akademiker som också har 
erfarenhet från näringslivet, än av 
akademiker som bara har universi-
tetserfarenhet. Det argumenterar 
Karl Wennberg, Johan Wiklund och 
Mike Wright i The effectiveness of 
university knowledge spillovers: Per-
formance differences between univer-
sity spinoffs and corporate spinoffs. 
Artikeln har publicerats i Research 
Policy nr 8, vol 40, 2011. Författarna 
har studerat alla svenska, kunskaps-
intensiva avknoppningar som var 
verksamma under perioden 1994 
till 2002. De finner att företags-
avknoppningarna är avsevärt fler  
än de akademiska avknoppningarna: 
8 663 respektive 528. Företags-
avknoppningarna är dessutom 
både livskraftigare och mer tillväxt-
benägna. [åk]

kontakta karl.wennberg@hhs.se
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Svårt rekrytera svenskar   till nystartade företag

finns utvecklingsmöjligheter, men kommer-
sialisering står inte i fokus.

Olika logiker leder även till att rekryterings-
processen till nystartade företag skiljer sig 
mellan Silicon Valley och Stockholm.

– Drömmen om att starta företag finns 
redan hos unga i Silicon Valley. I Stockholm 
väcks sådana drömmar i regel senare i livet, 
vilket är konstigt eftersom man borde vara 
mer riskbenägen som ung.

I Si l icon Va l ley präglas rek r y terings- 
processen av en affärsmässig logik.

– Där utgår företaget från ett problem som 
ska lösas. Därefter letar man efter en person 
som har rätt utbildning och erfarenhet. Det 
är vad man kan kalla ett problembaserat 
rekryteringssätt.

I Stockholm gäller snarare motsatsen. Pre-
cis som i Silicon Valley skapar företag gärna 
en tjänsteprofil som motsvarar behovet. Men 

Att få fler att starta företag står högt på den 
politiska agendan i de flesta länder. Men i 
rekryteringen till nystartade företag finns sto-
ra skillnader i visioner och tillvägagångssätt.  
I Sverige lockas relativt få av de här jobben. En 
anledning är att våra universitet inte är anpas-
sade till ett entreprenöriellt samhälle.

i sin avhandling jämför Tiziana Sardi-
ello rekryteringsprocesser i Silicon Valley och 
Stockholm. Hon intresserar sig för hur team 
bildas inom nystartade mjukvaruföretag. 

– Startups påverkas, precis som alla andra 
företag, av institutioner och den omgivande 
miljön när de rekryterar. Institutionerna 
påverkar företagarnas intressen och logiker, 
säger Tiziana Sardiello.

Universitetet är en institution som har stor 
betydelse när det gäller utformningen av såda-
na logiker. Examinerade studenters synsätt 
varierar ofta mellan länder. Detta är särskilt 
tydligt när det gäller mjukvaruutveckling.

– i usa är mjukvaruutveckling kopplat till 
affärsmöjligheter redan i undervisningen. Där 
pratar man också tidigt om att kommersiali-
sera sina kunskaper och anpassa produkten 
till den stora massan. På svenska universitet 
betraktas mjukvaruutveckling som en veten-
skap. Fokus ligger på att ta fram så en så bra 
produkt som möjligt. Visst inser man att det 

text christina eriksson        illustration johan brunzell

bild: Christina Eriksson

Tiziana Sardiello har lagt fram doktorsavhandlingen Playing the Matching Game – An Institutional Analysis of Executive Recruit-
ment and Selection in Software Startups: Silicon Valley and Stockholm vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
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– Om det finns en vision om att starta före-
tag i Stockholm så är den att bygga upp ett 
stort företag från grunden. Man vill förverk-
liga en vision och bygga en bra produkt – men 
man vill göra det senare i livet. I Silicon Valley 
agerar fler som serieentreprenörer. Där byg-
ger man upp och säljer av, redan som ung. 
Det handlar om att förverkliga ett ekonomiskt 
intresse. Den typen av serieentreprenörskap 
behöver vi utveckla i Stockholm.

– Riskkapitalister i Sverige använder redan 
samma logik som sina kollegor i usa. De ver-
kar pusha för ett mer seriellt entreprenörskap, 
men möter ofta grundarnas motstånd, säger 
Tiziana Sardiello.

kontakta tiziana.sardiello@sociology.su.se
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i Stockholm är det svårt att locka till sig dels 
erfarna chefer, dels unga talanger som kan 
läras upp och i ett senare skede bli en del av 
ledningsgruppen.

– I Stockholm är arbetstagare inte alls lika 
riskbenägna som i Silicon Valley. Dessutom är 
okunskapen om att arbeta i en startup stor. Det 
är få som inser vilken erfarenhet man får av att 
ansvara för en växande organisation.

– Talanger föredrar att jobba på stora företag. 
Därför är det vanligare att stockholmsbaserade 
startups rekryterar en person de redan känner 
och tycker om, och därefter skapar en tjänst till 
honom eller henne. I Stockholm lägger man 
stor vikt vid att personen ska passa in i teamet.

Tiziana Sardiello har genomfört totalt 40 
intervjuer med nyckelaktörer på nystartade 

mjukvaruföretag i Stockholm och Silicon Valley. 
Intervjuerna skedde gruppvis med grundare, 
riskkapitalister, andra styrelseledamöter, vd:ar 
samt rekryterare.

– I Stockholm var det svårt att komma i kon-
takt med startup-aktörer, vilket tyder på att de 
är ganska dolda här.

enligt sardiello ser förhållandet mellan 
universitet och näringsliv olika ut i Stockholm 
respektive Silicon Valley. Det påverkar attity-
derna till företagande.

– I Silicon Valley är kopplingen väldigt stark. 
Många formas redan under utbildningen till 
att bli egna företagare. I Stockholm formas stu-
denterna snarare för en trygg anställning i ett 
stort företag. Kopplingen är svag och aktörerna 
pratar inte tillräckligt med varandra.

Tiziana Sardiello menar att universitets-
utbildningar i Sverige inte är anpassade för 
näringslivet.

– I stället är universitetsprogram, i Sverige 
och i resten av Europa, utformade utan hän-
syn till näringslivets och marknadens behov. 
De är inte anpassade till ett entreprenöriellt 
samhälle.

Även när det gäller vem som startar företag 
finns det olika synsätt. I Stockholm upplevs 
entreprenörskap inom it i allmänhet som en 
engångsföreteelse. Det är en dröm som ska för-
verkligas, men först när man är äldre.

I Stockholm lägger 
man stor vikt vid 
att personen ska 
passa in i teamet 

Drömmen om att 
starta företag 

finns redan hos 
unga i Silicon 

Valley
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att fokus blev just dynamiska färdigheter 
kallar han själv för ett lyckokast. Synsättet har 
blivit hett på senare år, bland annat på grund 
av att den globala ekonomin har blivit öppnare 
och innovationsklimatet alltmer komplicerat. 
Företag som kan förutse och anpassa sig till 
förändring har såklart bättre förutsättningar 
att klara sig.

– Plötsligt pratade alla om dynamiska fär-
digheter. Det blir alltid lättare att få finansie-
ring för sin forskning då.

– Min pappa driver ett exportföretag, så jag 
har växt upp i en väldigt internationell miljö 
och har även ett personligt intresse kring frå-
gorna, säger Arto Kuuluvainen.

Han har studerat hur det går till när små 
och medelstora företag växer internationellt. 
Han har alltså skiljt på tillväxt som sker på den 
inhemska respektive den utländska markna-
den.

som grund har han använt ett frågeformulär 
från ett tidigare projekt. Det gick ut till 500 fin-
ländska små och medelstora tillverkningsföre-
tag 2004. Kuuluvainen gjorde en uppföljning 
2007 och fick svar från drygt hälften av företa-
gen. Han valde ut fyra av dessa för vidare stu-
dier, bland annat eftersom de växt internatio-

nellt och fanns på flera utländska marknader.
Tre centrala dynamiska färdigheter återkom: 

att ta in kunskap och hitta nya möjligheter, att 
skaffa resurser samt att internt använda resur-
serna på ett bra sätt.

– Företag som växer internationellt hämtar 
sin kunskap från många olika håll. De diskute-
rar med kunder och leverantörer, och deltar i 
olika nätverk och föreningar. Det sociala kapi-
talet är enormt viktigt när man letar nya affärs-
möjligheter eller gör upp sin framtidsstrategi.

Att skaffa nödvändiga resurser är givetvis 
ett måste för att växa. Till exempel kapital och 
personal. Genom att kombinera sina resurser 
på smarta sätt hittar företagen i bästa fall frön 
till nya innovationer.

Interna färdigheter, som ledningens besluts-
fattande, påverkar i högsta grad. 

– Olika marknader kräver olika tillväga-
gångssätt. Om man ska exportera direkt till 
Japan, kanske man bör använda en lokal för-
säljningskanal. Om det inte fungerar kan det 
vara läge att byta metod och testa exempelvis 
ett joint venture i stället. Eller inse att det är 
dags att dra sig tillbaka från ett land om sats-
ningen inte bär. Annars kan det kosta mer än 
det smakar, säger Kuuluvainen.

2010 gjorde han en andra runda intervjuer. 

text & bild  jonas gustafsson

I en rörlig värld måste man själv vara rörlig. Inga konstigheter alls. Men vilka dyna-
miska färdigheter är viktigast för mindre företag som vill lyckas internationellt? Och 

klara sig bättre i kristider? ”Att vara bra på att upptäcka nya möjligheter”, svarar 
Arto Kuuluvainen efter att ha studerat ämnet i sin avhandling.

Kommentera 

arti
klarn

a på 

www.esbri.
se

Dynamiska företag 
klarar krisen

Företagen hade stött på stora problem under 
finanskrisen, men alla klarade sig igenom. Tro-
ligen på grund av sina dynamiska färdigheter. 

Ett av företagen tillverkar skogsmaskiner. De 
hade en mycket bra tillväxttakt fram till krisen, 
då marknaden dog. Företaget fick nya ägare – 
som satte upp ännu högre tillväxtmål. De höga 
målen, kombinerat med marknadsläget, för-
satte nästan företaget i konkurs. 

– Den nya ledningens tillväxtmål var helt 
galna. De var förblindade av den tidigare 
utvecklingen och insåg inte när det var dags 
att sakta ner. Många andra företag i branschen 
hade redan dragit ner på takten och klarade sig 
bättre. 

hela ledningen byttes ut, och även ägar-
skapet förändrades delvis igen. 

– De hade några dynamiska färdigheter, men 
saknade andra. De investerade och stödde till-
växt, men hade inte tillräckligt med kunskap. 
De borde ha ändrat sina mål mycket tidigare. 
Å andra sidan, marknaden hade växt i 20 år för 
att plötsligt helt kollapsa. Ett så drastiskt fall var 
nästan omöjligt att förutse. 

Arto Kuuluvainen menar att alla företag 
måste ha vissa dynamiska färdigheter för att 
existera över huvud taget.
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         råd från arto
         

1.  Anställ en erfaren ledning som redan gjort sina 
misstag och känner folk på marknaden.

2.  Tänk på om och när det är läge att skifta ägare.   
En ny ägare, till exempel en utländsk affärsängel, 
kan bidra med intressanta nätverk.

3.  Var så social som möjligt. Gå med i nätverk, gärna 
för flera olika branscher. Det ger en bättre bild av 
vad som pågår.

3

Arto Kuuluvainen har lagt fram sin avhandling Dynamic Capabilities in the International Growth of Small and Medium-Sized Firms 
vid Handelshögskolan vid Åbo universitet. Där blir han också kvar efter disputationen.

Bästa besluten  
fattas tillsammans
Att få ut nya läkemedel på marknaden är en 
lång, mödosam och ofta osäker process. Ibland 
är den till och med kaotisk, särskilt i de tidiga 
faserna. I artikeln Decision-making in the phar-
maceutical industry: analysis of entrepreneurial 
risk and attitude using uncertain information 
(R&D Management, nr 4, vol 41, 2011) ligger 
fokus på beslutsprocesser inom läkemedels-
industrin. Hur går det till när man fattar beslutet 
att antingen fortsätta eller avbryta utvecklingen 
av ett visst läkemedel? Påverkar entreprenöriell 
läggning ett sådant beslut? Ja, i vissa fall, menar 
Ivor Cowlrick, Thomas Hedner, Roland Wolf, 
Michael Olausson och Magnus Klofsten, som 
skrivit artikeln. Resultaten visar också att beslu-
ten varierar stort mellan de som svarat. Allt ifrån 
”avbryt definitivt” till ”fortsätt definitivt” kan 
förekomma vid ett och samma tillfälle i proces-
sen. Variabler som utbildning, tidigare erfarenhet 
eller roll inom företaget påverkar inte nämnvärt 
hur konsekventa personerna är i sina beslut. 
Författarna förespråkar därför beslutsfattande 
enligt ”de mångas visdom”, alltså en typ av 
crowdsourcing. De bästa och mest relevanta 
besluten inom läkemedelsutveckling fattas av 
många personer tillsammans. [jg]

kontakta magnus.klofsten@liu.se

Chefen stimulerar  
till innovation
Det går att påverka innovationsaktiviteten i 
företag. Och en hel del är faktiskt upp till chefen, 
även om organisationskulturen också spelar in. 
Det visar Leif Denti i licentiatuppsatsen Leader-
ship and Innovation: How and When do Leaders 
Influence Innovation in R&D Teams, som han 
har lagt fram vid psykologiska institutionen, 
Göteborgs universitet. I den har han studerat 
avancerade FoU-grupper inom svensk industri. 
166 gruppmedlemmar, projektledare och avdel-
ningschefer i 43 FoU-grupper har svarat på en 
enkät om bland annat organisation, ledarskap, 
motivation och eget initiativtagande. Hur och 
när påverkar ledarskapet innovationsförmågan i 
de projekt som drivs? Leif Denti skiljer på medie-
rande och modererande faktorer. De medierande 
kan gruppledaren själv påverka. Han eller hon 
kan uppmuntra till öppen diskussion, motivera 
gruppmedlemmarna att ta egna initiativ och 
öka deras känsla av att kunna bidra kreativt. 
De modererande faktorerna ligger på organisa-
tionsnivå och styr ledarens handlingsutrymme. 
I en organisation som uppmuntrar innovation 
och tillåter stor frihet har projektledaren större 
möjlighet att påverka innovationsförmågan 
i sin grupp. Att tillhandahålla resurser som 
utrustning, information och expertkunskap är 
ett annat sätt för organisationen att öka innova-
tionsaktiviteten. [jg]

kontakta leif.denti@gri.gu.se

– Om man inte ändrar sig när marknaden 
ändrar sig hela tiden, hur ska man då överleva?

Det finns inte en färdighet som ensam kan 
förklara hur det går för ett företag, det handlar 
om att ha rätt kombination av färdigheter. Men 
en färdighet är viktigare än andra.

– Att hitta nya möjligheter och inse hur man 
bör uppdatera sig. De andra färdigheterna 
baseras mer eller mindre på den. Den som gör 
det snabbast och smartast har störst chans att 
överleva, speciellt när marknaden kollapsar 
efter en kris. Att ha stora resurser hjälper också. 
Då kan man förändra snabbare, utan att behö-
va prata med sin bank eller andra finansiärer.

Något som de fyra företagen hade gemen-
samt var förändring i ägarstruktur. Alla hade 
genomfört en sådan mellan åren 2002 och 
2010. Det skyndar i sin tur ofta på andra nöd-
vändiga förändringar. 

– Själva ägarbytet i sig kan vara bra eller 
dåligt, men det underlättar förändring, kon-
staterar Arto Kuuluvainen.

kontakta arto.kuuluvainen@tse.fi
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– När enbart framgångsexemplen lyfts fram 
ser man inte att de här företagen – precis som 
andra arbetsmarknadspolitiska aktörer – kan 
misslyckas i sina intentioner att integrera 
människor på arbetsmarknaden. Eller att de 
helt enkelt inte har för avsikt att anställa spe-
ciellt många av dem som arbetstränas i verk-
samheterna.

ulrika levander menar därför att det är 
viktigt att satsa på kunskapsutveckling kring 
de resultat som skapas. Inte minst för att kun-
na skilja mellan de som kan få hjälp och de 
som inte kan det. De som inte får hjälp hän-
visas i stället ofta till fortsatt rundgång mellan 
öppen arbetslöshet och deltagande i aktive-
ringsinsatser.

Hon är tveksam till att se socialt företagande 
som en universallösning på de utanförskaps-
problem som samhället står inför.

– Det behövs en mer kritisk blick på det 
sociala företagandet. Först därefter kan man 
med säkerhet uttala sig om de resultat och 
konsekvenser som denna nya och innovativa 
företagsform kan ge.

kontakta ulrika.levander@socwork.gu.se

processer som utmanar diskriminerande idé-
er. Därmed kan de bidra till social förändring 
för utsatta grupper i samhället.

Samtidigt påpekar hon att det inte är själv-
klart i vilken mån sociala företag bidrar till att 
bryta utanförskap.

– I den politiska retoriken betonas att före-
tagen är effektiva på att bryta utanförskap 
genom att skapa arbetsintegrerande lösningar 
för människor som står långt från arbetsmark-
naden. Men den begränsade forskning som 
finns visar samtidigt att många som vistas i 
sociala företag inte ges möjlighet till anställ-
ning – varken i eller utanför företagen. I stället 
återgår de till öppen arbetslöshet, konstaterar 
Ulrika Levander.

hon förespråkar därför mer forskning 
kring det sociala företagandets effekter.

– I debatten om sociala företag pekar man 
gärna på framgångsexemplen. Det vill säga 
människor som har gått från att vara bidrags-
tagare till att bli egna företagare inom de här 
verksamheterna. Jag tvivlar inte på att soci-
ala företag har skapat positiva lösningar för 
många människor, det har jag själv sett i min 
forskning. Men det är svårt att i förväg avgöra 
för vem det är en passande lösning.

Marginaliseringen av människor i samhället är 
ett växande problem. Sociala företag beskrivs 
ofta som ett nytt och effektivt sätt att bryta 
utanförskap och skapa arbetstillfällen för män-
niskor som står utanför arbetsmarknaden. Men 
det saknas kunskap om vilka resultat de socia-
la företagens insatser verkligen ger.

i avhandlingen Utanförskap på entreprenad 
undersöker Ulrika Levander hur sociala före-
tag förstås i Sverige, och vilka förhoppningar 
som knyts till dem.

– I den politiska debatten betonas ofta att 
företagen genom att bedriva näringsverksam-
het kan skapa nya arbetstillfällen. Grupper 
som annars har svårt att ta sig in på arbets-
marknaden kan anställas eller erbjudas olika 
former av rehabiliterings- och aktiverings-
insatser, säger hon.

Levander har intervjuat anställda och del-
tagare i tre sociala företag samt studerat hur 
företagandet beskrivs i offentliga skrifter. Uti-
från de definitioner och beskrivningar som 
görs av olika aktörer problematiserar hon 
företeelsen socialt företagande, och de diskus-
sioner som omger den.

– Min forskning visar att de här företagen 
kan skapa sociala och kulturella identitets-

Socialt företagande 
– ingen universallösning

Ulrika Levander, filosofie doktor i socialt 
arbete vid Göteborgs universitet, har i sin 
avhandling studerat socialt företagande. 
– Vad som ryms i begreppet ”socialt före-
tag” är inte alltid självklart, säger hon.

text hanna andersson 
bild kasper dudzik
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del riktad mot grundforskning. Den andra 
delen borde tilldelas de forskningsprojekt 
som är särskilt innovationsinriktade. Slutli-
gen rekommenderar han policyskaparna att 
se över innovatörers livsvillkor. Det handlar 
bland annat om att inrätta inkubatorer och 
minska den administrativa bördan.

Joshua Mutambis licentiatuppsats utgår 
också från den ugandiska kontexten. Även 
han pekar på behovet av fler inkubatorer, som 
kan erbjuda nya företag olika typer av tjänster 
och infrastruktur. Han diskuterar särskilt hur 
öppen innovation kan vara ett sätt för entre-
prenörer att dela resurser. Mutambis licentiat-
uppsats har titeln Stimulating Industrial Deve-
lopment in Uganda through Open Innovation 
Business Incubators. [åk]

kontakta julius.ecuru@gmail.com
                        jmutambi@yahoo.com

ten i företag och den informella sektorn. Han 
efterlyser fler samarbeten mellan akademin, 
näringslivet och den offentliga sektorn.

Julius Ecuru vill också se en förskjutning i 
forskningsfokus, från exempelvis hälsa och 
jordbruk till teknik och fysik. Forsknings-
finansieringen borde vara tvådelad, med en 

Blekinge tekniska högskola har, sedan flera år 
tillbaka, ett samarbete med Makerere Univer-
sity i Kampala, Uganda. Nu har två av dokto-
randerna, Julius Ecuru och Joshua Mutambi, 
lagt fram sina licentiatuppsatser.

julius ecurus licentiatuppsats har titeln 
Fostering Growth in Uganda’s Innovation Sys-
tem. Han konstaterar att man redan under 
1950-talet insåg att Ugandas tillväxt drivs av 
forskning och innovation. Ändå dröjde det 40 
år innan man började se en utveckling inom 
området. Från 1990-talet och framåt har flera 
initiativ lanserats, till exempel stöd till forsk-
ning och innovativa kluster.

Ecuru menar att universiteten och de stat-
liga forskningsinstituten har spelat en viktig 
roll för utvecklingen av Ugandas innovations- 
system. Däremot har man inte satsat så 
mycket på att utveckla innovationskapacite-

Uganda behöver fler inkubatorer

Joshua MutambiJulius Ecuru

75%
av Sveriges små och 
medelstora företag vill växa. 
Det visar undersökningen 
Företagens villkor och 
verklighet 2011.

Källa: Tillväxtverket

Skilda roller för riskkapitalet
Venture capital-bolag som är involverade i entreprenörsdrivna företag kan sägas 
ha tre roller. Först och främst är de investerare. För det andra kan de agera som 
coacher, som exempelvis hjälper till att sätta samman ett bra team. Och för det 
tredje kan de agera som partners. Det skriver Henrik Berglund i Early stage VC 
investing: Comparing California and Scandinavia. Han har intervjuat riskkapitalister 

i Skandinavien och Kalifornien och finner både likheter och skillnader. 
En viktig skillnad är att skandinaviska riskkapitalister huvudsakligen 

fungerar som investerare. De ger företagen trovärdighet och finansiella 
muskler, men är noga med att hålla distans. Deras kaliforniska kollegor före-

drar att jobba i närmare partnerskap med företagen. Det kan innefatta sådant 
som att omförhandla entreprenörens hyresavtal så att han eller hon kan ägna sig 
åt verksamheten. Artikeln har publicerats i Venture Capital: An International Journal 
of Entrepreneurial Finance (nr 2, vol 13, 2011).  [åk]

kontakta henber@chalmers.se

Handbok i tillväxt
De flesta företagare vill att deras verksamheter 
ska växa så det knakar. I Tillväxtföretagets grunder 
av Jonas Fasth (Liber, 2011) får du veta hur andra 
gjort för att bli framgångsrika. Det är en kon-
kret handbok i vad som krävs för att bygga ett 
tillväxtföretag. Den tar bland annat upp vikten 
av att anställa rätt sorts människor, hellre än 
rätt sorts kompetens, vilka roller som behövs i 
ett företag och vad som kännetecknar ledare i 
tillväxtföretag. Boken handlar också om hur du 
hittar ett koncept och ser till att hela företaget förstår och följer 
det. Dessutom innehåller den konkreta tips på hur man genom kontinuerlig 
utveckling fixar uthållig tillväxt. Boken avslutas med ett test där läsaren kan 
avgöra företagets tillväxtpotential.  [ha]
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Regioner med en utvecklad tjänstesektor har 
anledning att sträcka på sig lite extra. Särskilt 
om det gäller tjänster till andra företag, så 
kallade producenttjänster. Den här typen av 
tjänsteföretagande bidrar nämligen till ökad 
produktivitet och innovationskraft. Forsk-
ningscentrumet Cesis, med föreståndaren Börje 
Johansson i spetsen, har fördjupat sig i ämnet.

tjänster står för en allt större andel av det 
ekonomiska värdet i vår del av världen. Och 
producenttjänsterna utgör en stor del av den 
totala tjänsteekonomin. De har expanderat 
kraftigt sedan 1990, och står i dag för uppemot 
40 procent av det privata näringslivet i stor-
stadsregionerna.

– Jag upplever det här som en fundamen-
tal strukturomvandling av ekonomin. På 
1980-talet såg vi uppkomsten av kunskaps-
ekonomin. Utvecklingen efter 1990 visar på 
allvar att vi inte längre är en industriekonomi, 
utan en tjänsteekonomi, när man ser till sys-

selsättningen. Producenttjänsterna har ökat 
snabbast, även om hushållstjänsterna har 
haft en ökande tillväxttakt de senaste tio åren, 
säger Börje Johansson.

Cesisforskarna har studerat hur producent-
tjänsterna växt fram, samt sektorns omfatt-
ning, sammansättning och innehåll. De har 
också intresserat sig för hur utbudet av pro-
ducenttjänster i en region påverkar produk-
tivitet och innovation bland företagen som 
verkar där. Och hur det i sin tur påverkar hela 
regionen.

Resultaten redovisas i rapporten Producent-
tjänster, ekonomisk omvandling och produk-
tivitet, författad av Börje Johansson, tillsam-
mans med Tina Alpfält, Anders Broström, 
Sara Johansson och Hans Lööf. Rapporten är 
beställd av myndigheten Tillväxtanalys.

Producenttjänster hjälper kunden att bli 
mer produktiv och att använda sina resur-
ser på ett effektivare sätt. Det kan handla om 
exempelvis bokföring, transporter, städning, 

marknadsföring, it-tjänster, konsulter, och 
call centers. Alltså outsourcing som gör det 
möjligt för det köpande företaget att struktu-
rera om sina resurser och lägga tid på annat.

i rapporten delas producenttjänsterna in 
i olika kunskapskategorier. De som är mest 
kunskapsintensiva benämns k30-tjänster. Här 
handlar det om avancerade tjänster som fou. 
Finansmarknadsföretag och managementkon-
sulter räknas också hit.

För att kvala in som k30-tjänst ska minst 
30 procent av arbetskraften ha en högskole-
utbildning på minst tre år. 2007 arbetade totalt 
941 000 personer inom sektorn producent-
tjänster. Nästan 40 procent av dessa tillhörde 
k30-kategorin. Ungefär lika många tillhörde 
den nästföljande gruppen, k15, med 15–30 pro-
cent högskoleutbildade. Den tredje gruppen, 
k0, samlar resten av producenttjänsterna, och 
sysselsätter resterande 20 procent.

– Ökningen av producenttjänster i Sverige 

Förtjänstfulla 
tjänster

text jonas gustafsson  illustration johan brunzell
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mer om cesis

Cesis står för Centre of Excellence for 
Science and Innovation Studies.

Cesis ingår, tillsammans med Ciir och 
Circle, i Vinnovaprogrammet Effekter av 
innovationspolitik för hållbar tillväxt.

Utöver detta finansieras Cesis av KTH 
och Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping.

Läs mer på www.cesis.se

Börje Johansson

Nyföretagande  
inte alltid positivt
Vid Ciirs interaktiva workshop med policyma-
kare i Luleå 24 november fokuserades diskus-
sionen på två aktuella utmaningar: 1) Hur sprids 
kunskaper mellan företag och vilka policyimpli-
kationer kan dras av detta? Här presenterade 
Robert Sörensson en aktuell studie över vad 
som händer när policyrelevanta variabler, som 
konkurrens och företagskoncentration, föränd-
ras för svenska företag. 2) Hur kan Spaceport 
Sweden utvecklas till ett innovationssystem 
med rymd som centralnod, och hur vill policy-
makare själva följa och interagera med denna 
lärande arena? Forskarteamet inom Ciir produ-
cerar löpande vetenskapliga artiklar och rap-
porter. Ett aktuellt exempel är Sergey Anokhins 
och Joakim Wincents artikel Start-up rates and 
innovation: A cross-country examination (publi-
ceras i kommande Journal of International Busi-
ness Studies). I en global analys av samband 
mellan grad av nyföretagande och olika mått 
på innovation och teknologisk utveckling, hittar 
de visst stöd för den framväxande tesen om att 
nyföretagande inte nödvändigtvis är bra. Det 
är viktigt att beakta ett lands utvecklingsskede 
för att erhålla positiva resultat av en politik 
inriktad mot entreprenörskap. Som ett utveck-
lat land har Sverige goda förutsättningar att 
åtnjuta ett innovativt nyföretagande. [jg]

läs mer på www.ciir.se

Ingen politik  
bättre än fel politik
Innovationspolitiken måste utgå från de 
problem som finns i ett innovationssystem. 
Men det saknas i stor utsträckning utvecklade 
metoder för sådana analyser. Det är budskapet i 
Circle-forskaren Charles Edquists artikel Design 
of innovation policy through diagnostic analysis: 
identification of systemic problems (or failures) 
(Industrial and Corporate Change, nr 6, vol 20, 
2011). Edquist menar att ingen politik alls är 
bättre än den innovationspolitik som inte har 
ett identifierat problem som mål. En central 
utgångspunkt i artikeln är att aktiviteterna i ett 
innovationssystem bestämmer och möjliggör 
utvecklingen och spridningen av innovationer. 
Exempel på aktiviteter är FoU, skapandet av 
organisationer och institutioner, finansiering 
av innovationer samt inkubationsverksam-
het. Aktiviteterna utförs av såväl privata som 
offentliga organisationer. De senare står för 
de aktiviteter som utgör innovationspolitik. I 
artikeln fokuserar Edquist särskilt på hur inno-
vationspolitiken kan utformas genom metoden 
diagnostisk analys. Den utgår från behovet 
av att ha en tillräckligt god överblick över hur 
innovationssystemet presterar för att kunna 
identifiera existerande problem. Genom meto-
den ges också ett ramverk för att systematiskt 
och analytis [jg]

kontakta charles.edquist@circle.lu.se

efter 1990 är till stor del en tillväxt av de riktigt 
kunskapsintensiva tjänsterna.

k30-tjänsterna är mest utvecklade – och 
växer som allra mest – i de hetaste regionerna. 
Det vill säga storstäderna. För den här typen av 
tjänster krävs såväl arbetskraft som kunder av 
ett visst slag. I storstäderna finns både talang-
erna och marknadspotentialen.

– I de flesta producenttjänster, särskilt de 
riktigt kunskapsintensiva, är kunden i hög grad 
delaktig. Tjänsterna förutsätter närkontakt 
mellan leverantör och kund. Detta underlät-
tas såklart av geografisk närhet. Därmed kan 
vi räkna med att de här tjänsterna kommer att 
fortsätta expandera i storstäderna, det blir en 
självförstärkande utveckling.

en annan aspekt är att it-tjänster som syftar 
till att överbrygga avstånd är ett av de produ-
centtjänsteområden som ökar snabbast just 
nu.

– Även tjänsterna arbetsförmedling och 
rekrytering har ökat kraftigt. Den branschen 
fanns i princip inte för 20 år sedan.

Forskarna har bland annat studerat hur 
nystartade avknoppningsföretag påverkas av 
producenttjänster. Resultaten visar att deras 
produktivitetsnivå ökade kraftigt när de hade 
stor tillgänglighet till k30-tjänster.

– En miljö med ett stort utbud av k30-tjäns-
ter fungerar som kunskapsstöd till avknopp-
ningarna. Den underlättar deras innovations-
arbete, kommersialisering av nya produkter 
och affärsrutiner. Även sysselsättningsnivån är 
högre hos de företag som har kunskapsintensi-
va tjänster nära till hands. Producenttjänsterna 
undanröjer tillväxthinder.

Många av producenttjänsteföretagen har 

också egen innovationsverksamhet. Över 45 
procent av k30-företagen anger att de är aktiva 
inom fou, och nästan vart tredje k30-företag 
har innovationssamarbeten med andra parter 
– ofta med sina kunder.

– Förutom att bidra till produktiviteten, kan 
en hög närvaro av kunskapsintensiva tjänster 
inverka positivt på andra företags innovations-
ansträngningar. Genom att öka utvecklings-
takten och göra saker på ett nytt sätt, blir före-
tagen mer dynamiska. Det leder till utveckling 
av nya produkter, inte minst inom tjänste-
området självt.

– Den här omvandlingen är också kopplad 
till förändringar på arbetsmarknaden. Nya 
tjänsteföretag är inte sällan avknoppningar, 
från såväl industrin som producenttjänstefö-
retagen själva. Det visar sig att de avknopp-
ningar som kommer från andra tjänsteföretag 
är mer livskraftiga. En ny avknoppning innebär 
att någon eller några rör sig från anställning till 
eget företagande.

ett annat intressant resultat hittar fors-
karna inom exportområdet. Kommuner med 
en hög tillgång till k30-tjänster har en större 
bredd på sin export. Företags export av kun-
skapsintensiva produkter är alltså beroende av 
tillgången till kunskapsintensiva tjänster.

– En region med större bredd på sin export-
portfölj blir mindre sårbar, särskilt under kris-
perioder.

Producenttjänster verkar onekligen viktiga 
för ekonomin. Vad har ni för råd till policy om 
de vill att sektorn ska växa ytterligare?

– Jag tror inte att sektorn bör växa snabbare, 
ekonomin hänger inte med. Det finns därför 
anledning att noga följa konsekvenserna av 
ekonomins omvandling. Utvecklingen inne-
bär dels skiften i efterfrågan på yrkeskategorier, 
dels förskjutningar mellan större och mindre 
regioner. Det är viktigt att vara observant, och 
följa utvecklingen, säger Börje Johansson.

kontakta borje@abe.kth.se
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i randi bredvolds egen livsberättelse fin-
ner man bland annat en företagande far, en 
fascination för entreprenörer och ett förflutet 
som studierektor. I rollen som studierektor var 
hon med och etablerade en utbildning i upp- 
levelseproduktion inom turismindustrin på 
kandidatnivå vid Högskolan i Lillehammer.

När hon slutligen bestämde sig för att dis-
putera föll sig ämnesområdet ganska natur-
ligt: Hon ville studera entreprenörer inom den 
upplevelsebaserade turismindustrin. Och hon 
ville ta reda på hur de uppfattar sig själva i det 
sammanhang där de befinner sig.

– Att sälja upplevelser är inget nytt. Det 
gjorde man redan under antiken, för 2 300 år 
sedan. Men branschen har fått ett fantastiskt 
uppsving de senaste tio åren, berättar Randi 
Bredvold.

– Det finns en hel del forskning om hur turis-
ter och gäster uppfattar tjänsterna. Däremot 
vet vi inte så mycket om dem som producerar 
upplevelserna.

Bredvold identifierade fem intressanta 
entreprenörer, två kvinnor och tre män. De 
är geografiskt spridda över Norge, men alla är 
verksamma på landsbygden. Samtliga erbjuder 
också olika kombinationer av mat, övernatt-
ning och upplevelser.

– inom turismindustrin  är det mycket 
kopiering, men de här entreprenörerna har 
skapat genuint nya koncept. Det är unika verk-
samheter även om de inte bygger på radikal 
innovation.

Randi Bredvold har genomfört öppna inter-
vjuer där entreprenörerna fått berätta fritt om 

sin väg till företagande. Hur kom de fram till 
att de skulle starta eget? Hur ser de på sig själ-
va som företagsledare och som aktörer i upp-
levelseindustrin?

Vissa startade sin berättelse i barndomen, 
andra i vuxenlivet. En del berättelser skildrar 
händelserna i kronologisk ordning medan 
andra hoppar mellan olika år. Resultatet är 
identitetsstudier som speglar individens upp-
fattning om sitt entreprenörskap, men också 
det historiska, kulturella och sociala samman-
hanget.

– Styrkan i en narrativ metod är att man 
kommer mycket nära studieobjekten. Då får 
man fram nyanser och detaljer som man hade 
missat annars. Samtidigt kommer man bort 
från klichéerna.

– För att förstå entreprenörskap måste man 

På tur med 
entreprenörer

text åse karlén

Entreprenör är inte något man är. Det är något man blir, i samspel 
med sin omgivning. Detta är Randi Bredvolds fasta övertygelse.  

I sin avhandling tecknar hon fem entreprenörers livsberättelser. Alla är 
verksamma inom den upplevelsebaserade turismen – en bransch på uppgång.
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närma sig det som ett socialt och kulturellt 
fenomen. Entreprenör är inte något man är – 
men man kan bli det i samspel med sin omgiv-
ning. Det bygger sällan på en enskild händelse, 
snarare på en hel kedja av händelser.

I entreprenörskapsforskningens begynnelse 
la man mycket kraft på att finna de särdrag som 
man trodde var speciella för entreprenörer. I 
dag är de flesta forskare överens om att ingen 
föds till entreprenör, men att man däremot kan 
formas till en under livets gång. Ändå lever de 
gamla myterna kvar, enligt Randi Bredvold.

– Min avhandling kan ses som en kontrast till 
många norska policydokument om entrepre-
nörskap. I dem kan man fortfarande läsa att ”Vi 
måste stödja individer med entreprenöriella 
egenskaper”. På den punkten tror jag att ni har 
kommit lite längre i Sverige, säger hon.

en annan mytbild är den om entreprenören 
som en ensam, stark, riskvillig och vinstmaxi-
merande man.

– Medierna vill gärna lyfta fram den typen 
av entreprenörer och göder därmed myten. 
Problemet är att många – särskilt kvinnor – har 
svårt att identifiera sig med den.

I Randi Bredvolds avhandling lever en av 
entreprenörerna upp till den mytbilden. De 
andra gör det inte.

– Jag tycker det är viktigt att få fram nyan-
serade bilder av entreprenörer. Inte minst för 
dem som sitter hemma med en bra idé, men 
tror att de inte är tillräckligt risktagande eller 
kreativa för att göra något av den.

Hon kallar entreprenörerna för ”vanliga 

människor” och konstaterar att alla hade alter-
nativa försörjningsmöjligheter. Ändå valde de 
en entreprenörskarriär. Bredvold finner att de 
drevs av starka visioner. Det kunde handla om 
att exploatera en affärsmöjlighet, men också 
om att följa sitt hjärta. Eller att vilja bo på en 
plats och därför skapa en produkt utifrån den 
platsen.

– något som överraskade mig var att de 
som kallade sig ”småföretagare” i själva verket 
var de mest entreprenöriella individerna i stu-
dien.

– På många sätt betedde de sig inte alls som 
en ”god entreprenör” ska göra. De tyckte till 
exempel att nätverkande mest var en belast-
ning. Men i mötet med sina gäster fick de 
många innovativa idéer.

”Arbetsam”, ”självständig” och ”kreativ” är 
tre begrepp som ofta återkommer inom entre-
prenörskapslitteraturen. Även i Randi Bred-
volds undersökning dök de upp. Men hon är 
noga med att poängtera att begreppen har helt 
olika betydelse för olika individer. Till viss del 
är det en generationsfråga.

– När jag frågade: ”Är du kreativ?” svarade 
en entreprenör: ”Ja, det har jag alltid varit. Jag 
kommer från en konstnärsfamilj.” En annan 
entreprenör svarade: ”Nej. Bara när jag löser 
de dagliga problemen.”

– Vi måste vara uppmärksamma på att orden 
inte betyder samma sak för alla människor, 
säger Bredvold.

kontakta randi.bredvold@hil.no

På tur med 
entreprenörer

Entreprenörerna i studien

Paul driver ett fjällhotell med kulturhistorisk 
och lokalproducerad mat, guidade turer på fjäl-
let och en rad andra aktiviteter.

Pelle ärvde som 21-åring en nedgången släkt-
gård som han stöpt om till lovordat gårdshotell.

Lise blev stormförälskad i ett hus, köpte det, 
och bestämde sig därefter för att driva det som 
gästgård med änglatema.

Sara drev resebyrå i Oslo men tog över sin fars 
barndomshem på landsbygden. Satsar på upp-
levelser kring ett stenålderskoncept.

Nils blev övertalad av sin chef att starta före-
tag utifrån de många upplevelseprodukter han 
skapat.

Randi Bredvold vill med sin doktors-
avhandling inspirera människor till entre-
prenörskap – särskilt de som tror att de inte 
är tillräckligt riskvilliga eller kreativa. Hon 
är verksam vid Högskolan i Lillehammer, 
men har disputerat i sociologi vid Karlstads 
universitet. Avhandlingen har titeln Entre-
prenørers fortellinger – En identitetsstudie i 
det opplevelsesbaserte reiselivet.bi
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adli abouzeedans val  av ämne har sitt 
ursprung i egna erfarenheter av småföreta-
gande. År 1990 lämnade han Chalmers med 
en magisterexamen i kemi, för att starta eget. 
Det var ungefär samtidigt som modemet dök 
upp på marknaden och gjorde internet till var 
mans egendom.

– Den nya tekniken ökade företagets effek-
tivitet enormt. Jag drev ett litet handelsföre-
tag med exportverksamhet och många inter-
nationella kontakter. Mina affärspartners 
kunde inte tro att jag arbetade i stort sett på 
egen hand. De trodde att jag hade många 
anställda. Det fick mig att börja fundera över 

hur småföretag kan effektiviseras, säger Adli 
Abouzeedan.

Men innan det går att förstå hur företagens 
prestation kan optimeras, måste prestationen 
kunna mätas. 

Intresset ledde till att Adli Abouzeedan star-
tade ett privat forskningsprojekt tillsammans 

Sveriges framtid hänger på småföretagen, brukar man säga. 
Men hittills har modellerna som mäter företagens effektivitet 
enbart haft fokus på räkenskaperna. I sin doktorsavhandling 
presenterar Adli Abouzeedan den nya modellen Siv, med  
ambitionen att mäta det som svårligen låter sig kvantifieras. 
Till exempel kvalitet.

Siv mäter kvalitet
i småföretagen

text anna-karin florén
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Filosofie doktor Adli Abouzeedan har lagt fram sin 
avhandling vid Institutionen för ekonomisk och  
industriell utveckling, Linköpings universitet. I dag  
är Abouzeedan kopplad till Institutionen för medicin  
på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.  
Där fortsätter han att forska om innovation och  
entreprenörskap.

– Jag förstod tidigt att många modeller som 
är intellektuellt stimulerande för statistiker 
och matematiker, är för komplicerade för att 
de som arbetar i småföretag ska kunna använ-
da dem. 

– Studenter som bara har verkat inom uni-
versitetet är briljanta teoretiker, men många 
har ett abstrakt sätt att se på företagande. Jag 
tror att teorierna måste komma ur en känsla 
för verkligheten. 

Utifrån sitt arbete med avhandlingen har 
Abouzeedan identifierat tre områden som 
han tycker borde få mer uppmärksamhet av 
forskarsamhället framgent: 1) Betydelsen av 
kvalitativa parametrar. Går det till exempel 
att kvantifiera kvalitativa parametrar som före-
tagsledarnas personlighet? 2) Går det att kvan-
tifiera betydelsen av nätverk? Och slutligen, 3) 
Hur kan man bygga modeller med fokus på 
den externa miljön?

– hur kan man fånga in och kvantifiera de 
här parametrarna? Den aktuella forskningen 
på området kommer huvudsakligen från usa 
och Storbritannien, medan den svenska forsk-
ningen om företags effektivitet tenderar att 
handla om redovisningsförfaranden. 

Adli Abouzeedan hoppas nu få möjlighet att 
arbeta vidare med sin forskning. Framför allt 
vill han uppmuntra en ny generation forskare.

– Jag vill att de ska förstå hur angeläget det 
är att mäta småföretagens effektivitet. Vi behö-
ver underlätta för småföretagen. Det är de som 
kan utveckla Sveriges ekonomi. De är avgöran-
de för Sveriges framtid, konstaterar han.

kontakta adli.abouzeedan@gu.se

med en amerikansk kollega, docenten Michael 
Busler vid The Richard Stockton College i New 
Jersey, usa. Samarbetet utmynnade i ett antal 
artiklar som uppmärksammades av professor 
Magnus Klofsten vid Linköpings universitet.

därmed blev det möjligt för Abouzeedan att 
skriva avhandlingen sme Performance and Its 
Relationship to Innovation med artiklarna från 
det privata forskningsprojektet som grund. 
Avhandlingen har tre huvudfrågeställningar: 
Vilka fördelar och nackdelar har befintliga 
modeller för att analysera småföretags effek-
tivitet? Hur kan en bra modell utformas? Och 
hur kan innovationsaktiviteter i företaget 
kopplas till externa faktorer i miljön?

Efter att ha studerat 39 företag i it-sektorn 
och gjort fördjupade fallstudier av två företag 
som följdes under en längre tid, tog Adli Abou-
zeedan och medförfattarna fram Survival Index 
Value (Siv). Det är en alternativ modell för att 
mäta effektivitet i småföretag.

– Standardmodellerna som används för att 
mäta effektivitet i småföretag, är helt inriktade 
på finansiella parametrar. De behandlar före-
taget som en sluten enhet. Siv tar hänsyn till 
den omgivande miljön, säger Adli Abouzeedan.

siv mäter externa faktorer som branschens 
mognad, företagets storlek relativt sektorn, och 
den institutionella miljön i företagets omgiv-
ning. Dessutom är den användarvänlig, enligt 
författaren. 

– Man behöver inte vara statistiker för att 
använda den. De traditionella modellerna 
kräver att användaren har mer kunskap om 
statistik än vad de flesta småföretagsledare har. 

– Att Siv ska kunna användas av praktiker 
var min målsättning redan från början. Många 
småföretag behöver producera rapporter att 
visa upp för kunder och finansiärer. 

Abouzeedan menar att modellen lämpar sig 
för att samla information i en databas. Data-
basens statistik kan sedan användas av besluts-
fattare och andra som vill stötta småföretag.

– I dag läggs mycket pengar på att stödja 
småföretagen, men ingen följer riktigt upp vad 
insatserna leder till. Med Siv går det att följa 
hur dynamiken i ett företag förändras månad 
för månad, och utläsa vilka åtgärder som har 
effekt.

Adli Abouzeedan tror att hans företagar- 
bakgrund har haft stor betydelse för avhand-
lingen.

Teorierna måste 
komma ur en 

känsla för 
verkligheten

Vi behöver underlätta 
för småföretagen

Kommissionen  
främjar innovationen
Fördraget om Europeiska unionens funktions-
sätt är ett av grundfördragen som ”utgör EU:s 
rättsliga grund och reglerar unionens principer, 
befogenheter och funktioner”. Artikel 101 i 
detta fördrag förbjuder karteller och annat som 
hindrar den fria konkurrensen. I avhandlingen 
Promoting Innovation? A Legal and Economic 
Analysis of the Application of Article 101 TFEU 
to Patent Technology Transfer Agreements 
(Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 
2011) skärskådar Vladimir Bastidas Venegas 
artikel 101. Han undersöker bland annat hur den 
påverkar frågor kring patent och innovation, 
och kommer fram till att EU-kommissionen har 
en bred syn som generellt sett främjar innova-
tion i medlemsländerna. Däremot kan lagar 
som artikel 101, som ska hindra snedvridning av 
konkurrensen, försvåra för vissa licensierings-
avtal som är en nödvändig del av innovations-
processen. Därför menar Bastidas Venegas att 
konkurrenslagstiftning borde fokusera mindre 
på marknadsinflytande, och mer på effektiv 
licensiering. [jg]

kontakta vladimir.bastidas@juridicum.su.se

Entreprenöriell oriente-
ring fördelas ojämnt
För att räknas som entreprenöriellt i ordets rät-
ta bemärkelse ska ett företag ha innovations-
förmåga, vara risktagande och agera proaktivt. 
Forskningen brukar säga att ett företag som 
uppfyller de här kriterierna har entreprenöriell 
orientering. Begreppet är väletablerat och ett 
av de viktigaste inom entreprenörskapsfältet. 
Det menar i alla fall William Wales, Erik Monsen 
och Alexander McKelvie i The Organizational 
Pervasiveness of Entrepreneurial Orientation 
(Entrepreneurship Theory and Practice, nr 5, vol 
35, 2011). Enligt författarna är entreprenöriell 
orientering något som kan genomsyra hela 
organisationen, och inte bara ha med ledningen 
att göra. Däremot fördelas den entreprenöriella 
orienteringen inte sällan ojämnt inom en orga-
nisation. Artikeln beskriver tre modeller för hur 
detta kan se ut. I den första är fördelningen 
relativt jämn, alla i företaget är entreprenöriella 
– hela tiden. I den andra varierar fördelningen 
mellan avdelningar eller funktioner. Man har 
kanske valt att lägga allt entreprenörskapskrut 
på ett ställe. På så sätt kan man samtidigt hål-
la en viss stabilitet på andra håll i organisatio-
nen. I den tredje modellen varierar fördelningen 
över tid. Perioder av stabilitet och konservatism 
följs av perioder av kraftig förändring. De tre 
modellerna leder till olika utmaningar för led-
ningen i organisationerna. [jg]

kontakta mckelvie@syr.edu
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och relationer mellan akademi och näringsliv 
är andra stora forskningsintressen.

Man skulle kunna tro att karriären varit spik-
rak, men så är inte fallet.

– Jag föddes i Indiana men flyttade som poj-
ke till San Diego. Där blev jag förtjust i strän-
derna och klimatet. Senare började jag plugga 
på San Diego State University, men tog ett par 
sabbatsår. Dels ägnade jag ett halvår åt att lifta 
från England till Sri Lanka, via Afghanistan. 
Dels hängde jag i Thailands djungler och letade 
rubiner under ett år, berättar Kenney.

I slutet av sjuttiotalet var han doktorand på 
Cornell University i delstaten New York. Han 
tänkte ägna sig åt studier av Sydostasien, och 
lärde sig bland annat att tala thailändska. Men 
så blev han intresserad av bioteknikindustrin.

– Bioteknik är ju faktiskt den första industrin 

som vuxit fram direkt ur grundforskning på 
universitet. Jag intervjuade akademiska entre-
prenörer och folk på venture capital-bolag. Jag 
läste också Schumpeter, om kreativ förstörelse.

Nästa anhalt blev Ohio State University.
– Där träffade jag en kille – Richard Flo-

rida – och vi började forska ihop i mitten av 
1980-talet. Vi studerade japanska företag 
som Honda och Toyota. Vi intervjuade också 
grundarna av venture capital-industrin i usa, 
främst folk från Silicon Valley men också från 
Boston. Det var väldigt intressant. De var ju 
med och byggde upp Apple och andra företag 
som förändrade världen.

– Richard och jag skrev två böcker ihop, 
sedan fortsatte han österut. Jag drog västerut, 
tillbaka till Kalifornien, och hamnade på Uni-
versity of California, Davis.

De finns de som har siktet inställt från bör-
jan. Som väljer ut det trendigaste forsknings-
området, lierar sig med smart folk och publi-
cerar sig i de heta tidskrifterna. Och så finns 
det de som låter forskarkarriären ta lite mer 
oväntade vändningar, men som ändå hamnar 
”rätt” till slut. Martin Kenney sorterar in under 
den senare kategorin.

martin kenney älskar sitt Kalifornien, det 
slår han fast direkt. Livsstilen, mentaliteten, 
handlingskraften. Han växte upp där och är 
i dag professor vid University of California, 
Davis. Hans forskning utgår också till stor 
del från det som utmärker delstaten. Ken-
ney intresserar sig bland annat för hur Silicon 
Valley har växt fram. Bioteknik, utvecklingen 
inom riskkapitalindustrin, regional dynamik 

porträttet | Martin Kenney

martin kenney ser både fördelar och nackdelar i silicon valley:

»Den som inte  
  levererar är rökt«
text åse karlén  bild johanna hanno



e n t r é  4  •  2011  |  17www.esbri.se

riella ekosystem. Eller Israels. Silicon Valley är 
en alltför extrem plats.

– Silicon Valley är verkligen fantastiskt. Det 
är en sann meritokrati, där den som är duk-
tig kan lyckas. Det är lätt att komma in – men 
man måste komma ihåg att det också är lätt att 
bli utsparkad. Den som inte levererar är rökt.

– till viss grad är misslyckanden tillåtna. 
Men du måste kunna visa att du lärt dig något, 
och inte upprepa misstagen. Rykten sprids 
snabbt och riskkapitalisterna vill inte inves-
tera i förlorare. En riskkapitalist som inte är 
framgångsrik får ju också sparken.

Kenney berättar om Silicon Valleys baksidor: 
Arbetsveckor på uppåt 70-80 timmar, drog-
missbruk och höga skilsmässotal. Han drar 
också en vits på temat.

– Två programmerare sitter och pratar. Den 
ena säger: ”Jag slår vad om att dina barn inte 
vet vad du har för ögonfärg!” Den andra slår 
numret hem och frågar sitt barn: ”Vad har jag 
för färg på ögonen?” ”Röda”, svarar barnet.

Vilken är då den största myten om Silicon 
Valley?

– Silicon Valley är ett öppet nätverk – det 
är ingen myt. Men inga relationer går särskilt 
djupt. Det är ingen som känner någons far-
mor!

– Det är inte heller så att alla sitter och 
sjunger Kumbaya tillsammans. Briljanta män-
niskor kan vara mycket svåra att jobba med, 
konstaterar Martin Kenney.

På universitetet ansvarar han för kurser om 
exempelvis regional utveckling samt kopp-
lingen mellan teknik och samhälle. Och som 
lärare möter han studenter från en rad olika 
invandrargrupper.

– I mina klasser brukar ungefär 30 procent 
vara latinamerikaner, från till exempel Mexiko, 
Honduras och Guatemala. Resten är somalier, 
kineser, vietnameser, japaner, hmong, kore-
aner, thailändare, iranier, afghaner, ryssar… 
ja, vi har till och med haft norrmän. Många av 
mina studenter är den första i familjen som får 
en universitetsutbildning.

– Det är så det är i Silicon Valley, och jag gil-
lar det. Min forskning handlar om den mest 
högteknologiska högteknologin, och om dem 
som investerar i den. Men när jag undervisar 
får jag möta folk från hela världen, säger Ken-
ney.

kontakta mfkenney@ucdavis.edu

Där fortsatte Kenney på den inslagna vägen 
och forskade om riskkapital och entreprenör-
skap i skärningspunkten mellan industri och 
akademi. Han fascinerades av hur uppfin-
ningar inom universitetsvärlden blev till nya 
innovationer i samhället.

När han tittar tillbaka på de senaste 20 
årens forskning inom entreprenörskaps- 
området tycker han att mycket har hänt. Teo-
rin har utvecklats, kvaliteten har höjts och 
det har kommit mycket bra kvantitativ forsk-
ning. Han nämner Steven Klepper, årets mot-
tagare av Global Award for Entrepreneurship 
Research, som en av de mest intressanta fors-
karna.

Ett område där forskning fortfarande saknas 
är, enligt Kenney, informations- och kommu-
nikationsteknologi (ikt).

– Vi har ägnat oss alldeles för mycket åt bio-
teknik – och det säger jag trots att jag var med 
och drog igång den forskningen. ikt ger upp-
hov till många lyckade startups, men vi vet inte 
tillräckligt mycket om dem.

– Jag håller just nu på och studerar ikt-
avknoppningar från olika universitet. Det fina 
med dem är att många startas av studenter. 
Tittar man på bioteknik är det tvärtom nästan 
bara seniora forskare som kommersialiserar.

Sammanlagt står Martin Kenney som förfat-

tare eller redaktör för fem böcker, och han har 
skrivit över 140 vetenskapliga artiklar. Han har 
varit gästforskare i bland annat Köpenhamn, 
Tokyo, Osaka och Cambridge.

Under hösten 2011 var han i Helsingfors, på 
Näringslivets Forskningsinstitut (etla). Då 
passade han på att åka över till Stockholm 
och Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum som 
arrangerades av Esbri, Näringsdepartementet 
och u.s. Department of Commerce. Där höll 
han ett anförande om hur man kan skapa 
en innovationspolicy i världsklass, och ledde 
också ett seminarium på samma tema.

Kenney konstaterar att innan man designar 
en innovationspolicy måste man fundera över 
vad man egentligen vill – och kan – få ut av 
den. Policyskapare bör ställa sig frågor som: 
Vad är det för innovationer vi vill ha? Och vilka 
befintliga innovationer har vi? Innovations-
historiken kan berätta mycket om vad vi kan 
vänta oss i framtiden.

Över hela världen finns en tendens att sneg-
la mot Silicon Valley. Martin Kenney menar att 
det förmodligen är mer fruktbart att studera 
Bostons riskkapitalindustri och entreprenö-

mer om martin

Namn Martin Kenney
Bakgrund Disputerade i sociologi vid Cornell Univer-
sity 1984. Efter några år på Ohio State University och 
som gästforskare på Hitotsubashi University i Tokyo 
kom han till University of California, Davis 1989. 1992 
blev han professor där. Sedan dess har han varit 
gästprofessor i bland annat Köpenhamn, Kobe och 
Cambridge. Engagerad i Berkeley Roundtable on the 
International Economy som samarbetat med fin-
ländska ETLA sedan 2001.
Aktuell Under hösten 2011 gästade han ETLA.  
26–27 september deltog han i Sweden-U.S.  
Entrepreneurial Forum, läs mer och se hans anfö-
rande på www.esbri.se/sweden-us-2011

mer av martin

Locating Global Advantage: Industry Dynamics in 
the International Economy, Stanford University 
Press, 2004 (redaktör tillsammans med Richard 
Florida)

Understanding Silicon Valley: Anatomy of an Entre-
preneurial Region, Stanford University Press, 2000 
(redaktör). Boken översatt till japanska 2002

Beyond Mass Production: The Japanese System and 
Its Transfer to the U.S., Oxford University Press, 1993 
(tillsammans med Richard Florida)

The Breakthrough Illusion: Corporate America's Fai-
lure to Link Production and Innovation, Basic Books, 
1990 (tillsammans med Richard Florida)

Biotechnology: The University-Industrial Complex, 
Yale University Press 1986

Briljanta människor kan 
vara svåra att jobba med
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vladimir vanyushyn är  uppväxt i Kiev, 
Ukraina. Han kom till Sverige och Umeå efter 
avlagd magisterexamen i nationalekonomi. 
Tanken var att han skulle göra ett år som  
utbytesstudent här. Det var 2002. I dag, nästan 
tio år senare, är han fortfarande kvar, nu med 
en doktorsexamen i företagsekonomi.

Hans huvudintresse har varit innovation i 
små och medelstora företag. Var kommer nya 
innovationer ifrån, och varför är vissa företag 
så mycket bättre på det här än andra? 

Avhandlingen Innovative Behaviour of Small 
Firms – Essays on Small Firms’ Internationali-
sation and Use of Online Channels består av 
sex separata artiklar. Fyra av artiklarna handlar 
om kopplingen mellan innovation och mark-
nadsföring/försäljning över internet, två om 
kopplingen mellan innovation och internatio-
nalisering.

– Det finns en del likheter mellan att satsa 
på e-handel och att satsa på en internationell 
marknad. Även om det också finns en del skill-
nader. Båda besluten kan ses som en typ av 
innovativt beteende i mindre företag. Företa-
gen måste våga ta risker, vara proaktiva och 
ha en vilja att förändra gamla rutiner, säger 
Vladimir Vanyushyn.

när företaget ändrar sina rutiner, krävs 
ofta att de överger en annan satsning. Det 
innebär att tidigare investeringar riskerar att 
gå förlorade – man kannibaliserar på sina egna 
investeringar.

– Vid ett skifte till onlineförsäljning måste 
man nog acceptera att en del av företagets 

www.esbri.se

tidigare investeringar går förlorade. Och de 
relationer man byggt upp med befintliga åter-
försäljare och marknadsföringskanaler kanske 
går i stöpet. Bara förväntningen att en åter- 
försäljare ska bli arg, kan hindra ett företag från 
att satsa på en onlinekanal.

– Företag som är mer villiga att kannibalisera 
är också de som i större utsträckning satsar på 
investeringar i onlinekanaler, och får alltså räk-
nas som mer innovativa.

Resultaten i avhandlingen bygger på flera 
enkätstudier. En av enkäterna skickades ut 
2002. 2008, precis innan finanskrisen slog till, 
gjorde Vladimir Vanyushyn en uppföljning.

– Skillnaden var jättestor. 2002 såg företagen 
internet och it som viktiga verktyg för att nå 
konkurrensfördelar. 2008 var en it- investering 
snarare ett konventionellt beslut med ett kost-
nads-nyttotänkande i fokus. Så den här typen 
av beslut kanske inte längre kan räknas som ett 
innovativt beteende, åtminstone inte om det 
enbart gäller att satsa på vanlig e-handel.

något som debatterats en hel del är vilken 
storlek på företag som är mest innovativa. Är 
det de allra minsta, på grund av sin flexibilitet 
och snabba beslutsvägar? Eller är det de större 
företagen, som har muskler att satsa på inno-
vationsprojekt i stor skala? Eller kanske är det 
de medelstora företagen som kan kombinera 
en bra tillgång till resurser med att vara hyfsat 
snabbfotade?

Vladimir Vanyushyn har undersökt små och 
medelstora företag med upp till 250 anställda. 
Han hittar vissa skillnader inom gruppen. Ju 
större företag, desto mer innovativa var de. 
Åtminstone när det gäller beslutet att satsa på 
e-handel. De stora företagen var mer rationella 
i sin inställning till investeringarna, och mer 
villiga att kannibalisera på sina tidigare inves-
teringar.

– De små företagen var mindre innovativa. 
De litar mer på individer, och beter sig snarare 
som personer än som organisationer. Då är 
det också svårare att kannibalisera på tidigare 
investeringar, eller stöta sig med en återförsäl-
jare, konstaterar Vladimir Vanyushyn.

kontakta vladimir.vanyushyn@usbe.umu.se

Vladimir Vanyushyn har lagt fram sin avhandling vid Han-
delshögskolan vid Umeå universitet. Han blir kvar i Umeå 
efter avlagd doktorsexamen. Numera som anställd vid forsk-
ningscentrumet Ciir, Centre for Interorganisational Innovation 
Research.

Våga vara 
     kannibal

text jonas gustafsson
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      Att vara innovativ har sitt pris. Företag som   
      vill satsa på något nytt, måste också vara 
    beredda att offra något gammalt. Vladimir 
   Vanyushyn kallar det för att kannibalisera på 
sina tidigare investeringar.
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Modebloggaren ruckar  
på institutionerna
Blondinbella, Kissie, Kenza och Elin Kling. De är bara några av de många blog-
gare som slagit igenom de senaste åren. I bloggosfären möts entreprenörskap 
och galenskap, seriositet och skrivfel. Några tjänar stora pengar medan andra är 
glada amatörer. Christofer Pihl undersöker i sin licentiatuppsats modebloggen 
som marknadsföringsverktyg. Han har en ”nätnografisk” ansats och finner ett 
institutionellt entreprenörskap. Bloggarna har stort inflytande och fungerar både 
som konsumenter och producenter – ”prosumenter”. De konkurrerar också med 
den traditionella modejournalistiken. Uppsatsen har titeln Marketing Fads and 
Fashions och har lagts fram vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Pihl 
är numera doktorand vid Stockholms universitet. [åk]

kontakta cpi@fek.su.se

»Att våga satsa alla 
pengar man har, och all 
sin tid, för att förverkliga 
sin dröm är modigt«
Prins Daniel var prisutdelare på Dagens 
Industris Gasellfinal 28 november 2011

text jonas gustafsson

inte lika mycket att vinna på att patentera. 
De har helt enkelt inte resurser att övervaka 
sina patent, något som Holgersson menar kan 
urholka patentskyddet. Småföretag använder 
i stället patent som ett sätt att locka kunder 
och investerare. 

Patentlagar och system för immateriella 
rättigheter blir allt mer lika över hela värl-
den. De flesta utvecklingsländer skiftar vid en 
tidpunkt från en svag till en hård lagstiftning 
kring immateriella rättigheter. Den tidpunk-
ten infinner sig när man märker att man tjänar 
mer på innovation än på imitation. 

Marcus Holgersson menar också att det går 
att se ett liknande skifte från svag till hård reg-
lering i olika innovationssystem, till exempel 
inom telekommunikation. Öppenheten i ett 
innovationssystem påverkas av de strategier 
kring immateriella rättigheter som företagen 
i systemet har. [jg]

kontakta marhol@chalmers.se

Kunskap och innovation är viktiga konkur-
rensmedel numera. Det innebär att immate-
riella rättigheter, som bland annat syftar till att 
främja innovation, får allt mer uppmärksam-
het. Men det är svårt för små företag att hålla 
koll på sina rättigheter.

för att fortsätta vara konkurrenskraftig i 
ett allt snårigare teknologiskt landskap, och i 
en allt öppnare innovationsmiljö, är det viktigt 
att ha koll på sina strategier kring immateriella 
rättigheter. Både för enskilda företag och för 
länder. De menar Marcus Holgersson i licen-
tiatuppsatsen Intellectual Property Strategies 
and Innovation – Causes and Consequences for 
Firms and Nations (Chalmers, 2011). 

Många större företag tar också fram egna 
strategier kring immateriella rättigheter, spe-
ciellt patentstrategier. I ett första steg ökar de 
antalen patent. Det andra steget blir ofta att 
satsa på mer kvalitativa patent, och på fler 
internationella patent. 

Som systemet ser ut i dag har små företag 

Svårt för små att övervaka patent

Marcus Holgersson

bild: J-O
 Yxell / Chalm

ers

Entreprenörer och deras siffror
Entreprenörer agerar utifrån egna subjektiva värderingar, och inte rationellt. 
Det säger i alla fall traditionell ekonomisk teori. Därför skulle man kanske 
kunna tro att entreprenörer och redovisning inte går ihop. 
Men det är inte Marita Blomkvists erfarenhet. 
Hon har arbetat som revisor och forskat i 
ämnet vid Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet. Entreprenörer som redovisare (Far 
Akademi AB, 2011) är en populariserad version 
av hennes avhandling i samma ämne. Det är inte 
en handbok i redovisning utan en undersökning 
av bokslutsprocessen i gasellföretag. Boken ger en 
intressant bild av vilka delar av redovisningen som 
växande företag engagerar sig i, och varför. Vilka 
diskuterar de redovisningen med? Vad handlar dis-
kussionerna om? Studien visar att entreprenörer väljer 
att engagera sig i delar av sin redovisning, men att det 
mesta av den formella redovisningen görs av andra. För 
entreprenörer som söker finansiering är det extra viktigt 
att ta fram en professionellt utformad årsredovisning. 
Finansiärer efterfrågar nämligen ofta en sådan. [ha]

kontakta marita.blomkvist@hh.se
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vist utifrån sin bok Prometheus eller Narcissus? 
Entreprenören som samhällsomvälvare. Pirate 
Bay är ett av exemplen i boken.

– Vad är det för grupp som står bakom Pira-
te Bay? Är det en civilsamhällesgrupp? Är de 
affärsmän? Kriminella? Ja, de beskrivs i alla 
fall som ett entreprenöriellt gäng. Och Pirate 
Bay har ju verkligen gjort avtryck. De öppnade 
upp för alternativa sätt att göra saker och gav 
upphov till många frågor. Problemet var att det 
var lite väl mycket kreativ förstörelse. De rörde 
om för mycket i det ekonomiska systemet. Så 
de fick inte existera, sa Karl Palmås.

– det intressanta med Pirate Bay är att de 
inte sitter på kammaren och skriver texter om 
hur bra det är med fildelning. De gör något i 
stället, och slänger ut ett verktyg på internet 
som alla kan använda. Det här är spännande, 
det är någon form av kvasiradikalism.

Nätverksarbetet fortsätter under hela 2012, 
med en workshop på våren och en på hösten. 
Tanken är också att arbetet ska bli bestående i 
form av en resursbank. I nätverket ingår repre-
sentanter från fler än 15 lärosäten, bland annat 
Operahögskolan, Textilhögskolan i Borås, 
Göteborgs universitet, Konstfack, Umeå uni-
versitet och Malmö högskola.

mer info www.esbri.se/kultur

centrumet tillsammans med Judy Ogana, höll 
i diskussionen.

– Konst och entreprenörskap är inte samma 
språk, men har helt klart beröringspunkter. 
Vi vill inte att konstnärer bara ska lära sig att 
tänka business, utan göra det på ett sätt som 
fungerar för dem. Vi kan inte skicka konstnä-
rerna direkt till handelshögskolor, vi måste 
tänka om helt. Jag tror på att lära genom 
praktik. Att bjuda in gästföreläsare, som till 
exempel en dansare som har lyckats. Vi måste 
utgå från konstnärens perspektiv och se till 
vad behovet är, snarare än till vad målet är, sa 
Mboya.

Entreprenörskapsprofessorn Bill Gartner 
höll också en kortare föreläsning, med efterföl-
jande diskussion. Han hänvisade till en under-
sökning från Cornell University där man gått 
igenom vilka studenter som startade företag i 
störst utsträckning. Många trodde nog att de 
som studerat ekonomi eller teknik skulle ligga 
i topp. Men det blev tvärtom studenter från 
universitetets andra fakulteter.

– entreprenörskap handlar  inte om 
handelshögskolor. De flesta som går där vill 
ha ett jobb. De som startar företag, och ska-
par arbetstillfällen, finns i den övriga univer-
sitetsvärlden. Och det är dem vi måste träna 
i entreprenörskap, konstaterade Bill Gartner.

Karl Palmås, forskare inom socialt entrepre-
nörskap, pratade om entreprenören som akti-

Esbri har fått i uppdrag av Tillväxtverket att 
koordinera ett nätverk för att främja entre-
prenörskap inom konstnärliga utbildningar. I 
slutet av oktober hölls den första workshopen 
för de lärare som ingår i nätverket.

många utövare av kulturella och konstnär-
liga yrken är egenföretagare. Men hur väl för-
beredd för livet som företagare blir de under 
sin utbildning? Det är en konst att leva på sin 
konst och här behövs åtgärder, menar många. 
En sådan åtgärd, som ligger under regeringens 
satsning på kulturella och kreativa näringar, är 
ett nätverk för lärare och utbildningsansvariga  
på landets högre konstnärliga utbildningar.

Syftet  med nätverket är att ta tillvara och 
sprida de erfarenheter som finns kring entre-
prenörskap och företagande på konstutbild-
ningar runtom i landet. Tanken är att utbytet i 
förlängningen ska främja studenterna – de ska 
ges kunskap och verktyg att leva på sin konst.

25–26 oktober hölls nätverkets första work-
shop i Göteborg. Totalt deltog runt 20 per-
soner. En stor del av arbetet handlar om att 
dela erfarenheter inom nätverket: Hur gör ni? 
Fungerar det? Hur examinerar ni? Vilken litte-
ratur och andra läromedel använder ni? Vilka 
samarbetar ni med?

Vi fick också besök av ett antal gäster och 
inspiratörer, bland andra en grupp konstnärer, 
artister och entreprenörer från Godown Arts 
Centre i Nairobi, Kenya. Joy Mboya, som driver 

Konsten att 
leva på sin konst

text & bild  jonas gustafsson

För att kunna leva på sin konst gäller det att vara kreativ, inte bara i det konstnärliga arbetet. Graffitimålaren Mode 2 skapade en live-målning på Way out west-festivalen för två år sedan.  
Målningen lottades sedan ut i ett samarbete mellan Sony Ericsson och Röda Korset. Intäkterna från lotteriet gick till Röda Korset.
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Söker du en kollega till din forskargrupp? 
Behöver du en expert till en paneldebatt? 
Eller undrar du vem som kan innovations-
processer? Esbri lanserar en ny databas med 
forskare inom fälten entreprenörskap, inno-
vation och småföretagande.

i artiklar och debatter om företagande, 
jobbskapande och tillväxt är det oftast en 
handfull manliga, nationalekonomer i övre 
medelåldern som får komma till tals. Men 
mångfalden inom forskningsfältet är större 
än så!

Esbri är i färd med att bygga upp en data-
bas över aktiva forskare som kan entrepre-
nörskap, innovation och småföretagande. 
Vi kallar den ”Vem gör vad?”. Databasen 
är webbaserad, sökbar och öppen för alla 
redan nu. I dagsläget har närmare 200 fors-
kare registrerat sig med kontaktuppgifter, 
nyckelord och information om aktuella 
projekt. Och fler tillkommer hela tiden.

I ”Vem gör vad?” hittar du experter på 
bland annat nyföretagande, riskkapital, 
öppen innovation, cleantech och socialt 
entreprenörskap. De är verksamma vid en 
rad olika universitet och högskolor, inom 
discipliner som sociologi, företagsekonomi, 
historia, nationalekonomi, psykologi och 
kulturgeografi.

– Vid våra lärosäten finns en enormt bred 
kompetens inom de här områdena. Esbri 
arbetar för att lyfta fram den kompetensen, 
och på så sätt nyttiggöra forskningen, säger 
Magnus Aronsson, vd Esbri. [åk]

ta en titt i databasen www.esbri.se/vgv

betydelse – inom vilket område som helst – 
som vinner insteg i ett samhälle”. Det sa redan 
Aristofanes, den gamla greken.

– Om ingen har köpt produkten är det en 
uppfinning, ingen innovation. Man måste 
komma in på marknaden och helst få genom-
slag där.

Hur får man då innovationskraft? Alla entre-
prenörer har olika utgångspunkter. Därför går 
det inte att lyfta fram en enda kommersiali-
seringsmodell som fungerar för alla, eller en 
lösning på hur företag ska nå tillväxt.

– Kompetensutveckling är nyckeln till 
framgång. Men jag anser att företag sällan vet 
vilken kompetens de egentligen vill ha. Där-
för behöver vi nya metoder för att analysera 
kompetensbehov. Det har vi tagit fram i det 
här projektet, sa Per Frankelius.

kontakta per.frankelius@oru.se

vill du veta mer?

Besök Global Visions webbplats global-vision.se
Ett längre referat från föreläsningen finns i Esbris 
Kunskapsbank www.esbri.se/kunskapsbank
Du kan också se hela föreläsningen som kostnadsfri 
webb-tv på www.esbri.se/webb-tv
Kommande Estradföreläsningar hittar du på 
www.esbri.se/nastaforelasning

text & bild  jonas gustafsson

text hanna andersson  bild åse karlén

Marknadsföring och kompetensutveckling är 
lika viktigt som själva tekniken i dagens tek-
nikföretag. Det visar forskningsprojektet Glo-
bal Vision som Per Frankelius presenterade 
under Estradföreläsningen Innovationskraft i 
praktiken – vad kan vi lära av framgångsrika 
miljöteknikföretag?

global vision går ut på att hitta en vision 
för global internationell framgång inom  
miljöteknik. Vilka hinder finns, vilka är grund- 
problemen och hur kan vi övervinna dem? 

– Ekonomiska teorier räcker absolut inte 
för att förklara vilka omvärldsfaktorer som är 
viktiga för företag, sa Frankelius. 

Inom projektet har forskarna jobbat med 
tre länder: Estland, Lettland och Sverige. I ett 
antal fallstudier har de undersökt miljöteknik-
företag på uppgång. Ett av fallen handlar om 
att kombinera Stirling-motorer med spegel-
paraboler för att fånga in solens ljus och skapa 
energi. Tekniken är inte helt klar ännu, men 
affärstänkandet orsakar också problem. 

– I Sverige har vi främst satsat på teknik- 
och produktutveckling de senaste åren, men 
affärsstrategier och marknadsföring är minst 
lika viktigt som tekniken.

– Vi behöver mycket avancerad affärskom-
petens för att kunna vara innovativa. 

Frankelius menar också att det finns behov 
av en reviderad syn på begreppet innovation. 
Det har urvattnats på senare år.

– ”En innovation är något radikalt nytt av 

Bara teknik räcker inte

            Hitta 
den du söker

Per Frankelius från Örebro universitet är en återkommande favorit på Esbris Estradföreläsningar. Nu senast pratade han bland 
annat om innovation och miljöteknik.
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 pernilla andersson joona är en av 
dem som får medel från Vetenskapsrådet 
i deras stora utlysning 2011. Tre miljoner 
kronor fördelat över tre år blev tilldelning-
en. Även therese nordlund edvinsson 
fick pengar i samma utlysning. Båda är vid 
Stockholms universitet och båda fick med-
el för projekt med anknytning till kvinnors 
företagande.

 Partnerprogrammets forskarpris instif-
tades 2003 för att främja forskningen vid 
Handelshögskolan i Stockholm. I år gick 
det till karl wennberg. Han tilldelades 
100 000 kronor från skolans partnerföretag. 
Under hösten har Wennberg även utsetts 
till docent vid samma lärosäte.

 tomas blomquist, Handelshögskolan 
vid Umeå universitet, har blivit professor i 
företagsekonomi. Blomquist är knuten till 
forskningscentrumet Ciir, och intresserar 
sig exempelvis för hur organisationer i nät-
verk skapar innovationer.

  lucia naldi, Inter-
nationella Handelshög-
skolan i Jönköping, har 
beviljats 2 miljoner kro-
nor från Riksbankens 
Jubileumsfond för att 
forska om överlevnad 

och tillväxt i nya företag. 

 Från och med 1 januari 2012 är anders 
malmberg prorektor för Uppsala univer-
sitet. Som prorektor ingår han i universi-
tetsledningen och fungerar som rektors 
ställföreträdare. Malmberg är till vardags 
professor i ekonomisk geografi och forskar 
bland annat om hur innovationer och 
dynamik uppstår i kluster.

 hans lundberg har tilldelats Videums 
entreprenörspris 2011 för sina ”framstå-
ende insatser på det internationella planet 
för att främja entreprenörskapsområdet”. 
Prissumman är på 15 000 kronor.

 Projektet ”Entreprenörskap, genus 
och ekonomisk tillväxt: utmaningar för 
genusteori” tilldelas åtta miljoner kronor 
i Vetenskapsrådets speciella utlysning för 
att främja den vetenskapliga utvecklingen 
inom genusforskning. Projektledare är 
helene ahl, och medforskare karin 
berglund, katarina pettersson och 
malin tillmar.

 carl johan sundberg, docent vid 
Karolinska institutet och chef för enheten 
för bioentreprenörskap, har blivit invald 
som ledamot i Iva.

Tipsa oss på entre@esbri.se 

titel Entreprenöriell pedagogik 
i skolan – drivkrafter för elevers 
lärande
författare Åsa Falk-Lund-
qvist, Per-Gunnar Hallberg,  
Eva Leffler & Gudrun Svedberg
förlag Liber
isbn 978-91-47-09984-9

Entreprenöriell pedagogik i skolan handlar 
inte om att lära elever starta företag. I boken 
diskuteras i stället entreprenörskap som ett 
nytt sätt att se på kunskap, motivation och 
lärprocesser – en pedagogik som kan till-
lämpas på alla ämnen. Författarna vänder 
sig till blivande och verksamma lärare som 
söker teoretiska och praktiska perspektiv på 
entreprenöriellt lärande. Som man frågar 
får man svar heter det ju, och en av hörnste-
narna handlar om hur pedagogen formulerar 
sina frågor. I traditionell undervisning ställer 
läraren slutna frågor i syfte att kontrollera 
kunskapsinhämtningen. Ett mer entrepre-
nöriellt förhållningssätt är att ställa kreativa, 
öppna frågor som motiverar eleven att maxi-
mera sitt lärande. Samtidigt kan det leda till 
att man slipper motfrågor som: ”Kommer det 
här på provet?” [åk]

personnytt boktips

2009 genomfördes en workshop om svensk 
näringslivshistoria på Södertörns högskola. Den 
markerade starten för ett nationellt forskar- 
nätverk inom området. Workshopen ligger 
också till grund för boken Business History in 
Sweden – Näringslivshistoria i Sverige. 

redaktörer för boken, med bidrag från 30 
forskare, är Mikael Lönnborg och Paulina Ryt-
könen. Som titeln antyder innehåller antolo-
gin bidrag på både svenska och engelska. Den 
spänner över en mängd olika ämnen som 
påverkat – och påverkar – svenskt näringsliv, 
och samhället i stort. Kapitlen tar bland annat 
upp företagsformer under sent 1800-tal, nyk-
terhetsrörelsen, privatisering, landsbygdens 
utveckling och jämställdhetsstrategier.

Sverker Jonsson har studerat svensk möbel-
industri fram till sekelskiftet 1900, och hans 
beskrivning har många gemensamma drag 
med modern klusterlitteratur. Jonsson visar 
hur efterfrågan på möbler tillverkade utanför 
det egna hushållet ökade under andra hälften 
av 1850-talet. Urbanisering, industrialisering, 
specialisering och tilltagande välstånd låg 
bakom detta skifte. Branschen dominerades av 
små företag i Småland och Västergötland. Här 

Svenskt näringsliv 
formar samhället

fanns virke, vattenkraft, järnväg och bra läge 
till de viktiga avsättningsmarknaderna Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Ett lärlingssystem 
ledde till avknoppningar, företagen nischade 
sig och samarbetade.

I ett annat kapitel diskuterar Ylva Hasselberg 
och Tom Petersson hur personliga relationer 
och nätverk kan få långsiktiga negativa kon-
sekvenser för företag. De menar att personer 
med formell och informell makt tenderar att 
reproducera sina värderingar tills de genom-
syrar hela organisationen. Därmed riskerar 
man att gå miste om nya idéer som kan ligga 
till grund för utveckling och innovation.

Boken är utgiven av Gidlunds förlag 2011 
(isbn 978-91-7844-828-9). [åk]

 

titel Knowledge Integration  
& Innovation: Critical  
Challenges facing International 
Technology-based Firms
redaktörer Christian  
Berggren, Anna Bergek, Lars 
Bengtsson, Michael Hobday  
& Jonas Söderlund
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-969392-4

Internationella teknikbaserade företag kon-
kurrerar med innovation. Vinnare blir det 
företag som bäst lyckas integrera kunskap, 
och omvandla den till åtråvärda produkter. 
Knowledge Integration & Innovation disku-
terar de svårigheter det innebär att hantera 
kunskap som är spridd över projekt, orga-
nisationer och kontinenter. Boken avslutas 
med ett tipskapitel till företagsledaren. Det 
handlar om att ta vara på särskilt viktiga 
individer, till exempel superuppfinnare som 
tar sig an diverse kunskapsrelaterade utma-
ningar. Andra nyckelpersoner är duktiga 
ingenjörer som förflyttar sig, och sin kom-
petens, mellan olika projekt. Inom organisa-
tionen måste det finnas utrymme för expe-
riment, interaktion och lärande. Författarna 
rekommenderar också att tänka långsiktigt i 
val av samarbetspartners. [åk]
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titel The New Harvest – Agri-
cultural Innovation in Africa
författare Calestous Juma
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-978319-9

Jordbruket – och innovationer inom det – är 
viktigt för Afrikas ekonomiska utveckling. 
Calestous Juma presenterar en optimistisk 
syn på kontinentens framtid i The New 
Harvest – Agricultural Innovation in Africa. 
Han fokuserar på tre faktorer som kan göra 
jordbruket till en kraft att räkna med: utveck-
lingen inom vetenskap och teknik, födel-
sen av nya regionala marknader samt det 
växande antalet entreprenöriellt inriktade 
ledare, en ny generation som fokuserar på 
kontinentens ekonomiska utveckling. Juma 
tror på att stödja forskning kring jordbruk 
och tänka långsiktigt. För att lyckas behöver 
Afrika modernisera sin ekonomi genom att 
investera i infrastruktur, bygga upp mänsk-
ligt kapital, stimulera entreprenörskap och 
förbättra innovationskraften. Boken blandar 
forskning och analys med hoppingivande 
fallstudier och handfasta råd. [ha]

titel Growing an Entrepreneu-
rial Business – Concepts & Cases
författare Edward D Hess
förlag Stanford 
Business Books
isbn 978-0-8047-7141-2

Growing an Entrepreneurial Business – Con-
cepts & Cases är en lärobok i styrning av små 
och medelstora företag. Huvudfokus ligger 
på de utmaningar som framgångsrika företag 
i tillväxtfasen stöter på. Och på hur de utma-
ningarna påverkar personalen, processerna 
och kulturen i företagen. Boken består av en 
teoridel och 33 fallstudier med tillhörande 
frågeställningar. I det första kapitlet pro-
blematiserar författaren Edward Hess den 
vanligt förekommande tanken att alla företag 
måste växa för att överleva. Så är det inte 
alls, menar han. Tillväxt kan vara både bra 
och dåligt, och något företagen bör utforma 
en strategi kring. Hess är professor i före-
tagsekonomi vid Darden Graduate School of 
Business, usa. Boken bygger på hans forsk-
ning, framförallt inom området tillväxtföre-
tagande, och på hans praktiska erfarenheter 
från företagande. [jg]

titel The Entrepreneur – Classic 
Texts by Joseph A Schumpeter
redaktörer Markus C Becker, 
Thorbjørn Knudsen & Richard 
Swedberg
förlag Stanford 
Business Books
isbn 978-0-8047-6283-0

Den österrikiske nationalekonomen Schum-
peter (1883–1950) är framförallt känd för att 
ha myntat begreppet kreativ förstörelse. Han 
var också en av de första att peka på entre-
prenörens och entreprenörskapets betydelse 
för ekonomin, något han uppmärksammats 
för under senare tid. Men hans texter inom 
det området är inte så välspridda, troligen 
för att de är skrivna på tyska och endast spar-
samt översatta. I vissa kretsar har de därför 
fått en nästan mytisk status. Med The Entre-
preneur – Classic Texts by Joseph A Schumpe-
ter vill Markus C Becker, Thorbjørn Knudsen 
och Richard Swedberg ge fler möjlighet att 
bekanta sig med Schumpeters syn på entre-
prenören och entreprenörskapet. Boken 
inleds med en matig introduktion, följd av 
nio av Schumpeters texter. Bland annat den 
klassiska The Theory of Economic Develop-
ment från 1934. [jg]
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Så dödar du 
kreativiteten
Beth Hennessey, professor i 
psykologi vid Wellesley University i USA, har 
gästat Lunds universitet. Hon menar att 
traditionella universitet är bra på att slå ihjäl 
kreativiteten. De fem största kreativitets-
bovarna är enligt Hennessey:
1. Förväntad belöning
2. Förväntad utvärdering
3. Övervakning
4. Tidspress
5. Konkurrenskultur

läs mer på www.lu.se/lum
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småföretagen, med upp till 50 anställda, är 
en viktig del i vår svenska ekonomi. Mer än 98 
procent av alla privata företag är småföretag 
och många småföretagare driver mer än ett 
företag. Småföretagarna är en mycket hetero-
gen grupp som finns inom alla branscher. Vi 
möter dem ofta i vår vardag: När vi handlar, 
går till frissan, byter däck på bilen eller när vi 
behöver snickarhjälp där hemma.

En vanlig mediebild av småföretagaren är 
den stressade, eller rent av utbrända, arbets-
myran som kämpar med sin verksamhet. 
Ibland utan att kunna ta ut någon vidare lön. 
Forskning visar mycket riktigt att många små-
företagare arbetar ett stort antal timmar varje 
vecka. Samtidigt behöver de ha en god hälsa 
för att orka med att framgångsrikt driva sina 
företag.

men hur mår då småföretagarna? Det finns 
ett fåtal hälsostudier som är direkt riktade mot 
dem. Studierna visar att man inte kan se några 
stora skillnader i hur småföretagare skattar sin 
hälsa jämfört med anställda i privata företag. 
Ungefär 80 procent anser att de har en god 
hälsa, vilket är jämförbart med studier om 
allmänbefolkningens självskattade hälsa. Det 
man inte vet är om det är ett urval av friska 
personer som väljer att starta företag eftersom 
det kräver både stort engagemang och mycket 
arbete.

Företagaren utsätts också i regel för samma 
fysiska arbetsmiljöfaktorer som de anställda 
i företaget. De småföretagare, både manliga 
och kvinnliga, som anger att de har tunga lyft 
och besvärliga arbetsställningar rapporterar 
att de har besvär från rörelseapparaten.

grupp manliga och kvinnliga småföretagare 
från tio olika branscher ingår i undersökning-
en. De fick med fem års mellanrum svara på 
frågor om sin hälsa, sina arbetsförhållanden 
och sitt liv som småföretagare.

studierna visar också samband mellan 
god hälsa och attityden att familj och fritid är 
lika viktigt – eller viktigare – än arbetet. Dessa 
resultat är i linje med intervjuer av småföreta-
gare där de påpekar att det sociala livet med 
familj och vänner är viktigt för en bra hälsa. 
Att ge sig själv möjlighet till balans i livet kan 
vara en god investering för att behålla en bra 
hälsa och orka driva sitt företag vidare.

Dessutom anser tillfrågade småföretagare 
att det är viktigt för en bra hälsa att ha god 
kontroll över arbetet, att träffa andra små-
företagare för att diskutera gemensamma frå-
gor och utvecklingsmöjligheter eller att agera 
tillsammans gentemot myndigheter. Att ta sig 
tid att motionera regelbundet är ytterligare en 
faktor som småföretagarna kopplar till en god 
hälsa.

Småföretagen är redan i dag en mycket vik-
tig del i den svenska ekonomin. Samtidigt vill 
politiker och beslutsfattare få fram mer före-
tagande och entreprenörskap i Sverige. Som 
jag ser det borde vi också prata om hur vi kan 
öka hälsan i småföretagen. Både när det gäl-
ler företagaren själv, och hans eller hennes 
anställda.

Kristina Gunnarsson 
MILJÖSKÖTERSKA OCH MEDICINE DOKTOR

AKADEMISKA SJUKHUSET I UPPSALA 

Tidspressen att leverera varor och tjänster 
i tid, samt oro för företagets ekonomi, kan 
också leda till stress. Här finns ett samband 
med nedsatt psykisk hälsa hos småföretagar-
na. Däremot verkar inte antalet arbetstimmar 
ha samband med egenskattad allmän hälsa. 
Det kan kanske förklaras med att det ändå 
finns en flexibilitet i arbetet som småföreta-
gare. Flexibilitet i arbetet har, även i studier av 
andra grupper inom arbetslivet, visat sig ha 
betydelse för hälsan.

Vad kan småföretagaren göra för att bibe-
hålla en god hälsa? Studier som genomförts 
vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala visar samband mellan ett 
bra socialt liv och en god självskattad hälsa. En 
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