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Esbri grundades 1997 av entreprenören och uppfinnaren
Leif Lundblad, med den övergripande målsättningen
att stimulera entreprenörskap i Sverige. Verksamheten
bedrivs i stiftelseform och är icke-vinstdrivande. Esbri är
oberoende av politiska och religiösa intressen.

Lek främjar både kreativitet och arbetsglädje, visar Samuel Wests forskning.

Entreprenörskap – en klassfråga
Huriye Aygören har studerat företagande
kvinnor med turkiskt ursprung.
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arbetar främst med att sprida
forskningsbaserad kunskap om
entreprenörskap, innovation och
småföretagande till olika aktörer:
forskare, företagare, politiker,
finansiärer, studenter, policyfolk och rådgivare. Syftet är
att på bred front öka förståelsen för hur innovationskraft
och företagande hänger samman med hållbar tillväxt.
Kunskapsspridningen sker bland annat genom tidningen
Entré, nyhetsbrevet e-Entré, föreläsningsserien Estrad
och webbplatsen www.esbri.se
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ledaren
Kokbok för konkurrenskraft

Nyligen i Kina…

Örjan Sölvell har kokat ner fyra decennier av forskning och undervisning inom ämnen som konkurrens,
kluster och innovation. I ”kokboken” On Strategy &
Competitiveness: 10 Recipes for Analytical Success
(Ivory Tower Publishers, 2015) presenterar han tio
recept som kan hjälpa organisationer, regioner och
nationer att hitta rätt strategi. Varje recept börjar
med en ingredienslista, och Sölvell använder bland
annat timglaset, Hollywood och järnvägen som
metaforer för att beskriva innovationsprocesser,
balansen mellan globalt och lokalt, samt hur strategiska beslut fattas. [åk]

jag var nyligen i Guangzhou, Kina, för att
prata om entreprenörskap och innovation. Det
var mitt första besök i landet och på många
sätt omtumlande. Inte minst på grund av hur
stort allt är. Guangzhou har 16 miljoner invånare, alltså en och en halv gånger Sverige – i
en stad.
Det var en intensiv resa med sex presentationer och fyra paneldiskussioner på fyra
dagar. Kina satsar stort på att skapa en innovationsekonomi, och det politiska trycket är
hårt. De var bland annat intresserade av hur
vi arbetar med inkubatorer.
I Guangdongprovinsen, där Guangzhou är
huvudstad, finns i dagsläget 1 600 inkubatorer.
Fler ska det bli de närmaste åren och som vanligt i Kina går allt med en väldig fart. Vi kommer sannolikt få se många misslyckanden. Det
finns helt enkelt inte tillräckligt många personer med erfarenhet av bolagsbyggande. Och
det är inget man frammanar i ett nafs med
politiska medel.
Som Clare Fairfield sa under Sweden-u.s.
Entrepreneurial Forum: ”Det gäller att
bygga företag och system som håller för
många år framöver. It’s about the landing, not
the launch”.
På www.esbri.se/sweden-us-2016 går det att
återuppleva forumet via webb-tv, blogginlägg,
bilder och talarpresentationer. Läs även mer
på sidorna 20–21.
Samma vecka som Sweden-u . s. Entrepreneurial Forum hade vi besök av Harvardforskaren Karim Lakhani. Under en Estradföreläsning berättade han om sin forskning
kring öppen innovation. Han delade med sig
av många spännande exempel på hur företag och organisationer kan skapa bättre (och
billigare) idéer genom att släppa in folket i
sina idéprocesser. Se hela föreläsningen på
www.esbri.se/webb-tv
Nästa år fyller Esbri 20 år. Vi står i startgroparna för att dra igång idéprocessen kring
firandet, och vill gärna ha en öppen sådan.
Hur tycker du att vi ska fira? Hör gärna av dig!

Den låga rörligheten är bekymmersam
Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet,
tycker att svenska forskare bör byta lärosäte oftare.

Skrivande med potential
Skrivande är en stor del av en forskares vardag.
Men det akademiska språket är inte direkt känt
för att vara det mest inspirerande. Författarna
bakom Skrivande om skrivande (Studentlitteratur, 2015) anser att det finns potential här. De
gör tidigt klart att det inte är någon handbok
de har gett ut, utan snarare ett antal texter om
vilken roll skrivandet har i forskningen och om
själva skrivprocessen. ”[…] En bok som är skriven av skrivande människor som har skrivit om
sina erfarenheter av skrivande”, står det i introduktionen. Många av författarna är forskare,
som Alexander Styhre, Barbara Czarniawska
och Ester Barinaga. Men även icke-akademiska
skribenter, som Björn af Kleen, Sara Beischer och
Göran Rosenberg, bidrar. Redaktörer är Benedikte Borgström, Jenny Helin, Maria Norbäck och
Elena Raviola. [jg]

av småföretagen i Sverige
har ett aktivt miljöarbete.
Källa: Tillväxtverket

Svårt utveckla skolan
Rektorer har en viktig roll i att utveckla
skolan. Men det är ingen lätt uppgift, visar
Jaana Nehez i avhandlingen Rektorers
praktiker i möte med utvecklingsarbete.
Möjligheter och hinder för planerad förändring (Göteborgs universitet, 2015).
Hon har följt ett utvecklingsarbete där
entreprenöriellt lärande stod i centrum.
Förändringsarbetet stötte på patrull, och
resultatet blev något annat än rektorerna
hade tänkt sig. Det berodde bland annat
på bristande resurser, på att idéerna om
vad som skulle förändras var vaga och på
att skolförvaltningen ville se snabb förändring. För att rektorerna ska lyckas med
sina förändringsprojekt måste politiker
och förvaltning ändra förutsättningarna,
menar Nehez. [jg]

kontakta jaana.nehez@gu.se

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

www.esbri.se
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Samuel West har lagt fram sin
avhandling Playing at Work: Organizational Play as a Facilitator of
Creativity vid Lunds universitet.

Lek mer
på jobbet
text hanna andersson bild jakob gelberg

Barn är proffs på låtsaslekar och bus, men det är inget vi vuxna kan hålla
på med – speciellt inte på vår arbetsplats. På jobbet är det alltid bäst att
visa sin mest seriösa sida, vara så korrekt som möjligt och hålla tungan
rätt i mun så att man inte gör bort sig inför chefen... Eller? Samuel West
har forskat om lekens betydelse i arbetslivet.
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Det gör inget att spagettitornet rasar

N

är samuel west försökte göra sina
lektioner på universitetet lite roligare
fick han kritik från sina kollegor.
– De talade om för mig att: ”Här på universitet ska vi inte ha roligt, här ska vi lära oss
saker.” Och sedan undrar de varför studenterna inte lär sig något på lektionerna! säger
Samuel West.
Det är bland annat genom att leka som barn
lär sig nya saker. Forskningen har visat hur lek
påverkar barn, och funnit att den är viktig på
flera olika sätt. Men hur påverkar lek vuxna i
deras jobbsammanhang?
Samuel West konstaterar i sin avhandling att
lek främjar både kreativitet och arbetsglädje.
Hans forskning består av tre delar. I den första
har han intervjuat ett antal kreativitetskonsulter som använder lek som ett av sina verktyg.
Kreativitetskonsulterna arbetar med att bryta
invanda tankemönster så att deltagarna kan få
nya perspektiv på sig själva och på sin arbetsgrupp. En kreativitetsövning kan till exempel
vara att bygga ett torn av spagetti.
utifrån resultaten från den första studien designade West två experiment där han
”utsatte försökspersoner för lek”, som han
säger. I det första fick mötesgrupper olika leksignaler inplacerade i sitt konferensrum efter
fikapausen.
– När de kom tillbaka fanns där – i stället för
en fruktkorg – en skål med sockervadd. På ett
annat möte hade vi placerat ut leksakspistoler som skjuter skumgummiraketer. En tredje
leksignal var lösmustascher i ett kuvert med
instruktionen: ”Sätt på dig lösmustaschen och
fortsätt mötet som om ingenting har hänt.”
Den sista leksignalen bestod av instruktioner
att lägga märke till när någon rörde vid sitt
ansikte under mötet, till exempel justerade
sina glasögon eller lutade huvudet mot handen. Den som märkte detta skulle kasta upp
händerna i luften och utbrista: ”Det är härligt
att leva!”
Efter att grupperna hade interagerat med
de olika leksignalerna kunde West notera att
kreativiteten hade ökat, i jämförelse med en
kontrollgrupp som inte fick någonting extra
förutom den vanliga fruktkorgen efter kaffet.

i ytterligare en lekstudie fick ett antal
arbetslag gå en kurs i improvisationsteater
tillsammans.
– Deltagarna fick göra kreativitetstester före
kursen och en månad efter kursen. Mätningen
visade att deras kreativitet hade ökat, både
individuellt och i gruppen.
West menar att leken främjar kreativitet
genom att vi blir mer öppna för nya idéer.
– I leken är det alltid okej att misslyckas, det
www.esbri.se

gör inget att spagettitornet rasar eller att du
gör bort dig i en opretentiös lekövning. Den
sortens experiment främjar också viljan att
utforska och undersöka saker.
Men det finns alltid de som inte vill vara
med och leka, och det måste man respektera.
– Man kan aldrig tvinga någon att leka. Lek
är per definition frivillig. Så fort du tvingas är
det inte längre lekfullt. Det är jätteviktigt att
komma ihåg. Det är därför forcerad team building oftast inte blir så bra.

femkamp på kickoffen är en vanlig aktivitet och alla förväntas delta med ett leende.
Men West menar att man inte bör fokusera så
mycket på tävlingsmoment eftersom många
tar tävlingar på för stort allvar, och det är alltid
någon som måste förlora.
En annan sak som kan hämma leken är en
arbetsplatskultur som bygger på alltför stort
allvar.
– Där är det den som är mest seriös som vinner. Jag kallar det ”överdriven seriositet”.
– Om det viktigaste är att verka seriös och
alltid ha på sig sin prestigemask, då kan du
inte tillåta lekfullheten att komma fram. Men
om du däremot utför ditt arbete med en lekfull
inställning kan du ändå göra ett seriöst jobb
och vara väldigt kvalitetsmedveten – samtidigt som du känner både glädje och lekfullhet.
Fokuserar du bara på seriositeten är leken död,
konstaterar Samuel West.
Det är alltid svårare att vara kreativ om man
bara fokuserar på att det ska leda till något
slags resultat. West menar att leken är oslagbar
när det gäller att utforska olika idéer tillsammans på ett lustfyllt sätt.
– Allt vi gör i organisationsvärlden ska ge
en förväntad effekt och leda till att vi producerar eller tjänar mer. Men i lekens värld tar
vi avstånd från det. Där är det tillåtet att göra
saker bara för att det är roligt, utan att förvänta
sig ett visst resultat. I det ligger en slags magi.
– Lek är självmotiverande, vilket skapar
fokus, delaktighet och engagemang i gruppen. Alla kan vara med, inte bara de som skriker högst.
Historiskt sett var lek på jobbet vanligare
innan industrialiseringen.
– Skomakaren och smeden hade ett mer
flexibelt förhållande till lek. När vi började
jobba i fabriker såg chefen där till att ingen
höll på och tramsade. Vi fick för oss att tid är
pengar, och det protestantiska sättet att tänka
har följt oss fram till i dag. Man sa: ”Den enda
vägen till himlen är genom hårt arbete” – ett
uttryck som gagnar kapitalismen.
I dagens kunskapssamhälle ska vi i stället
producera idéer. Då funkar inte det tankesättet. Vi måste tillåta oss att ta pauser och

släppa in fantasin och glädjen, menar West.
Dessutom motiveras den nya generationen
mer av att ha kul på jobbet än av pengar eller
hög status.
– Arbetsgivare måste anstränga sig för att
”kul på jobbet” ska få ta större plats, annars
byter en programmerare jobb ganska snabbt.
Det är viktigt att ge anställda tillåtelse att leka,
och att de högre upp i organisationen uppmuntrar de anställda även om de inte är produktiva hela tiden.
Det är också viktigt att ledningen föregår
med gott exempel, menar West. Chefen kan
inte säga: ”Nu ska ni vara kreativa och lekfulla
medan jag svarar på lite mejl.” Chefen måste
våga vara med och leka, och det inte bara en
gång om året på företagets julfest...
– Det funkar inte att gå till gymmet en gång
om året för att få muskler. Det funkar inte heller att ha en inspirerande kickoff och tro att
det ska förändra vardagen.

som chef finns det mycket du kan göra för
att arbetsplatsen ska bli roligare, både genom
att förändra arbetsmiljön och genom din personlighet. Det är dock farligt att komma in och
tala om för andra hur de ska ha kul.
– Alltför koreograferat roligt funkar sällan
eftersom vi har roligt på olika sätt. Det handlar
snarare om att uppmuntra medarbetarna till
att ta egna initiativ och bejaka sin lekfullhet.
Det finns studier som visar att chefer som är
okonventionella får kreativare medarbetare,
vilket är ganska roligt. Gör något oväntat, ta
en risk och se vad som händer.
Men om jobbet är lekfullt och roligt hänger
förstås inte bara på hur arbetsmiljön ser ut
eller på hur busig chefen är.
– Är det viktigt för dig att känna arbetsglädje bör du kanske anstränga dig lite själv. Och
arbetsglädje kan du hitta på andra sätt än bara
genom att skratta och ha kul, speciellt om det
du gör är meningsfullt för dig.
du kan börja bete dig på ett sätt som är i
linje med hur du vill må.
– Som medarbetare finns det ofta ett spelrum, inte alltid i vad du gör men i hur du gör
det...
– Det kanske inte alltid är kul att vara tågkonduktör med sura passagerare och försenade tåg, men du väljer ju själv din inställning.
När jag åkte tåg till Lund häromdagen dansade
konduktören genom kupén och ropade glatt
”God morgon!” till passagerarna, vilket gjorde
att vi alla blev på gott humör. Han gjorde bara
sitt jobb, men han valde att göra det på ett väldigt lekfullt sätt, säger Samuel West.

kontakta samuel@superlab.se
e n t r é 1 • 2016 |
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Entreprenörskap
– en klassfråga
text åse karlén

Vad gör egentligen entreprenörer när de praktiserar sitt entreprenörskap?
Och hur formar det deras identitet? 17 företagande kvinnor med turkiskt
ursprung har berättat sina livshistorier för Huriye Aygören. Hon finner att
genus, etnicitet och klass påverkar deras entreprenörskap.

den egna identiteten. Familjen. Samhället.
Strukturerna. Kulturen. En människas företagsamhet påverkas av så många olika faktorer,
men när vi pratar entreprenörskap är det ofta
en rad förenklade bilder som träder fram. Till
exempel bilden av den starka, vita mannen
som ensam övervinner alla hinder. Eller bilden
av den svaga, invandrade kvinnan som behöver
all hjälp hon kan få.
Inom forskningen talar man om ”agency”, en
slags kapacitet att agera som hänger ihop med
entreprenörskap. I många studier av kvinnors
och invandrares företagande finns ett underliggande antagande om att de inte kan agera som
de vill. Att de alltså saknar ”agency”.
– Visst finns det strukturella hinder som
påverkar kvinnor som är entreprenörer och
har utländsk bakgrund. Men att bara fokusera på hindren skapar en assymetri som kan
öka marginaliseringen. Man antar att de inte
har kapacitet att agera. Jag är mer nyfiken på
vad de här entreprenörerna faktiskt gör, säger
Huriye Aygören.
– I min avhandling återberättar jag deras
livshistorier. Det handlar både om deras drömmar och förhoppningar, och om hur de upp-
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lever förtryckande strukturer, fortsätter hon.
Aygören har disputerat vid Jönköping International Business School, Jönköping University.
Hennes doktorsavhandling innehåller fyra
artiklar och bygger på intervjuer med 17 kvinnor som har invandrat från Turkiet till Sverige,
och nu driver företag här. Hon har också intervjuat andra personer som arbetar tillsammans
med kvinnorna, och följt en familj som driver
ett familjeföretag i fyra år.
Företagarna har kommit till Sverige vid olika
tidpunkter och av olika anledningar. Några
kom till Sverige som barn, under arbetskraftsinvandringen på 1970-talet. Andra flyttade hit
på 1980-talet av politiska skäl. Och de driver
företag inom vitt skilda branscher: marknadskonsult, äldreomsorg, restaurang och utbildning, för att bara nämna några exempel.

entreprenörerna utgör alltså inte en
homogen grupp. Men i deras berättelser finns
gemensamma spår. Ett är att de har använt
sin kreativitet och handlingskraft för att forma
den egna entreprenöriella identiteten – och för
att tjäna pengar, förstås. I processen har de
skapat social förändring.

– Entreprenörskap är ett sätt att ändra sin
position. De kvinnor jag intervjuade hade tillgångar i form av kulturellt kapital, till exempel språk och kompetens. De här tillgångarna
kunde de omvandla till både ekonomiska och
mer symboliska vinster.

huriye aygören anser att studier i entreprenörskap bör innefatta både individuella och
strukturella faktorer, och både symboliska och
materiella värden. Det ena går inte att skilja
från det andra.
– Entreprenörskap går ut på att överskrida
symboliska och verkliga begränsningar. Men
entreprenörskap betyder olika saker för olika
aktörer, det bygger på sociala konstruktioner.
I mina studier finner jag mönster i hur människors liv ser ut, vilka resurser de har att tillgå,
och hur de utövar sitt entreprenörskap, säger
hon.
När Aygören påbörjade sitt avhandlingsarbete plöjde hon först en massa litteratur
om invandrade kvinnors entreprenörskap i
Europa.
– Det var bra forskning, och mycket handlade om entreprenörernas upplevelser kopplat
www.esbri.se

till genus, etnicitet, och även religion. Sedan
gav jag mig ut på fältet. När jag började prata
med företagare, och ta del av deras liv, såg jag
tydligt hur mycket klass påverkade. Entreprenörernas familjebakgrund, kvinnors sociala
ställning i allmänhet, makt och privilegier
bidrog starkt till att forma deras entreprenörskap. Det förvånade mig.
– Däremot, och det blev jag också förvånad
över, var det ingen som resonerade i termer av
”klass” under intervjuerna.

entreprenörskap lyfts många gånger fram
som en möjlig lösning på diverse problem, till
exempel arbetslöshet, utanförskap och ojämställdhet. Huriye Aygörens avhandling visar att
entreprenörskap kan göra stor skillnad i människors liv, men hon vänder sig emot att det
skulle vara en universallösning.
– Entreprenörskap är ett mångfacetterat
fenomen. Jag rekommenderar särskilt policymakare att lyssna till invandrande entreprenörers livsberättelser. Det är viktigt att förstå
deras position utifrån genus, etnicitet och klass
innan migrationen. Det kan öka förståelsen för
deras strävan efter att hitta sin position i det
svenska samhället.
Aygören kommer själv från en företagarfamilj och har flyttat mellan olika länder och

bild: Patrik Svedberg

Entrepreneurial identity formation-in-practice. Immigrant
women entrepreneurs’ lived practices and experiences within gender, ethnicity and class relations
är titeln på Huriye Aygörens
doktorsavhandling.

kontexter. Innan hon disputerade
jobbade hon som ingenjör i åtta år.
– Min tid som ingenjör har
definitivt berikat mig. Men det
går inte att komma ifrån att
min professionella karriär
begränsades av att jag var
kvinna på en mansdominerad arena. Vad jag gjorde och
uppnådde spelade mindre
roll än vem jag var.
– Att forska och undervisa har varit ett långsiktigt mål för mig. Nu
vill jag gärna fortsätta
studera hur sociala
och kulturella faktorer
påverkar entreprenörskap och familjef ö r e t a g a n d e . Me n
jag skulle också gärna
praktisera ett socialt och
kulturellt entreprenörskap – jag har två superbra
affärsidéer, säger Huriye
Aygören.

kontakta huriye.aygoren@ju.se

Affärsmodellsinnovation ger långsiktig tillväxt
Affärsmodellsinnovation är ett riktigt modebegrepp. Det handlar om att hitta nya sätt för
företag att skapa värde – för sig själva och för
sina kunder. Chalmersforskaren Sara Fallahi
intresserar sig för hur det egentligen går till.

tiva affärsmodeller inom startupvärlden. Men
nya affärsmodeller behövs även i etablerade
företag, de spelar en avgörande roll för den
långsiktiga tillväxten. Det visar Sara Fallahi i
licentiatuppsatsen Managing business model
innovation in established firms.
Hon har gjort fallstudier i sex svenska, etablerade företag i branscher som tillverkning,

www.esbri.se

bild: Jan-Olof Yxell

det pratas mycket om att hitta nya innova-

bygg, hygien och
m ö b l e r. D e h a r
alla utvecklat nya
a f f ä r s m o d e l l e r.
Varför gör de det,
och hur ser processen ut?
Resultaten visar
att det är en stor
utmaning att ta
fram nya affärs- Sara Fallahi
modeller i etablerade företag. De gör det ofta som ett svar på
ett kundbehov, eller för att behålla konkurrensförmågan.

Men, visar Fallahi, långt ifrån alla nya affärsmodeller tas fram så medvetet. I stället uppkommer de när företaget löser problem med
sina existerande affärsmodeller. Flera faktorer
påverkar hur framgångsrikt arbetet med en ny
affärsmodell blir: ledarskap, engagemang från
medarbetare och kunder, samt hur stor förändring den nya modellen innebär.
Sara Fallahi har lagt fram sin licentiatuppsats vid avdelningen för innovationsteknik
på Chalmers. Hon är även verksam vid forskningscentrumet Center for Business Innovation, cbi. [jg]

kontakta sara.fallahi@chalmers.se
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Lars Coenen och Jerker Moodysson har varit på Circle sedan de disputerade 2007 respektive 2006. I somras utnämndes de till professorer, och 1 januari tog Moodysson över som föreståndare för
centrumet. Båda två är involverade i Circles forskning kring hållbarhet och förändring.

Hållbart forska
om hållbarhet
text jonas gustafsson bild lucinda david
Hållbarhet, omställning och miljöinnovation är
några av de forskningsområden som prioriteras
vid Circle, Lunds universitet. Här finns en hel
del anslag att söka, och många av frågeställningarna är relevanta i ett bredare perspektiv.
Lars Coenen är ansvarig för hållbarhetsforskningen och även Circles nya föreståndare Jerker
Moodysson intresserar sig för frågorna.

kommer få mer nytta av oss forskare på det
sättet. Vi har varit mycket relevanta forskningsmässigt, men vi har inte nått ända fram när det
gäller konkret samhällsnytta.
– Gränserna mellan policy och forskning är
lite för skarpa, det behövs mer dialog. Politiker
har nytta av det vi gör, men vi har även nytta
av det de gör. Vinnova är våra finansiärer, men
de är också i högsta grad våra studieobjekt. Vi
jerker moodysson tog över som föreståndare forskare är inte bara kunskapsleverantörer.
för Circle vid årsskiftet. Men arbetsuppgifterna Båda parter skulle tjäna på mer samspel.
Det finns röster från forskningsvärlden som
är inte helt obekanta, innan dess hade han varit
menar att tätare interaktion mellan forskning
biträdande föreståndare i fyra år.
– Det är klart att ledarskapsrollen innebär en och policy skulle leda till att forskningen blir
hel del administration. Men jag tycker inte alls alltför tillämpad. Att grundforskningen skulle
att det bara är negativt, jag ser det även som få stå åt sidan. Men Jerker Moodysson är inte
utvecklande. Just nu är vi inne i högsäsong när speciellt orolig för ett sådant scenario.
det gäller att söka medel, säger Moodysson.
Finansieringen från Vinnova löper ut i år, – i den typ av samhällsvetenskaplig forskoch myndigheten håller på att omstrukturera ning som vi håller på med finns ingen motsin forskningsfinansiering. Det kan innebära sättning mellan grundforskning och tillämpad
nya förutsättningar för Circle och de andra forskning. Forskningen ska såklart hålla hög
centrum som forskar inom innovations- kvalitet, men samtidigt ska vi ha samhällsområdet. I stället för att finansiera stora forsk- relevans. Vi är skattefinansierade och måste
ningscentrum kommer Vinnova att fokusera på vara till nytta, slår Jerker Moodysson fast.
utvalda kunskapsområden.
Nyttigheten är tydlig inom forskningen kring
– Jag tycker att det låter bra. Jag tror att de hållbarhet, menar han. I ett av Circles projekt
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undersöker forskarna hur institutioner hindrar
utvecklingen av miljöteknik.
– Om vi kan visa det, och vara konkreta kring
var problemen ligger så att de går att rätta till…
Ja, då har vi verkligen skapat nytta. Det bästa
är när man kan kombinera riktigt spännande
forskning med stor samhällsnytta.
Lars Coenen är ansvarig för forskningsplattformen ”Innovation and sustainability transitions”, som det fulla namnet lyder. Men han
intresserade sig för frågorna redan innan det
fanns en plattform.
– Efter avhandlingen ville jag förnya min
forskning och började driva några projekt inom
miljöinnovation och hållbarhet. Sedan insåg
också dåvarande föreståndaren Ron Boschma
att det var ett hett ämne, med många publiceringar och utlysningar. Det är ett aktuellt
område och allt fler intresserar sig för frågorna.
Det har också gjort att legitimiteten har ökat,
säger Lars Coenen.
Under 2015 har man rekryterat och i dag
ägnar sig 6–8 Circleforskare i olika utsträckning
åt hållbarhetsfrågor.
– Det ger en annan dynamik internt och signalerar att vi är intresserade och engagerade i
ämnet.

www.esbri.se

Vi är skattefinansierade
och måste vara till nytta
Ett av projekten inom plattformen är Top-Nest,
som nyligen avslutades. Det var ett fyraårigt
nordiskt samarbetsprojekt med Circle som
svensk representant. Ett syfte var att ta fram
policyrekommendationer kring vad de nordiska länderna bör göra för att möta transport-,
energi- och klimatmålen inför 2050. Ett annat
mål var att förbättra Nordens konkurrenskraft
inom miljöteknik.
– Det var ett brett, policynära projekt med
samarbete mellan flera forskningsdiscipliner.
– Innovation i den här kontexten lyfter
andra frågeställningar än vad vi är vana vid i
forskning om innovationssystem. Inom miljöinnovation är vinsten för konsumenten inte alltid självklar. Det märks kanske ingen skillnad
om man kör en bil på bensin eller biobränsle.
Ibland ger det miljövänligare alternativet till
och med en sämre upplevelse. Det finns en
hel del motstånd inför ny miljöteknik, det är
också spännande.

lars coenen och hans kollegor är vana vid att
fundera kring vad som bör göras för att få ut
fler innovationer ur ett befintligt innovationssystem. Vilka aktörer behöver göra vad? Men
här är det fråga om en omställning av hela systemet. Han nämner begrepp som inlåsningar,
stigberoende och regimer – alla institutionella
hinder för teknikutvecklingen. Vad krävs då
från policyhåll om vi vill gå mot ett mer hållbart samhälle?
En hel del, menar Lars Coenen. Ett bioraffinaderi i Örnsköldsvik som de studerar
har kommit långt med de tekniska innovationerna, men ändå fastnat i utvecklingen. Det de
behöver är alltså inte mer teknik eller kunskap,
utan snarare organisatoriska innovationer, nya
affärsmodeller och institutionella förändringar.
– De känner viss frustration, och menar att
de har kommit långt men hindras eftersom
marknaden och policy inte hänger med. Och
det är ganska typiskt för miljöområdet.
Ett delprojekt inom Top-Nest handlade om
vad som behövs för att ett biobränsle ska slå
igenom. Forskarna visade att det inte räcker
med kunskap och fou, även om det såklart är
viktigt. Det behövs en bredare policymix, som
även hjälper till att skapa en marknad för de
produkter som tas fram. Det måste till institutionella förändringar och förändringar i medborgarnas värderingar, normer och vanor.
– En svårighet är att det handlar om policybeslut på flera olika områden. Det gäller att
spräcka det utpräglade silotänk som finns
inom policyområdet. Det går rätt bra på det
lokala planet, men kan vara svårt vid nationella satsningar. Det kan inte bara vara Vinnova som sysslar med innovationspolitik. Det
behövs mer samarbeten på tvärs mellan olika
myndigheter.

www.esbri.se

Circles forskning inom hållbarhet kan också
kopplas till en ny syn på innovationssystem
som börjar växa fram inom centrumet.
– Innovationssystemansatsen har funnits i
20–30 år nu, och det är ett tacksamt ramverk att
använda. Men det ger egentligen inte så mycket förklaringar, och det har en ganska statisk
syn på innovation. Vi har börjat fundera på hur
vi kan se på det här mer dynamiskt. Då är hållbarhetsfrågorna bra att använda, här betonas
just att allt är föränderligt: institutioner, nätverk och andra aktörer, säger Lars Coenen.

jerker moodysson är inne på samma spår
och ser helst på forskningen kring omställning
och förändring i ett bredare perspektiv.
– Det är naturligt att fokusera på omställning inom miljöområdet, det händer mycket
där just nu. Det betyder att det finns mycket
pengar, och i någon mån är vi forskare opportunistiska – vi blir intresserade av områden
där det finns pengar att hämta. Men jag tror att
man kan missa en del om man bara begränsar
sig till miljöområdet. Förnyelse behövs inom
många områden. Mycket av den kunskap och
de förändringsverktyg vi tar fram kan även til�lämpas på andra håll, konstaterar Moodysson.
Lars Coenen:
– Utåt sett studerar vi miljöteknik, men det
är egentligen bredare än så. Hur kan vi anpassa oss när det dyker upp nya begrepp som
policymakarna fastnar för? Man kan kalla det
för ”buzzwords” eller politiskt lingo, men ofta
ligger det en tanke bakom. Det är viktigt att vi
forskare inte blir för självupptagna. Vi ligger
naturligt nära policy som forskningsfält, så när
nya frågor dyker upp bör vi vara lyhörda.
kontakta
lars.coenen@circle.lu.se
jerker.moodysson@circle.lu.se

mer om circle
Circle står för Centre for Innovation, Research
and Competence in the Learning Economy.
Circle ingår, tillsammans med Cesis och Ciir, i
Vinnovaprogrammet ”Dynamiska innovationssystem i omvandling”.
Utöver detta finansieras Circle av Vetenskapsrådets Linnéstöd, Lunds universitet, EU samt
andra nationella, nordiska och europeiska forskningsfinansiärer.
Läs mer på www.circle.lu.se

Flytta hem? Aldrig!
Åldrande befolkning och lågt humankapital är två stora landsbygdsutmaningar.
I Moving home again? Never! The migration
patterns of highly educated individuals in
Sweden undersöker Cesisforskarna Lina
Bjerke och Charlotta Mellander var i Sverige
universitetsutbildade väljer att bosätta sig.
Var bodde de innan utbildningen, och var
bosätter de sig fem respektive tio år efter
avklarad utbildning? Vad påverkar deras
bostadsbeslut? Resultaten visar att familjestatus är en av de viktigaste faktorerna när
individer bestämmer var de ska bo. De som
flyttar tillbaka till ett mer lantligt område
efter studierna har i större utsträckning
familj. Personer med immigrationsbakgrund
väljer däremot sällan att bosätta sig på landet. En anledning, menar författarna, kan
vara att städer är mer tillåtande. De som i
störst utsträckning flyttar till landsbygden
är alltså de med helsvensk bakgrund som
har familj. De som bor i urbana regioner har i
större utsträckning kreativa jobb, men längre pendelavstånd. För att få personer utan
familj att stanna kvar eller flytta till lantliga
områden krävs bra utbud av exempelvis
kultur, skolor och bredband. Artikeln ingår i
Cesis working paper-serie. [jg]

kontakta lina.bjerke@jibs.hj.se

Framtiden som
mellanmjölk
Ciirforskarna Thomas Ejdemo, Patrik
Söderholm, Håkan Ylinenpää och Daniel
Örtqvist har författat Regional förnyelse av
och i Norrbotten: En meta-analys av länets
utvecklingsförutsättningar. Rapporten är en
syntes av delstudier på teman som Norrbottens roll i samhällsekonomin, framtida
rekryteringsbehov, näringsutveckling och
nyföretagande. Metaanalysen landar i fem
framtidsscenarier inför 2050: 1) Att länet
fortsätter vara starkt präglat av basindustrier som gruvnäringen. 2) En utveckling
mot kunskap, kreativitet och kommunikation som drivkrafter. 3) Klimatförändringar
ger nya förutsättningar för inflyttning och
turism. 4) Smart specialisering, där Norrbotten satsar på några väl valda branscher.
5) ”Mellanmjölkens land”, där länet försöker
efterlikna genomsnittet av svensk näringslivsstruktur. Tanken med framtidsscenarierna är att skapa ett diskussionsunderlag
inför arbetet med de regionala utvecklingsoch innovationsstrategierna. Om mellanmjölksscenariet skulle bli verklighet ser
forskarna några utmaningar: Det blir svårt
att behålla konkurrenskraften och kompetensen. Alltför mycket krut kommer gå åt
till att försöka stärka länets svaga sidor, i
stället för att satsa på de starka. [jg]

kontakta hakan.ylinenpaa@ltu.se
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Socialt ansvar
– för släkten eller för samhället?
text emilie eliasson hovmöller bild malin nystrand

Uganda har en av Afrikas snabbast växande
ekonomier. Inte minst i huvudstaden Kampala
har tillbyggnaden och tillväxten varit stor de
senaste decennierna.
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Synen på socialt ansvar hos små och medelstora företag skiljer sig åt i olika delar av världen. I Uganda är uppfattningen att man ska
hjälpa varandra inom släkten, medan stöd till
samhället inte förväntas i samma utsträckning. Starka sociala normer och avsaknaden av
en fungerande offentlig välfärd är två av förklaringarna.

bild: Henric Karlsson

i sin avhandling studerar Malin Nystrand
hur resursomfördelningen yttrar sig hos ägare
av små och medelstora företag i Uganda, och
analyserar deras agerande. Forskning om socialt ansvar bland små och medelstora företag är
relativt nytt.
– Avhandlingen breddar begreppet socialt
ansvar i förhållande till företagare som både
äger och driver sina företag. När man studerar småföretagares sociala ansvar i samhällen
med svaga formella institutioner måste släkten erkännas som en egen ansvarskategori.
Det är viktigt eftersom de resurser som går till
släktingar lämnar mindre kvar för andra typer
av socialt ansvar, till exempel i relation till det
lokala samhället, säger Nystrand.

Malin Nystrand har lagt fram doktorsavhandlingen The Rationale of Taking Social Responsibility – Social Embeddedness of Business
Owners in Uganda vid institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Nu är hon verksam som forskare på Gothenburg
Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Normen måste betraktas som något socialt

hon valde att genomföra studien i Uganda givet, även ur ett politiskt perspektiv, enligt
av flera skäl. Bland annat har landet haft hög
ekonomisk tillväxt de senaste decennierna
utan att någon strukturell förändring av ekonomin har ägt rum. Näringslivet präglas också
av små, och långsamt växande, ägarledda
företag. Sociala nätverk är viktiga skyddsnät
eftersom landet har svaga formella institutioner, och folket har lågt förtroende för politiska
institutioner.
– Liknande förutsättningar finns i många
andra afrikanska länder och slutsatserna från
min studie kan därför vara relevanta i andra
sammanhang.
Avhandlingen fokuserar på tre frågor:
1. Hur yttrar sig socialt ansvar bland ugandiska
företagare?
2. Hur kan företagarnas sociala ansvar förstås
utifrån deras sociala roller och positioner?
3. Hur kan företagarnas sociala ansvar förstås
utifrån hur de själva motiverar beteendet
och hanteringen av sociala normer?

malin nystrand har intervjuat 54 företagare
runt om i Uganda, och även gjort en enkätundersökning bland 384 slumpmässigt utvalda
hushåll i fyra regioner i landet. En av frågorna
handlar om hur man ser på socialt ansvar.
– Här blev det tydligt att respondenterna
ansåg att de måste ta större ansvar för familjen
än för andra i samhället. Beteendet stämmer
överens med starka sociala normer.
– Några av intervjupersonerna uttryckte till
och med att själva poängen med att vara framgångsrik är att kunna hjälpa andra. Att normen
är så stark beror framför allt på att det finns
få andra välfärds- eller trygghetssystem. ”Man
kan ju inte bara stå och se på när släktingar
go to waste”, som en intervjuad företagare
uttryckte det.
Liksom alla sociala normer kommer denna
inte förändras på kort eller medellång sikt.
www.esbri.se

Nystrand.
– Det får konsekvenser för vad som kan
förväntas av företagare vad gäller exempelvis
beskattning och olika typer av samhällsengagemang. Att ge stöd åt släktingar tar 5–10 procent
av ugandiska företagares inkomst. Det begränsar deras möjligheter att ta ansvar inom andra
områden. Förbättringar i den offentliga välfärden skulle minska pressen på företagarna och
därmed frigöra resurser för företagsutveckling.

en lösning som ofta föreslås från vår del av
världen är att företagare ska bryta sig loss från
dessa sociala normer. Men det är inte så lätt att
bryta socialt inbäddade normer, menar Malin
Nystrand.
– Det är fruktlöst att tro att företagarna ska
bryta mot normerna, när det handlar om en
djupt rotad samhällssyn. Det måste börja med
att samhället tar mer ansvar i form av bättre
offentlig service, säger hon.
Det sociala ansvaret tar sig framför allt
uttryck i finansiering av utbildning, främst för
föräldralösa barn i släkten och anställning av
släktingar i företaget. Socialt ansvar i förhållande till det lokala samhället är mycket sällsynt.
– Alla utom en av de intervjuade företagarna
tyckte att det orsakade problem att ha släktingar anställda. De såg detta som ett socialt
ansvar, inte som något som var till nytta för
deras företagande.
Hjälp till släktingar sågs ofta i termer av
reciprocitet, det vill säga som återbetalning för
tidigare hjälp som företagarna fått från familjen, till exempel med utbildning och andra
typer av stöd. De rikare företagarna tog större
ansvar, särskilt om deras ekonomiska ställning
skilde sig mycket från resten av släktens.
– Ur ett rättviseperspektiv är det problematiskt att ansvar förläggs till nära relationer, i
stället för till samhället i stort. Tillgång till stöd

blir väldigt ojämnt fördelat och är beroende av
att det finns en förmögen person i släkten.
Synen på socialt ansvar skiljer sig mellan
Uganda och vår del av världen. I Sverige tar vi
ekonomiskt ansvar för andra genom skatten.
– Den struktur vi har tar vi för given, men
den har positiva konsekvenser för företagandet. Bland annat i form av mer frihet från personligt ansvar.
Men det finns också likheter bland småföretagare över hela världen. Småföretag är oftast
drivna av ägaren och det innebär att företagens
sociala ansvar är kopplat till individens personliga nätverk och relationer. Småföretagare
använder sällan formella riktlinjer. En formaliserad agenda för corporate social responsibility, csr, passar därför inte så bra för mindre
företag.
– Småföretagare drivs inte lika ofta av vinstmaximering utan motiveras av annat. Det
påverkar hur de agerar mot kunder, leverantörer och det lokala samhället. Det finns mycket hos småföretagare som kan ses som socialt
ansvar, men som inte definieras så enligt
gängse csr.

nystrand har nu fått ett forskningsanslag
för att jobba vidare med csr-frågor. Hon utgår
från hur ugandiska företagare definierar socialt
ansvar. Nystrand tittar framför allt på eventuella konflikter mellan hur man ser på socialt
ansvar bland småföretag i Afrika och den globala csr-diskursen, som den formuleras av
bland annat fn.
– Det finns exempelvis tydliga principer om
att anställning ska bygga på meritokrati. Det
stämmer inte alls överens med anställning
av släktingar, som ses som ett socialt ansvar i
Uganda. Min ambition är att söka svar på hur
ugandiska chefer och ägare hanterar denna
normkonflikt, säger Malin Nystrand.
kontakta malin.nystrand@globalstudies.gu.se
e n t r é 1 • 2016 |
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Eldsjäl gjorde
Hultsfred
till rockstad
text maria marathon sjöberg
illustration johan brunzell

Kluster hjälper företag att växa, nätverka och skapa innovationer tillsammans. Inessa Laur har undersökt vilka framgångsfaktorerna är och hur man får ett klusterinitiativ att
utvecklas. Ett av hennes studieobjekt är Rock City, som
satte Hultsfred på den svenska musikkartan. Eldsjälen
Putte Svensson har varit viktig för klustrets utveckling.

inblandade i initiativen, och om deras inbördes relationer. Den andra modellen utvärderar
framgångsfaktorer och visar vad som är viktigast för ett lyckat projekt.
– Det handlar om hur man kan bedöma
aktiviteter för att se om de har potential eller
inte. Den andra modellen är mer praktiskt
inriktad och man kan börja använda den
direkt.
Det finns fyra typer av aktörer i ett kluster,
visar Inessa Laur: Själva klusterinitiativet, en
målgrupp för verksamheten, en stödgrupp och
olika nyckelspelare.
Målgruppen är de företag och organisationer som ingår i projektet. Det är dem man vill
ordna aktiviteter för, och stötta så att de bidrar
till den regionala utvecklingen. Stödgruppen
kan bestå av kommunala eller privata organisationer som stöttar med exempelvis mindre
ekonomiska insatser och mötesplatser. Det
är också ganska vanligt att forskare ingår i en
stödgrupp.

inessa laur har studerat hur kluster-

– de flesta klusterinitiativ gick i konkurs
efter att stödet från regeringen tog slut.
Policymakarna tittade inte på hur satsningarna kunde bli hållbara och bidra till den
regionala utvecklingen på lång sikt. Deras
intresse var att starta, men inte att stödja vidare. Många av klusterinitiativen levererade bra
resultat både vad gällde företagsutveckling och
regional utveckling. De hade jättestor potential, men kunde inte fortsätta att utvecklas när
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bild: Maryam Barari

initiativ fungerar, vilka aktörer som är inblandade och vad de gör. Hon lyfter bland annat
fram deras roll som mellanhänder.
– Det finns många företag som inte växer,
eller som har problem med att nätverka. Det
är här klusterinitiativen kan vara till hjälp. De
försöker knyta ihop olika aktörer så att de kan
nyttja varandra och komma fram med nya
innovationer, säger Inessa Laur.
Idén att stödja klusterinitiativ för att uppnå
regional utveckling var populär i slutet av
1990-talet och början av 2000-talet. Mycket
pengar fördelades och många projekt startades, men ingen riktig uppföljning gjordes.
Ofta hade klusterinitiativen svårt att fortsätta
utvecklas när stödet tog slut efter 3–5 år.
Inessa Laur har lagt fram avhandlingen Cluster Initiatives as
Intermediaries: A Study of their Management and Stakeholders
vid Linköpings universitet. I dag är hon verksam vid Högskolan
i Halmstad.

pengarna tog slut och de inte lyckades försörja
sig själva på annat sätt.
I Laurs avhandling presenteras två modeller för att studera och utveckla klusterinitiativ:
en aktörsmodell och en utvärderingsmodell.
Den första handlar om vilka aktörer som är

nyckelspelare är ofta lokala. De är i regel
mer passiva och gör inte så mycket rent
praktiskt. De kan ge finansiellt stöd, erbjuda
mötesplatser, som en konsertsal eller kongresshall. En bra nyckelspelare kan genom sitt
engagemang för idén öppna dörrar för andra
aktörer att satsa på klusterinitiativet.
Ett bra exempel på ett framgångsrikt kluster
är Rock City i Hultsfred. Det startades av eldsjälar med en idé, och växte sedan till en stor
aktör i musikbranschen – och satte en liten
småländsk ort på kartan.
– Ingen hade hört särskilt mycket om Hultsfred innan Rock City startade. Det var ett litet
ställe långt från storstan, men de anpassade
verksamheten till den lokala kontexten. De
www.esbri.se

På plats för innovation
Begreppet platsinnovation börjar ta plats
i forskningsvärlden. Det handlar om att
öka attraktionskraften på en ”geografiskt
avgränsad yta”, för att dra till sig fler besökare, invånare, företag och investerare. Vi
pratar alltså om innovation i sin moderna,
inkluderande betydelse, snarare än om traditionell produktinnovation. Under rubriken
Samhällsdesign genom platsinnovation
(Swedish Design Research Journal, nr 1,
2015) skriver Malin Lindberg, Åsa Ericson,
Jennie Gelter och Helena Karlberg om hur
platsinnovation kan bli en del i samhällsutvecklingen och i det pågående paradigmskiftet där betydelsen av design, tjänster,
kreativitet och innovation ökar. [jg]

kontakta malin.lindberg@ltu.se

började med att organisera konserter och olika
sorters musikevenemang. Nu känner de allra
flesta till Hultsfred och många har en relation
till orten. Man har kanske själv sovit i tält där
och varit på festivalen.
Rock City har tre aktörer inblandade. Nyckelspelare är kommunen som hjälper till med olika resurser – finansiering, mötesplatser, stora
byggnader för konferenser och laboratorier för
olika experiment.
Akademiker från Linnéuniversitetet fungerar som stödgrupp. De bidrar inte så mycket
finansiellt, utan med kompetens, marknadsföring och mötesplatser. Rock City har permanent 40 studenter knutna till sig, som hjälper
till med olika aktiviteter. Målgruppen för Rock
City är musikintresserade som vill starta, eller
redan har startat, företag. Eller som vill umgås
med andra för att utveckla sin egen idé.
För att ett klusterinitiativ ska bli framgångsrikt behövs en målgrupp som initiativet riktar
sig mot, en idé och en eldsjäl som driver idén.
– Med eldsjäl menas den person eller de
personer som driver klusterinitiativet framåt,
och ser till att det utvecklas. Putte Svensson,
som har varit på Rock City från första dagen
fram till nu, är deras främsta eldsjäl. Han brinner för idén, försöker skaffa kontakter och
utveckla projektet.
Andra framgångsfaktorer är att skapa aktiviteter som tillfredsställer medlemmarnas
behov och anpassa klustret efter de lokala
förutsättningarna. Det är också viktigt hur
klusterinitiativet är organiserat och på vilket
sätt det arbetar.
När det gäller framtida forskning skulle Laur
gärna vilja se studier utifrån medlemmarnas
perspektiv.
– Jag har studerat frågorna utifrån kluster-
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initiativets perspektiv. För att visa att det här
sättet att arbeta är viktigt och relevant skulle
man kunna gå vidare med studier kring medlemmarna. Vad tycker de om klusterinitiativet
och dess aktiviteter? Vad får de ut av att vara
en del av det?
– Jag tror att det skulle bli positiva utvärderingar även från medlemmarnas perspektiv,
konstaterar Inessa Laur.

kontakta inessaslaur@gmail.com

musikklustret i hultsfred
1981 grundades föreningen Rockparty av musikintresserade ungdomar i Hultsfred.
1982 hölls den första konserten på fritidsgården.
Biffen Steks, Destroid Future och Zwän Ruth stod
på scen.
1986 debuterade Hultsfredsfestivalen, med Erasure
som ett av dragplåstren
1996 grundades Rock City, som beskriver sig själva
som en kreativ mötesplats för musik- och upplevelseindustrin. Verksamheten rymmer musikföreningar,
kontorshotell, eventföretag, ett rockarkiv, en inkubator
samt utbildningar på olika nivåer inom bland annat
musikindustri, entreprenörskap och turism.
2010 gick Rockparty – och Hultsfredsfestivalen –
i konkurs. Men Rock City är i högsta grad levande.

Kioskträning lär elever
entreprenörskap
Vad kan yrkeselever lära sig av att driva ett
eget företag? Hur lär de sig entreprenörskap, och vilken är lärarens roll? Taina Järvi
adresserar frågorna i artikeln Production of
entrepreneurship in small business activities
of students (Journal of Small Business and
Enterprise Development, nr 1, vol 22, 2015).
Hon har följt hur åtta ungdomar i åldern
16–18 år resonerade och agerade i samband
med att de drog igång en kioskverksamhet.
Järvi konstaterar att lärandet är en kontinuerlig process där handling och reflektion är
kärnan. Eleverna lär av både sina egna och
kollegornas tankar och arbetsinsatser. Som
lärare fick hon guida eleverna mest i början.
Med tiden blev de bättre och bättre på att
själva lösa de problem som uppstod. Eleverna fattade gemensamma beslut och utvecklade sina entreprenöriella förmågor. [åk]

kontakta taina.jarvi@lao.fi
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Ingo Rauth är verksam vid Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Han
är även kopplad till Center for Business
Innovation (CBI).

Designtänkande
ger nya idéer
text jonas gustafsson bild jan-olof yxell
Design thinking är hett i managementkretsar. Ingo Rauths forskning visar att medarbetare blir optimistiska, öppna för nya idéer
och empatiska när de får jobba med designmetoder. Men design thinking är inget universalrecept, utan måste anpassas till den egna
verksamheten. Anpassningsbarhet är en förutsättning för att managementkoncept ska få
spridning.
design thinking marknadsförs som
ett sätt för företag och organisationer att
bli mer innovativa. De ska nå dit genom att
öppna sig för okonventionella idéer, inte ta
problem för givna och experimentera mer.
Kort sagt: genom att jobba mer som designer. Och marknadsföringen verkar ha lyckats,
metodens popularitet ökar stadigt. I doktorsavhandlingen Understanding Management
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Ideas: The role of interpretability har Ingo
Rauth undersökt hur managementidéer som
design thinking sprids.
Han jobbade länge som designer i födelselandet Tyskland. Med tiden upptäckte han att
många av projekten han var inblandad i inte
var riktigt genomtänkta. Vad var det egentligen
man ville åstadkomma? Vad var det nya man
sökte?
Rauth letade efter svar i den vetenskapliga
litteraturen och kom i kontakt med en forskare
på hpi School of Design Thinking vid Universitetet i Potsdam, en systerskola till berömda
d.School vid Stanford University. Några veckor
efter deras första möte fick Rauth frågan om
han var intresserad av en forskarkarriär. Flytten till Göteborg och Chalmers några år senare kom sig av att intresset skiftade mer mot
management.

– Det låg en viss utmaning i att lägga min
praktiska ådra åt sidan när jag började forska.
Som designer förväntas man komma med
snabba och säkra svar. Som forskare uppmuntras man snarare att ställa rätt frågor, och
det får gärna ta sin tid. En annan stor skillnad
är att som forskare är idealet ofta att hålla distans till studieobjektet. Som designer vill man
tvärtom ha så stor ”impact” som möjligt i en
organisation.

– men det finns beröringspunkter: Både
design och forskning handlar om lärandeprocesser. Att fördjupa sig i ett nytt område
och skapa mening från stora datamängder
kände jag igen från min tid som designer,
säger Ingo Rauth.
Design thinking har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren, både positiv och
www.esbri.se

negativ. Från designhåll hörs ibland att det
bara handlar om en urvattnad form av design.
– Design thinking är ett försök att formulera
ett recept på hur designer arbetar, som går att
applicera direkt i alla organisationer. Många
designer motsäger sig den tanken: ”Vi gör så
mycket mer än det som ryms inom design
thinking”, menar de.
Ingo Rauth tycker att man ska se begreppet
som en utgångspunkt för vilken roll design kan
spela i företag. Han poängterar att det finns
flera ingångar i begreppet, inte en enda. Designer borde se det som ett försök att förstå delar
av deras yrke, snarare än som ett hot. I slutändan kan de tjäna på att begreppet får fäste.
– Det kan förhoppningsvis leda till att de
kan komma in tidigare i processen och få en
mer strategisk roll. Traditionellt har design
lagts på som fernissa i slutskedet av ett projekt. Med design thinking finns det med från
början. Begreppet har givit design affärsrelevans, tidigare fick designer ofta kämpa för
att bli tagna på allvar.

i sin avhandling placerar Ingo Rauth design
thinking bland managementidéer som tqm,
Lean Startup och Six Sigma. För att sådana
idéer ska spridas inom och mellan organisationer måste de gå att tolka på olika sätt. De
måste kunna anpassas så att alla kan läsa in
sina egna mål och syften i managementidén.
Traditionellt tänker man sig då att spridningen
ökar i takt med att tolkningsbarheten ökar.
Samtidigt får koncepten inte bli för öppna för
olika tolkningar, då blir det svårt att hålla ihop
organisationen och idén tappar sin mening.

Rauth har undersökt hur tolkningsbarheten
påverkar spridningen av idén, och hur tolkningsbarheten utvecklas över tid. Tillsammans
med Chalmerskollegorna Maria Elmquist och
Lisa Carlgren har han gjort fallstudier i 17
företag i usa och Tyskland som alla använder
design thinking i sitt dagliga arbete.
I takt med att design thinking har spridits
och i dag används av olika typer av organisationer över hela världen,
har metoden också blivit
bredare. I början var den
mest inriktat mot produktinnovation. Numera används arbetssättet
inom tjänster, processer,
affärsmodeller och till
och med inom policyskapande. Det är ett
tecken på att konceptet
kan tolkas och anpassas till olika miljöer.
– Det är viktigt att fundera på vad man vill
åstadkomma genom att börja jobba med en
ny managementidé. Passar den här idén oss?
Vad vi vill uppnå med den? Det kan också ge
ledtrådar kring hur man bör jobba med en idé
som design thinking och om hur den kommer
att uppfattas och tolkas inom organisationen.

Design thinking används ofta i ganska små
projekt, med tanken att öka innovationskraften. Men det finns många hinder på vägen
till färdig innovation, även om idén är jättebra,
poängterar Rauth. En begränsning är att metoden framförallt riktar in sig på innovationsprocessens tidiga skede, det som brukar kallas
för ”fuzzy front end”. Den uppfattas även som
tidsödande och svårjobbad av vissa.

Både design och forskning
handlar om lärande

ingo rauths avhandling visar att design
thinking faktiskt leder till kulturella förändringar i företag. Värderingar som optimism,
empati samt öppenhet för nya åsikter och
idéer ökar. De anställda blir mindre riskaverta,
och får större acceptans för att misslyckande
är en del av lärandet.

– För en del organisationer är metoden för
radikal. Design thinking utmanar status quo.
De kanske kommer fram till att det de gör inte
är hållbart om 5–10 år, och måste lägga om
kurs helt. Många som börjar jobba med design
thinking hamnar på en längre resa än de hade
tänkt sig från början.
– Flera av de företag som vi har studerat sa
i efterhand att de trodde att design thinking
skulle vara mer som ett färdigt koncept som
de kunde lyfta in i verksamheten, säger Ingo
Rauth.

kontakta ingo.rauth@chalmers.se

estrad OM DESIGN THINKING

Missa inte vår öppna föreläsning 20 april. Mer på www.esbri.se/estrad

Öppenhet medför nya utmaningar
Öppna innovationsprocesser, där användarnas
önskemål och idéer tas till vara, lockar många
företag. Men hur funkar det i praktiken? Det är
temat för Carina Sjödins licentiatuppsats.
för de flesta företag innebär öppen innovation en stor omställning – och många utmaningar. Det gäller att bygga en organisation
där både kulturen och strukturerna välkomnar externa idéer. Carina Sjödin fokuserar i sin
licentiatuppsats på tjänsteinnovation. Hon har
lagt fram User-Involved Service Innovation:
Three Perspectives on Co-Creation vid Mälardalens högskola.
Sjödin konstaterar att lärandet sker genom
en pågående dialog, och att innovation kan
komma till stånd först efter många och komplexa möten. I de företag som hon har studerat
www.esbri.se

var ledningen positiv till att öppna upp innovationsprocesserna, men de saknade förståelse
för de praktiska hindren. Mellancheferna, som
behövde utöva den nya innovationspraktiken,
mötte utmaningar kring attityder, relationer
och organisationsstrukturer.
Användarna hade blandade känslor. Å ena
sidan: Positivt att bli involverad och bidra till
organisationens utveckling. Å andra sidan:
Oklart vad den egna rollen består i, och vad
som krävs.
Med ökad kunskap om hur olika parter upplever det gemensamma värdeskapandet kan
omställningen till öppen innovation löpa smidigare, konstaterar Carina Sjödin. [åk]

kontakta carina.sjodin@mdh.se
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porträttet
robin teigland, grottforskare, framtidsscout och nybliven professor:

»Man måste kunna
navigera självständigt«
text anna-karin florén bild niclas brunzell
Robin Teigland vill fånga in det nya. Som nybliven professor vid Handelshögskolan i Stockholm, kan hon göra det hon tycker är roligast:
Att forska och följa utvecklingen av ”det tredje
internet”. För det är här, i skärningspunkten
mellan strategi, teknologi, innovation och
entreprenörskap, som framtiden ger sig till
känna.
robin teigland vinkar glatt på andra sidan
glasväggen som utgör entré till Handelshögskolans annex på Holländargatan i Stockholm.
Hon är iförd reflexjacka, löpartajts och gummistövlar.
– Hej, jag cyklar. Om jag har föreläsningar
brukar jag byta om, säger hon med en urskuldande gest mot outfiten. Dialekten är en
blandning mellan norska, svenska och amerikanska.
Med några snabba steg är vi inne på kontorsrummet. Intervjun är det fjärde av dagens
sex möten. Myndighetsrepresentanter, hightech-startups, riskkapitalister och bankchefer
står också på mötesagendan.
I november förra året utsågs Robin Teigland
till professor vid Center for Strategy and Competitiveness på Handelshögskolan i Stockholm. Hon är den sjätte kvinnan någonsin
som är professor på skolan sedan starten 1909.

Robin Teigland

h o n b ö r j a d e h ä r som doktorand på
1990-talet, lockad till Sverige av ett jobb på
McKinsey. Från Nashville, Tennessee – via en
Bachelor på Stanford, en mba på Wharton
School, några jobb i riskkapitalbranschen i
Silicon Valley, oljebranschen i Chile och en
startup i Norge – till Holländargatan, Stockholm alltså.
Den röda tråden i Teiglands forskning är
”Communities of Practice”. Begreppet vill inte
låta sig översättas till svenska utan att det blir
missvisande, tycker Teigland. På ett ungefär
betyder det kunskapsspridning och skapande
i olika former av nätverk – i den verkliga världen eller den virtuella, men gärna i den entreprenöriella. Sammanhangen kan variera. Hon
intresserar sig för skärningspunkten mellan

16

| e n t r é 1 • 2016

strategi, teknologi, innovation och entreprenörskap.
– Vi behöver skapa större förståelse för
hur teknologi underlättar kunskapsskapande inom informella nätverk över och utanför företagsgränser, och hur detta påverkar
värdeskapandet i samhället.
Hon tycker att kombinationen gör henne
till lite av en ”scout” på Handels. Därav den
välfyllda möteskalendern.
– Jag rör mig hellre i utkanten av universitetsmiljön och fångar in det nya som händer
där ute. Sen för jag in det i den akademiska
världen.
– När jag började med min avhandling,
forskade jag om traditionella multinationella

företag som Ericsson och abb. Men jag insåg
snart att jag tyckte det var urtråkigt.
Genom bekanta från Stanford hörde Teigland talas om Icon Media Lab. Det ledde in
henne på entreprenöriella företag med en fot
i framtiden.

men alla var inte övertygade om att hon
valde rätt. Robin Teigland har blivit klappad på
huvudet och kallad ”lilla gumman”. En senior
fakultetsmedlem tyckte att hennes avhandling
var ”skit”. En annan sa att ”det där kan du inte
forska om” när hon valde informella nätverk i
entreprenöriella företag framför väletablerade
företagsjättar.
– Kommentarerna gjorde att jag började
www.esbri.se

Snart kommer Minecraftgenerationen ut på marknaden
tvivla på mig själv, men sen tänkte jag: ”Nej, jag
ska göra min grej”. Man måste kunna navigera
självständigt för att klara sig här på Handels,
konstaterar Robin Teigland.
Hon tillägger att det också finns många
begåvade och inspirerande personer på lärosätet. Det var därför hon sökte sig dit från första början.
Skinnet på näsan, och det starka intresset för
teknik och framtidsfrågor, kommer från uppväxten i en framsynt familj i Nashville. Pappan,
professor i organisk kemi, förutspådde redan
på 1970-talet att alla snart skulle ha hemdatorer. Han tog ofta med sin dotter till ett datorcenter där hon kunde leka med hålkort.
– Mina föräldrar tvingade aldrig in mig i den
roll kvinnor förväntades ha. I Nashville, som är
en typisk sydstat, fick flickor inte svettas, inte
spela fotboll… De skulle vara söta och välskötta
och leka med dockor – och gå på universitetet
bara för att hitta en man.

men robin teigland tyckte bättre om ”killgrejor”, som hon säger. Det var teknik som
gällde, och extremsporter som forsränning och
utforskning av grottor.
– Utbildning har genomsyrat min familj i
generationer. Min farmor var en av tre kvinnor
i sin generation som tog en master på universitet i Virginia, på 1920-talet. Min mor tog en
master i genetik 1965. Jag visste att jag skulle bli
forskare redan när jag började studera.
Professorstiteln innebär att Robin Teigland
kan ägna sig helhjärtat åt det hon gillar mest,
forskning och att följa utvecklingen av ”det
tredje internet”. Just nu arbetar hon bland
annat med studier av Sveriges så kallade unicorn-företag, ”fintech” och transformationen
av finansbranschen, och om 3d-skrivare i konsumenthandeln.
Hon tror inte att vi har förstått hur fenomen
som virtuella världar, kryptovalutor som Bitcoin med underliggande blockkedjeteknologi,
delningsekonomi, 3d-skrivare och robotar
kommer att påverka samhällsutvecklingen.
snart kan vem som helst, när som helst, var
som helst skanna in och skriva ut en produkt
med en 3d-skrivare. Det ger upphov till en
rad frågor om framtidens produktion, patenträtt och behoven av transporter till exempel.
3d-skrivarna kommer sannolikt att revolutionera produktionen. Tiden för stora produktionsenheter kanske närmar sig sitt slut?
– Vad händer med bilfabrikerna när vi kan
www.esbri.se

skriva ut våra egna reservdelar, eller hela bilar?
I ett tidigare forskningsprojekt studerade
Robin Teigland virtuella världar.
– Handel med varor och tjänster kan lika
gärna bedrivas där, och vi kan hålla arbetsmöten med avatarer. Det låter som science
fiction, men snart kommer Minecraftgenerationen ut på marknaden. De tar virtuella
världar för givna.

utvecklingen går i en rasande takt och samhällets institutioner har svårt att hänga med.
Mycket av den nya produktiviteten låter sig
inte fångas av traditionella mätmetoder eller
skattemodeller, till exempel gratistjänster som
Skype. Också skolan är hopplöst efter, menar
Teigland.
– Barn lär sig inte mycket som är relevant,
som hur man jobbar med teknik, till exempel
programmerar en 3d-skrivare eller en robot.
För att få del av det nya måste barnen lära sig
själva eller, som i usa, gå på ”after school activities”.
Hon spekulerar i om också universiteten
snart har spelat ut sin roll. De vetgiriga har tillgång till färskare kunskaper på nätet. Dessutom får ungdomar ett fördjupat lärande genom
att gå in i virtuella världar. Där är lärandet även
upplevelsebaserat.
– Det är skillnad mot att gå till biblioteket
och slå upp ord i Encyclopedia Britannica, som
vi gjorde när jag växte upp.

själv ser robin teigland till att lära sig av
sina fem barn, hur de använder internet, sina
mobiltelefoner och läsplattor.
Hon menar att konsekvenser av utvecklingen blir att lokalsamhället kommer att stärkas.
Vi kommer att pendla mindre och arbeta mer
åt oss själva, utifrån tillfälliga plattformar. Inte
olikt hur många frilansar och konsulter redan
arbetar. Och som det var innan den första
industriella revolutionen.
I framtiden vill Robin Teigland se mer
forskning om integreringen av människa och
maskin, om stamceller som går att programmera och chip i kroppen.
– Det kommer att bli mycket sådant så småningom. Här finns många viktiga frågor kring
integritet som behöver utredas. Bland annat
eftersom det kommer att bli möjligt att spåra
alla människor, överallt på jorden, säger hon.

mer av robin
Why doesn't downsizing deliver? A multi-level model
integrating downsizing, social capital, dynamic capabilities, and firm performance. The International Journal of
Human Resource Management, online 1 februari 2016
(tillsammans med Andrew Schenkel).
The Sharing Economy: Embracing Change with Caution. Entreprenörskapsforum, 2015 (tillsammans med
Anna Felländer och Claire Ingram).
Stockholm FinTech: An Overview of the FinTech sector
in the greater Stockholm region. Handelshögskolan i
Stockholm, 2015 (tillsammans med Nicholas WesleyJames, Claire Ingram och Carl Källstrand).
Balancing on a tightrope: Managing the boundaries
of a firm-sponsored OSS community and its impact
on innovation and absorptive capacity. Information
and Organization, nr 1, vol 24, 2014 (tillsammans med
Paul M Di Gangi, Björn-Tore Flåten, Elia Giovacchini och
Nicolas Pastorino).
The Immersive Internet: Reflections on the Entangling
of the Virtual with Society, Politics and the Economy.
Palgrave Macmillan, 2013 (redaktör tillsammans med
Dominic Power).

mer om robin
Bakgrund Robin Teigland gjorde sin grundutbildning
vid Stanford University och tog sedan en MBA vid
Wharton School, University of Pennsylvania. 2003
la hon fram sin doktorsavhandling Knowledge Networking: Structure and Performance in Networks of
Practice vid Center for Strategy and Competitiveness
på Handelshögskolan i Stockholm, där hon i dag är
professor. 2013 och 2014 nominerades hon till en av
”Global Top 50 Business Professors” på Twitter. Hon är
expertgranskare för UK Economic and Social Research
Council och Vinnova.
Fritid Stand up paddling och surfing. Hon blev nyligen
invald som kassör i Swedish Surf Association.
Aktuell Som nyutnämnd professor i företagsekonomi vid Center for Strategy and Competitiveness på
Handelshögskolan i Stockholm. Robin Teigland är den
sjätte kvinnan någonsin som är professor på skolan
sedan den startade 1909.

kontakta robin.teigland@hhs.se
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Plattformen gör
digitalt ekosystem
Plattformsbaserade ekosystem har blivit
vanliga i affärsvärlden, inte minst inom
de nya, digitala affärsmodellerna.
Enkelt uttryckt handlar det om
infrastruktur där olika aktörer kan
interagera. På videospelsmarknaden,
som Javier Cenamor har studerat i sin
avhandling, är det ofta konsoltillverkare
som Sony som fungerar som spindlar i
nätverken. De samverkar med speltillverkare och användare inom det plattformsbaserade ekosystemet. I ekosystemet finns
system för att hantera att flera aktörer ska dela
på de värden som skapas. Det ingår också ofta
regler för hur relationerna mellan aktörerna
ska hanteras. Javier Cenamor har lagt fram
avhandlingen Managing Platform-Mediated
Ecosystems: Investigating ecosystem interdependencies and strategic choices vid Luleå
tekniska universitet. [jg]

»Företagandets
hållbarhet ligger i
att ta ansvar, agera
långsiktigt och
verka i vardagen«

kontakta javcen@ltu.se

Mikael Löfström i rapporten Hållbar framtid

Organisera för innovation
Kraven på de kunskapsintensiva företagen
ökar: De ska leverera i dag och samtidigt innovera för framtiden. Vara effektiva och kreativa.
Fixa hög kvalitet till lågt pris. Två nya avhandlingar tacklar utmaningarna.
susanne nilsson och katarina stetler
har båda disputerat i maskinkonstruktion på
kth. Och båda avhandlingarna utgår från företagens utmaningar: Hur kan man organisera
för mer innovation i en pressad vardag?
Susanne Nilssons doktorsavhandling har
titeln Making innovation everyone’s business –
Using routines and controls. Hon konstaterar
att dagens högteknologiska företag förväntas
leverera kortsiktiga vinster, samtidigt som de
ska hitta framtidens innovativa lösningar. I det
arbetet måste alla anställda bidra. Och det gäller att skapa två typer av innovationer: Sådana
som ligger i linje med företagets nuvarande
verksamhet, och sådana som är helt nya för
företaget.
Nilssons slutsats är att ledningen kan öka
innovationsgraden hos medarbetarna genom
att på ett medvetet och kreativt sätt använda
olika rutiner och kontrollmekanismer. Inno-
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Susanne Nilsson

Katarina Stetler

vationsmätning kan skapa engagemang, och
genom att sätta upp mål kan olika typer av
innovativa beteenden stimuleras.
Innovation under pressure – Reclaiming the
micro-level exploration space är titeln på Katarina Stetlers doktorsavhandling. Hon beskriver
fou-avdelningarnas utmaning som en ”kontextuell tvehänthet”: Å ena sidan ska de kläcka
nya idéer (arbeta utforskande), och å andra
sidan omvandla existerande idéer till produkter och tjänster som kunderna vill betala för
(exekvering).
Stetler menar att det utforskande arbetet
ofta får stå tillbaka för exekveringen. Hon fin-

ner två förklaringar: Den ena är att exekveringen förknippas med explicita mål, och därför är
lättare att mäta och följa upp. Den andra förklaringen är att många organisationer strävar
efter förutsägbarhet, och därför hellre lägger
krut på befintliga idéer.
Sammantaget kan det
leda till att de innovativa
idéerna inte får fäste,
och därmed minskar
företagets innovationskraft.
Katarina Stetlers
forskningsresultat
ligger också till grund
f ö r d e n p o p u l ä rvetenskapliga boken
Kreativ när piskan
viner – Pusselbiten
som saknas i Lean (Roos & Tegnér,
2015) som hon har skrivit tillsammans med
Magnus MackAldener.

kontakta
suni@md.kth.se
katarina.stetler@scania.com
www.esbri.se

Entreprenörer kan fixa miljön
Cirkulära affärsmodeller, med fokus på återanvändning,
resurseffektivitet och återvinning, är på modet. I A Review
of the Circular Economy (Entreprenörskapsforum, 2015)
lyfter Almas Heshmati fram entreprenörens roll i den cirkulära ekonomin. Det är entreprenörer som driver på hållbara
innovationer och skapar nya, gröna jobb. Men politikerna
kan hjälpa. Några av policyrekommendationerna är grön
skatteväxling, reformer av miljölagstiftningen och ekonomiska incitament som främjar återbruk. [jg]

Utvecklingsländer
rymmer innovationskraft

Vad är det som gör entreprenörskapsforskning så spännande? Hermann Frank och Hans Landström närmar sig
frågan i artikeln What makes entrepreneurship research
interesting? Reflections on strategies to overcome the
rigour-relevance gap (Entrepreneurship & Regional Development, nr 1–2, vol 28, 2016). De har samlat juniora och
seniora entreprenörskapsforskare till fokusgruppsintervjuer.
Ett tydligt resultat är att de entreprenörskapsstudier som
upplevs som mest intressanta är de som har stor relevans
för praktiker. Men för att etablera forskningsfältet krävs
också mer teoretiska studier. De intervjuade forskarna
uttrycker frustration över att det finns ett gap mellan
relevanta och rigorösa studier. [åk]

Det är inte längre självklart att västvärlden leder världscupen i innovation. Cristina Chaminade och Claudia De
Fuentes har samlat in data på företagsnivå från nio
olika länder: Brasilien, Indien, Kina, Sydafrika, Norge,
Sverige, Tyskland, Estland och Danmark. De undersöker
bland annat företagskarakteristika, särdrag i den region
där företagen är baserade, samt strategier för att delta
i globala innovationsnätverk. Forskarna finner företag
från utvecklingsländer som är att betrakta som ”världsledare” sett till deras innovationskapacitet. I urvalet
hittar de också företag i utvecklade länder som är
”följare” respektive ”marginaliserade” i det globala
innovationsracet. Resultaten finns i artikeln Who are
the world leaders in innovation? Exploring the changing
role of firms in emerging economies (International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, nr 4, vol 7, 2015). [åk]

kontakta hans.landstrom@fek.lu.se

kontakta cristina.chaminade@circle.lu.se

Relevanta studier roligast

Tjäna pengar
på din uppsats
Har du skrivit uppsats om innovation?
Då är det läge att kolla in uppsatstävlingen Nytt & nyttigt. 65 000 kronor i
resestipendier står på spel. Deadline
för att skicka in din uppsats från det
här läsåret är 30 juni.

år av ensamhet. Det är titeln på en ny bok om
mansdominans på Handelshögskolan i Stockholm.
Redaktörer är Linda Portnoff och Jenny Lantz
(Albert Bonniers förlag, 2016)

mer på innovationsuppsats.se

www.esbri.se
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esbrinytt

270 personer deltog i Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum, som i år omfattade en heldagskonferens 23 februari och en mottagning på Amerikanska ambassaden i Stockholm 22 februari.
Att mingla och träffa andra entreprenörskapsintresserade är en viktig del i forumet. Winslow Sargeant var en av många uppskattade talare.
.

Ärlighet varar längst
text åse karlén bilder sofia ernerot

Trender i Silicon Valley, handelsavtalet TTIP,
och en massa tips till entreprenörer som söker
finansiering. Det var bara några av de teman
som avhandlades när Esbri, Näringsdepartementet och Amerikanska ambassaden i Stockholm arrangerade det tolfte Sweden-U.S.
Entrepreneurial Forum.
20 talare – de flesta entreprenörer och
investerare – delade med sig av sina erfarenheter från Sverige och usa. Några av dem har
varit med flera gånger förut, andra gjorde sin
debut som talare på Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum.
En av nykomlingarna var Winslow Sargeant. Hans företag s&t investerar i startups
med tillväxtpotential inom branscher som itsäkerhet, energi och kommunikation. Mellan
åren 2010 och 2015 hade Sargeant i uppdrag av
president Obama att slå vakt om amerikanska
småföretags intressen.
– Entreprenörer vill kontrollera sitt eget öde.
Det är viktigt att förstå att små och stora företag har helt olika behov av bland annat arbetskraft, finansiering och regelverk, sa han.
– Jag har pratat med så många småföretagare som känner sig exkluderade från samtalen.
De menar att reglerna är utformade efter storföretagens förutsättningar. Politiska beslutsfattare måste bli bättre på att lyssna på småföretagarrepresentanter, sa Winslow Sargeant.
Katarina Bonde, Kubi, och Clare Fairfield,
Venture Capital Institute, har god kännedom
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om både usa och Sverige. Båda har dessutom
deltagit i ett flertal Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum. De var eniga om att en stor förändring har skett i Sverige – till det bättre.
– Tidigare var inställningen att det är jobbigt och svårt att starta företag i Sverige. Men
de senaste 20 åren har attityden till entreprenörskap förbättrats. Och det tror jag är den
enskilt viktigaste faktorn för startups, sa Katarina Bonde.

clare fairfield menade att det finns en tid
för entusiasm och påhejande, för att få saker
att hända. Men sedan behövs också viss eftertänksamhet, och kritisk utvärdering.
– Entreprenörskap ska inte betraktas som
ett evenemang, det gäller att bygga företag och
system som håller för många år framöver. It’s
about the landing, not the launch, sa han.
Så hur bör då entreprenörer bete sig för att
fånga investerares intresse? Grundprincipen:
Ärlighet varar längst.
– ”Fake it ’til you make it!” gäller verkligen
inte här. Det är en jättedålig idé att försöka lura
sina investerare. De kommer att ta reda på hur
det ligger till, sa Sara Hanks, Crowdcheck.
– Det sista vi vill är att det kommer upp en
massa nya saker under due diligence-processen. Som investerare vill jag bygga relationer,
vänskap och förtroende. Det tar tid och handlar om personkemi, sa Faz Bashi, Life Science
Angels.
– Hävda inte heller att din teknologi är full-

ständigt unik, och att du saknar konkurrenter.
Det säger mig bara två saker: Antingen har
du inte koll på din bransch, eller så finns det
inget behov av produkten. Relationen mellan
investerare och entreprenör är som ett äktenskap, och man vill att det ska hålla, sa Winslow
Sargeant.

Vill du återuppleva Sweden-U.S. Entrepreneurial
Forum? Via www.esbri.se/sweden-us-2016 hittar
du webb-tv från hela dagen (och från de 11 tidigare
forumen), blogginlägg med årets höjdpunkter, bilder
på Flickr, mer info om talarna och mycket mer.
Årets forum arrangerades av Esbri, Näringsdepartementet och Amerikanska ambassaden i Stockholm.
Huvudpartner var Vinnova. Partners var Business
Sweden, Kilpatrick Townsend, Teknikföretagen,
Tillväxtverket, och Unionen Egenföretagare.
Mediepartner var tidningen Entreprenör. Nätverkspartners var AmCham Sweden, The American Club,
Connect Sverige, SACC New York, SACC USA och
Silicon Vikings.

www.esbri.se

– Inled inte dina mejl med ”Dear” – det är helt ute. Börja med
”Hi” i stället, tipsade Anne Lidgard som arbetar på Vinnovas
Silicon Valley-kontor.

”Allt du skulle vilja veta om entreprenörskap, men varit för skraj att fråga om”. Tillgängliga talare har hela tiden varit målsättningen
för Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum. De flesta är med under hela dagen och är öppna för att diskutera med deltagarna, såväl
från scen som över en kaffe i pausen.

Sara Hanks, Crowdcheck, berättade om olika typer av crowdfunding och åt vilket håll trendvindarna blåser.

– Jag har funderat på att sälja mitt företag och starta ett nytt, bara för att
kunna söka till Tinc igen. Harry van der Veen, Nuiteq, har deltagit i den Vinnovafinansierade acceleratorn Tinc i Silicon Valley. Det rådde inga tvivel om
att han var nöjd.

Robert Gilchrist var chargé d’affaires på Amerikanska ambassaden i Stockholm i väntan på den nya
ambassadören, Azita Raji. Han berättade om de
pågående TTIP-förhandlingarna, Arlandas ansökan
om att införa amerikansk inresekontroll, och Select
USA:s verksamhet.
Nicklas Mattsson, chefredaktör för tidningen Entreprenör, var
moderator under större delen av dagen. Här i samspråk med
Mehrdad Mahdjoubi kring framtidsplanerna för duschstartupen
Orbital Systems.

Kimberlie Cerrone är entreprenören och Faz Bashi ängeln bakom Tiatros.
De var glada över att vara tillbaka i Stockholm, både för att tala på konferensen och för att sondera terrängen. De vill nämligen placera sitt Europahögkvarter i Sverige.

Nätverka. Lyssna. Håll ut. Advokaten Carole Bellis,
Kilpatrick Townsend, har jobbat med hundratals
startups i Silicon Valley. Hon delade med sig av sina
tio bästa råd.

www.esbri.se

Sanna Nilsson, Codarica, och Jessica Stark, SUP 46, var överens om att
acceleratorer och hubbar kan tillföra en hel del, men i slutändan handlar det
om entreprenörens eget driv och förmåga att bygga företag.

Möten, erfarenhetsutbyten, nätverkande. Pauserna är förstås
minst lika viktiga som programpunkterna.
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personnytt
pramodita sharma har utsetts till
hedersdoktor vid Jönköping University.
Till vardags är hon professor i familjeföretagande vid University of Vermont.
Professorerna christian berggren,
magnus klofsten och thomas magnusson, Linköpings universitet, finns
med på en topplista över inflytelserika
akademiker inom innovation. Forskare
på University of Chile har gått igenom
publiceringar under de senaste 25 åren.

marcus box, karl gratzer och
xiang lin, Södertörns högskola, har fått
4 970 000 kronor från Östersjöstiftelsen för
forskningsprojektet ”Firm demography
and entrepreneurship in Eastern and Central Europe and in the Baltic region”.
Riksbankens Jubileumsfond har tilldelat
professor merle jacob , Lunds universitet,
20 miljoner kronor för forskning om samspelet mellan vetenskap och politik.
slu-forskarna richard ferguson,
hanna astner, suvi kokko, annie
roos och maria tunberg vann pris för
bästa artikel inom temat landsbygdsföretagande på isbe:s konferens i Glasgow 2015.
kk-stiftelsen har beviljat ett anslag om
4 537 960 kronor till tomas backström ,
Mälardalens högskola. Forskningsprojektet handlar om praktikbaserad innovation.
Även aihie osarenkhoe , Högskolan i
Gävle, får pengar av kk-stiftelsen: 4 122 632
kronor för ett projekt om nätverksinnovation i en digitaliserad tillverkningsindustri.

hans lööf, gustav martinsson och
christian thomann representerar forskningscentrumet Cesis i projektet ”Financial Systems and Sustainable Development”,
som får 30 miljoner kronor från Mistra.

ron boschma, professor vid Circle,
Lunds universitet, har utsetts till medlem
i Research, Innovation and Science Policy
Experts (rise), som förser eu-kommissionen med expertkunskap.
karin bradley, kth, har fått i uppdrag
av regeringen att kartlägga den nya delningsekonomin. Uppdraget ska redovisas
senast 31 mars 2017.
Till 2016 års usasbe Best Paper in Family
Business utsågs Portfolio Entrepreneurship
in Family Firms: Taking Stock and Moving
Forward. Artikeln är skriven av naveed
akhter, Jönköping University.
Tipsa entre@esbri.se
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boktips
titel The Oxford Handbook
of Creative Industries
redaktörer Candace Jones,
Mark Lorenzen & Jonathan
Sapsed
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-960351-0

titel Innovation Spaces in Asia.
Entrepreneurs, Multinational
Enterprises and Policy
redaktörer Maureen
McKelvey & Sharmistha
Bagchi-Sen
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78347-567-4

I The Oxford Handbook of Creative Industries
samsas forskare från fält som nationalekonomi, företagsekonomi, juridik, statsvetenskap och psykologi. Som man kan tänka sig
är resultatet en antologi i den rätta bemärkelsen. Kapitlen i boken behandlar bland annat
individuell kreativitet, hur kreativitet kan
värderas, hur värde skapas i kreativa näringar,
de kreativa näringarnas bidrag till ekonomin,
vilken roll sociala och globala nätverk spelar,
samt policy och utveckling av kreativitet.
Charlotta Mellander har, tillsammans med
Richard Florida och Patrick Adler, med ett
kapitel om kreativitet i staden. De pekar på
platsens centrala betydelse för kreativitet,
innovation, humankapital, kunskapsflöden
och ekonomisk tillväxt. Kreativitet, hävdar de,
är den absolut viktigaste råvaran i vår moderna ekonomi. Candace Jones, Mark Lorenzen
och Jonathan Sapsed är redaktörer. [jg]

Det finns en myt om att asiatiska länder –
undantaget Japan – är duktiga på att imitera
och pressa priser, men att innovation sker i
andra delar av världen. Den myten tar Innovation Spaces in Asia effektivt kål på. Maureen McKelvey och Sharmistha Bagchi-Sen
är redaktörer för boken som handlar om hur
asiatiska kunder, institutioner och företag
av olika storlekar agerar och påverkar globala innovationsprocesser. Kapitlen handlar
bland annat om immaterialrättigheter i Kina
och Indien, en koreansk satsning på nanoteknologi, och framväxten av multinationella företag i Indonesien. Kopplingarna till
Norden är många, både sett till författarnas
hemvist och kapitlens innehåll. Exempelvis
bidrar redaktörerna, tillsammans med Ethan
Gifford och Marcus Holgersson, med ett
kapitel om hur Geely köpte Volvo och Huawei
anställde före detta Ericssoningenjörer. [åk]

Entreprenörens
funktion
Vad är ett företag, vad är entreprenörskap,
och varför är det viktigt? Magnus Henrekson
och Mikael Stenkula ger sina svar i läroboken
Entreprenörskap – vad, hur och varför?
genom årens lopp har entreprenören
ömsom hyllats, ömsom hånats – allt enligt
rådande tidsanda. I dag är nog de flesta överens om att ”både och” är bättre än ”antingen
eller”, så även författarna till denna bok. De
skriver: ”Den enda rimliga slutsatsen är enligt
vår uppfattning att det både behövs individuellt entreprenörskap och stora effektiva företag.”
Bokens första del handlar om hur entreprenörskap kan förstås. Den går bland annat igenom hur synen på företagande har förändrats
genom tiderna, klassisk och modern entreprenörskapsforskning, och kommersialiseringsprocessens steg och aktörer.
I del två diskuterar Henrekson och Stenkula
varför entreprenörskap är viktigt. Entreprenören skapar jobb och driver tillväxt, och går det
bra kompenseras hen för sitt risktagande med
en ersättning – den så kallade entreprenörsräntan.

Lärobokens tredje del behandlar entreprenörskapet och den ekonomiska politiken.
Direkta och indirekta stöd, regleringar, socialförsäkringssystemet, insolvenslagstiftningen,
attityder och beskattning är några av de faktorer som tas upp.
Författarna slår fast att entreprenörskap inte
är ett yrke eller en befattning – det är en funktion som är knuten till enskilda individer. De
konstaterar också att entreprenörskap inte är
en ändlig resurs – tvärtom tenderar en entreprenöriell ekonomi att hela tiden generera mer
entreprenörskap. ”Varje innovation skapar nya
entreprenöriella möjligheter som kan exploateras av någon annan”, skriver de.
Boken har getts ut av Studentlitteratur och
har isbn 978-91-44-08235-6. [åk]

www.esbri.se

titel How the Internet Became
Commercial. Innovation, Privatization, and the Birth of a New
Network
författare Shane Greenstein
förlag Princeton
University Press
isbn 978-0-691-16736-7

Många känner till internets historia i korta
drag: Hur det började som ett militärt nätverk. Att sedan universitetsvärlden hakade
på. Hur det organiskt växte till ett stökigt,
världsomspännande jättenätverk. Men alla
kringelkrokar på väg till den nuvarande kommersiella formen är nog inte lika kända. Eller
vad vi kan lära oss av kringelkrokarna. I How
the Internet Became Commercial får vi en
historielektion signerad Shane Greenstein.
Enskilda entreprenörer stod bakom flera
av de innovationer som var centrala för att
utveckla internet. Många etablerade aktörer
var tvungna att förändra sig för att överleva i
den nya världen, andra gick under i ett klassiskt uttryck för Schumpeteriansk kreativ förstörelse. Nya affärsmodeller och samarbetskonstellationer skapades på löpande band.
Internets utveckling, menar Greenstein, är ett
bra exempel på vilken roll innovation spelar i
samhällsutvecklingen. [jg]

titel Developing, Shaping
and Growing Entrepreneurship
redaktörer Alain Fayolle,
Paula Kyrö & Francisco Liñán
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78471-357-7

Kapitlen i Developing, Shaping and Growing
Entrepreneurship är framförallt skrivna av ett
yngre forskargarde, verksamma vid europeiska universitet. Temat; att utveckla, forma och
växa entreprenörskap, beskrivs i Friederike
Welters förord som en evergreen som vi
aldrig kan få tillräckligt med kunskap kring.
Boken besvarar frågor som: Vilken roll spelar
utbildning och forskning i utvecklingen av
entreprenörskap? Hur påverkar sammanhanget? Och vilken betydelse har egentligen
en innovativ strategi? En sammanhållande
länk mellan kapitlen, som rymmer många
nordiska bidrag, är synen på entreprenörskap som en process. Ingebjörg Vestrum
har studerat två musikfestivaler på norska
landsbygden. Hon visar att entreprenörernas
olika sätt att skaffa resurser påverkar hur de
bygger nätverk med den lokala omgivningen.
Redaktörerna heter Alain Fayolle, Paula Kyrö
och Francisco Liñán. [jg]

titel Insight Out: Get Ideas Out
of Your Head and Into the World
författare Tina Seelig
förlag Harper Collins
Publishers
isbn 978-0-06-230127-7

Creativity rules! Det slår Tina Seelig fast
redan i förordet till Insight Out: Get Ideas
Out of Your Head and Into the World. I boken
delar hon med sig av sina bästa knep för
hur man kan gå från idé till implementering. Boken är uppbyggd kring författarens
modell The Invention Cycle, där fantasi är
startpunkten för kreativitet, innovation och
entreprenörskap. Hon mixar forskningsresultat med startup-berättelser och konkreta övningar för alla som vill få och utveckla
fler idéer. Några exempel: Sitt stilla på en
plats och observera omgivningen under en
timme – skriv sedan ner alla möjligheter du
har identifierat. Gör ett socialt, fysiskt eller
intellektuellt experiment och utvärdera vad
du lärde dig. Välj en vardagsaktivitet du inte
gillar och fundera över alternativa sätt att
betrakta eller utföra aktiviteten. Lista alla
dina resurser, från de uppenbara till de mer
otippade. [åk]

Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips
Juni 2016

Hannon får
utbildningspris
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Söndag

Evenemangstips

Uddevalla drar till London

Diana International
Research Conference
12–14 juni
Bodö, Norge

30 av de artiklar som presenterades på Uddevallasymposiet 2015 har samlats i Regional Development
in an International Context. Rapporten har getts ut av
Högskolan Väst, med Iréne Bernhard som redaktör.
Artiklarna handlar bland annat om platsens betydelse
för företagandet, hållbar utveckling i lantliga miljöer
och tillväxtstrategier i mindre städer. Nästa Uddevallasymposium genomförs i Storbritannien
30 juni–2 juli 2016, på temat ”Geography, Open
Innovation, Diversity and Entrepreneurship”. [åk]

DRUID 20th Anniversary Conference
13–15 juni
Köpenhamn, Danmark
ICSB 2016
15–18 juni
New York, USA
9th AIE Conference
2–3 september
Sydney, Australien
Mer på www.esbri.se

www.esbri.se

Årets mottagare av European Entrepreneurship Education Award är Paul Hannon.
Han är verksam vid Swansea University,
Storbritannien, och har bland annat bidragit
till att utveckla konceptet kring det entreprenöriella universitetet. Priset består av ett
diplom och 100 000 kronor. Utdelningen sker
under European Entrepreneurship Education
Workshop, som arrangeras i Lund 21–22 april.
Bakom priset och workshopen står Sten K
Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds
universitet. [jg]
Mer om priset och workshopen på
www.entrepreneur.lu.se

Läs mer på www.symposium.hv.se

Entré nr 2-2016 kommer i juni
Läs bland annat om familjeföretag och innovation i läkemedelsbranschen
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Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

åsikten

»Sverige behöver
humanister i världsklass«
Harriet Wallberg-Henriksson är universitetskansler, och därmed högsta tjänsteman i Sveriges universitetsliv.
Hon är professor i fysiologi och var tidigare rektor för Karolinska institutet. Hon nås på harriet.wallberg@uka.se
under många decennier har kunskaper

humaniora och samhällsvetenskap har
varit särskilt sårbara eftersom studentpengen
för dessa ämnen var låg redan från början.
Större studentgrupper och få lärarledda lektioner är bara några av konsekvenserna. Sammantaget riskerar den utdragna nedmonteringen att påverka kvaliteten och vi ser nu
den ena larmrapporten efter den andra som
vittnar om de svårigheter som humaniora och
samhällsvetenskap har på våra lärosäten.
Trenden måste vändas och det är bråttom.
Väntar vi för länge kommer vi inte att ha några
lektorer och professorer kvar som kan utbilda
nästa generation av humanister och samhällsvetare, något som skulle vara katastrofalt för
vårt land.

digt som vi måste ta oss an stora utmaningar
där flera discipliner samverkar – som klimat,
energi och global hälsa.
Vi ser också hur tekniken håller på att
springa ifrån oss i bemärkelsen att nästan allt
är möjligt numera. Samtidigt har vi inte hunnit
med att skapa de lagar, regler, etiska riktlinjer
och annat som krävs för att de tekniska landvinningarna ska bidra till en positiv utveckling
och ett gott samhälle. Att forska i till exempel
medicin utan tillgång till expertis inom etik,
historia och juridik kan få förödande konsekvenser.

vi är alltså i ett akut behov av humanister
och samhällsvetare i världsklass. Deras kompetens är avgörande för hur vårt framtida samhälle kommer att se ut.
För att vända skutan krävs kraftigt ökade
resurser under lång tid till både utbildning och
forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Det krävs också ett uppvaknande på bred
front som innebär att vi på djupet förstår vad
kunskaper i dessa ämnen betyder för vårt samhälle. Regeringen har gjort punktinsatser för
Harriet Wallberg
humaniora och samhällsvetenskap, men det
räcker inte. Jag uppmanar därför regeringen att
Det finns flera skäl till att behovet av duk- ytterligare satsa för att rusta upp och kraftigt
tiga humanister och samhällsvetare har ökat. förbättra vår kompetens inom dessa viktiga
Forskningen blir till exempel alltmer inter- områden – innan det är för sent.
disciplinär. Det betyder att kompetens från
olika discipliner behöver förenas för att uppnå
bästa resultat. Det nya arbetssättet är en konHarriet Wallberg
sekvens av den snabba och revolutionerande
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teknologiska utvecklingen som ger oss helt
nya sätt att lösa forskningsproblem, samtibild: Melker Dahlstrand

inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen haft låg status i Sverige. Det märks
inte minst i yrkeslivet. Sverige är det oecdland där det lönar sig allra sämst att satsa på
en akademisk utbildning. Riktigt illa är det för
yrken som lärare, bibliotekarier, konstvetare
och socionomer. Under sina yrkesliv tjänar
de inte ihop lika mycket som de med enbart
gymnasieutbildning (enligt statistik från Saco).
När det gäller den högre utbildningen vid
våra universitet och högskolor har en systematisk nedmontering av resurserna skett
under lång tid. Sett till kronor har resurserna
ökat något men inte i samma takt som prisoch löneuppräkningen. Antalet studenter har
dessutom ökat kraftigt, vilket innebär att fler
och fler ska dela på en kaka som urholkas år
efter år.
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