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Forskning	för	fler
ungefär vid den här tiden för 20 år sedan 
satt jag och mina dåvarande medarbetare och 
smidde planer för Esbris invigning. Den hölls 
i juni 1997 och la grunden till det som fortfa-
rande är vårt signum – att se till att forskning 
når ut!

Temat för invigningsceremonin var lika 
aktuellt då som i dag: ”Att skapa tillväxt och 
nya jobb”. I det fullsatta auditoriet trängdes 
forskare och studenter med företagare, tjänste- 
män och policymakare. Att nå och samman-
föra olika målgrupper är centralt för allt Esbri 
gör, och en av våra viktigaste styrkor.

Sedan 1997 har massor av forskning om 
entreprenörskap, innovation och småföre-
tagande producerats på Sveriges universitet, 
högskolor och fristående forskningsorganisa-
tioner. Esbri har arbetat målmedvetet för att 
göra all den forskningen mer tillgänglig, för så 
många som möjligt. Läs mer om några av våra 
olika initiativ på sidan 21.

Redan från början trodde jag stenhårt på 
verksamhetsidén: Att den forskningsbase-
rade kunskapen måste nå ut till fler. Men att 
omkring 20 000 personer över hela landet 
regelbundet skulle ta del av det vi gör, att vi 
skulle ha ett så omfattande nätverk runt om 
i världen, att vi skulle vara med och utveckla 
en rad olika innovativa initiativ inom entre-
prenörskap, att vi skulle producera så många 
nummer av Entré och arrangera så många 
föreläsningar och konferenser… Det hade jag 
faktiskt aldrig kunnat drömma om.

Jag tror och hoppas att våra insatser har 
bidragit till att entreprenörskap och innova-
tion har blivit så populärt som det är i dag. Vårt 
mål är såklart att Esbri ska fortsätta föra ut den 
senaste forskningsbaserade kunskapen till så 
många som möjligt. Vi smider som bäst nya 
planer. Men vi behöver också din hjälp! Hör 
gärna av dig med tips och idéer, om du vill bli 
vår nya samarbetspartner för en viss aktivitet 
eller stödja oss på annat sätt. Tillsammans kan 
vi ta Esbri ännu längre.

Magnus	Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

Vissa småföretag som håller på med konkret 
produktion har inte plats för dumheter
Mats	Alvesson i Civilekonomen om att våga ifrågasätta

ledaren Volym och variation skapar värde
Hur blir man en tunnelbana som kör taxi? Det låter som en 
omöjlighet, men Martin Sköld hävdar att de flesta små och 
stora företag, oavsett bransch, har outnyttjad potential som 
kan öka deras konkurrenskraft. I boken Dubbelt effektiv – 
Konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre 
(Rheologica Publishing, 2016) förklarar han hur. Sköld kon-
staterar att vissa företag har en hög inre effektivitet; de är 
bra på att utnyttja verksamhetens resurser. Andra företag 
har en hög yttre effektivitet; de är bra på att skapa värde 
för kunderna. Tricket ligger i att kombinera volym och vari-
ation, och därigenom bli dubbelt effektiv. Scania och Lego 
är två exempel på företag som har lyckats. [åk]

Nätverk med personlig touch
Nätverk är viktiga för att lyckas med internationalisering, speciellt för små, nya företag. 
Men vilka färdigheter sporras genom nätverkandet, och hur och när används nätverken? 
Hélène Laurell, Leona Achtenhagen och Svante Andersson har följt ett ungt medicin-
teknikföretags internationaliseringsprocess över en längre tid. De kommer fram till att 
nätverkandets art förändras med de behov som uppstår i olika utvecklingsfaser. Under 
de tidiga faserna används framför allt existerande lokala nätverk, medan nya globala 
nätverksrelationer etableras när försäljningen ska boostas. De inblandade individernas 
bakgrund har också betydelse för vilka nätverksstrategier som används under olika 
faser av internationaliseringen. Forskarna publicerar sina resultat i The changing role of 
network ties and critical capabilities in an international new venture’s early development 
(International Entrepreneurship and Management Journal, nr 1, vol 13, 2017). [jg]

kontakta marie_helene.laurell@hh.se

Nära relationer 
viktigt för änglar
Affärsänglar fyller en viktig funktion för att finansiera 
små, innovativa företag. Men långtifrån alla startups 
kammar hem ängelpengar, även om de uppfyller de 
formella kraven. Närhet, både när det gäller geografi 
och relationer, påverkar investeringsbesluten. Det 
visar Johannes Herrmann, Sofia Avdeitchikova och 
Alexander Hjertström i The Influence of Functional and 
Relational Proximities on Business Angel Investments 
(International Journal of Entrepreneurship and Small 
Business, nr 3, vol 29, 2016). Forskarna har gått ige-
nom 226 investeringssituationer där 56 affärsänglar 
och 87 entreprenörer i Sverige var inblandade. Resulta-
ten visar att investeringsbesluten påverkas positivt av 
geografisk närhet, till viss del. Men det är egentligen 
närhet i relationer som ligger bakom resultaten. Med 
andra ord: geografin är viktig, men bara för att den 
främjar relationer. [jg]

kontakta sofia.avdeitchikova@ratio.se

bild: Sofia Ernerot

av världens entreprenörer 
tänker anställa minst 

en person inom fem år.

Källa: GEM
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vata kliniker. En av dem har pendlat mellan att 
vara företagare och anställd, utifrån vad som 
var viktigt för henne just då.

– Under en period ville hon ägna sig mer 
åt kirurgi, och det kunde hon inte göra i egen 
regi. Kirurgisk verksamhet kräver stora inves-
teringar och många anställda, så då tog hon 
anställning på en klinik. Efter en tid kände 
hon att ”nu vill jag bestämma själv igen” och 
gick tillbaka till företagandet, berättar Jenny 
Appelkvist.

– både företagandet  och professionen 
ingår i veterinärernas livsform. I avhandlingen 
myntar jag begreppet ”professionsföretagan-
de” för att visa att professionsutövningen som 
sådan kan vara det viktigaste för företagaren. 
Det finns många professioner som fungerar på 
liknande sätt, exempelvis jurist, barnmorska 
och lärare som startar mindre friskolor.

Under de senaste 100 åren har antalet 
lantbruksdjur minskat i Sverige, medan säll-
skapsdjuren har ökat. Veterinärprofessionen 
har också genomgått stora förändringar. Allt 
fler kvinnor har sökt sig till yrket, och andelen 

ett sätt att utöva sin profession på sitt sätt. 
Veterinärerna som driver eget vill inte vara 
styrda av en klinik där de kanske inte får lägga 
upp arbetet som de vill kvalitetsmässigt.

– När jag pratade med veterinärerna och de 
skulle berätta om för- och nackdelar med före-
tagande, föll de ofta tillbaka i en diskussion om 
professionen. Det var tydligt att företagandet 
är en slags lösning för dem, men professionen 
är prioriterad, säger Jenny Appelkvist.

Precis som många andra småföretagare 
lyfter veterinärerna i Appelkvists studie fram 
frihet som en viktig anledning till att de driver 
eget. Men friheten innebär också begräns-
ningar.

– Som egenföretagare förväntas du vara till-
gänglig. Det är svårt att ta semester, eller säga 
nej till någon som behöver hjälp. Ansvarskäns-
lan gör att veterinärer åker ut på juldagen och 
tar hand om hästar som har fått kolik. Det är 
ett kall, på gott och ont. Ingen gör det för att 
tjäna stora pengar.

Majoriteten av företagarna i studien har 
tidigare varit anställda, antingen som distrikts-
veterinärer inom offentlig sektor, eller på pri-

Jenny	Appelkvist	har	studerat	företagande	
kvinnor	som	är	veterinärer	och	finner	att	de	
värderar	professionen	högst.	Företagandet	
kommer	i	andra	hand,	det	är	mer	ett	sätt	för	
dem	att	själva	styra	hur	de	ska	utöva	yrket.	I	
sin	avhandling	myntar	Appelkvist	begreppet	
”professionsföretagare”.	

”jag är inte särskilt road  av att driva 
företag, det är inte den viktigaste grejen för 
mig. Jag driver företag för att det är den bästa 
formen för min verksamhet.”

Det säger en av de tio personer som Jenny 
Appelkvist har intervjuat för sin avhandling. 
Appelkvist intresserar sig för skärningspunk-
ten mellan genus, profession och företagande. 
Eller närmare bestämt kombinationen av att 
vara kvinna, veterinär och småföretagare. Hon 
har intervjuat de tio kvinnor som är veterinä-
rer och verksamma som företagare i Östergöt-
lands län.

– Veterinärprofessionen är klassisk, den har 
funnits länge och har en stark kåranda. De 
flesta har gått in i utbildningen just för att de 
vill jobba som veterinärer. Företagandet blir 

Veterinär först
– företagare sedan
text åse karlén



e n t r é  1  •  2017  |  5www.esbri.se

företagare har ökat. De senaste åren har dess-
utom riskkapitalbolagen fått upp ögonen för 
branschen, vilket har resulterat i uppköp av 
mindre aktörer.

I dag utgör kvinnor närmare 80 procent av 
den svenska veterinärkåren. De dominerar 
utbildningarna och djursjukhusen, de driver 
företag och jobbar som distriktsveterinärer. 
Ändå är sinnebilden av en veterinär ofta en 
man. Hur är det möjligt? Svaret ligger, menar 
Jenny Appelkvist, i genussystemet och i hur 
vi alla, varje dag och hela tiden, bidrar till att 
”göra genus”.

– Att man överhuvudtaget säger genus i 
stället för kön är för att skilja mellan det biolo-
giska könet, respektive det som är socialt och 
kulturellt konstruerat. Att göra genus handlar 
om att det är något som skapas kontinuerligt: 
När vi rör oss, pratar och samverkar med andra 
människor. Ofta sker det helt rutinmässigt, 
utan att vi kan undvika det.

när veterinärerna pratar om sin pro-
fession är det tydligt att den präglas av det 
maskulina, och drivs av en manlig norm. Det 
handlar bland annat om hur man föreställer 
sig en veterinär: Vem det är och vad personen 
arbetar med.

– Många föreställer sig en klassisk manlig 
veterinär som drar ut kalvar på nätterna, eller 
jobbar med hästar. Tunga och skitiga jobb. Om 
man däremot tänker på gulliga smådjur, kani-
ner och kattungar, föreställer man sig gärna en 
kvinna som jobbar med dem.

– Men samtidigt beter sig flera av de kvinnor 
som jag har intervjuat inte alls enligt normen. 
Många av dem föredrar stora djur. Det finns 
en liten paradox i hur de gör genus. De pratar 
på ett sätt om sig själva, och på ett annat sätt 

om ”den stora gruppen av veterinärer”, ”de nya 
studenterna” eller ”andra kvinnor”.

Veterinärerna i Appelkvists studie är 40–60 
år gamla och har hunnit vara veterinärer och 
företagare i många år. I avhandlingen kommer 
en rad olika historier fram. Några har under 
sina karriärer stött på patrull och motarbe-
tats av män, till exempel när de har försökt bli 
distriktsveterinärer. Företagandet har varit ett 
sätt att skapa det handlingsutrymme som inte 
gick att få i en anställning. I intervjuerna pratar 
veterinärerna mycket om feminiseringen inom 
professionen, och har en kluven inställning.

– Å ena sidan ser de det som naturligt att 

ännu fler kvinnor blir veterinärer. Å andra 
sidan är de lite skeptiska mot den yngre gene-
rationen: ”Hur ska det bli när det blir så många 
kvinnor i yrket? Kommer de att klara av jobbet? 
De vill ju mest jobba med smådjur?” De ställer 
alltså sådana frågor – fast de själva är kvinnor!

– Även om majoriteten inom veterinär-
professionen är kvinnor, är det många som 
upprätthåller retoriken kring den manliga 
normen. Och de nya socialiseras in i det. En 
viktig policyimplikation är att öka medveten-
heten om genussystemet, och få in kunskapen 
i utbildningen.

– Det är färre män på veterinärutbildning-
arna i dag men vi behöver ju ha både män och 
kvinnor i professionen. Det måste också finnas 
utrymme för kvinnor att jobba med kossor, lika 
väl som för män att jobba med katter.

förväntningarna om vad män och kvinnor 
är kapabla till, inom olika områden, är starka. 
När en häst ska avlivas tänker nog många att 
det är en karl som ska göra jobbet. Så hur länge 
dröjer det innan den manliga veterinären inte 
längre är norm?

– Ingen aning, jag är själv chockad över att 
vi inte har kommit längre. Kvinnor har varit i 
majoritet under så lång tid. Men genussyste-
met är segrörligt, vi gör genus hela tiden och 
ofta per automatik. Då upprätthålls de gamla 
normerna.

– Jag kan dra en parallell till min under- 
visning. Ibland ber jag studenterna att ge 
exempel på en entreprenör. Fortfarande blir 
svaret ofta en man. Det är de bilderna vi har, 
säger Jenny Appelkvist.

kontakta	jenjo135@gmail.com

Jenny	Appelkvist	disputerade i företagsekonomi vid Lin-
köpings universitet i november 2016. Doktorsavhandlingen 
har titeln Professionsföretagare. I skärningspunkten mellan 
småföretagande, profession och genus. Nu arbetar hon som 
utredare i Motala kommun.

bild: K
rister Johansson
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Ett par år efter grundutbildningen blev han 
intresserad av forskning och la fram en licen-
tiatuppsats vid Mälardalens högskola. I halvtid 
bytte han sin forskarbas till Blekinge tekniska 
högskola där han också har lagt fram sin dok-
torsavhandling. 

– En sak som jag har drivits av, både prak-
tiskt och forskningsmässigt, är hur man kan 
få innovationsprocesser att gå så snabbt som 
möjligt. Generellt sett är det riskfyllt och dyrt 
med innovationsarbete. Ändå måste det göras, 
och det måste göras snabbt. Annars halkar 
man efter i konkurrensen. Det finns därför ett 
intresse av att minska riskerna och öka has-
tigheten i innovationsarbetet. Det är det här 
dilemmat som ligger till grund för min forsk-
ning.

Johnsson har undersökt vad som kan under-
lätta innovationsprocessen. Hur skapar man 
effektiva innovationsteam som jobbar entre-
prenöriellt inom existerande organisationer? 

Det handlar mycket om att hitta en bra 

Innovation	är	nödvändigt	för	att	klara	konkur-
renskraften.	Och	det	måste	gå	snabbt,	annars	är	
risken	stor	att	någon	annan	hinner	före.	Sam-
tidigt	misslyckas	många	innovationsteam	med	
sin	uppgift	och	tvingas	lägga	ner.	Ett	sätt	att	bli	
snabbare	kan,	paradoxalt	nog,	vara	att	förlänga	
innovationsprocessen.	Det	visar	Mikael	Johns-
son	i	sin	avhandling.

mikael johnsson disputerade i slutet av 
2016, men har varit i ”branschen” sedan 2002 
när han drog i gång sitt första egna innova-
tionsprojekt. Det var i samband med att han 
började studera på innovationsprogrammet på 
Mälardalens högskola.

– Jag har levt innovationslivet ganska länge 
nu. Efter utbildningen fortsatte jag driva egna 
projekt inom bland annat snösmältning på 
fastigheter, sport/fritid och fordonskomponen-
ter. Samtidigt jobbade jag som innovationsråd-
givare för Munktell Science Park och Almi före-
tagspartner i Västerås, säger Mikael Johnsson.

Snabba på innovationen 
– genom att förlänga processen

gruppdynamik. Endast 10–15 procent av team-
en blir presterande arbetsgrupper efter ett 
halvårs arbete. En viktig del har därför varit 
att hitta sätt att minimera problem i grupp-
dynamiken och skapa innovationsteam som 
så snabbt som möjligt blir högpresterande. 

– Det är mycket arbete som går till spillo. Det 
ville jag råda bot på med min forskning. 

johnsson har samlat in kvalitativa data 
från fem innovationsteam. Först tog han fram 
en metod för hur man sätter ihop team utifrån 
deltagande observationer och intervjuer i två 
mindre företag. Nästa steg var att tillämpa och 
testa resultaten. Tre innovationsteam på Volvo 
sattes samman med hjälp av metoden. 

– Teamen jobbade sedan med verkliga inno- 
vationsprojekt som jag kunde följa i realtid. 
Hela processen har varit väldigt iterativ. 

Genom en litteraturstudie kom han fram till 
en bruttolista med 20 faktorer som är viktiga 
för innovationsarbete. Några av dem är: rätt 

Mikael	Johnsson har lagt fram sin doktorsavhandling Innovation Enablers and Their Importance for Innovation Teams vid Blekinge tekniska högskola. Han var tidigare verksam vid Mälardalens högskola 
där han presenterade sin licentiatuppsats 2013. 

text jonas gustafsson  bild per groth
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kompetens i teamet, tillåtande arbetsklimat, 
bra samarbete, resurser, engagemang, rätt 
attityd och kunskap. 

– Det här är intressant på ett sätt, men jag 
ville även veta hur viktiga de olika faktorerna 
är och hur projekten faktiskt påverkas av dem. 
I intervjuer och efter observationer kunde jag 
se att alla är viktiga, men tre faktorer framstår 
som avgörande för väl fungerande innova-
tionsprojekt: engagemang, samarbete och 
attityd. 

Innovationsteamen framhåller gärna tid och 
mänskliga resurser som de viktigaste bristfak-
torerna. Men Johnssons resultat visar att det 
oftast är samarbetssvårigheter eller brist på 
entreprenöriellt driv som ställer till det.

– Det är lätt att skylla på brist på tid och 
resurser när ett innovationsprojekt får problem 
eller går i stöpet. Det är en enkel förklaring. 
Men innovationsarbete är komplext. Tid och 
resurser kanske också är bristvaror, men det 
ligger ofta andra faktorer bakom. 

– Ledningen kan vara mer uppmärksam på 
hur samarbetet fungerar och försöka under-

lätta för det. Och se till att bjuda in deltagare 
som de vet har ett entreprenöriellt driv, och 
som kan pusha projektet framåt. 

Ett av Mikael Johnssons huvudförslag för att 
få till en bättre innovationsprocess är att för-
länga den. Något paradoxalt kan tyckas, med 
tanke på att en av hans ingångar i avhandlings-
projektet var att försöka förkorta processen.

– Haha, ja det kanske låter lite bakvänt. Men 
genom att förlänga processen i ett tidigt skede 
och lägga till en ”Förberedelsefas” innan ”Idé-
stadiet” förkortas tidsåtgången i slutändan. 
Många går direkt på idéskapandet och glöm-
mer att teamet behöver lära sig hur en innova-
tionsprocess går till. 

– Det handlar om att undvika de problem 
med gruppdynamiken som annars lätt uppstår. 
Ett intensivt arbete i början av processen, så 
kallad front-loading, underlättar arbetet längre 
fram, konstaterar Johnsson.

han menar också att en extern resurs som 
har en faciliterande funktion kan förbättra 
innovationsarbetet. Facilitatorns roll är bland 
annat att hjälpa teamet att komma igång, och 
säkerställa att kunskapsöverföringen fungerar. 

I sin avhandling presenterar Mikael Johns-
son metoden Innovation Team Framework 
(itf), där bland annat den förlängda team-
processen ingår. Hans forskning är praktiskt 
inriktad, och går att använda mer eller mindre 
i befintligt skick av företag som vill utveckla sin 
innovationsverksamhet. 

– Många företag tror att de jobbar innova-
tivt, men när man skrapar på ytan så gör de 
inte det. Ofta saknas ett äkta engagemang för 
uppgiften. 

– Jag menar att det är vettigt att komplet-
tera sin verksamhet med små agila team  

som kan vara snabba till 
produkt och marknad. 
De som har mest nytta 
av min innovationsme-
tod är nog de lite större 
medelstora företagen 
och uppåt. Små företag 

är ofta redan agila och entreprenöriella.
Johnsson fortsätter nu som postdok på 

bth, och håller som bäst på att utveckla forsk-
ningen från avhandlingen. De egna inno- 
vationsprojekten har han däremot inte så 
mycket tid för längre.

– Jag saknar det inte, nu är jag väldigt nöjd 
med att forska. Jag tycker faktiskt att forskning 
och praktiskt innovationsarbete har många lik-
heter. Båda handlar om att hitta idéer som man 
utvecklar och ser vad de ger för resultat, säger 
Mikael Johnsson.

kontakta mikael.johnsson@bth.se

Design ökar förståelsen för olika visioner
Skisser,	visualiseringar,	filmer	och	prototyper	
kan	vara	till	stor	hjälp	när	personer	från	olika	
organisationer	försöker	förstå	varandras	värde-
ringar	och	visioner.	Det	visar	Luca	Simeone	som	
har	disputerat	i	interaktionsdesign	vid	Malmö	
högskola.

akademiker förstår inte alltid företags-
lingo. Och ideella organisationer tar kanske 
inte till sig forskningsresultat som är publi-
cerade i en vetenskaplig tidskrift. Men det 
finns stora poänger i att privata och offentliga, 
akademiska och praktiska, vinstdrivande och 
idéburna organisationer möts i samarbeten. 

Kraven ökar också på svenska lärosäten att 
samverka med det omgivande samhället.

Luca Simeone har lagt fram doktorsavhand-
lingen Design Moves. Translational Processes 
and Academic Entrepreneurship in Design Labs. 
Han har studerat tre design- och forsknings-
labb: Senseable City Lab vid Massachusetts 
Institute of Technology, Metalab vid Harvard 
University, och Medea vid Malmö högskola. De 
är alla involverade i akademiskt entreprenör-
skap där en rad olika aktörer medverkar. Och i 
alla tre labbmiljöerna spelar praktisk design en 
viktig roll för de entreprenöriella processerna.

Simeone uttrycker det som att det handlar 

om ett översättningsarbete. I designerns verk-
tygslåda finns redskap som kan översätta idéer, 
koncept och dokument till exempelvis bilder 
och ljud. 

Senseable City Lab, Metalab och Medea 
samarbetar med privata företag, myndigheter, 
ideella verksamheter och medborgare kring 
immaterialrättsliga frågor, startups och andra 
värdeskapande aktiviteter. Labben är lokalise-
rade till lärosätenas utkanter, och deras utåt-
riktade verksamhet är ett sätt att få in finan-
siering. [åk]

kontakta luca.simeone@mah.se

mikaels drömlag

Fyra roller som Mikael Johnsson inte vill vara utan i sitt 
innovation dream team:

1.   Visuell designer. ”De är fantastiskt duktiga på att 
fånga upp och översätta tankar till bilder som 
många kan enas om. Det är den första rollen jag 
skulle tillsätta.”

2.  Person med tydligt marknadsfokus. ”Behöver ha 
bra förståelse för hur den aktuella marknaden 
fungerar.”

3.  Produkt-/tjänsteutvecklare. ”Här behövs en person 
som har en helhetssyn på att ta fram produkten 
eller tjänsten det handlar om.”

4.  Expert på affärsmodelltänk. ”Ansvarar för hur vi ska 
leverera produkten/tjänsten, och hur den ska säljas. 
Hur ska värdekedjan se ut?”

Ofta saknas ett äkta
engagemang för uppgiften
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utbildning på Chalmers. Några av kurserna tog 
upp innovationsprocesser i stora företag, och 
hur det går till att ta fram nya idéer och få dem 
i produktion.

– Det låter lätt i teorin, men när jag gjorde 
mitt exjobb på Volvo Cars insåg jag att det inte 
alls är det i verkligheten. Under exjobbet upp-
levde jag att Volvo verkligen var nyfikna på vad 
vi hade att säga, och att vi kunde bidra med ett 
riktigt värde. Då kände jag att jag ville gå vidare 
med studierna i ett doktorandarbete.

Hon har gjort fallstudier i tre stora företag: 

kallade innovation jams, eller innovations-
jammar. Begreppet myntades av ibm och syf-
tar på en tidsbegränsad brainstorming som 
görs över en it-baserad plattform, ofta inom 
ett avgränsat område. Målet är att hitta nya 
vägar för att samla in idéer, lösa problem och 
möta utmaningar. 

– Jag har intresserat mig för hur man kan få 
jammarna att växa från att vara idégeneratorer 
till att bli motorer för innovation och föränd-
ring, säger Anne Elerud-Tryde.

Hon fastnade för ämnet under sin master-

Många	företag	har	satsningar	som	ska	främja	
kreativitet	och	idéskapande.	Anne	Elerud-Tryde	
forskar	om	innovation jams,	ett	slags	digitala	
brainstormingsessioner.	Hon	poängterar	vikten	
av	att	ha	ett	långsiktigt	perspektiv.

–	Det	kan	bli	lite	karnevalstämning	kring	
själva	idéerna,	medan	genomförandet	glöms	
bort.

i takt med att innovation alltmer ses som 
en kollektiv process växer det fram nya verktyg 
för att ta tillvara idéer. Ett sådant verktyg är så 

Digital brainstorming 
kräver långsiktighet

Anne	Elerud-Tryde har lagt fram sin 
doktorsavhandling Innovation jams as 
vehicles for innovation. An extended 
perspective on internal innovation jams 
vid Chalmers. 

text jonas gustafsson  bild alexandra ericson  
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Volvo Group, Volvo Cars och skf. Genom inter-
vjuer och observationer har hon undersökt hur 
de arbetar internt med innovationsjammar. 
Hon har bland annat tagit fram ett ramverk för 
hur det går till att välja ut de idéer som orga-
nisationen sedan arbetar vidare med. Och vad 
händer med de idéer som faktiskt väljs ut?

– Svårigheten med ett sådant här arbetssätt 
är inte att ta fram idéerna, utan att implemen-
tera dem i organisationen. Idéer som grundar 
sig i ett verkligt kundbehov, har stöd av led-
ningen och är lätta att införa, kan ändå möta 
motstånd. Det behövs någon som aktivt går 
runt och lobbar för att idéerna ska få fäste.

ett innovationsjam kan inbegripa fysiska 
möten, men är framförallt ett digitalt evene-
mang som körs via intranätet eller en extern 
plattform. 

– Man kan tänka på det som ett Facebook 
i miniatyr där man går in via sin telefon eller 
dator. På förstasidan finns problemformule-
ringen och en lista över olika pågående dis-
kussioner. En tråd kanske handlar om affärs-
modeller, en annan om cirkulär ekonomi. Man 
kan läsa och skriva kommentarer, sätta betyg, 
och göra tummen upp eller ner. Man kan ofta 
se statistik över trending topics och annat. Det 
ser lite olika ut på olika plattformar, men verk-
tygen börjar bli sofistikerade.

Efter jamsessionen sammanställs resultaten 
och man väljer vilka idéer man ska gå vidare 
med. De som utvärderar tar bland annat hän-
syn till antalet kommentarer, vad kommen-
tarerna säger och deltagarnas betygsättning. 
Sedan väger de det mot sin egen bedömning, 
där de funderar över om företaget har kom-
petensen att utveckla idén, och om det mark-
nadsmässiga behovet finns. Det gäller också 
att se till att det finns någon som vill ta på sig 
ägandeskapet över idén. Annars är det lätt att 
det inte blir något. 

– För att få ett innovationsjam att fung-
era är det viktigt att söka stöd på olika håll i 
organisationen. Det måste finnas engagemang 
för idéarbete i sig, och för de specifika idé- 
formuleringarna. För att dra deltagare till ett 
jam gäller det att både chefer och anställda 
tycker att det är värt att lägga tid på det, kon-
staterar Elerud-Tryde.

all a tre bol agen  som hon har stude-
rat hade initialt ganska breda innovations- 
utmaningar, men har sedan gått mot en mer 
probleminriktad syn. De la alltmer fokus på 
vad de olika grupperna inom bolaget jobbar 
med och anpassade sina jammar efter verk-
samheten. Det här kallar Elerud-Tryde i sin 
avhandling för feedback-loop. 

– Det är ibland ett måste att anpassa proble-
men för att få med sig de man vill i idéarbetet. 
Men det gäller samtidigt att inte anpassa sig för 
mycket efter den redan existerande kunskaps-
basen. Då finns risken att man missar de helt 
nya idéerna. 

Hon menar att det är viktigt att ha en lång-
siktig syn på idéarbetet. Det behövs för att 
idéerna ska bli av. Det måste vara frivilligt, och 
helst roligt, att delta. Det bör även ge någon 
form av belöning, till exempel att man får till-
fälle att jobba med en idé som man har varit 
engagerad i.

– det finns många skäl till att företag organi-
serar ett jam. Det uppenbara är att ta fram nya 
idéer. Men det handlar lika ofta om att få fart 
på kunskapsdelningen generellt, om att få olika 
aktörer inom organisationen att samarbeta och 
om att öka medvetenheten om innovation. De 
bolag som jag har studerat har haft ambitionen 
att göra något mer än bara ta fram idéer. 

Idéarbetet bör vara både top down- och  
bottom up-drivet. Annars är det lätt att göra 
ett innovationsjam och ta fram en massa idéer 
som det sedan inte blir något av. I ett jam kan 
man få fram massor av idéer. Det kan upplevas 
som rörigt av personalen, och för ledningen 
kan det vara svårt att peka på konkreta resul-
tat av ett jam. 

– Då finns också risken för bakslag, att med-
arbetarna tröttnar på själva tanken på innova-
tion. Om man sedan försöker lansera ett nytt 
innovationsinitiativ kanske ingen är intresse-
rad. Det gäller att ha en tydlig ambition från 
början och se till att man verkligen fångar upp 
idéerna. 

– Samtidigt får man inte glömma det större 
perspektivet. När man slår på stora trumman 
kring att hitta nya idéer är det lätt att det lång-
siktiga idéarbetet och innovationstänket får stå 
åt sidan, säger Anne Elerud-Tryde.

kontakta anne@elerud.se

mer om 
innovationsjammar

Innovation jams är en slags tidsbegränsad öppen 
brainstorming som sker över en digital plattform. Ofta 
med fokus på ett avgränsat ämne. 

Syftet är att samla in idéer, lösa problem och möta nya 
utmaningar. 

Konceptet togs ursprungligen fram av IBM år 2001.

I ett jam som IBM höll 2006 deltog 150 000 personer, 
som tillsammans genererade 46 000 idéer.

Ett stort känt innovationsjam är FN:s Habitat Jam som 
hölls 1–3 december 2005. Det arrangerades på inter-
net, var öppet för allmänheten och handlade om att 
samla upp idéer kring ämnet stadsutveckling.

Snarlika begrepp är innovation gig och idea jam. 
Crowdsourcing är ett annat begrepp som ligger ganska 
nära.

Att mäkla i det okända
För att nå bättre resultat i öppna innovations-
projekt används ofta mellanhänder. Deras roll är 
att underlätta innovationssamarbeten mellan 
företag. De gör det bland annat genom att skapa 
mötesplatser, hitta ny kunskap, främja kontak-
terna i innovationsnätverk och medla i konflikter. 
Eftersom det inte finns någon enskild organisa-
tion som står för det långsiktiga engagemanget, 
blir det mellanhandens uppgift. De kan även 
hjälpa till med att knoppa av innovationer som har 
gjort sitt inom företaget. I takt med att världen 
har blivit mer komplicerad, har också mellanhän-
dernas jobb blivit svårare. Ju osäkrare och radika-
lare ett innovationsprojekt är, desto svårare blir 
deras jobb. Då blir de ”arkitekter i det okända” och 
kan behöva skapa helt nya ekosystem för innova-
tion. Ett första steg i deras arbete är ofta att göra 
en osäkerhetsanalys. Om det här skriver Marine 
Agogué, Elsa Berthet, Tobias Fredberg, Pascal 
Le Masson, Blanche Segrestin, Martin Stoetzel, 
Martin Wiener och Anna Yström i Explicating the 
role of innovation intermediaries in the “unknown”: 
a contingency approach (Journal of Strategy and 
Management, nr 1, vol 10, 2017). [jg]

kontakta anna.ystrom@chalmers.se

Företagande som 
social hävstång
Att personer med utländsk bakgrund startar före-
tag i större utsträckning än personer med svensk 
bakgrund är känt sedan länge. Men hur går det 
för företagen, växer de? Det intresserar Nedim 
Efendic, Fredrik W Andersson och Karl Wennberg 
i artikeln Growth in first- and second-generation 
immigrant firms in Sweden (International Small 
Business Journal, nr 8, vol 34, 2016). De har jämfört 
tillväxten bland företag som har en infödd vd med 
företag som har en vd med utländsk bakgrund i 
första respektive andra generationen. Forskarna 
har följt drygt 50 000 svenska småföretag över 
fyra år och hittar klara mönster i materialet. Före-
tag som har en andra generationens invandrare 
från ett OECD-land som vd har snabbast tillväxt, 
snabbare än företag med en infödd vd. När 
det gäller andra generationens invandrare med 
bakgrund från land utanför OECD är förhållandet 
tvärtom. Företag som har en vd som är första 
generationens invandrare växer långsammast av 
de jämförda kategorierna. En annan skillnad är att 
andra generationens invandrare söker sig till bran-
scher som är svårare att ta sig in på, jämfört med 
första generationens invandrare. Resultaten visar 
att vissa grupper med utländsk bakgrund kan 
använda sitt tillväxtföretagande för att avancera 
ekonomiskt och socialt. [jg]

kontakta karl.wennberg@liu.se	
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Mer innovation
med extern styrelse

alla svenska aktiebolag  måste ha en 
styrelse, där minimikravet är en ledamot och 
en suppleant. I de minsta bolagen får familje-
medlemmar ofta styrelseroller, för att uppfylla 
lagkraven. Och i storbolagen sitter de så kallade 
styrelseproffsen. Men hur ser det ut däremel-
lan?

Daniel Yar Hamidi har disputerat i inno-
vationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. 
I avhandlingen Governance for Innovation  
– Board Leadership and Value Creation in 
Entrepreneurial Firms studerar han styrelsens 
roll för små och medelstora företags innova-
tionskraft.

– När jag gick igenom befintlig forskning 
märkte jag att det finns oerhört lite skrivet om 

styrelsearbete i entreprenöriella företag, och 
med det menar jag företag som fokuserar på 
sin innovationskraft. Det mesta utgår från stor-
företag och amerikanska förhållanden.

– Styrning har en viktig roll för företagets 
innovationsförmåga, även om det inte är  
styrelsen i sig som ska stå för innoverandet. 
Styrelsen behöver fatta bra beslut, som kan 
bära medarbetarna. Det kännetecknar ett håll-
bart ledarskap, säger Yar Hamidi.

Han har bland annat gjort fallstudier i två 
medelstora, ägarledda företag där han pratade 
med ägare, styrelseledamöter och ordförande 
och ställde frågor som: Hur jobbar ni? Vad gör 
ordföranden? Hur skapar ni värde?

Yar Hamidi har också intervjuat sex ord-

förande med sammanlagd erfarenhet från 75 
olika tillväxtorienterade bolag. Utifrån svaren 
har han skapat en modell för hur en innova-
tionsdrivande styrelse kan byggas. Han har 
dessutom använt data från en enkätundersök-
ning med styrelseordförande i över 320 norska 
små och medelstora företag. De fick svara på 
frågor om sina kunskaper, erfarenheter, ledar-
skapskvaliteter och egenskaper som påverkar 
strategiarbetet.

Daniel Yar Hamidi konstaterar att de flesta 
företag aldrig tar in externa styrelseledamöter. 
De verksamheter som gör det, har oftast vuxit 
och blivit så omfattande eller komplexa att 
ägaren inte längre kan hantera dem på egen 
hand. Ibland har hen känt av behovet en tid, 

text åse karlén

Kommentera	
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Många företagare tvekar att ta in externa styrelseledamöter i bolaget. De tror att 
det är svårt, tidskrävande och att de själva ska förlora kontrollen. Men en duktig 

styrelseordförande kan förbättra företagets innovationsarbete markant. 
– Styrelsen är en underutnyttjad resurs i mindre företag, säger Daniel Yar Hamidi.
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Daniel	Yar	Hamidi har en lektorstjänst vid Högskolan i Borås, 
och är föreståndare för Centrum för arbetsliv och vetenskap 
(CAV) vid samma lärosäte. Dessutom arbetar han ideellt som 
ordförande för Styrelseakademin Sjuhärad och sitter i ord-
föranderådet för Styrelseakademin Sverige.

– På CAV jobbar jag med forskning och utveckling i en bra 
kombination. Jag är en doer, jag vill dra i saker och projekt, 
säger Yar Hamidi.

men ändå inte riktigt kommit till skott. Inte 
förrän något kritiskt inträffar – ett generations-
skifte står för dörren, en köpare hör av sig, eller 
banken kräver det – tar företagaren steget och 
anlitar en extern styrelseordförande. Och det 
kan bli ett riktigt lyft.

– Min forskning visar att ordförande har fyra 
huvudsakliga uppgifter. Den första handlar om 
att identifiera kompetensluckor i företaget. 
Många företagare vet allt om den egna pro-
duktionen, men väldigt lite om det som finns 
utanför. Och när man inte vet att man inte vet 
något, är det svårt att komma till insikt om vad 
som behöver göras.

Till ordförandes uppgifter hör också att age-
ra alibi så att obekväma beslut kan implemen-
teras, medla i konflikter, samt granska verk-
samheten och fördjupa sig i viktiga områden.

– Det är inte ordförandens roll att komma 
med de ”rätta svaren”, utan snarare att ställa 

många frågor och skapa ett klimat där alla i 
styrelsen delar med sig av sin kunskap. En sty-
relseordförande som är oförskämd eller använ-
der härskarteknik kommer inte att lyckas. Då 
har det ingen betydelse hur kunnig styrelsen 
är – om ordföranden är inkompetent blir det 
pannkaka av allt.

– Ett innovationsdrivande styrelsearbete krä-
ver att fyra viktiga byggstenar finns på plats: 
struktur, process, kultur och kognition. Det 
handlar exempelvis om att stå för det man 
säger, visa generositet, dra åt samma håll, sätta 
upp tydliga mål, arbeta i processer där infor-
mationen flödar bra, och inte fastna i operativa 
frågor. Allt det är styrelseordförandes ansvar.

vad bör då en företagare tänka på i jakten på 
den perfekta styrelseordföranden?

– Välj en person med erfarenhet av styrelse-
arbete, som förstår sin roll i bolaget och har 
känsla för verksamheten. Se upp för jasägare! 
Det ska vara en individ som ställer upp på 
bolaget, men som inte ställer upp på vad som 
helst, säger Yar Hamidi.

Att den tilltänkta styrelseordföranden har 
specifik kunskap om bolaget är ett stort plus. 
Att känna till företagets förutsättningar, resur-
ser, förmågor, kompetenser och konkurrens-
situation – eller att åtminstone vara villig att 
lära sig om dem – är viktigt om samarbetet 
ska bli bra. Tvärsäkra personer som säger: ”Jag 
kan det här, jag behöver inte läsa på” är mindre 
lämpade på ordförandeposter.

Yar Hamidi höjer också – något förvånande – 
ett varnande finger för personer som kan all-
deles för mycket om den aktuella branschen.

– Om ordföranden kan väldigt mycket om 
branschen kan det faktiskt bli kontraproduktivt 
för strategiarbetet. Han eller hon har kanske till 
och med varit med och etablerat strukturerna. 
Då är man inte så mottaglig för en medarbe-
tare som föreslår att företaget ska göra något 
annorlunda.

däremot vill han tona ner företagares gene-
rella oro för att en extern styrelseordförande 
ska kliva in och ta över bolaget totalt.

– I mina intervjuer med ägare är det ingen 
som nämner att ordförande har ”kommit in 
och kontrollerat”. De flesta styrelsemedlemmar 
är väldigt medvetna om att ägarna känner före-
taget bäst. I vissa fall har det varit i familjen i 
generationer, och ägaren är född och uppvuxen 
i företaget. En extern styrelse plockas in för att 
ge nya perspektiv, sätta företaget i relation till 
marknaden och öka tydligheten.

Ibland hör man begreppet ”aktiva styrelser”. 
Daniel Yar Hamidi påpekar att det inte är syno-
nymt med ”bra styrelser”.

– Det är bra att reflektera över begrep-
pet, men en aktiv styrelse kan ju till exempel 
bestämma sig för att flyga privatplan för att 
jaga någonstans. Sådana beslut kan förstöra 
hur mycket värde som helst i bolaget. Det är 
viktigt att aktiviteten har en riktning mot inno-
vation.

yar hamidi har själv inte forskat om mång-
fald i bolagsstyrelser, men det är ett ämne som 
ofta kommer upp när han är ute och pratar på 
företag. Är det bra att ha en blandad styrelse, 
där kvinnor och män med olika utbildning och 
bakgrund finns representerade?

– I den befintliga forskningen finns faktiskt 
inga konkreta bevis för att mångfald ökar före-
tagets resultat. Det är populistiskt att hävda 
det, och ur en forskares synvinkel är det svårt 
att argumentera för.

– Däremot finns det bra forskning, till exem-
pel inom psykologi, företagsekonomi och orga-
nisation, som visar att vi fattar bättre beslut om 
vi har mångfald i en grupp. Det vi kan säga är 
alltså att beslutsprocesser och styrelseproces-
ser blir bättre med mångfald – och det duger 
bra med det.

I början av 2017 fick Daniel Yar Hamidi 
finansiering inom ramen för ett eu-program. 
Han kommer att vara kopplad till University 
of Wolverhampton i England under två år (se 
även sidan 22).

kontakta daniel.yar@hb.se
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       byggstenar för 
           värdeskapande 
           styrelser

1. Struktur. Skapa strukturer för styrelsearbetet,  
till exempel kring mötesagendor, protokoll och 
riktlinjer.

2. Process. I styrelsearbetet ingår att leda processer 
som rör coachning av vd, summering av styrelse-
diskussioner, och uppföljning av styrelsebeslut.

3. Kultur. Styrelsekulturen bör bygga på gemensam-
ma värderingar och antaganden för att uppmuntra 
integritet, generositet och sammanhållning i  
styrelserummet.

4. Kognition. Till de kognitiva aspekterna av styrelse-
arbetet hör att verka för kunskapsdelning och 
konstruktiva konflikter som kan bidra till företagets 
strategiutveckling.
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Om ordföranden är inkompetent 
blir det pannkaka av allt
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Entreprenörskap är sedan läroplanerna 2011 en del av 
skolans officiella uppdrag. Till en början låg fokus på 
att starta företag. Numera används ofta det bredare 
begreppet entreprenöriellt lärande. Men vad handlar 
entreprenörskap om i skolvärlden? Och vilken typ av 
elever fostrar den nya entreprenöriella skolan? Entré 
ställde några frågor till Håkan Karlsson och Eva-Lena 
Lindster Norberg som har disputerat på varsin avhand-
ling i ämnet.

håkan karlsson har undersökt hur entre-
prenörskapsutbildningen ser ut i ett anonymt 
svenskt län. Han har gjort fallstudier av tre gym-
nasieprogram: Hårvårdsprogrammet, tekniskt 
program och samhällsprogrammet, samt under-
sökt utbildningskoncepten Sommarentreprenör 
och Ung företagsamhet. Ett av hans resultat är att 
entreprenörskap har blivit ett ideal jämförbart 
med kristendomen i den gamla folkskolan, och 
demokratifrågorna i 1960-talets skola. 

Eva-Lena Lindster Norberg har gjort klassrums-
observationer och intervjuat lärare och elever 
på tre gymnasieskolor – två kommunala och en 
friskola – som alla arbetar med entreprenöriellt 
lärande. En av hennes slutsatser är att skolans 
demokratiska uppdrag blir underordnat när sko-
lan för in entreprenöriellt lärande. Hon efterlyser 
tydligare formuleringar i läroplanen om vilket syf-
tet är med entreprenöriellt lärande.

text jonas gustafsson
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Hur definierar du entreprenörskap i skolan respek-
tive entreprenöriellt lärande?

eva-lena: För mig handlar entreprenörskap i skolan 
om att lära sig att starta, driva och avveckla företag, 
främst inom konceptet Ung företagsamhet. Entre-
prenöriellt lärande är ett politiskt projekt för att få 
elever att bli självständiga och lära sig att driva sitt 
eget livsprojekt. Det handlar om att alltid drivas 
mot något nytt, att aldrig vara nöjd. Entreprenö-
riellt lärande har ingen tydlig definition, det skapar 
oro om vad som egentligen förväntas av dig som 
pedagog.

håkan: Eftersom det inte finns någon enhetlig defini-
tion av vad entreprenörskap är, blir det även svårt 
att säga vad entreprenörskap i skolan skulle kunna 
vara. När det gäller entreprenöriellt eller före-
tagsamt lärande, representerar begreppen mest 
arbetsformer som har funnits i skolan under lång 
tid men som klätts i en ekonomisk språkdräkt.

Vad hände i svenska skolan när de nya läropla-
nerna kom 2011?

håkan: Entreprenörskap blev en del av grund- och 
gymnasieskolans uppdrag i allmän mening. Dess-
utom blev det ett uppdrag att entreprenörskap 
ska ingå som innehåll i ett antal kurser. Det går till 
stora delar att förklara utifrån att europeisk utbild-
ningspolitik fick ett genomslag i Sverige. Närings-
departementet och Nutek/Tillväxtverket hade stor 
betydelse för att entreprenörskap fick spridning i 
svensk skola långt innan läroplanerna förändrades. 
Men i jämförelse med till exempel Finland kom 
entreprenörskap in i de svenska läroplanerna rätt 
sent. 

eva-lena: Entreprenörskap i skolan var under den 
här tiden i fokus. Mängder av kurser från olika 
intressenter skapades, både privata och offentliga. 
Många ville vara med och definiera vad entre-
prenörskap i skolan skulle vara. Dessa oändliga 
mängder av definitioner har medfört att skolan 
också många gånger har fastnat just i denna defini-
tionsdiskussion. Många har försökt att förändra sin 
undervisning för att på olika sätt stimulera elevers 
entreprenöriella förmågor. Det som också hände 
2011 var att kursplaner förändrades, mer skulle 
hinnas med och de innehöll högre krav. Svenska 
elevers allt sämre resultat i internationella mät-
ningar satte press på lärarna att fokusera på fakta-
kunskaper. Lärarens situation blev alltmer pressad. 
De skulle utveckla sig själva till entreprenöriella 
lärare och utveckla entreprenöriell undervisning 
– utan att egentligen ha en klar bild om vad det var. 

Vad är syftet med entreprenörskap i skolan?
håkan: Under 1950-talet kom tanken om utbildning 

som social ingenjörskonst. Entreprenörskap är ett 
samtida exempel på det. Huvudsyftet är att fler 
företag ska skapas och att Sverige ska bli interna-
tionellt konkurrenskraftigt. I skolan pratar man 
numera om entreprenörskap och företagsamhet 
på ett sätt som man inte gjorde 2002. Men mina 
studier visar att det inte har fått någon direkt effekt 
bland eleverna, annat än en breddad förståelse för 
begreppet entreprenörskap. Det är i stället familjen 
som har störst betydelse för attityden gentemot 
företagande. Elever med föräldrar som är egna 
företagare är mer benägna att tro att de ska starta 
företag. 

eva-lena: Entreprenörskap i skolan domineras fortfa-
rande av Ung företagsamhet. Syftet är att få elever 
som driver sig själva framåt. Om de misslyckas är 
det deras eget problem, eftersom det entreprenö-
riella lärandet fokuserar på individen och inte på 
kollektivet.

Har de pedagogiska metoderna ändrats, och vad 
har det i så fall lett till?

eva-lena: På vissa skolor ha det hänt mycket, på en 
del mindre och på en del inget alls. Den kultur 
som finns på skolorna blir avgörande för hur man 
möter förändringar och nya reformer. När det 
gäller entreprenörskap i skolan i den snävare defi-
nitionen, alltså starta företag, har det för många 
elever varit positivt. Många elever upplever att det 
är något annat än den vanliga skolverksamheten 
och att de får arbeta med något de själva har ska-
pat och format. Entreprenören är dock ett begrepp 
som betonar egenskaper som oftast förknippas 
med män. Det gör något med eleverna. Pojkar kan 
luta sig tillbaka, de ses redan som entreprenörer 
på grund av sitt kön. Flickor får arbeta hårt för att 
bli sedda som entreprenörer, de glorifierar förmå-
gorna och ser dem som nödvändiga för att klara sig 
i framtiden. Vad hade hänt om förmågor som ofta 
förknippas med flickor, det vill säga vårdande och 
omhändertagande, i stället hade varit önskade? 

håkan: Utifrån mina studier sedan 2002 så har inte 
metoderna förändrats över tid. I skolan arbetar 
man med hela spännvidden mellan så kallad 
katederundervisning/frontalundervisning och 
friare arbetsformer som problembaserat lärande, 
aktivitetspedagogik och dialogpedagogik. Däre-
mot pratar man i dag i skolan om entreprenöriellt 
lärande vilket man inte gjorde 2002. Men i allt 
väsentligt är entreprenöriellt lärande kejsarens 
nya kläder i pedagogisk mening. Däremot kan nog 
sägas att entreprenörskap har fått ett ganska stort 
genomslag i gymnasieskolan i och med att Ung 
företagsamhet har fått en större spridning och fler 
deltagare.

Hur kommer det märkas i samhället längre fram? 
Får vi andra värderingar och/eller fler företag?

eva-lena: De värderingar som finns kring entrepre-
nörskap och entreprenöriellt lärande, tillsammans 
med annat som händer, driver oss mot ett alltmer 
individualistiskt samhälle. I den osäkra tid vi lever i 
nu anser jag att vi borde bredda begreppet och dis-
kutera mer i termer av ett kollektivt entreprenör-
skap. Hur kan vi tillsammans skapa ett gott, tryggt 
samhälle för alla som lever här? Hur kan vi hjälpa 
och stötta varandra för att samhället ska hålla 
ihop? Genom att fler ungdomar lär sig att starta 
företag, borde det kunna skapas fler företag.

håkan: Det är snarast framtida empiriska frågor. I det 
län som jag har studerat har andelen nystartade 
företag minskat vid den senaste undersökningen, 
trots stora satsningar. Utifrån mina studier kan 
jag inte påstå att det har skett några förändringar i 
attityder och värderingar bland eleverna.

Skolans undervisning ska vila på vetenskaplig 
grund. Hur ligger det till med entreprenöriellt 
lärande här?

håkan: I vetenskaplig mening är grundproblemet att 
entreprenörskap inte har någon enhetlig defini-

bild: A
nnika M

ellberg
bild: O

lle Blixt

Håkan	Karlsson har disputerat 
vid avdelningen för utbildnings-
vetenskap, Mittuniversitetet, 
på avhandlingen Pedagogiska 
identiteter. Fostran till entre-
prenörskap. Han har forskat 
och undervisat inom ämnet 
entreprenörskap i utbildningen 
sedan 2002. 

Eva-Lena	Lindster	Norberg 
har disputerat vid pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet, 
på avhandlingen Hur ska du 
bli när du blir stor? En studie 
i svensk gymnasieskola när 
entreprenörskap i skolan är i 
fokus. Innan doktorandstudierna 
arbetade hon som gymnasie-
lärare i nästan 20 år. 1996 kom 
Lindster Norberg, genom Ung 
företagsamhet, i kontakt med 
begreppet entreprenörskap 
för första gången. Sedan dess 
har hon bland annat utvecklat 
utbildningar och undervisnings-
material med koppling till entre-
prenörskap och entreprenöriellt 
lärande.



14  |  e n t r é  1  •  2017 www.esbri.se

eva-lena: Skolan i dag är otydlig om vilken slags män-
niska som egentligen ska fostras. Min personliga 
uppfattning är att vi i alldeles för liten utsträckning 
diskuterar skolans övergripande uppdrag, det ges 
inte tid för det. Det har inte enbart med entrepre-
nörskap i skolan att göra, utan snarare med att lära-
res uppdrag har blivit alltmer komplext. Reformin-
tensiteten har ökat, lärare och skola diskuteras och 
bedöms oftare i medierna, och den svenska skolan 
påverkas i större grad av internationella strömning-
ar. Allt detta gör att fostransuppdraget blir oklart.

Har entreprenörskap kannibaliserat på annat i 
läroplanen?

eva-lena: Absolut, jag anser att demokrati och solida-
ritet har fått stå tillbaka för utveckling av entrepre-
nöriella förmågor och entreprenörskap. Det hand-
lar om vad som blir överordnat och underordnat.

håkan: Kannibaliserat vet jag inte, men det har fått en 
plats i skolans uppdrag i styrdokumenten. Hur det 
kommer att genomföras i skolan framgent är svårt 
att säga.

Har entreprenörskap en plats i den svenska skolan i 
framtiden?

eva-lena: Ja. Jag tror att Ung företagsamhet kommer 
att fortsätta dominera. Undervisningen har redan 
till viss del förändrats i och med begreppet. Men 
det kommer också nya saker, som exempelvis digi-
taliseringen, som för en tid kommer att dominera 
debatten i stället för entreprenörskap i skolan.

håkan: Ja. För mig är det inga konstigheter att ung-
domar får lära sig om företagande och dess villkor. 
Det är samhällskunskap!

kontakta 
hakan.karlsson@miun.se
eva-lena.lindster.norberg@umu.se

tion. Och de definitioner som finns är inte alla så 
lätta att hantera inom utbildningen. En Schumpe-
teriansk entreprenör fyller en momentan funktion 
när hen skapar nya kombinationer. Hur ska det 
hanteras i relation till entreprenöriellt lärande? 
All undervisning i skolan är inte heller baserad på 
vetenskaplig grund, utan även på ideologisk grund. 
Entreprenöriellt lärande är ett exempel på detta.

eva-lena: Att entreprenörskap i skolan inte vilar på 
en vetenskaplig grund gör det fritt fram för andra, 
i det här fallet ofta ekonomer och ingenjörer som 
har dominerat forskningen kring entreprenörskap, 
att definiera begreppet. När entreprenörskap i 
skolan blev aktuellt fanns väldigt lite pedagogisk 
forskning kring vad det skulle innebära i ett under-
visningssammanhang. Det gav upphov till förvir-
ring och till ett oändligt sökande efter den rätta 
definitionen. Det här är mycket olyckligt, jag anser 
att man behöver ha ett normkritiskt förhållnings-
sätt till begreppet. Det finns det för lite av i skolan 
just nu.

Hur påverkas skolans uppdrag som fostrare av att 
entreprenörskap införs i skolan?

håkan: I dagsläget är de viktigaste fostrande aspek-
terna språkbruket och att Ung företagsamhet har 
fått en större spridning. Parallellt med entrepre-
nörskap och entreprenöriellt lärande har skolan 
fått en mer konservativ inriktning. I dagsläget kan 
man säga att stora delar av fältet som förespråkar 
entreprenöriellt lärande också förordar det som 
har kallats den ”socialdemokratiska flumskolan”. 
Den har nu ersatts i läroplanen med en mer kon-
servativ skola, med tydliga kunskapskrav i tydligt 
uppdelade ämnen. Det är inte helt lätt för skolan 
att hantera båda de här strömningarna samtidigt. 
Vad som sker i skolorna framöver är svårt att sia 
om, förändringar i skolan tar tid.

För mig 
är det inga 
konstigheter 
att ungdomar 
får lära sig om 
företagande
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David	Andersson har lagt fram sin doktorsavhandling The 
Emergence of Markets for Technology. Patent Transfers and 
Patenting in Sweden, 1819–1914 vid företagsekonomiska institu-
tionen, Uppsala universitet.

I	takt	med	att	patentsystem	växer	fram	etable-
ras	också	teknologimarknader	som	en	naturlig	
sidoeffekt.	Där	köps	och	säljs	immateriella	
rättigheter,	vilket	kan	öka	effektiviteten	i	eko-
nomin.	David	Andersson	har	studerat	svensk	
patentering	1819–1914	och	ser	spår	ända	fram	
till	våra	dagar.

teknologimarknader är inget nytt. I sin 
avhandling nämner David Andersson, Uppsala 
universitet, hur Carl von Linné sålde en metod 
för att odla pärlor till handlaren Peter Bagge 
redan 1762. Bagge fick ensamrätt till metoden 
och lovade att nyttja den till kungarikets bästa. 
Han hade, får man förmoda, bättre möjlig- 
heter att slå mynt av pärlodlingens konst med-
an Linné var nöjd med att inkassera en klump-
summa motsvarande 378 000 kronor i dagens 
penningvärde.

– Teknologimarknader består av alla transak-
tioner som rör köp eller licensering av tekno-
logi. Intellektuella rättigheter är ”varan” som 
handlas på marknaden.

– De här marknaderna är viktiga, de kan 
bidra till att höja effektiviteten i ekonomin 
genom specialisering. De gör så att en viss tek-
nologi hamnar hos den som bäst kan använda 
den, och det kan skapa positiva välfärdseffek-
ter. Det är ju inte alltid den som kommer på 
en ny idé som är bäst lämpad att utveckla den 
till en färdig produkt, säger David Andersson.

I sin avhandling fokuserar han på patent, 
som är den absolut vanligast förekommande 
varan på teknologimarknader. Ett känt exem-
pel, som fick stor betydelse för svensk industri, 
är ab Separators köp av Alfa-patentet från en 
tysk uppfinnare 1889. Det gav stora konkur-
rensfördelar och Gustaf de Laval var mycket 
medveten om vikten av en patentstrategi. Affä-
ren la grunden för Alfa Laval. Ett annat histo-
riskt exempel är Wallenbergfamiljens köp av 
Rudolf Diesels svenska patent 1898. Därefter 
grundade de ab  Diesels Motorer, sedermera 
Atlas Copco.

– i modern tid  är LM Ericsson det bästa 
svenska exemplet. De har under 2000-talet 
tjänat många miljarder på att licensera ut tek-
nologi som andra företag behöver.

Den svenska teknologimarknaden har allt-
så vuxit fram under flera hundra år. Redan i 
lagen från 1819 sågs intellektuella rättigheter 

som egendom som kunde säljas eller ärvas. 
En annan viktig milstolpe är årtalet 1869 då 
Sveriges första patentbyrå, L.A. Groth & Co, 
grundades.

– Lagen krävde ett svenskt ombud för utlän-
ningar och då skapades snabbt en marknad 
för ip-tjänster. Patentbyråerna blev sedan de 
perfekta intermediärerna för att en marknad 
skulle växa fram. De hade unik kunskap om 
marknadens alla beståndsdelar: Om säljare, 
köpare och själva varan – det vill säga patent, 
varumärken och liknande. I takt med att multi-
nationella företag växte fram blev patentbyrå-
erna oumbärliga för att patentsystemet skulle 
fungera, och för att företagen skulle kunna 
verka på flera nationella marknader.

1884 fick sverige en ny patentlagstiftning 
som formaliserade processen ännu mer. prv, 
Patent- och registreringsverket, bildades i sin 
första form (då kallad Patentbyrån) och Sverige 
var ett av endast tre länder som hade nyhets-
granskning av patent.

– Den nya lagen skapade ett helt annat insti-
tutionellt ramverk för teknologimarknader. Nu 
kunde man handla med teknologi i olika faser: 
nya idéer, opatenterade uppfinningar, patent-
ansökningar, prioritetsrättigheter och beviljade 
patent. Patentsystemet hjälpte till att definiera 
osäkerheten kring teknologin. Nyhetsgransk-
ningen fungerade som ett filter, den gjorde 
patenten till en säkrare tillgång.

David Andersson berättar att den glo-
bala teknologimarknaden har vuxit kraftigt 
sedan början av 1990-talet, och särskilt sedan 
2000-talet. I Sverige kan man se en liknande 

utveckling, där enskilda företag som Ericsson 
är viktiga aktörer.

– Teknologimarknader kommer troligtvis att 
bli ännu viktigare för Sverige med tanke på att 
vi har många högteknologiska företag. Även 
andra företag blir mer och mer medvetna om 
vikten av ip-strategier.

det vanligaste argumentet för exempelvis 
patent är att de skapar incitament för mer inno- 
vation. En kritik mot dem är att spridningen 
av ny teknologi minskar, eftersom patenten 
skapar tidsbegränsade monopol.

– Men min forskning visar att uppkomsten 
av teknologimarknader är en relativt förbisedd 
effekt. De kan motverka monopoleffekten och 
göra att ny teknologi sprids lättare, samtidigt 
som rättighetsinnehavaren får betalt för sitt 
utvecklingsarbete.

– Avhandlingen visar också att det inte 
räckte med att lagen erkände intellektuella 
rättigheter som egendom för att en marknad 
skulle uppstå. Det krävdes starkare institutio-
nella ramverk, och framförallt uppkomsten av 
patentbyråer och andra mellanhänder. De är 
en viktig företagsgrupp som inte får så mycket 
uppmärksamhet.

– Teknologimarknader påverkar både före-
tags och uppfinnares vardag, och effekten av 
dem bör beaktas när man utformar innova-
tions- och patentpolicyer, konstaterar David 
Andersson.

kontakta	david.anderssson@fek.uu.se

Med patent på marknaden
text åse karlén  bild mikaela komatovic  

kärt barn med 
många namn

Begreppen immaterialrättigheter,	intellektuel-
la	äganderätter,	IP-rättigheter eller de engelska 
Intellectual	Property	Rights, förkortat IPR, syf-
tar alla på samma sak. Nämligen tillgångar som 
inte är fysiska objekt. Några exempel är patent, 
licensrättigheter, varumärken, goodwill, design 
och upphovsrätt. Handeln med immaterial- 
rättigheter sker på teknologimarknader. De 
styrs av bilaterala avtal, med hjälp av inter-
mediärer som patentbyråer, IP-konsulter och 
auktionsplattformar.
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framåt. Mörkare ser det ut hos dem som sit-
ter på pengarna. Antalet delägare i venture 
capital-bolagen som är kvinnor har sjunkit i 
usa. Från 10 procent 1999, till 8 procent 2014. 

– 92 procent av alla beslutsfattare i riskkapi-
talbolagen är alltså män. 92 procent! Det här 
är viktigt, eftersom människor är benägna att 
investera i människor som liknar dem själva.

– Vår forskning visar att om ett riskkapital-
bolag har en kvinnlig delägare, är det 40 pro-
cent större chans att det investerar i ett företag 
med en kvinna i teamet. 

när dianaprojektet satte igång 1999 fanns 
det myter om att kvinnor inte var kvalificerade 
att driva företag, att de inte ville ha pengar och 
att de var ointresserade av tillväxt. Logiskt nog 
skapade det ett tänk kring att det var kvinnor-
nas eget ansvar att se till att de fick tillgång till 
riskkapital.

mans med sina Dianakollegor, motta det pre-
stigefyllda priset Global Award for Entrepre-
neurship Research. 

– Vår forskning visar att kvinnor som är 
entreprenörer har erfarenhet, de är kvalifi-
cerade, de vill få sina företag att växa, de har 
pengar – och de vill ha mer pengar. När du 
investerar i företag som drivs av kvinnor har 
du samma chans att få tillbaka dina pengar 
som när du investerar i företag som drivs av 
män, berättar Brush engagerat. 

1996–1997 kom riskkapitalboomen till usa 
och många mindre företag kunde växa snabbt. 
Men trots hög tillväxt fick entreprenörskvin-
norna bara en liten del av riskkapitalet. 

– Färre än fyra procent av företagen som fick 
riskkapital hade en kvinna i teamet, och vi ville 
förstå varför. Det var så Dianaprojektet föddes. 

I dag har 15 procent av företagen som får 
riskkapital en kvinna i teamet. Ett litet steg 

Hon	föreläser	världen	över	om	kvinnors	entre-
prenörskap,	stora	medier	som	the	Wall	Street	
Journal	uppmärksammar	hennes	forskning	och	
hela	hennes	familj	är	delaktig	i	ett	kokosolje-
företag	i	Dominikanska	republiken.	Professor	
Candida	Brush	besökte	Sverige	i	december	för	
att	prata	om	hur	vi	blir	mer	entreprenöriella.	

candida brush är en av pionjärerna inom 
forskningsområdet kvinnors företagande. Hon 
är professor på Babson College – av många 
ansett som usa:s bästa college inom entrepre-
nörskapsutbildning. Innan forskarkarriären 
hann hon med att vara entreprenör i flygbran-
schen och driva ett markexploateringsföretag 
tillsammans med sin man. 

Några planer på att fokusera på kvinnors 
entreprenörskap fanns inte trots att hon var 
en av de första som gav sig i kast med ämnet 
på 1980-talet, redan innan hon disputerade.

– Nej, inte alls. Jag doktorerade sent i livet 
och skrev min avhandling inom ämnet inter-
nationellt entreprenörskap. Kvinnors entre-
prenörskap var inte så viktigt hade jag fått 
höra, säger Candida Brush.

Vi sitter i en tvåsitssoffa i källaren till Play-
house Teater. Om drygt en timme ska Brush 
hålla en Estradföreläsning uppe på teater- 
scenen. Temat är ”Så blir du mer entrepre-
nöriell”. Och det är långt ifrån hennes första 
kontakt med Esbrivärlden.

– Det var ju faktiskt tack vare Esbri som vi 
kunde starta Dianaprojektet, ni var med och 
initierade det.

The Diana Project, ett forskningsprojekt 
om kvinnors företagande, kom till 1999. Det 
grundades av de fem amerikanska forskarna 
Candida Brush, Nancy Carter, Elizabeth Gate-
wood, Patricia Greene och Myra Hart. I dag 
består nätverket av 600 personer från över 40 
länder och har bytt namn till Diana Interna-
tional. De träffas regelbundet på egenarrang-
erade konferenser och ger ut böcker på temat. 

Det är för Dianaforskningen som Brush är 
mest känd i Sverige. 2007 fick hon, tillsam-

porträttet

candida brush, professor som missionerar för passionen: 

»Jag älskar att skriva, 
därför blev jag forskare«
text maria linde  bild magnus aronsson

Candida Brush
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mer om candida

Bakgrund Tidigare entreprenör i flygbranschen och 
grundare till ett företag inom markexploatering. Hon 
disputerade 1992 vid Boston University och var bland 
de första i USA att forska på kvinnors entreprenör-
skap i början av 1980-talet. I dag är hon professor vid 
Babson College och innehar Franklin W Olin Chair i 
entreprenörskap. Hon är hedersdoktor vid Jönköping 
University och gästforskare vid Bodö Graduate School 
of Business, Norge. 

Fritid Spelar golf och lagar mat, helst utan recept.

Aktuell Föreläste på Estrad 2 december 2016 under 
rubriken ”Being Entrepreneurial: Practices to develop 
your entrepreneurial mindset”. Föreläsningen finns att 
se på www.esbri.se/webb-tv

mer av candida

Women’s Entrepreneurship in Global and Local Con-
texts. Edward Elgar, 2016 (redaktör tillsammans med 
Cristina Díaz-García, Elizabeth Gatewood och Friederike 
Welter). Se boktips på sidan 22.

Diana Report. Women Entrepreneurs 2014: Bridging 
the Gender Gap in Venture Capital. Executive Sum-
mary. Babson College, 2014 (tillsammans med Patricia 
Greene, Lakshmi Balachandra och Amy Davis).

Teaching Entrepreneurship – A Practice-Based 
Approach. Edward Elgar, 2014 (tillsammans med Heidi 
Neck och Patricia Greene).

Research on Women Entrepreneurs: Challenges to (and 
from) the Broader Entrepreneurship Literature? The 
Academy of Management Annals, nr 1, vol 7, 2013 (till-
sammans med Jennifer Jennings).

Research on Women Business Owners: Past Trends, a 
New Perspective and Future Directions. Entrepreneur-
ship Theory & Practice, nr 4, vol 16, 1992.

– I vårt tidiga forskningsarbete pratade vi om 
vad kvinnorna behövde göra för att nå fram till 
pengarna. Men ansvaret ligger inte på kvinnor-
na. Det är rakt igenom den mansdominerade 
industrins fel att kvinnor inte får tillgång till 
kapitalet.

en jämnare fördelning av kvinnor och män 
i riskkapitalbolagen skulle innebära att fler 
kvinnor fick tillgång till kapital. Dessutom ska-
par jämställdhet en naturlig win-win-situation 
för både entreprenörer och investerare, efter-
som utbudet av företag att investera i ökar om 
riskkapitalbolagen vänder sig även till företag 
med kvinnor i teamet. 

Med andra ord: investerarna kan göra ännu 
bättre affärer om de blir mer jämställda.

– De flesta riskkapitalbolag har inte förstått 
det – och det är likadant i hela världen. De som 
har kvinnliga delägare är de större och äldre 
bolagen, medan de mindre och nyare består av 
endast män. Det är en utmaning, konstaterar 
Candida Brush. 

– Många kvinnor som söker kapital berättar 
att de alltid först kollar på riskkapitalbolagens 
ägaruppsättning. Om det inte finns någon 
kvinnlig delägare, kontaktar de inte ens före-
taget. 

Förutom sin professorstjänst har Brush sty-
relseuppdrag i flera startups. Hon reser världen 
över och föreläser om entreprenörskap och är 
en välkänd profil i amerikansk populärpress, 
som The Wall Street Journal, Business Week 
online och Forbes. Utöver det är hon affärs-
ängel som investerar både kunskap och privata 
pengar i företag. 

– Kvinnor vänder sig till affärsänglar för att 
hitta kapital, eftersom de har svårt att få pengar 
från riskkapitalbolagen. 

naturligt nog är det  färre företag som 
får finansiering via venture capital-bolag än 
kapital från affärsänglar. 2015 var det i usa 
runt 3 300 företag som fick venture capital och 
73 000 företag som fick ängelpengar. 

– 30 procent av pengarna från affärsänglar 
går till företag där vd är en kvinna. Kvinnor får 
samma chans att presentera sina företag för 
änglarna som män får. Det är bra, säger Can-
dida Brush med eftertryck.

Med Brushs långa forsknings- och under-
visningserfarenhet inom entreprenörskap, 
och rollen som affärsängel och rådgivare, är 
det oundvikligt att inte fråga om hennes bästa 
tips för att lyckas med en startup.

– Du ska i alla fall inte starta en ny restaur-
ang. Du måste lösa ett betydligt större problem. 
Och gör det inte själv, du behöver ett team att 
jobba med. Hitta något som du känner passion 
inför, för chanserna att du ska lyckas är större 
om konceptet är meningsfullt för dig.

Passion och meningsfullhet återkommer 
Brush till, under intervjun och föreläsningen. 

– First step is to discover – what is your why? 
Det du sysslar med måste kännas meningsfullt. 
Jag älskar att skriva, därför valde jag att bli fors-
kare. Jag har skrivit 160 artiklar och 10 böcker. 
Jag älskar också att laga mat utan recept och 
att spela golf – ner i vattnet, upp i gräset och 
ner i vattnet igen. Kreativa processer om något!

Hon växte upp i södra Kalifornien med en 
pappa som var företagare. Hennes mamma var 
förskollärare och entreprenör ut i fingerspet-
sarna. Mamman samlade in pengar och star-
tade olika organisationer. Hon hoppades på att 
dottern Candida också skulle bli förskollärare. 
Men det blev en äldre målgrupp som hon i dag 
undervisar. 

brush berättar om  en tidigare Babson- 
student från Dominikanska republiken, Danni. 
Efter studierna hos henne jobbade han som 
högavlönad chef i finansvärlden. Utifrån sett 
hade han allt man kan önska sig, men lämna-
de positionen en dag eftersom han inte längre 
kände sig engagerad i sitt jobb. I stället star-
tade han ett företag som producerar kokosolja 
i Dominikanska republiken. 

– Fem år senare är han den största pro-
ducenten av kokosolja i Amerika. Oljan är 
rättvisemärkt, ekologisk, och 85 procent av 
de anställda är ensamstående mammor. 
Danni blev framgångsrik med något som var 
meningsfullt för honom. All forskning visar att 
passion är viktigt för att lyckas med sin idé.

Hela familjen Brush är involverad i Dannis 
företag Solo Coco.

– Min ena dotter gör sociala medie-strategin, 
den andra sköter försäljningen i södra Kalifor-
nien, min man jobbar med distribution och 
själv har jag en rådgivande roll. Det är bara vår 
tredje dotter som inte är involverad. Än…

Det finns många böcker om affärsplaner och 
finansiering. Litteratur som talar om för entre-
prenörer vad de bör göra för att lyckas. Men 
hur gör man då? Hur tänker man annorlunda 
– som en entreprenör? 2014 gav Candida Brush, 
Heidi Neck och Patricia Greene ut boken 
Teaching Entrepreneurship – A Practice-Based 
Approach, där man som lärare i ämnet kan lära 
sig pedagogik för entreprenörskap. Den är en 
mix av drama, kreativitetslitteratur och medi-
cinsk sociologi som appliceras i entreprenör-
skapets värld. 

– Du lär studenterna bland annat värdet av 
att fantisera, improvisera, vara kreativa, experi-
mentera och reflektera, förklarar Brush. 

Klockan är strax 10 och det är dags för Can-
dida Brush att förbereda sig inför föreläsningen 
på teaterscenen. Den kommer att bygga på 
hennes och kollegornas egenutvecklade peda-
gogik och till stor del handla om att hitta sitt 
why  – och göra något kul.

kontakta cbrush@babson.edu
	

92 procent av alla 
beslutsfattare i 

riskkapitalbolagen 
är alltså män
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Kapitalismens nya kläder
Västvärldens kapitalism är i kris. Men det finns sätt att göra den mer innova-
tiv, inkluderande och hållbar. Det anser författarna till Rethinking Capitalism. 
Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth (Wiley-Blackwell, 
2016). I bokens kapitel diskuterar de problemen med moderna mainstream-
teorier. De föreslår en rad lösningar på dagens ekonomiska problem, och menar 
att det krävs nytänkande såväl inom nationalekonomin som på policyområdet. 
För att förstå innovation behöver man studera verkliga exempel. Det duger inte 
att förlita sig på abstrakta teorier om företag som vinstoptimerande maskiner. 
Redaktörer är Michael Jacobs och Mariana Mazzucato. [åk]

Kreativt skapande sker 
under stunder av djup 

koncentration där man 
kan glömma sig själv

Lisbeth	Sachs skriver om flow i DN

Experimentellt tänkande 
viktigare än någonsin
Kreativiteten har sin grund i barndomen och därför har skolan en vik-
tig uppgift i att se till att vi behåller vår nyfikenhet genom livet. Det 
menar Ingmari Cantzler i Kreativitet. Vardagslivets kreativitet, krea-
tivitet i företag och organisationer och kreativitet inom konst-arterna 
(Norén & Slottner, 2016). I boken jämför hon entreprenörens kreati-
vitet med konstnärens. Hon hittar likheter men också skillnader, och 
anser att de har mycket att lära av varandra. Cantzler efterlyser en 
större öppenhet inom företag och organisationer. ”Entreprenörers och 
skapande människors experimentella tänkande behövs mer än någon-
sin för att utveckla verksamheter”, skriver hon i inledningen. Hon fun-
derar också över om det finns en kreativ personlighet, om alla behöver 
vara lönsamma, och över hur ett kreativt ledarskap ser ut. [jg]
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Från solo till duo
Att som soloföretagare anställa en person är ett stort beslut som nog 
föregås av en del vånda. För företaget innebär det ett gigantiskt tillväxtkliv. 
Ett par signaturer på ett anställningsavtal, och vips har företaget ökat på 
sitt humankapital med 100 procent. Alex Coad, Kristian Nielsen och Bram 
Timmermans har studerat unga danska företag för att ta reda på vad som 
ligger bakom beslutet att anställa, vilka soloföretagare som anställer, 
och vilka de anställer. De finner att många företag som anställer har haft 
en ordentlig försäljningsökning under föregående år. Entreprenörerna är 
välutbildade och erfarna, medan de personer som blir deras första kollegor 
ofta är marginaliserade på arbetsmarknaden. Att soloföretagare väljer att 
expandera har alltså stor betydelse ur ett jobbskaparperspektiv, konstate-
rar författarna. De har publicerat artikeln My first employee: an empirical 
investigation i Small Business Economics (nr 1, vol 48, 2017). [åk]

kontakta a.coad@sussex.ac.uk

Politiska entreprenörer driver förändring
En	politisk	entreprenör	är	en	handlingsinriktad,	
problemlösande	byråkrat	–	med	rätt	att	fatta	
beslut.	Hen	jobbar	helst	i	team	och	är,	i	alla	fall	
i	Sverige,	en	mästare	på	att	nätverka.

evangelia petridou har lagt fram sin dok-
torsavhandling i statsvetenskap vid Mittuniver-
sitetet. I Political Entrepreneurship in Swedish: 
Towards a (Re)Theorization of Entrepreneurial 
Agency undersöker hon förekomsten av poli-
tiska entreprenörer inom olika områden, och 
på olika nivåer, i Sverige.

Hon har använt sig av kvalitativa metoder 
när hon tagit sig an krishantering på nationell 
politisk nivå, riskstyrning på regional nivå och 
tillväxtpolitik på lokal nivå.

Hennes resultat visar att politiska entrepre-

nörer är uthålliga och 
rådiga idéskapare, 
men de sätter ogärna 
etiketten entreprenör 
på sig själva. Snarare 
skulle de kalla sig för 
problemlösare. De sit-
ter på beslutsfattande 
positioner och efter 
exempelvis en sam-
hällskris är de viktiga 

för att driva policyförändring.
Enligt Evangelia Petridou återfinns politis-

ka entreprenörer bland byråkrater, snarare än 
bland politiker. Det innebär att politiskt entre-
prenörskap handlar om att implementera, inte 
om att sätta den politiska agendan.

Politiska entreprenörer arbetar i team, ofta 
tillfälliga sådana som upplöses när uppgiften 
är löst.

I Sverige lägger vi stor vikt vid inkludering 
av olika aktörer, som organiserar sig i intresse- 
grupper. Däremot finns litet utrymme för 
enskilda politiska entreprenörer i klassisk 
mening. I Sverige blir den politiska entre-
prenören i stället en som skapar nätverk och 
underlättar kopplingar mellan samhällets insti-
tutioner.

Den nätverksskapande rollen bör policy på 
central nivå bli bättre på att ta tillvara, menar 
Petridou. Det kan resultera i fler och bättre 
politiska samarbeten. [jg]

kontakta evangelia.petridou@miun.se

Evangelia Petridou

Totalt digitalt
Det är mycket digitalisering nu. Det märks också i rapportfloran, där 
två aktuella alster ägnar sig åt ämnet. Machines, jobs and equality. 
Technological change and labour markets in Europe (Elf, 2016) har 
Andreas Bergström och Karl Wennberg som redaktörer. Rapporten 
handlar om hur arbetsmarknad och ekonomi påverkas av digitalisering, 
robotisering, elektroniska betalningssystem och artificiell intelligens. 
Vad betyder det för lagar och regler, och för hur vårt framtida samhälle 
ska organiseras? I ett kapitel skriver Claire Ingram, Jacob Lindberg och 
Robin Teigland om kopplingen mellan blockkedjeteknik och utveckling-
en av standarder. Christian Sandström och Nils Karlson tar upp lik- 
artade frågeställningar i Digital disruption. Konsekvenser för företagan-
de, individer och samhälle (Ratio, 2016). De beskriver bland annat vad 
den kreativa digitala förstörelsen gör med företag, arbetsmarknad och 
politik. Sandström och Karlson går in på delningsekonomins logik och 
vilka nya kompetensbehov som digitaliseringen för med sig. [jg]

Estradföreläsningar går att se i 
sin helhet på Esbris webbplats. 

Lär dig något nytt på 
www.esbri.se/webb-tv
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Plattformstänk i vinnande uppsats
Utmaningar	i	ett	digitalt	ekosystem,	startups	i	
nätverk,	byggandet	av	socialt	kapital	och	kun-
ders	kunskap.	Det	är	teman	som	framträder	i	
de	fyra	uppsatser	som	hamnade	på	prispallen	
i	uppsatstävlingen	Nytt	&	Nyttigt.

hela 78 bidrag, skrivna under läsåret 2015–
2016, kom in till Esbris och Vinnovas uppsats-
tävling Nytt & Nyttigt. Huvuddelen av landets 
universitet och högskolor fanns represente-
rade, och 26 januari avslöjades vinnarna på 
Vinnovas Innovationsdag i Stockholm. Priser-
na består av resestipendier om sammanlagt 
70 000 kronor.

Första pris gick till uppsatsen Platform 
Thinking – Strategic principles for orchest-
rating innovation ecosystems in the digital 
economy, skriven av Erik Leijon och Joanda 
Svenheden, institutionen för tillämpad it vid 
Göteborgs universitet.

I sin motivering skrev juryn bland annat att 
Leijon och Svenheden ”adresserar ett relevant 
och aktuellt ämne, nämligen hur man agerar 

i ett framväxande digitalt innovationsekosys-
tem. Författarna föreslår ’Platform Thinking’ 
som ett sätt att tänka strategiskt. De resonerar 
på ett konstruktivt sätt om de utmaningar som 
etablerade industribolag står inför när spel-
reglerna på marknaden förändras radikalt.”

Andra pris gick till uppsatsen Exploration 
and exploitation activities in start-ups: The 
role of network participation. Den är skriven 
av Frida Foreby, Majken Tammisto och Rick-
ard Åberg, företagsekonomiska institutionen 
vid Lunds universitet. Uppsatsen handlar om 
hur små nystartade företag hanterar dilemmat 
mellan att söka nya möjligheter (exploration) 
och satsa på den affärsmöjlighet som finns 
inom räckhåll (exploitation).

Två uppsatser delar på tredjeplatsen. Den 
ena är Up for dinner with strangers? A case stu-
dy of AirDine focusing on the consumer’s crea-
tion of social capital in the sharing economy, 
skriven av Frida Magnusdotter Ivarsson och 
Sara Frykman vid Handelshögskolan, Göte-
borgs universitet. Den andra har titeln How to 

measure Return on Investment on Voice of the 
Customer – A case study at the Assa Abloy Group 
och är skriven av Linnea Carlsson och Caroline 
Johansson, kth.

Utöver detta delade juryn ut hedersomnäm-
nanden till fyra uppsatser, skrivna vid Mälar-
dalens högskola, Göteborgs universitet och 
Chalmers.

– Syftet med Nytt & Nyttigt är att öka kun-
skapen om innovation, nyttiggörande och 
kommersialisering, och uppmuntra studen-
ter att skriva uppsatser inom detta tema, 
säger Helene Thorgrimsson, projektledare för  
Nytt & Nyttigt på Esbri.

– I år var det Göteborgs universitet, Lunds 
universitet och kth som hamnade i topp, men 
vi fick in otroligt många bra bidrag. Det är gläd-
jande att se att intresset för innovationsfrågor 
är så stort på landets lärosäten.

Mer info om Nytt & Nyttigt, sammanfatt-
ningar av de vinnande uppsatserna, press-
bilder, video och juryns motiveringar finns på 
www.innovationsuppsats.se

text åse karlén  bild ola jacobsen

Prisutdelning i Nytt & Nyttigt 2015–2016. Från vänster till höger: Rickard	Åberg, statssekreterare Niklas	Johansson,	Frida	Foreby,	Majken	Tammisto,	Linnea	Carlsson,	Erik	Leijon,	Caroline	Johansson,	
Joanda	Svenheden,	Sara	Frykman,	Frida	Magnusdotter	Ivarsson och Magnus	Aronsson, vd Esbri.

Glöm inte ekosystemet
I somras gav Esbri ut boken Sveriges entreprenöriella ekosystem – Företag, akademi, politik, med Maureen McKelvey och Olof 
Zaring som redaktörer. Innebegreppet entreprenöriellt ekosystem beskrivs ur många perspektiv av 32 författare som alla är 
ledande företrädare från näringslivet, akademin och policysfären. Boken finns att ladda ner gratis, och går även att köpa i tryckt 
form. All info finns på www.esbri.se/ekosystemet
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text jonas gustafsson  bilder sofia ernerot och johanna hanno

Engagera dig!
Esbri är alltid på jakt efter nya samarbets-
partners. Vill du bli medskapare till någon 
av våra aktiviteter eller stödja oss generellt, 
hör av dig! Vi välkomnar alla typer av input: 
reportageidéer, nya uppslag till föreläsningar 
eller konferenser, nätverkspartners och verk-
samhetsbidrag. Vi nås på	info@esbri.se

Glöm inte ekosystemet
I somras gav Esbri ut boken Sveriges entreprenöriella ekosystem – Företag, akademi, politik, med Maureen McKelvey och Olof 
Zaring som redaktörer. Innebegreppet entreprenöriellt ekosystem beskrivs ur många perspektiv av 32 författare som alla är 
ledande företrädare från näringslivet, akademin och policysfären. Boken finns att ladda ner gratis, och går även att köpa i tryckt 
form. All info finns på www.esbri.se/ekosystemet

”Äh,	kom	igen	när	ni	fyller	50,	att	fylla	20	är	väl	
ingen	konst!”.	Kanske	någon	tycker.	Men	när	
entreprenören	Leif	Lundblad	tog	initiativet	till	
Esbri	1996	var	det	inte	många	som	trodde	att	vi	
skulle	stå	här	i	dag	–	20	år	senare.

fältet ansågs för smalt, det skulle inte 
finnas tillräckligt med forskning för att fylla 79 
nummer av Entré, 162 nummer av nyhetsbre-
vet e-Entré eller arrangera 188 Estradföreläs-
ningar med 22 696 deltagare. Det skulle inte 
finnas intresse att uppmärksamma och sprida 
all den fantastiska forskning om entreprenör-
skap och innovation som görs i Sverige. Men 
det gjorde det. Och det gör det – mer nu än 
någonsin.

Sedan den officiella invigningen 1997 (ni 
minns väl att Kung Carl xvi Gustaf var där och 
knöt en knut?) har vi dragit igång forsknings-
projekt, hållit i uppsatstävlingar, arrangerat 
doktorandkurser, lärarworkshops, forskar-
konferenser och seminarier. Vi har gett ut tid-
ningar, nyhetsbrev, rapporter och böcker.

vi har varit tidiga på bollen inom många 
områden, med målet att vara Sveriges ledande 
hubb när det gäller entreprenörskapsforsk-
ning. 1999 medgrundade vi Diana, det första 
och största forskningsprojektet inom kvin-
nors företagande. Vi har hållit i gem, och är i 
dag svensk värd för den globala och mycket 
ambitiösa entreprenörskapssatsningen Glo-
bal Entrepreneurship Week (gew). Den popu-
lära, och mer praktiskt inriktade, konferensen 
Sweden-u.s.  Entrepreneurial Forum har vi 

anordnat 13 gånger, med totalt omkring 5 000 
deltagare. 

Ambitionen har hela tiden varit att sprida 
forskningsbaserad kunskap till så många som 
möjligt, över hela landet. Vår Kunskapsbank 
på webben innehåller i nuläget 2 439 artiklar 
om entreprenörskap och innovation. I forskar-
databasen ”Vem gör vad?” kan du söka bland 
297 forskare inom ”våra” områden. 

Vi började experimentera med direktsänd-
ningar i olika former redan år 2000, innan tek-
niken var riktigt utvecklad. Sedan 2006 har vi 
kunnat erbjuda våra Estradföreläsningar live 
på webben i mycket hög kvalitet. Numera sän-
der vi via Youtube och vi lägger även upp före-
läsningarna i efterhand på vår egna webb-tv.

I takt med teknikutvecklingen har vi genom 
åren utökat vår kommunikationsverksamhet 
med blogg, Facebook och Twitter.

vår målgrupp är bred, men några av våra 
största intressentgrupper är politiker/policy-
makare, företagare, forskare och studenter. En 
av Esbris styrkor är vårt oberoende, vi lyfter 
fram forskning från alla lärosäten och obero-
ende institut i Sverige. 26 svenska lärosäten var 
representerade i Entré under förra året.

Vi uppmärksammar även forskning från 
andra länder, och har ett starkt internationellt 
nätverk. De senaste åren har vi bland annat 
haft besök av Candida Brush, Amar Bhidé, 
Karim Lakhani, Tina Seelig, Mary Walshok och 
John Mullins, som alla har föreläst på Estrad 
och bidragit till vårt nätverk på andra sätt. Tina 
Seelig höll till exempel en mycket konkret krea-

tivitetsworkshop på slottet, med kronprinses-
san Victoria, prins Daniel och ett gäng lovande, 
yngre entreprenörer som deltagare.

Esbri gör innehållsmässigt ungefär samma 
sak som vi gjorde när vi grundades. Kanske är 
helt enkelt samma saker viktiga nu som då; 
företag, jobb, forskning, innovation och en 
hållbar tillväxt behövs för ett väl fungerande 
samhälle. Vi är i alla fall helt övertygade om att 
forskningen måste komma hela samhället till 
godo, inte fastna ute på institutionerna eller i 
svårtillgängliga vetenskapliga artiklar. Det är 
viktigare än någonsin i tider av ”fake news” 
och ”postsanningar”.

Esbri kommer att fortsätta jobba för att 
forskning om entreprenörskap och innova-
tion sprids, och att Sverige blir mer innovativt 
och entreprenöriellt som resultat. Hoppas att 
ni fortsätter tycka att vi är värda er uppmärk-
samhet.

Att fylla 20 är kanske inga konstigheter ändå.

mer på www.esbri.se

Konsten	att	fylla	20
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 sara thorgren blev i december pro-
fessor vid Luleå tekniska högskola. Hon 
disputerade 2010 vid samma lärosäte på en 
avhandling om innovation i nätverk.

 Vinnova och prv har lanserat en ny 
satsning på forskning om immateriella 
tillgångar och konkurrenskraft. En av fors-
kargrupperna som får pengar (3,4 miljoner 
kronor) håller till på Chalmers och leds av 
marcus holgersson.

 malin tillmar har utsetts till professor 
vid Linnéuniversitetet. Hon var tidigare 
vid Linköpings universitet där hon också 
disputerade 2002.

 anders richtnér blir ny vd för sse 
Executive Education, Handelshögskolan i 
Stockholm. Richtnér disputerade 2004 på 
en avhandling om innovation och kost-
nadseffektivitet.

 Ett forskarlag vid Högskolan i Gävle, 
under ledning av professor aihie osa-
renkhoe, har fått åtta miljoner kronor 
från Region Gävleborg och Tillväxtverket 
för att studera hållbara affärsrelationer för 
regional innovativ affärsutveckling.

 Forskningsprogrammet ”Digitalisering 
av management – vad kan vi lära oss av 
England och Sverige?” vid Mälardalens 
högskola får nio miljoner kronor från 
Forte. Docent anette hallin leder pro-
grammet.

 martin andersson är ny forskare 
på Entreprenörskapsforum. Till vardags 
är han professor vid Circle, Lunds uni-
versitet och Blekinge tekniska högskola 
(bth). Entreprenörskapsforums vd johan 
eklund har tillträtt som professor vid bth.

 daniel yar hamidi, Högskolan i Borås, 
har fått finansiering via Horisont 2020 och 
Marie Sklodowska-Curie Actions för två år. 
Han får under perioden en anställning vid 
University of Wolverhampton, England, för 
att studera styrning för tjänsteinnovatio-
ner i mindre företag.

 Torsten Söderbergs stiftelse har beviljat 
magnus lodefalk och aili tang, Öre-
bro universitet, 1,5 miljoner kronor för ett 
treårigt projekt om svenska företags inter-
nationalisering och tillväxt.

 marita blomkvist, Göteborgs uni-
versitet, har blivit utsedd till styrelseleda-
mot i Bokföringsnämnden för perioden 
2017–2019.

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

titel Social Entrepreneurship 
and Social Enterprises. Nordic 
Perspectives 
redaktörer Linda Lundgaard 
Andersen, Malin Gawell & 
Roger Spear
förlag Routledge
isbn 978-1-138-65626-0

Förutsättningarna för välfärdssystemet har 
förändrats på senare år. I takt med det har 
intresset ökat för olika former av hybrid-
organisationer. Social Entrepreneurship and 
Social Enterprises fokuserar på hur fenome-
nen socialt entreprenörskap och social inno-
vation har utvecklats i de nordiska länderna. 
I inledningskapitlet konstaterar redaktörerna 
Linda Lundgaard Andersen, Malin Gawell 
och Roger Spear att ekosystemet för socialt 
entreprenörskap ser annorlunda ut i Norden 
jämfört med på många andra håll, bland 
annat på grund av vårt starka välfärds-
system. De nordiska bidragen i boken är 
många. Bengt Johannisson tar i sitt kapitel 
upp socialt entreprenörskap som lärande-
miljö för universitetsstudenter. Yvonne von 
Friedrichs och Anders Lundström skriver om 
betydelsen av socialt entreprenörskap på den 
svenska landsbygden. [jg]

personnytt boktips

titel China’s Next Strategic 
Advantage. From imitation 
to innovation
författare George S Yip 
& Bruce McKern
förlag MIT Press
isbn 978-0-262-03458-6

Kina kliver nu in i en ny fas, där det gäller 
att gå från imitation till innovation. ”Made 
in China” byts ut mot ”Created in China”, 
och västvärlden bör vara beredd på en inno-
vationsvåg från öst. Det skriver George Yip 
och Bruce McKern i China’s Next Strategic 
Advantage. From imitation to innovation. De 
menar att det finns många lärdomar att dra. 
Både för västliga företag som vill göra affärer 
med Kina, och för kinesiska företag som vill 
ta världen med storm. I boken går de bland 
annat igenom vad som skiljer innovativa, 
kinesiska företag från multinationella företag 
med säte i väst, Japan eller Korea. I Kina har 
fokus legat på lokala kunder, inkrementella 
snarare än radikala innovationer, stort antal 
anställda, snabba och informella processer, 
samt starkt ledarskap. Exempel hämtas från 
framgångsrika företag som Haier, Huawei, 
Alibaba och Yuwell. [åk]

Kvinnors	möjligheter	att	engagera	sig	i	entre-
prenörskap	ser	olika	ut	i	olika	delar	av	världen.	
Tidigare	forskning	har	ofta	fokuserat	på	mikro-
nivån,	men	nu	kommer	allt	fler	studier	om	hur	
kultur,	strukturer	och	institutioner	påverkar	
kvinnors	företagande.

forskarnätverket Diana International (läs 
mer på sidorna 16–17) intresserar sig för kvin-
nors entreprenörskap. Forskarna samlas med 
jämna mellanrum på egna konferenser och 
har gett ut en rad böcker på förlaget Edward 
Elgar. Women’s Entrepreneurship in Global and 
Local Contexts är den femte i ordningen.

33 författare bidrar till bokens 14 kapitel som 
ger inblick i entreprenöriella förhållanden runt 
om i världen. Det handlar bland annat om 
socialt entreprenörskap i Kenya, innovativa 
affärsmodeller i Turkiet, finansiering av snabb-
växare i usa, och företagsdrömmar bland stu-
denter i Libanon.

Några av de frågor som diskuteras är hur 
entreprenörskapet i ett land påverkas av 
exempelvis lagar och regler på arbetsmarkna-
den, förekomsten av kvinnor på höga positio-
ner i samhället, och statliga subventioner till 

Strukturerna påverkar

vissa industrier – till exempel den traditionellt 
mansdominerade gruvnäringen. En slutsats är 
att med bredare definitioner av vad som är en 
innovation, blir fler kvinnor representerade i 
innovatörsstatistiken.

Malin Tillmar tar i sitt kapitel upp hur före- 
tagande män och kvinnor, verksamma i 
storstäder i Kenya, Tanzania och Uganda, 
resonerar kring för- och nackdelar med före- 
tagssamarbeten. Hon finner att de flesta entre-
prenörer undviker att samarbeta, av rädsla för 
att bli lurade. Men för entreprenörer som är 
kvinnor tillkommer en extra dimension: De 
behöver ha sin mans medgivande.

Redaktörer är Cristina Díaz-García, Candi-
da Brush, Elizabeth Gatewood och Friederike 
Welter. Boken har isbn 978-1-78471-741-4. [åk]
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Henry prisas för sin lärargärning
Professor Colette Henry, Dundalk Institute of Technology, 
Irland, är årets mottagare av European Entrepreneurship Edu-
cation Award. I motiveringen framhålls hennes stora bidrag 
både till den akademiska entreprenörskapsutbildningen, samt 
för att utveckla entreprenörskap på landsbygden och inom 
lågteknologiska sektorer. Prissumman är 100 000 kronor och 
priset delas ut i samband med European Entrepreneurship 
Education Workshop 20–21 april. Grattis Colette! [åk]

Mer på www.entrepreneur.lu.se

HSS 2017
18–19 maj
Helsingborg

Druid17
12–14 juni
Köpenhamn, Danmark

The 20th Uddevalla 
Symposium 2017
15–17 juni
Trollhättan

33rd Egos Colloquium 2017
6–8 juli
Köpenhamn, Danmark

Mer på www.esbri.se

titel The Routledge 
Companion to the Makers 
of Modern Entrepreneurship
redaktörer David B Audretsch 
& Erik E Lehmann  
förlag Routledge 
isbn 978-1-138-83810-9

Satsa på en portfölj av flera långsiktiga forsk-
ningsprojekt. Ta reda på hur vardagen ser 
ut för dina studieobjekt. Och se entrepre-
nörskapsområdet som ett jättestort pussel, 
där ingen kan hitta svar på alla frågor. Det är 
några av råden till unga forskare i The Rout-
ledge Companion to the Makers of Modern 
Entrepreneurship med David B Audretsch 
och Erik E Lehmann som redaktörer. Boken 
är en självbiografisk antologi där flera inter-
nationellt tongivande forskare inom entre-
prenörskap ingår. De berättar bland annat 
om varför de gav sig in i fältet, vad de har 
forskat om och vad som är deras huvudsak-
liga bidrag. Och vänder blicken mot fram-
tidens forskningsfrågor. Några av dem som 
bidrar med sina historier är, förutom redak-
törerna, Zoltan Acs, Sara Carter, Per Davids-
son, Bill Gartner, Mary Walshok, Friederike 
Welter och Johan Wiklund. [jg]

titel Handbook of Research 
on Business Angels
redaktörer Hans Landström 
& Colin Mason
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78347-171-3

Affärsänglar är informella investerare som 
investerar privata pengar, men också tid och 
kunskap, i företag. De bidrar alltså på ett kon-
kret sätt till företagens utveckling, men är inte 
alltid så lätta att fånga i forskningen. I Hand-
book of Research on Business Angels diskute-
ras skilda definitioner av affärsänglar, stereo-
typa kategoriseringar och svårigheter att 
mäta änglarnas inflytande. Författarna rap-
porterar om crowdinvesteringar, kvinnor som 
är affärsänglar, och ängelskap i olika delar av 
världen – som Asien, Afrika och Latinamerika. 
Ett kapitel kastar ljus på de mindre lyckade 
investeringarna, där konflikter mellan ängel 
och entreprenör flyttar fokus från affärerna 
och kan äventyra hela relationen. Det nord-
iska inslaget i boken är stort. Exempelvis 
bidrar Sofia Avdeitchikova, Roger Sørheim 
och Diamanto Politis med kapitel. Redaktörer 
är Hans Landström och Colin Mason. [åk]

titel A Culture of Growth. The 
Origins of the Modern Economy
författare Joel Mokyr
förlag Princeton 
University Press
isbn 978-0-691-16888-3 

A Culture of Growth med undertiteln The Ori-
gins of the Modern Economy erbjuder en his-
torisk förklaring till varför dagens ekonomis-
ka landskap ser ut som det gör. Joel Mokyr 
kopplar samman ekonomisk historia med 
kulturutveckling och menar att många svar 
finns i det förmoderna Europa och i upplys-
ningstiden. Den industriella revolutionen 
tog avstamp i innovationer som såg dagens 
ljus då. Den innovationsvågen berodde i sin 
tur på att en tillväxtkultur och ny ”marknad 
för idéer” hade tagit fart. Mokyr lägger stor 
vikt vid människors inställning. En skillnad 
mellan till exempel Europa och Kina, som 
också hade en hög teknologisk och intellek-
tuell nivå, var att idéer kunde spridas här på 
ett annat sätt. Det fanns en tillåtande attityd 
som främjade kunskapsspridning. ”Kultu-
rella entreprenörer” som Francis Bacon och 
Isaac Newton lyfts särskilt fram. [jg]

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

Håll utkik efter Entré nr 2-2017 i juni 
Läs om cleantech, hemvändare och företagande i glesbygd

Maj 2017

18
Torsdag

Rent kommer 
till Lund
15–17 november arrangeras den ambu-
lerande forskarkonferensen Rent i 
Lund, med Sten K Johnson Centre for 
Entrepreneurship som värd. Man räk-
nar med att runt 200 doktorander och 
forskare deltar i konferensen, som har 
temat ”Relevance in entrepreneurship 
research”. Har entreprenörskapsforsk-
ningen tappat sin praktiska relevans 
i takt med att alltmer fokus läggs på 
akademisk tyngd? Vad anser entrepre-
nörer och stödsystemet om forskning-
en; hjälper den, stjälper den eller bryr 
de sig inte alls om vad det forskas på? 
Deadline för abstracts är 15 maj.  [jg]

Mer på www.rent-research.org

Evenemangstips

bild: Sofia Ernerot



 

»Affärsmodellen är död!«

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

affärsmodellen är död – vila i frid. Det 
tragiska frånfället inträffade i januari 2004, 
när Alexander Osterwalder försvarade sin 
avhandling The Business Model Ontology – A 
proposition in a design science approach. Hans 
forskning, som senare ledde till boken Busi-
ness Model Generation (skriven tillsammans 
med Yves Pigneur), drog igång det jag brukar 
kalla för ”business model canvas-rörelsen.”

Den här rörelsen har lett till att business 
model canvas har blivit det absolut domi-
nerande verktyget för att skapa nya startups 
och visualisera affärsmodeller. Det används 
av miljontals praktiker världen över. Många 
företagare och blivande företagare tror till och 
med att själva begreppet affärsmodell avlades 
av Osterwalder (och hans kumpaner Steve 
Blank, Eric Ries med flera). Jag hävdar tvärtom 
att rörelsen som de sparkade igång har dödat 
en stor del av teori- och begreppsutvecklingen 
kring just affärsmodeller.

under det senaste decenniet har otaliga 
affärsplanskurser lagts ned och ersatts med 
affärsmodelleringskurser. Affärsplanstävlingar 
har ersatts av affärsmodelleringstävlingar. Och 
själva affärsplanen har ersatts av en snitsig 
presentation, på sin höjd, eller i många fall av 
ett enda pappersark med ett diagram på.

Business model canvas och den så kall-
lade lean-metoden har tillsammans ersatt 
allt djupt tänkande och innovation inom ny-
företagande och affärsutveckling. Dessutom, 
i en pervers form av historieomskrivning, tror 
alltså många att konceptet affärsmodell, och 
hela det iterativa tänkandet kring startups, 

”uppfanns” av Osterwalder med flera. I själva 
verket har såklart affärsmodeller funnits lika 
länge som det har funnits företag, även om 
konceptet inte blev riktigt hett förrän i mitten 
av 1990-talet.

Det har alltid funnits trender inom den före-
tagsekonomiska forskningen och praktiken. 
Ironiskt nog har de flesta av dessa modeidéer 

och -verktyg (även business model canvas) 
baserats på gedigen forskning. Eller de har 
åtminstone haft sina rötter i forskningsvärl-
den. Men nu, som en följd av internetutveck-
lingen och digitaliseringen, sprids idéer, kon-
cept, verktyg och trender både snabbare och 
djupare. Hajpen blir ibland klart överdriven.

dessutom vill många regioner i världen 
skapa sina egna kloner av Silicon Valley. Och 
lokala entreprenörer och affärsutvecklings-
ansvariga vill ju använda de begrepp och verk-
tyg som de tror att deras ”hjältar” i The Valley 
använder. Sammantaget har det här lett till att 
business model canvas och lean-metoden har 
tagit över den globala startup-världen.

Så nu står vi inför ett antal frågor: Har busi-
ness model canvas vunnit slaget eller hela 

Hur	mår	affärsmodellen?	Är	den	sista	affärsplanen	skriven?	
Diskutera gärna på www.esbri.se/debatt

åsikten

Terrence	E	Brown är docent och lektor i entreprenörskap och innovation vid KTH. Han forskar och föreläser bland annat om affärsmodeller, 
värdeskapande och förnyelse i företag. 4 april står han på Esbris Estrad. Han nås på terrence@kth.se

Terrence Brown

kriget? Kan vi gå vidare, och i så fall hur? Vad 
är nästa steg för affärsmodellen som koncept? 
Behövs en affärsplan när man startar företag? 
Finns det andra metoder som man kan använ-
da för att starta företag?

Jag menar att vi måste ta ett steg tillbaka 
här (eller framåt?). Det är inget fel på business 
model canvas eller lean, de är båda mycket 
användbara verktyg. Problemet är att rörelsen 
som Osterwalder och hans gäng drog igång har 
fått överskugga allt annat. Motorn har stått i 
friläge för länge nu, det är dags att lägga i en 
växel.

Terrence	Brown
DOCENT KTH

bild: KTH


