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Forskning	
med	effekt
den allra första  Estradföreläsningen 
som vi filmade och la ut som webb-tv var 

”The entrepreneurial method: unleashing the 
potential of human nature”. Talare var Saras 
Sarasvathy, Darden Business School, och före-
läsningen genomfördes i januari 2006.

I samband med besöket, som var Saras 
andra hos oss på Esbri, ville hon intervjua Yng-
ve Bergqvist. Detta för att skriva ett undervis-
ningscase om hur han hade grundat Ishotel-
let i Jukkasjärvi. Därmed bar det av norrut där 
vi, tillsammans med vännerna på dåvarande 
Luleå tekniska högskola, genomförde ett fors-
karseminarium – och Saras fick sin intervju 
med Yngve. Resultatet finns i Darden Business 
Schools casebibliotek. Också ett sätt att sprida 
kunskap om Sverige som ett innovativt land!

Saras teori om effectuation har fått stor 
genomslagskraft inom forskningen, och även 
använts för att utveckla entreprenörskaps-
utbildningar. En del forskare har anammat 
teorin och andra har kritiserat den – så som 
sig bör för att kunskapen ska utvecklas vidare.

I detta nummer av Entré skriver vi om Sölvi 
Solvolls avhandling (sidorna 8–9). Hon har 
använt Saras Sarasvathys teorier och tankar 
som utgångspunkt för att studera hur entre-
prenörer inom turistindustrin startar företag. 
Solvoll är positiv till teorierna och använder 
dem för att belysa vad som gör att entreprenö-
rer väljer en planerande eller dynamisk ansats 
i sitt beslutsfattande.

Mer skeptisk till effectuation, lean startup 
och även flera andra metoder som används i 
utbildning och rådgivning, är Yashar Manso-
ori som vi skriver om på sidan 10. Han har i 
sin avhandling granskat nio entreprenöriella 
metoder och menar att de ofta används helt 
oreflekterat.

Förutom dessa perspektiv bjuder vi på 
mycket annan spännande läsning. Missa inte 
intervjun med den internationellt välrenom-
merade Sarah Jack, som nyligen har tillträtt 
en helt ny professur på Handelshögskolan i 
Stockholm.

Trevlig läsning,

Magnus	Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

När det kreativa ögonblicket 
infinner sig är det katastrofiskt

Peter	Høeg	och	Andreas	Roepstorff	i en krönika för Curie

ledaren

Snilleblixt skapade 
besöksmagnet
Kan en djurpark vara en innovation? Per Frankelius 
finner i alla fall många innovativa processer i starten 
och utvecklingen av Kolmårdens djurpark. Han har 
skrivit boken Svenssons svindlande affärer. Snilleblixten 
som räddade Kolmården tillsammans med djurparkens 
grundare Ulf Svensson (Fantasi & Fakta, 2017). Kolmår-
den var på 1960-talet en kommun utan framtidstro när 
Svensson fick idén om att bygga ett fritidsområde med 
djurpark. Nytänkande finansiering, smarta samarbeten 
och ständig utveckling präglar parkens historia. ”Stafett-
innovation”, benämner Frankelius processen som har både 
hämmande och stimulerande inslag. [åk]

Risk för övervärdering av mäns pitchar
I The Role of Gender in Entrepreneur–Investor Relationships: A Signaling Theory Approach (Entre-
preneurship Theory and Practice, nr 4, vol 41, 2017) undersöker Gry Agnete Alsos och Elisabet 
Ljunggren hur män respektive kvinnor presenterar sina företag för riskkapitalister. Resultaten 
pekar på att det finns genusrelaterade skillnader, både i hur entreprenörer presenterar sina 
företag och i hur investerare uppfattar presentationerna. Ett exempel är att en kvinnas tidigare 
erfarenhet från spabranschen ansågs mindre värdefull än en mans erfarenhet från oljebranschen, 
trots att företaget som sökte finansiering verkade i spabranschen. ”Entreprenörsbranschen” är 
fortfarande manligt kodad. Därför behöver investerare se upp så att de inte undervärderar kvin-
nors pitchar, och övervärderar mäns. [jg]

kontakta gry.a.alsos@nord.no

Nätverk främjar 
vatteninnovation
Marknaden för rent vatten är enorm: Alla behöver det. 
Efterfrågan på innovationer som kan tillgodose detta 
behov är därför stor. Jonas Gabrielsson, Diamanto Politis, 
Kenneth M Persson och Johan Kronholm menar att mycket 
är vunnet om man kan koppla samman olika aktörer i ett 
nätverk. De har studerat Water Innovation Accelerator, en 
virtuell svensk inkubator som samlar offentliga och privata 
organisationer. Inom nätverket får aktörerna tillgång till 
marknadsinformation, FoU-instrument och testbäddar. 
Det kan leda till fler vattenrelaterade innovationer, och ett 
mer hållbart samhälle. Artikeln Promoting water-related 
innovation through networked acceleration: Insigths from 
the Water Innovation Accelerator har publicerats i Journal of 
Cleaner Production (vol 171, 2018). [åk]

kontakta jonas.gabrielsson@hh.se

bild: Sofia Ernerot

år tar det för 
miljöteknikföretag

att nå expansionsfasen.
Källa:	IVL	Svenska	miljöinstitutet
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Tunberg vill därför lämna företaget som 
analysenhet för tillväxt och i stället använda 
tillväxtprocessen. En anledning till det är att 
företag förändras mycket över tid. De kan ha 
samma organisationsnummer, men ändå ha 
nytt namn, ny ledning och nya ägare. Frågan 
är om det då är samma företag?

I en av sina studier utgår hon ifrån ett åter-
kommande samtal i fallföretaget. Det handla-
de om en ny typ av lagerhållningssystem, som 
man funderade på att investera i.

– Diskussionen gick fram och tillbaka som 
en dans. Är det en bra idé och hur ska den i så 
fall genomföras? Det räcker inte med att ha en 
bra idé, man måste även ha med sig de om-
givande människorna. Det pågående samtalet 
formar vägen framåt, och bestämmer hur till-
växtprocesserna ska bedrivas. Varje nytt möte 

en, poängterar hon. I stället domineras fältet 
av större kvantitativa studier, ofta baserade på 
befintlig statistik eller enkäter.

– Jag bestämde mig tidigt för att det här var 
rätt metod för att kunna göra ett intressant 
inspel i tillväxtdiskussionen. Sedan var det 
också otroligt spännande att vara med på plats 
i företaget och höra hur diskussionerna gick.

Hennes fallföretag är verksamt på lands-
bygden där det odlar och förädlar grönsaker. 
Under de fem år som Maria Tunberg följde 
företaget blev det tydligt att deras ambition var 
att växa. Men hur det skulle gå till var inte lika 
självklart. Det diskuterades fram och tillbaka 
på olika möten, och flera av projekten som i 
slutändan visade sig leda till tillväxt var långt 
ifrån linjära. Vissa ledde dit de skulle, men på 
omvägar. Andra tog en helt annan riktning. 
Ytterligare andra hamnade i ”byrålådan” några 
år för att sedan plockas upp igen. Eller begrav-
des helt.

– Mycket av det här hade jag aldrig sett om 
företaget hade fått svara på en enkät. En enkät-
studie påverkas exempelvis i stor utsträckning 
av när den genomförs.

under en och samma period kan omsätt-
ningen öka, medan antalet anställda minskar. 
Det ser märkligt ut om man bara tittar på siff-
rorna, men ofta finns en helt naturlig förkla-
ring om man gräver lite djupare.

maria tunberg kommer ifrån en företagan-
de familj. Hennes man, syster och pappa dri-
ver alla eget. Själv har hon också varit inblan-
dad i ett par startups. Det har gett henne en 
praktisk ingång till forskningsämnet.

– Företagandet har alltid legat mig varmt 
om hjärtat, det är ett samtalsämne som åter-
kommer hemma vid middagsbordet. När jag 
bestämde mig för att fördjupa mig inom orga-
nisationsteori var det självklart att forskningen 
skulle handla om små och medelstora företags 
vardag, säger Maria Tunberg.

Den vardag som mötte Tunberg i fält var 
ganska kaotisk. Visst stötte hon på företag som 
växte enligt modellerna. Men tillväxtresan i 
många företag är långt ifrån så linjär som den 
beskrivs i litteraturen.

– Om man googlar på tillväxt får man upp 
bilder med uppåtriktade pilar, trappsteg och 
växande plantor. De här bilderna stämmer 
dåligt överens med verkligheten, som ofta är 
betydligt mer komplex.

Det finns en fåra inom forskningen som har 
börjat ifrågasätta de linjära tillväxtmodeller-
na. Sökandet efter andra förklaringsmodeller 
pågår, och det vill Tunberg bidra till med sin 
avhandling Rethinking small firm growth… 
while absorbing the processual.

Hon har studerat ett företags tillväxtprocess 
under fem år. Den typen av djupstudie i realtid 
är inte speciellt vanlig inom tillväxtforskning-

Maria	Tunberg	arbetar i dag som konsult, men har även kvar 
en deltidstjänst på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där hon 
disputerade.

– Det finns många kontaktytor mellan konsultandet och 
forskningen. Vi gör en hel del följeforskning och utredningar. Det 
är inte omöjligt att det dyker upp projekt där jag kan kombinera 
båda rollerna, säger hon.

bild: A
m

anda R
icciardi

Tillväxtresan kan vara     kaotisk och smärtsam
text jonas gustafsson

Tillväxt beskrivs nästan alltid som något positivt och efter-
strävansvärt. Den gängse bilden visar företag som växer steg-
vis, med fler anställda som följd. Men företag växer på olika 
sätt, och därför behöver bilden nyanseras, menar Maria 
Tunberg. Processen kan vara både rörig och smärtsam, och 
leder inte alltid till nyanställningar. 
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med en människa kan ändra processen. Dis-
kussionen är ofta väldigt informell – åtmins-
tone i ett litet företag.

Samtalen om det nya lagerhållningssystemet 
pågick under lång tid. Projektet skulle kunna 
leda till ökad försäljning, nya kunder och möj-
ligtvis fler anställda. Men resan dit var lång 
och beroende av vad som hände på andra håll 
i företaget.

maria tunberg har använt sig av socialkon-
struktionism och komplexitetsteori som teore-
tiska ramverk. Inom socialkonstruktionismen 
utgår man ifrån att verkligheten skapas i mötet 
mellan människor. Komplexitetsteori är tvär-
vetenskaplig och handlar om system som är 
komplexa, självorganiserande och adaptiva. 
Det komplexa skiljer sig från något som ”bara” 
är komplicerat, enligt Tunberg:

– En jumbojet är väldigt komplicerad att 
bygga. Men man kan faktiskt plocka isär den 
och sätta ihop den igen och det blir samma 
maskin. Om man plockar isär ett företag i sina 
beståndsdelar, blir det något helt annat när 
man sätter ihop det igen. Delarna har utveck-
lats under tiden och helheten kan aldrig bli 
likadan.

– En del entreprenörskapsforskare har bör-
jat intressera sig för komplexitetsteori. Jag tror 
att det finns en framtid för exempelvis tillväxt-
forskningen här. Man får lov att djupdyka i var-
för det är så svårt att förutsäga hur företag ska 
växa, och varför de växer. Många olika kom-
ponenter är aktiva i tillväxtprocessen. I en för-
änderlig och kaotisk verklighet är det svårt att 
förutsäga vad som ska ske – och när, säger hon.

Maria Tunberg menar att hennes forsknings-
bidrag främst är teoretiskt, men att det även 
finns implikationer för praktik och policy. Det 
finns i dag ett närmast globalt samförstånd 
kring att tillväxt är något bra, och att vi vill ha 

mer tillväxt i företagen eftersom det antas leda 
till ökat välstånd och fler jobb. Tunberg vill att 
vi tar ett steg tillbaka och betraktar tillväxt-
processen på avstånd. Kan vi förstå den på ett 
annat sätt?

– Jag träffar många företag i min vardag, 
och det är inte alla som känner igen sig i den 
gängse bilden av tillväxt. Trappstegen och de 
uppåtriktade pilarna skapar falska förvänt-
ningar, både bland företagare och politiker: 
Bara man öser in rätt resurser kommer företag 
att växa, och antalet anställda att öka. Jag hop-
pas att min forskning kan vara en pusselbit i att 
nyansera den bilden.

Det är den bortglömda delen av Edit Pen-
roses definition av tillväxt från 1950-talet som 
hon vill lyfta fram i ljuset. Penrose beskrev till-
växten som dels en storleksförändring, mätt i 
antal anställda eller omsättning, dels som en 
intern förändringsprocess. Fokus ligger nume-
ra nästan uteslutande på storleksförändringen. 
Men företag kan faktiskt ha intern tillväxt utan 
att det leder till fler anställda, särskilt i tider av 
automatisering.

– Politikerna pratar om en levande lands-

bygd och växande företag blir en del av den 
ekvationen. Men få företag har som mål att öka 
antalet anställda. Deras målbild kretsar snarare 
kring en ny häftig maskin eller en ny tjänst som 
de ska leverera. Det är de interna processerna 
som är viktiga. Sedan kan de i sin tur leda till 
ekonomisk tillväxt och fler anställda, konsta-
terar Tunberg.

– Vi behöver nya perspektiv, och vi behöver 
behålla nyfikenheten. Jag tror att vi kan lära oss 
otroligt mycket om tillväxt i företag om vi väl-
jer en annan ingång. Forskningen har stått och 
stampat ganska länge nu när det gäller förståel-
sen av tillväxt i företag, det behövs något nytt.

att studera företagstillväxt på det här 
sättet innebär en stor utmaning, medger Maria 
Tunberg. Företagets processer måste följas 
över tid för att forskarna ska kunna se om de 
i slutändan ledde till tillväxt.

– Det är inte så smidigt, men vi kanske har 
lärt oss så mycket vi kan genom andra metoder. 
När vi ser att antalet anställda ökar i ett företag 
är det för sent att studera själva tillväxtproces-
sen. Stigande siffror är snarare resultatet av 
tillväxten.

Tillväxt kan också vara ett nödvändigt ont, 
menar Tunberg. En del företag vill inte alls 
växa, men de kanske måste för att undvika att 
slukas av en konkurrent eller höga overhead-
kostnader.

– Tillväxt är inte bara champagne och fina 
blombuketter som på di Gasell. Det kan också 
vara en smärtsam och rörig process. Falska 
förväntningar och missvisande modeller ris-
kerar att skapa problem för både entrepre-
nörer och politiker. Bilden och förståelsen av 
tillväxt behöver därför nyanseras, säger Maria 
Tunberg.

kontakta	maria.tunberg@slu.se

Tillväxt är 
inte bara 

champagne 
och fina 

blombuketter

Tillväxtresan kan vara     kaotisk och smärtsam
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– Jag har ifrågasatt det vanliga grundantag-
andet om att ”det behövs praktik” i entrepre-
nörskapsutbildningen. Min avhandling hand-
lar om att se reflektivt tänkande som motvikt 
till aktion, säger Gustav Hägg.

– Praktiska färdigheter är en typ av kunskap, 
faktakunskap är en annan, och värderings-
förmåga en tredje. Det reflektiva tänkandet 
ligger nära värderingsförmågan. Det handlar 
om hur jag kan använda praktisk och teoretisk 
kunskap.

Trots att entreprenörskap som akademiskt 
ämne har 30 år på nacken är det fortfarande 
relativt ungt.

– Entreprenörskap är bara i början av sin 
akademiska karriär. Det finns mycket som 
behöver förstås och utforskas mer. Min 
avhandling handlar om hur man kan utbilda 
i det.

Hittills har det aktionsorienterande synsät-
tet dominerat entreprenörskapsutbildningen.

– Det innebär att vi har tagit kunskap om 
hur entreprenörer lär sig, och överfört den 
direkt i utbildningen. Som jag ser det har vi 

Att	vara	en	doer	anses	som	en	av	de	verkliga	
entreprenöriella	dygderna.	Men	att	hela	tiden	
bara	göra	–	och	aldrig	tänka	efter	–	leder	inte	
till	ökad	kunskap.	Handling	måste	paras	med	
reflektion,	visar	Gustav	Hägg	i	sin	avhandling.

att kombinera handling och reflektion är en 
grundbult i utbildningarna på Sten K Johnson 
Centre for Entrepreneurship (skjce) vid Lunds 
universitet. Centrumet invigdes i januari 2012, 
senare samma år antogs Gustav Hägg som dok-
torand. Förra året firades femårsjubiléet och i 
december disputerade Hägg.

Marie Löwegren är föreståndare för centru-
met:

– Gustav är vår första doktorand, han har 
genomfört hela sin doktorandutbildning här. 
Redan vid starten fanns en tanke om att vi, 
parallellt med utbildningarna, skulle satsa på 
forskning om utbildning, berättar hon.

Avhandlingen har titeln Experiential entre-
preneurship education: Reflective thinking as a 
counterbalance to action for developing entre-
preneurial knowledge.

rusat lite snabbt. Vi har experimenterat mycket 
och implementerat nya pedagogiska ansat-
ser – utan att alltid ha den teoretiska tyngden 
bakom.

hägg konstaterar att det är lätt att vara 
kritisk i efterhand. Egentligen är det inte kon-
stigt att man söker och testar olika metoder i 
början.

– I dag har vi blivit mer ifrågasättande. Det 
är ett naturligt förlopp för fältets utveckling, 
säger han.

Aktionsbaserat, problembaserat och er-
farenhetsbaserat lärande var viktiga influenser 
i tidiga entreprenörskapsutbildningar. De pas-
sade ihop med hur man såg att entreprenörer 
agerade.

– På senare tid har det kommit ganska 
mycket forskning som visar på problemen med  
erfarenhetsbaserat lärande. Om vi tar in stu-
denter som inte har egna erfarenheter av entre-
prenörskap, så måste vi ge dem instruktioner i 
början. Först efter ett tag går det att bygga mer 
på erfarenhetsbaserat lärande.

Reflektion lika 
viktigt som aktion

text åse karlén  bild håkan röjder

Just nu tillbringar Gustav	Hägg mycket tid på 
Facebook och Linkedin – i forskningssyfte. Han 
håller på med en kartläggning av alumnerna från 
Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship.

– Vad sker efter att de har gått entreprenör-
skapsutbildningen? Vi fokuserar inte bara på 
företagsstarter, utan även på vilka kunskaper 
alumnerna använder i olika yrkesroller, säger han.
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prisade utbildare

Följande personer har mottagit European Entrepre-
neurship Education Award sedan det instiftades. 
Priset består av ett diplom där vinnaren har porträtte-
rats av en konstnär, samt en prissumma om 100 000 
kronor.

2018 . . . . Helle Neergaard och Per Blenker, Danmark
2017 . . . . Colette Henry, Irland
2016 . . . . Paul Hannon, Storbritannien
2015 . . . . Bengt Johannisson, Sverige
2014 . . . . Paula Kyrö, Finland
2013 . . . . Alain Fayolle, Frankrike
2012 . . . . Allan Gibb, Storbritannien

Läs mer på entrepreneur.lu.se

Gustav Hägg hade nära till sina studieobjekt: 
studenter på skjce:s masterprogram. Han har 
följt deras lärande i samband med att de har 
skrivit reflektiva dagböcker, deltagit i studie-
grupper och fått råd av mentorer.

Studenterna har skrivit strukturerade dag-
böcker varannan vecka under ett års tid. I dem 
har de besvarat fem frågor: Vad har jag gjort? 
Varför har jag gjort det? Vad var mina tankar 
och känslor? Vad är kopplingen mellan tankar, 
känslor och teori? Vad är mina planer fram-
gent?

– Tanken med dagböckerna är att bygga 
kontinuitet. Studenterna kopplar det som de 
lär sig på programmet till sina entreprenöriella 
erfarenheter, och de kopplar tillbaka till tidi-
gare dagböcker. De får också utvärdera sitt eget 
lärande i enkäter.

studiegrupperna ska följa studenternas lär-
processer och fungera som ett hjälpmedel för 
studenterna. Lärare agerar facilitatorer. Ibland 
är diskussionsämnena fasta och ibland får stu-
denterna välja själva. De får råd, feedback och 
hjälp att hantera förvirring och frustration.

Mentorerna kommer in med entreprenöriell 
erfarenhet, något som majoriteten av studen-
terna saknar.

De tre pedagogiska metoderna öppnar upp 
för fler perspektiv, nya insikter och idéer om 
hur man kan tänka. Tillsammans med fakta-
kunskaper ökar de studenternas reflektiva 
tänkande.

– För reflektivt tänkande krävs både erfaren-
heter att reflektera över – en kunskapsmassa – 
och olika perspektiv att tillämpa. Annars får 
man tunnelseende och kommer inte vidare, 
säger Gustav Hägg.

– När vi kombinerar individuellt lärande 
med grupplärande och expert-/novislärande 
ser vi olika grader av eftertanke. Det ökar stu-
denternas förmåga till reflektivt tänkande.

Han betonar att erfarenhet inte är detsamma 
som lärdom. Bara för att du har erfarit något, 
betyder det inte att du har lärt dig av det.

– Man måste göra något med erfarenheten 
för att få kunskap. Det måste ske en förändring.

– Det krävs också att man har en viss kun-
skapsbas innan man går ut och erfar. Annars 
tror jag att det är svårt att veta vad som var 
viktigt i det vi gjorde. Om jag ska klättra i berg 
behöver jag veta hur man knyter en knop – det 
är svårt att lära sig när man befinner sig hundra 
meter upp på bergväggen. Entreprenörskap är 
inte alltid på liv eller död, men liknelsen hål-
ler. Kunskapen om hur man gör öglor behöver 
komma först.

Hägg menar att utbildningen har kastats 
mellan olika ytterligheter: Från att studenterna 
skulle sitta i bänkarna medan någon föreläste, 
till att de hela tiden skulle aktiveras och erfara.

– Frågan är om något perspektiv är särskilt 
bra när man applicerar det fullt ut… Jag tror att 
vi behöver olika former av kunskap, och olika 
former av kunskapsinhämtning: teoretisk fär-
dighet, erfarenhet, och insikt om när man bör 
använda olika former av kunskap.

– Ju bättre vi känner studenterna, desto 

bättre kan vi strukturera läraktiviteterna. Om 
vi vet att studenterna har kunskapen kan vi 
implementera mer erfarenhetsbaserade lär-
aktiviteter. Vi kommer aldrig kunna skräddarsy 
utbildningen för varje individ, men genom att 
erbjuda en mångfald av aktiviteter kan vi nå 
de flesta.

Gustav Hägg konstaterar att med dagens 
fokus på aktivt lärande blir grundläggande 
saker, som att lära känna studenterna, extra 
viktiga. Det är lätt att det tas för givet och blir 
sekundärt när kraven om rapportering ökar.

– Studenter måste veta varför de ska göra 

Helle	Neergaard	och	Per	Blenker,	Aarhus	
University,	är	årets	mottagare	av	European	
Entrepreneurship	Education	Award.	De	tar	
emot	sitt	pris	i	Lund	19–20	april.

i år delas  European Entrepreneurship 
Education Award (eeea) för första gången 
av två pedagoger: professor Helle Neergaard 
och docent Per Blenker vid Aarhus Univer-
sity, Danmark. Juryn lyfter i sin motivering 
fram deras uthålliga arbete för att utmana 
traditionell entreprenörskapsutbildning.

eeea delas ut till personer eller organisa-
tioner som har bidragit till att förbättra den 
akademiska entreprenörskapsutbildningen i 
Europa. Priset syftar till att sätta ljus på den 
viktiga lärarrollen.

Neergaard och Blenker kommer att vara 
två av huvudtalarna vid årets European 
Entrepreneurship Education Workshop 
(eeew), en årlig workshop som samlar euro-
peiska lärare. I år arrangeras den 19–20 april, 
och kretsar kring frågor som rör kritiskt tän-
kande i undervisningen.

Bakom eeew och eeea står Sten K Johnson 

Danska pedagoger tar priset
Centre for Entrepreneurship vid Lunds univer-
sitet. Satsningarna är en del i centrumets strä-
van efter att utveckla entreprenörskapsutbild-
ning på olika nivåer. [åk]

Per Blenker

bild: M
elissa B K

irkeby Yildirim

Helle Neergaard

bild: A
arhus U

niversity

något, för att de ska vilja göra det. Det säger 
både det erfarenhetsbaserade lärandet och 
utbildningspsykologin. Det är mycket enklare 
att lära sig om man ser en mening.

–  Vi tränar dem i reflektivt tänkande för att 
det ökar deras förmåga att tänka rationellt, fat-
ta beslut och agera. I den ordningen. Det hand-
lar faktiskt om moral och etik: Det är bättre att 
tänka efter en extra gång, än att handla först 
och tänka sedan. Som lärare har vi ett ansvar 
att utbilda samhällsmedborgare, säger Hägg.

kontakta gustav.hagg@fek.lu.se
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framtiden genom bland annat affärsplaner, 
kallar Sarasvathy för causation – en kausal 
logik.

– Min första tanke var att jämföra hur det 
går för entreprenörer som följer effectuation-
logik respektive causation-logik, men det var 
svårt att få till en sådan studie.

I stället inriktade Solvoll sig på vilka fakto-
rer som styr om entreprenörer väljer en mer 
planerande eller en mer dynamisk ansats. Hur 
man väljer att ta sig an problem i början av 
företagandet följer ofta med långt fram i pro-
cessen.

sarasvathys teorier utgår ifrån hur erfar-
na entreprenörer går tillväga när de startar ett 
nytt företag. Solvoll har i stället fokuserat på 
grundare som aldrig tidigare har startat före-
tag. En central del av effectuation är att man 
använder sig av de resurser som står till buds, 
till exempel att man engagerar folk i sitt nät-
verk till olika saker. Här har de erfarna grun-
darna en stor fördel gentemot nybörjarna.

– Experterna har redan ett upparbetat nät-

när sölvi solvoll var klar med sin grund-
utbildning i ekonomi, arbetade hon som kon-
sult i egen regi. Många av hennes uppdrag 
handlade om att hjälpa nystartade företag att 
utvecklas.

– Jag märkte rätt snabbt att många av de teo-
rier som jag hade lärt mig på universitetet inte 
var relevanta i näringslivet. Efter ett tag lärde 
jag mig vad som fungerar i verkligheten. När 
jag senare fick möjligheten att doktorera ville 
jag använda mina praktiska erfarenheter, säger 
Sölvi Solvoll.

Hon fastnade tidigt för Saras Sarasvathys 
teorier kring effectuation, som hon tycker 
speglar hur en företagsstart ofta går till. Effec-
tuation handlar kortfattat om att det är svårt 
att planera och förutsäga allt som kommer 
att hända under en startup-process. I stället, 
menar Sarasvathy, fattar entreprenörer beslut 
och löser problem dynamiskt. De använder de 
resurser som de har tillgång till och låter målen 
utvecklas allt eftersom.

Den traditionella, mer planerande synen på 
en startup-process, där man försöker förutsäga 

Logik eller dynamik 
vid företagsstart?

verk, och vet hur man får med sig folk på tåget.
De flesta entreprenörer är inte antingen 

planerande eller dynamiska. Det vanliga är att 
man använder både effectuation och causa-
tion i olika delar av processen, visar Solvolls 
forskning. Grundarnas personlighet påverkar; 
är man mer lagd åt det planerande eller åt det 
dynamiska hållet? Omgivningen påverkar ock-
så, bland annat vilken bransch man är i. Vissa 
branscher är mer beroende av planer än andra.

– Normer har en stor inverkan på mängden 
planering, speciellt när det gäller oerfarna 
grundare. De kikar mer på hur andra gör, och 
vad finansiärer kräver. Experter har mer erfa-
renhet och är självständigare. De kan värdera 
omgivningen på ett annat sätt än nybörjarna.

Även de som stödjer företagare har stor 
inverkan på hur entreprenörer agerar. Därför 
är det viktigt att de råd som ges är kunskaps- 
och forskningsbaserade. Många råd handlar 
om planering.

– Man bör skriva en affärsplan och ha en 
utarbetad plan för sitt företags utveckling, 
heter det. Jag tycker att det ges för lite dynamis-

text jonas gustafsson  bild per jarl elle

Gå på känsla eller sätta sig ner med exceltabellen och smida 
noggranna planer? Det är svårt att ge ett entydigt svar på vad som 
fungerar bäst för en nybliven startup. Faktorer som personlighet, 
bransch och omgivning spelar in. Behovet av planering påverkas 

också av var i företagsprocessen man befinner sig.

Kommentera	

arti
klarn

a	på	
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ka råd, även om det har hänt en del på senare 
år i och med att metoder som lean och design 
thinking har blivit populära.

Men Solvoll tycker alltså att det fortfarande 
är för mycket fokus på planering. Paradoxalt 
nog framförallt i branscher där förändringen 
går som snabbast. Hon har studerat turist-
näringen. Där är konkurrensen till stora delar 
global och den tekniska utvecklingen går med 
stormsteg, exempelvis med olika initiativ inom 
delningsekonomin.

hon har följt  fem företag som startade 
2012, alla inom resebranschen. Hon har även 
gjort ett par enkätstudier bland ett större antal 
turistföretag i Norge.

Om Sölvi Solvoll ska ge några råd till nystar-
tade och blivande entreprenörer så är det fram-
förallt: Kom igång! Börja göra saker och se till 
att lära dig så mycket som möjligt på vägen. 
Ta reda på hur normerna i branschen ser ut. 
Jobba med din legitimitet och få andra att tro 
på det du vill göra. Om man ska söka finansie-
ring, inte minst från det offentliga, måste man 
vara medveten om att de har sina regler. Om 
det inte funkar – avsluta snabbt och gör något 
annat i stället.

– Det händer så mycket i samhället nu, och 
det är många faktorer som avgör om man lyck-
as eller inte. Därför tror jag att den dynamiska 
inställningen får större betydelse. Det vikti-
gaste är att komma igång och börja skapa sin 
berättelse som företag. I turistbranschen har 
berättelserna blivit jätteviktiga i och med sajter 
som Tripadvisor. Då gäller det att hålla det man 
lovar, säger Solvoll.

Men det går inte att bara tuffa på hela tiden. 
Ibland måste man stanna upp och reflektera 
över vad man har lärt sig. Solvoll menar att 
det går att träna upp sitt dynamiska – eller 
effektuella – tänkande. Till exempel genom att 
bli bättre på att se vilka resurser som finns i 
omgivningen, och som kan komma till nytta 
i företagandet.

Entreprenörers framgång hänger ofta på att 
de vågar tänka utanför lådan. Samtidigt vill 

Sölvi	Solvoll har lagt fram sin doktors-
avhandling Development of effectual 
and casual behaviors: Exploring new 
venture creation in the tourism industry 
vid Nord University, Norge.

exempelvis rådgivare gärna klämma in alla 
företagare i samma låda, genom att tvinga fram 
planer som kanske inte ens är relevanta.

– De som ska hjälpa entreprenörer skulle 
kunna uppmuntra ett mer dynamiskt tän-
kande. I samband med uppföljning av företag 
som har fått stöd kan de, förutom att ställa 
frågor om de finansiella målen, också fråga 
vad entreprenören har lärt sig på vägen. Hur 
många nya kontakter har de fått? Då ökar fokus 
på lärprocessen.

Det mer dynamiska förhållningssättet passar 
bra i början av en företagsresa, när man prö-
var sina erbjudanden och ska skaffa kunder. 
Då måste man vara öppen för feedback och 
redo att ställa om verksamheten. Planerandet 
har sin plats när man är mer etablerad, känner 
sina kunder och sin marknad.

– Båda formerna av tänkande behövs. Det 
viktiga är att se i vilka situationer det kan vara 
bra att planera, och i vilka situationer man bör 
vara mer dynamisk. Här visar forskningen att 
entreprenörer med mer erfarenhet har ett stort 

Innovation inom e-hälsa mer än bara teknik
Digitaliseringen	av	vården	går	i	rasande	fart	
och	påverkar	både	patienternas	vardagsliv	och	
vårdgivarnas	arbetsliv.	E-hälsoinnovationer	är	
hett	inom	politiken,	och	det	finns	stora	förvänt-
ningar	på	utvecklingen.

sofie wass har  lagt fram sin doktors-
avhandling i informatik vid Internationella 
handelshögskolan i Jönköping. I den under-
söker hon hur nya initiativ inom e-hälsa upp-
levs av patienterna, och vad som krävs för att 
lyckas med den typen av innovationer.

Hon har bland annat intervjuat experter på 
e-hälsa och gjort fallstudier med fokus på digi-
talisering av journaler. Genom digitaliseringen 

kan patienter få mer insyn i sin vård. Men det 
finns en skillnad i hur den möjligheten upp-
fattas av patienter respektive vårdpersonal. 
Patienterna känner sig mer involverade i sin 
vård och menar att relationen med vårdgiva-
ren blir bättre.

Även hälso- och sjukvårdspersonal ser för-
delar med journaler på internet. Däremot tyck-
er de inte att patienterna blir mer involverade. 
Samtidigt finns en oro för hur patienterna ska 
hantera informationen.

För att nya initiativ inom e-hälsa ska bli 
lyckade kan de inte ses enbart som teknisk 
utveckling. De är lika mycket organisatoriska 
förändringar och måste behandlas därefter. 

Om en satsning ska bli framgångsrik behövs 
gemensamma mål och samarbeten mellan 
organisationer. Det är viktigt att de olika syste-
men som införs kan utbyta information med 
varandra.

Sofie Wass undersöker också hur affärs-
modeller ser ut inom den offentliga e-hälso-
vården. Här menar hon att det samhälleliga 
värdet av ett nytt vårdinitiativ ska tas med i 
affärsmodellen.

Avhandlingen har titeln The Importance of 
eHealth Innovations – Lessons About Patient 
Accessible Information. [jg]

kontakta sofie.wass@ju.se

försprång. De vet när det behövs en plan och 
när man kan köra mer på magkänsla. Här kan 
man sätta in policyåtgärder för att träna första-
gångsstartarna, säger Sölvi Solvoll.

kontakta solvi.solvoll@nord.no

       råd till nystartare

1. Kom igång!

2. Lär dig så mycket som möjligt.

3. Jobba med din legitimitet.

4. Lär dig de regler och normer som gäller i branschen 
och hos eventuella finansiärer.

5. Om din idé inte funkar – avsluta snabbt.

5
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Metoder utan empiri 
erövrar startupvärlden
Entreprenörskap	är	en	aktionsorienterad	disci-
plin.	Därför	borde	forskningen	kunna	bidra	med	
handfast	kunskap	som	kan	hjälpa	entreprenö-
rer.	Men	i	dag	är	gapet	mellan	teori	och	praktik	
alltför	stort,	anser	Yashar	Mansoori.

– ”lean” har varit trendigt ett tag nu. Det 
kan betyda vad som helst – eller inget alls.

Det säger Yashar Mansoori som har lagt 
fram doktorsavhandlingen Entrepreneurial 
Methods as Vehicles of Entrepreneurial Action 
vid Chalmers. Han har jämfört nio populära 
metoder – däribland lean startup, effectuation 
och bricolage – som många entreprenörer stö-
ter på när de exempelvis deltar i accelerator-
program.

– När jag började som doktorand spred sig 
lean startup som en löpeld. Metoden togs fram 
i Silicon Valley, och marknadsfördes fram-
gångsrikt via böcker och konferenser. Och när 
något blir populärt i Silicon Valley plockas det 
förstås upp över hela världen, säger Mansoori.

problemet är bara att ingen egentligen 
vet om lean startup är den bästa metoden, 
menar han. Det finns nämligen ingen forsk-
ning på det.

– Visst, lean kan vara praktiskt. Men jag är 
inte övertygad om att det är det bästa sättet 
att starta företag. Vi matas hela tiden med 
framgångshistorier som Facebook och Drop-
box, men vi får inte höra om företagen som 
misslyckas. Vi vet inte heller vad effekterna blir 
på lång sikt.

I avhandlingen gör Yashar Mansoori en kri-
tisk granskning av metoder som används flitigt 
i inkubatorer och på entreprenörskapsutbild-
ningar. Han finner att de har vissa gemensam-
ma drag och att de kan komplettera varandra, 
men det är sällan så de används. I stället är det 
en metod som blir ett slags facit.

Mansoori har också intervjuat ett 20-tal 
grundare och vd:ar på acceleratorprogram-
met Born Global på Chalmers, och gjort en 
etnografisk studie på Chalmers Ventures där 17 
team ingick. Han märkte snart att lean startup 
inte är så glasklar som den ibland framställs. 
Entreprenörerna tyckte inte att de fick den 
hjälp de behövde. De fick veta vad de skulle 
göra, och varför de skulle göra det – men inte 
hur de faktiskt skulle gå till väga.

– Dessutom kan metoden leda till att idéer 
överges i förtid. Lean startup går ut på att du 
snabbt ska presentera idén för potentiella kun-
der, och släppa den om du inte får ett positivt 
gensvar. Men kundernas tvekan kan ju bero 
på att du inte har lyckats förklara tillräckligt 

tydligt. Metoden strider mot forskningsbaserad 
kunskap som säger att uthållighet lönar sig.

Yashar Mansoori förespråkar en praktisk och 
framåtblickande forskning som kan tala om för 
nya entreprenörer vad de ska göra – snarare än 
att berätta vad etablerade entreprenörer har 
gjort.

– I takt med att ämnet entreprenörskap blir 
allt mer professionaliserat och institutionalise-
rat, måste det generera kunskap som det går att 
agera på. Entreprenörer behöver verktyg för att 
skapa värde i samhället, säger Mansoori.

– Kirurger följer ett särskilt mönster när 
de opererar, och piloter har sina checklistor. 
Entreprenörer ställs inför helt andra typer av 
problem, men i vissa skeden i processen kan 
de vara hjälpta av handlingsplaner

han konstaterar att forskningsfält som 
redovisning eller finansiering har en tydligare 
koppling till praktiken. Den forskningen saknas 
inom entreprenörskap, bland annat för att den 
inte är meriterande.

– Akademiker skriver för andra akademiker. 
Vi använder ett otillgängligt språk, och publi-
cerar oss i kanaler som inte når entreprenörer.

– De senaste tre åren skrevs ungefär 200 
vetenskapliga artiklar på temat opportunity. 
Det är galet! Om du försöker diskutera möjlig-
hetsbegreppet med entreprenörer kommer de 
att skratta åt dig. De bryr sig inte om det. Vi 
håller på att skapa ett teoretiskt och filosofiskt 
fält, när entreprenörskapsforskningen borde 
vara mer pragmatisk, säger Mansoori.

Chalmersforskaren Martin Lackéus är med-
författare till en av artiklarna i Yashar Mansoo-
ris avhandling. Han håller med sin kollega.

– Generellt är vi forskare rädda för att jobba 

preskriptivt, att gå ut och säga: ”Så ska du göra”. 
Det är därför de entreprenöriella metoderna 
med praktiskt ursprung har slagit igenom så 
starkt. De har blivit en slags religion, säger 
Lackéus.

Han konstaterar lite krasst att metoderna 
är enkla att använda i undervisning och råd-
givning. Studenterna blir nöjda, de får vad de 
förväntar sig. Men frånvaron av empiri är djupt 
problematisk, enligt Lackéus.

– Jag ser också att metoderna inte funkar för 
alla typer av företag. Ta till exempel life science. 
Man måste ha ett rejält skohorn för att klämma 
in det i en metod som förespråkar ”fail fast”. 
Ska man ta fram ett nytt diagnosverktyg för 
vården finns det inte utrymme att faila – då 
dör folk.

– Enligt leantänket ska man kunna ta fram 
en prototyp på en eftermiddag, men det går 
inte inom exempelvis mekanik. Du behöver 
göra det bra redan från grunden.

sammanhanget måste styra vilka metoder 
som eventuellt kan användas, menar han. Ofta 
handlar metoderna om att generera idéer, vara 
kreativ och testa produkten på en marknad. 
Men det kan ta många år att få igång företag, 
och större delen av tiden är vikt åt helt andra 
aktiviteter.

– Kontexten är allt. Det handlar om vilken 
situation företaget befinner sig i, och vad det 
har behov av. Till syvende och sist är det entre-
prenören som måste göra bedömningen – ofta 
från dag till dag, säger Martin Lackéus.

kontakta yashar.mansoori@chalmers.se
martin.lackeus@chalmers.se

text åse karlén

Martin Lackéus

bild: Jan-O
lof Yxell

Yashar Mansoori

bild: D
aniel G
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Intuitiva beslut 
kan leda rätt
För	att	överleva	på	konkurrensutsatta	mark-
nader	måste	företag	kontinuerligt	generera	
nya	idéer.	Men	vilka	förslag	bör	utvecklas,	och	
vilka	bör	förkastas?	Oavsett	om	besluten	fattas	
intuitivt	eller	rationellt	krävs	kunskap.

– intuition är i grunden erfarenhet, säger 
Johan Netz, som har forskat om idéscreening 
i innovationsprocesser.

Han menar att det gäller att vara medveten 
om sin egen bakgrund och agenda, eftersom 
det kan påverka besluten.

– Till exempel kanske du automatiskt väljer 
bort en idé som inte gynnar dig själv, trots att 
den egentligen skulle kunna generera värde för 
din organisation eller kunderna.

Fördelen med att låta intuitionen vara med 
i beslutsprocessen är att det går mycket snab-
bare än om man ska ta hänsyn till alla logiska 
aspekter. Det tar lång tid att gå igenom många 
idéer, speciellt om man vill göra det grundligt.

– När du fattar ett intuitivt beslut är du inte 
ens medveten om hur beslutet har gått till, det 
känns bara rätt. I och med att du tar snabba 
beslut kommer du vidare i processen. Du slip-
per stå stilla och stampa, och kommer kanske 
ut på marknaden innan dina konkurrenter.

Det är svårt att säga exakt när du ska använ-
da vad, menar Netz. Det är ju först i efterhand 
vi kan bedöma hur bra en idé egentligen var. 
Och båda sätten att fatta beslut har sina risker.

– Något kanske känns rätt för dig, men det 
betyder ju inte att resten av marknaden håller 
med. Genom att ta ett rationellt och genom-
tänkt beslut kanske du kommer fram till något 
bra. Å andra sidan kan du gå miste om möjlig-
heten att vara först på marknaden.

Det är viktigt att människor med olika kom-
petenser finns med i en innovationsgrupp. Det 
är aldrig bra att bara jobba med likasinnade, 
då blir det svårt att se helheten, enligt Johan 
Netz.

– Det måste finnas någon som är drivande, 
men även någon som kan ifrågasätta vart före-
taget är på väg. Även om det ibland kan upple-
vas frustrerande att jobba med individer som 

är negativt inställda till förändring är de bra att 
ha med. De hjälper till att hålla idéerna på mat-
tan, så att man inte satsar tid och resurser på 
saker utan att först reflektera kring dem.

oväntat nog spelar det inte så stor roll om 
den som följer sin intuition är expert eller lek-
man.

– Jag har data som visar att det inte är något 
större skillnad på en expert, som har erfaren-
het av att fatta beslut utifrån vissa företagsgyn-
nande kriterier, och en mer oerfaren person. 
Båda har en förmåga att pricka in de idéer som 
är bäst ur ett användarperspektiv, säger Johan 
Netz.

Lekmän kan alltså hjälpa till att identifiera 
de idéer till tjänster och produkter som en 

användare troligen kommer tycka är mest 
intressanta, enligt Netz forskning. Däremot kan 
de kanske inte avgöra om en idé ligger i linje 
med företagets grundstrategi, eller om den kan 
generera intäkter.

Under hela idéutvecklingsfasen är det viktigt 
att organisationen vet vilken typ av idéer den 
vill ta fram. Eftersom så många olika faktorer 
spelar in måste varje företag göra sin egen  
önskelista.

– Det gäller att definiera vad man vill uppnå. 
Vilka områden är viktiga för oss? Eftersträvar vi 
små, inkrementella förbättringar av produkter 
som redan finns? Eller vill vi skapa stora, nya 
projekt som kan förändra marknaden i grun-
den?

sedan gäller det förstås att utvärdera sin 
idé: före, under och efter utvecklingsproces-
sen. Det minskar risken för att man satsar 
stora resurser på idéer som inte leder någon 
vart. Ju tidigare en initial utvärdering kan ske, 
desto bättre.

– Alla idéer är inte bra idéer. Det finns inget 
företag som har tillräckligt med resurser för att 
utveckla alla sina idéer. 

Utvärderingarna bör återkomma flera gång-
er i processen. De underlättas av att det finns 
bestämda riktlinjer för vilka idéer företaget 
behöver få fram. I sin forskning har Johan Netz 
identifierat fem kriterier som experter i olika 
bolag återkommer till när de bedömer idéer: 
originalitet, användarbarhet, producerbarhet, 
strategisk passform och lönsamhet.

Netz påpekar att framförallt lönsamhets-
kriteriet kan påverka idégenereringen på ett 
negativt sätt. Dels är det svårt att säga något 
om eventuell framtida lönsamhet redan i 
utvecklingsprocessen. Dels har det visat sig att 
kvaliteten på idéerna riskerar att försämras om 
man låter medarbetare generera idéer utifrån 
ett kostnadsbesparingsfokus.

– Kontentan i min forskning är: Tänk efter 
före, säger Johan Netz.

kontakta johan.netz@kau.se

text hanna andersson  bild maria obed

Johan	Netz,	Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads univer-
sitet, har skrivit avhandlingen First things first – think before you 
decide. The how, what and who of idea screening.



12  |  e n t r é  4  •  2017  www.esbri.se

01
02

03

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015 2016

50%

90%

80%

60%

60%
35%

40%
45%

50% 50%

30
40

50
35

30
55

 

text anna-karin florén

01

02

03

01

02

0304

05

06

70%

bilder: Freepik

text anna-karin florén

Affärs-
modellen

 – en innovativ kraft 
i en föränderlig värld 
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en statisk syn på affärsmodeller. Enligt en mer stra-
tegisk syn definierar och organiserar den ett företags 
olika aktiviteter.

Hur väcktes ditt intresse för området?
marko: Jag hade jobbat på Nokia Networks i 15 år 

när jag påbörjade min mba vid University of Oulu. 
På Nokia arbetade jag med affärsstrategier, ope-
rationella modeller, styrning och affärsprocesser. 
Affärsmodeller har en tydlig länk till mina tidigare 
erfarenheter, men erbjöd en helhetsbild av företags 
affärsarkitektur.

sara: Affärsmodeller betraktas allt oftare som en källa 
till innovation som kan skapa konkurrensförde-
lar, det gjorde mig intresserad. Konkurrenstrycket 
gör att innovativa affärsmodeller ligger högt upp 
på företagsledares agendor. Men, det har visat sig 
vara väldigt svårt att både ersätta etablerade affärs-
modeller och att ta fram parallella affärsmodeller. 
Det misslyckas ofta. Jag ville förstå hur arbetet med 
affärsmodeller kan organiseras och genomföras så 
att man kommer förbi komplexiteten.

Vad är det nya i affärsmodellering, jämfört  
med traditionellt arbete med affärsplaner? 

sara: Affärsmodeller är egentligen inget nytt. Företag 
har alltid drivit sin verksamhet baserat på en affärs-
modell. Det nya är att konstruktionen kan användas 
som ett verktyg för att förändra en hel bransch, 
genom differentiering och konkurrensfördelar.

marko: Det nya, som jag ser det, är att affärsmodel-
lerna har bytt fokus. Tidigare har man utgått från 
tillgängliga resurser, nu dominerar en mer aktivitets-
baserad syn på hur resurser används. 

På vilket sätt kan affärsmodellering  
bidra till företagsutveckling?

marko: Affärsmodellen är en länk mellan strategi, 
organisation och system som gör det möjligt att 
beskriva och reflektera kring strategiska val och 
metoder för att implementera företagsförändring. 
Kunskap om affärsmodellering kan bidra till att 
organisationer blir medvetna om vilka aktiviteter 
de behöver genomföra för att uppnå framgångsrik 
företagsförändring.

sara: Innovativa affärsmodeller kan börja med en 
entreprenöriell idé, som en föreställning om hur ett 
känt erbjudande kan tillföra värde till kunder på ett 
nytt sätt. Tänk på Uber, Spotify och Airbnb som har 
förnyat sina branscher med innovativa affärsmodel-
ler. Under åren har vi också sett etablerade företag 
utveckla nya affärsmodeller parallellt med existe-
rande affärsmodeller, ibland har den nya modellen 

ntré fördjupar sig i affärsmodellering med 
hjälp av experterna Sara Fallahi och Marko 
Juntunen som har skrivit varsin doktors-

avhandling i ämnet. Sara Fallahi har studerat hur det 
går till att utarbeta en affärsmodell i olika branscher. 
I sin forskning visar hon att utvecklingen av affärs-
modeller sker både som något planerat och som en 
spontan handling, för att lösa problem när de dyker 
upp. Hon menar att affärsmodellering är nödvändigt 
för företag som vill klara konkurrensen under för-
ändringstrycket från digitalisering, globalisering och 
framväxten av annan ny teknologi. Marko Juntunen 
har i sin avhandling tagit fram ett koncept för hur 
entreprenörer och företagsägare kan använda sig av 
affärsmodellering för att öka sin konkurrenskraft. Han 
har utgått ifrån empiriska studier av internetbaserade 
företag och startups, samt litteraturstudier av affärs-
modeller och deras dynamiska kapacitet.

Berätta om era avhandlingar!
sara: Min avhandling diskuterar hur processen att 

utarbeta affärsmodeller går till i företag, i olika typer 
av branscher och organisationer. Mer specifikt stäl-
ler jag två forskningsfrågor: Varför och när utvecklar 
företag sina affärsmodeller? Och hur ser processen 
ut? Avhandlingen bygger på fyra artiklar som analy-
serar affärsmodeller i både nya och etablerade före-
tag. De flesta är internationella, med huvudkontor 
i Sverige. De är aktiva i branscher som tillverkning, 
bygg, förlag och heminredning.

marko: Syftet med min studie är att utforska den 
dynamiska kapaciteten i förändringar av affärs-
modeller. Förändring förväntas leda till att tempot 
kan ökas när företaget utvecklas. Det kan ge konkur-
rensfördelar på lång sikt. Jag belyser processen med 
att ta fram en ny affärsmodell och de faktorer som 
påverkar den.

Vad betyder egentligen begreppet affärsmodell?
sara: Det finns många olika definitioner av begrep-

pet. Jag använder det i betydelsen ”företagets under-
liggande logik för hur det skapar och fångar värde”. 
Det är en av de mest använda definitionerna.  
I litteraturen finns några återkommande beskriv-
ningar av vad begreppet affärsmodell omfattar, det 
handlar bland annat om företagets värde, värde-
kedjans arkitektur och vinstmodellen. Innovationen 
ligger i att företag förbättrar sina existerande, eller 
tar fram helt nya, affärsmodeller.

marko: De flesta som skriver om affärsmodeller 
behandlar dem som en mall för hur företag bedriver 
verksamhet, hur det tillför värde till ägarna och för 
samman produkten med sin marknad. Det innebär 

Sara	Fallahis doktorsavhandling 
A process View of Business Model 
Innovation, framlagd vid Chalmers, 
är en empirisk undersökning av hur 
affärsmodeller skapas. Hon har följt 
företag inom bland annat tillverk-
ningsindustrin, byggbranschen och 
förlagsbranschen.

bild: Jesper A
ronsson

Marko	Juntunen har i sin doktors-
avhandling tagit fram ett koncept för 
hur entreprenörer och företagsägare 
kan använda sig av affärsmodel-
lering för att förbättra sin konkur-
renskraft. Avhandlingen har titeln 
Business Model Change As a Dyna-
mic Capability och har lagts fram vid 
University of Oulu i Finland.
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Begreppet affärsmodellering förekommer allt oftare i forskningen 
om entreprenörskap. Affärsmodellen utmanar den traditionella 
affärsplanen genom att vara dynamisk och flexibel. Den kan ständigt 
omarbetas, utvecklas och anpassas. Kan affärsmodellering vara en 
del av lösningen när företag måste ställa om till en digital tillvaro, 
i konkurrens med snabbrörliga internetbaserade startups?
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ersatt den gamla. Apple, IBM, Hilti och Dell är några 
exempel.

Varför bör ett företag affärsmodellera?
sara: Mina studier visar att affärsmodeller oftast 

kommer till som ett resultat av att företag upplever 
ett externt hot, som ökad konkurrens, digitalisering 
eller andra förändringar i omvärlden. Det blir en 
fråga om överlevnad. Några företag i avhandlingen 
ser att innovativa affärsmodeller kan ge ökad tillväxt 
och högre vinster. Men det finns både externa och 
interna faktorer som får företag att börja arbeta med 
affärsmodellering. Det kan handla om ny lagstift-
ning, globala recessioner, ökade kostnader, en vilja 
att lösa problem åt kunderna, eller teknisk utveck-
ling.

marko: Effektivt arbete med affärsmodellsdesign 
handlar om att utvärdera både interna och externa 
förändringsfaktorer. Interna faktorer kan vara stra-
tegisk rörlighet, medan de externa kan vara skal-
barhet, teknologisk förändring och relationen till 
innovationsnätverk. Förändringar i omgivningen, 
som teknologisk förändring eller konkurrens, kan 
snabbt göra en affärsmodell obsolet. Därför förvän-
tas företag att reagera snabbt på både utmaningar 
och möjligheter i miljön. Även små förändringar i en 
affärsmodell kan ha betydelse för att skapa konkur-
rensfördelar.

Finns det företag eller branscher som är särskilt 
betjänta av affärsmodellering?

marko: I dag är miljön där de digitala tjänsterna 
utvecklas snabbare än någonsin. Men digitalise-
ringen influerar även traditionella branscher som 
bygg och välfärd. Därför kommer efterfrågan på 
affärsmodellsinnovation att växa i en nära framtid. 
Å andra sidan är affärsmodellering lika viktigt för 
startups och företag som vill utveckla sin nya affär.

sara: Digitaliseringen fortsätter att förändra ekono-
min och påverkar många branscher, som media, 
telekom, vård, affärstjänster, försäkring och mode. 
Företagsledare i sådana bolag behöver utveckla 
digitala strategier, förändra affärsmodeller, organisa-
tionsstruktur och rutiner för att maximera potentia-
len i nya digitala teknologier.

När ska företag affärsmodellera? Är det mer angelä-
get i vissa företagsfaser, till exempel för startups eller 
mogna företag?

sara: Att utvärdera, förbättra och anpassa affärs-
modeller är avgörande för alla företag. Startups vill 
ha en fördelaktig affärsmodell som kan konkurrera 
med befintliga företag. Etablerade företag vill svara 
upp mot nya, disruptiva affärsmodeller i den egna 
branschen.

marko: Affärsmodellsinnovation är bra för både 
startups och mogna organisationer. Mitt koncept 
erbjuder en mall för att snabbt beskriva ett företags 
verksamhet, på en enda sida. Strategiskt arbete med 
affärsmodeller erbjuder insikter i vilka aktiviteter 
som kommer att behövas i det framtida företagan-
det. Det bidrar till att formulera nya målsättningar 
och implementering av nya affärsområden.

Kan man affärsmodellera för mycket?  
Finns det några risker?

sara: Ja, särskilt etablerade företag möter organisato-
riska och kognitiva hinder mot att arbeta innovativt 
med affärsmodeller. Att arbeta med en affärsmodell 
innebär att företaget måste sätta av resurser, vilket 
kan påverka den befintliga verksamheten. Inled-
ningsvis kan det också finnas osäkerhet kring den 
nya affärsmodellens effektivitet, chefer kan ha svårt 
att föreställa sig hur ett arbete enligt en ny affärs-
modell ska fungera.

marko: Att testa nya affärsmodeller är svårt, eftersom 
företagets resurser samtidigt ska användas i den 
befintliga verksamheten. Särskilt kan genomgripan-
de förändringar vara riskabla, då även små föränd-
ringar av verksamheten innebär kompromisser. För 
att undvika en alltför komplicerad affärsmodellering 
kan företaget behöva arbeta med flera parallella 
affärsmodeller.

Vem bör ägna sig åt affärsmodellering?
marko: Affärsmodeller har betydelse för entreprenö-

rer som vill etablera nya företag, eller förändra en 
befintlig affär. En annan grupp är ledningen för stora 
multinationella företag, som fattar beslut om nya 
affärsområden eller förändringar av arbetssätt. För 
företagsutvecklare erbjuder affärsmodellen insikter 
om hur man kan underlätta arbetet med att förbättra 
ett företags prestation och ta sig an nya utmaningar 
och möjligheter.

sara: Oftast diskuteras affärsmodellering i företagens 
toppskikt. I en traditionell organisationsstruktur 
bedrivs innovation av ledningen. Men min forsk-
ning visar att idéerna till nya affärsmodeller också 
kan komma från mellanchefer. De befinner sig när-
mare marknaden och kan uppfatta förändringar av 
kundernas behov tidigare. I vissa fall kan nya affärs-
modeller vara resultatet av att en grupp anställda har 
samarbetat för att lösa vardagsuppgifter.

kontakta
sara.fallahi@ri.se
marko.juntunen@oulu.fi

Tänk på Uber, 
Spotify och 
Airbnb som 
har förnyat 
sina branscher

Även små 
förändringar 
i en affärs-
modell kan 
ha betydelse
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Landsbygdens företagare 
möter utmaningar
Från	”bidragsberoende”	och	”skräpyta”	till	
”semesterparadis”	och	”kreativ	idyll”.	Bilderna	
av	landsbygden	varierar,	och	bygger	i	vissa	fall	
på	myter.	Malin	Malmström	och	Håkan	Ylinen-
pää	vill	bidra	till	en	mer	rättvisande	bild	av	vill-
koren	för	landsbygdens	företagare.

vi behöver mer forskningsbaserad kunskap 
om företagande i glesa områden, slog Parla-
mentariska landsbygdskommittén fast i sitt 
slutbetänkande (sou  2017:1). Beskedet togs 
emot med glädje på Luleå tekniska universitet.

– Inom den regionalt orienterade entrepre-
nörskapsforskningen har mycket handlat om 
kluster, storstadsområden, täta miljöer och 
den kreativa klassen. Forskningen om entre-
prenörskap på landsbygden har varit eftersatt, 
även om vi och andra lärosäten har gjort stu-
dier. Vi kommer att fortsätta intressera oss för 
”det glömda Sverige”, säger professor Håkan 
Ylinenpää, Luleå tekniska universitet.

– En del av forskningen handlar om att kon-
trastera landsbygden mot urbana miljöer. Vi 
har också tittat på landsbygden utifrån att oli-
ka platser drivs av olika logiker som påverkar 
entreprenörskapet. Det är stor skillnad om en 
gruvindustri är motorn i samhället, eller om 
det småskaliga företagandet dominerar, säger 
professor Malin Malmström, Luleå tekniska 
universitet.

Hennes forskning handlar bland annat om 
företagens tillgång till kapital. De senaste 20 
åren har 40 procent av landets bankkontor 
stängts ner, främst på mindre orter och på 
landsbygden.

När det privata kapitalet brister bör den 
offentliga finansieringen täcka upp. Men när 
Malmström och hennes forskarkollegor gran-
skade hur en statlig finansiär fördelade medel 
mellan män och kvinnor, var resultaten ned-
slående. 

Männen fick en större del av finansieringen, 
och språkbruket visade tydligt att företagande 

män skattades högre än företagande kvinnor.
Hon menar att det finns en rad föreställ-

ningar som kan vara värda att syna, både kring 
företagande i allmänhet och företagande på 
landsbygden i synnerhet.

– Landsbygden är mer än bara gröna när-
ingar. Forskningen bör ha både ett entre-
prenörskapsperspektiv och ett jämställdhets-
perspektiv. Den kunskapen behövs för att 
beslutsfattare ska kunna utforma policyer och 
riktade satsningar som fungerar, säger Malm-
ström.

– Forskningens uppgift är inte att bara 
teckna rosenröda bilder, utan också att peka 
på utmaningar. En utmaning är att få unga 
kvinnor att vilja stanna kvar i Norrlands 
inland. Men det finns också positiva tecken, 
till exempel den växande besöksnäringen och 
etableringen av olika typer av datacenter, säger 
Ylinenpää.

han är medförfattare till ett kapitel i Det 
innovativa Sverige 2 – Innovation och attrak-
tion i stad och på landsbygd (Esbri och Vinno-
va, 2015). Det handlar om hur regioners inno-
vationskraft kan mätas på andra sätt än genom 
antalet patent. I den mätningen klev Jämtland 
och Gotland fram som två vinnare.

– Landsbygden har i decennier behandlats 
som rekreationsområde: Hårt arbetande stor-
stadsbor flyr till Åre eller Visby. Det finns också 
en bild av att landsbygden lever på bidrag. Men 
då missar man livaktiga företag som Trangia 
och Lundhags i Jämtland.

– En gång gjorde vi en studie på uppdrag av 
landshövdingen i Norrbotten som undrade: ”Är 
vår region verkligen tärande?” Det framställdes 
ofta så, men studien visade att Norrbotten läm-
nade ett betydande nettobidrag till den natio-
nella ekonomin, konstaterar Ylinenpää.

Håkan Ylinenpää och Malin Malmström är 
två av tio professorer inom ämnet entreprenör-
skap och innovation på Luleå tekniska univer-

sitet. De flesta har sin bakgrund i forskning om 
mindre företags villkor.

– Vi skryter ibland om att vi är ”Näringslivets 
universitet” och har faktiskt den största ande-
len företagsfinansierad forskning i Sverige. Vi 
samarbetar ofta och gärna med näringslivet 
och offentlig sektor, säger Ylinenpää som är 
inbjuden att tala på en oecd-konferens om 
landsbygdsutveckling i Edinburgh i april.

Vid sidan av finansiering och jämställdhet 
ser Malmström och Ylinenpää digitalisering, 
kompetensförsörjning och integration som 
viktiga och aktuella spår för forskningen att 
fördjupa sig i.

– Digitaliseringen ökar effektiviteten och 
sammankopplingen med andra företag. Det 
kan vara ett sätt att nå tillväxt, säger Malm-
ström.

Den gamla myten om att småföretag är loka-
la stämmer allt mindre.

– Många moderna småföretag verkar inter-
nationellt, det är inte längre bara storföretag 
som importerar komponenter eller lägger 
utvecklingsjobb i Indien och Kina, säger Yli-
nenpää.

men kompetensförsörjningen är ett stort 
problem. Till exempel har man i Malmfälten 
svårt att rekrytera kvalificerad personal till den 
högteknologiska gruvan, berättar Malmström.

– Det handlar om att ta vara på individers 
drivkrafter, och det finns mycket kvar att göra. 
Vi behöver mer kunskap om villkoren för män 
och kvinnor, svenskfödda som utlandsfödda, i 
urbana och rurala miljöer. Skolan är en viktig 
plattform. Vi måste jobba med ungas inställ-
ning till både vidareutbildning och entrepre-
nörskap i glesbygd, säger Malmström.

kontakta
malin.malmstrom@ltu.se
hakan.ylinenpaa@ltu.se

text åse karlén  
bild luleå tekniska universitet

Håkan YlinenpääMalin Malmström
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en dag till en annan sa upp hälften av de 3 000 
anställda. Samtidigt ökade anställningarna 
i det privata näringslivet i området. När Jack 
bestämde sig för att återvända till universi-
tetet, ville hon forska om en miljö som ”låg 
henne varmt om hjärtat”. Hon återvände till 
sin uppväxtmiljö.

– Jag hade en examen i företagsekonomi, 
och ville studera hur entreprenörskap påver-
kar, och påverkas av, den sociala kontexten i 
lantliga miljöer. Socialt kapital är viktigt för 
entreprenörskap. På mindre orter har man 
starka sociala band som är betydelsefulla för 
dina möjligheter att starta och utveckla före-
tag. Dessutom är det tydligare vad som påver-

socialt företagande, sociala nätverk…, säger 
hon med glimten i ögat.

Intresset för hur relationer mellan individer 
bidrar till entreprenörskap och företagaranda, 
har varit med professorn sedan barnsben. Hon 
växte upp på landsbygden längs Skottlands 
kust.

– Där såg jag vilken betydelse företagandet 
hade för människors möjlighet till arbete. Det 
privata näringslivet ger tillbaka till samhället 
genom skatter och anställningar, och tillför 
också ny kunskap, säger hon.

Innan Sarah Jack doktorerade hade hon 
arbetat i både offentlig och privat sektor. Bland 
annat för Atomic Energy Authority, som från 

Socialt	kapital,	social	kontext	och	sociala	nät-
verk.	Sarah	Jack	har	alltid	intresserat	sig	för	
hur	relationer	mellan	människor	bidrar	till	
entreprenörskap.	Och	frågan	om	kontexten	blir	
allt	mer	angelägen.	Att	förstå	det	lokala	är	en	
förutsättning	för	entreprenörer	som	vill	verka	
globalt,	menar	hon.	

arbetsrummet i Handelshögskolans annex 
på Saltmätargatan i Stockholm ser kalt ut. 
Rummet är fullt möblerat med soffa, skriv-
bord och bokhyllor, men högarna med till 
synes osorterade böcker och papper som ofta 
fyller arbetsrum på universitet lyser med sin 
frånvaro.

– Nej, det är inte bara för att jag är nyinflyt-
tad. Normalt kanske jag har lite mer arbets-
material, men jag reser lätt, som det brukar 
heta, säger Sarah Jack.

Det är inte första gången som Handelshög-
skolans nyinstallerade professor har fått kom-
mentarer om att hennes arbetsrum upplevs 
som ovanligt tomt.

Sarah Jack tillträdde sin tjänst i september 
2017. Hon är den första att inneha Jacob och 
Marcus Wallenbergs professur i hållbar och 
innovativ företagsutveckling vid Handelshög-
skolan i Stockholm. Professuren är inriktad på 
forskning om långsiktig utveckling av företag, 
företagsstyrning, ledarskap och hur företag 
kan skapa hållbar tillväxt genom innovation 
och hållbara investeringar. Sarah Jack kommer 
att undervisa en del, för att föra ut ny kunskap 
till studenterna. Men det mesta av hennes tid 
här ska ägnas åt forskning.

när vi möts för intervjun har hon just före-
läst för en grupp masterstudenter. Sarah Jack 
tycker att studenterna på Handelshögskolan är 
”lovely” – väldigt intresserade och engagerade.

– Det är roligt att gruppen är internationell 
och har med sig erfarenheter från olika delar 
av världen, säger hon.

Det passar Jack, vars forskning kretsar kring 
social kontext i ordets vidaste mening.

– Jag forskar om allt som börjar med ordet 
social; socialt kapital, sociala innovationer, 

porträttet

professor sarah jack har flyttat från lancaster till stockholm: 

»Socialt kapital är viktigt 
för entreprenörskap«
text & bild anna-karin florén

Sarah Jack
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mer om sarah

Bakgrund Uppvuxen i Skottland. Disputerade vid 
University of Aberdeen år 2002 med avhandlingen The 
Role and Nature of Networking in the Entrepreneurial 
Process. Har varit anställd som lektor vid University of 
Aberdeen och Lancaster University, där hon har varit 
professor i entreprenörskap och forskningsdirektör vid 
avdelningen för Entrepreneurship, Strategy and Inno-
vation. Utöver huvudområdet socialt kapital och social 
kontext intresserar hon sig även för hållbarhet, innova-
tion, familjeföretagande och akademins betydelse för 
entreprenörskap. 

Aktuell Den första att tillträda Jacob och Marcus 
Wallenbergs professur i hållbar och innovativ före-
tagsutveckling vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Professuren har möjliggjorts genom en donation från 
två Wallenbergstiftelser samt företagen EQT, FAM, 
Investor, SEB, Atlas Copco, Stora Enso, Aleris, Morgan 
Stanley och Mölnlycke Healthcare. Föreläser på Estrad 
19 april 2018.

mer av sarah

Entrepreneurial learning from observing role models. 
Entrepreneurship and Regional Development, nr 9–10, 
vol 29, 2017 (tillsammans med Ricardo Zozimo och 
Eleanor Hamilton).

Building regions: a resource-based view of a policy-led 
knowledge exchange network. Regional Studies, nr 7, 
vol 51, 2017 (tillsammans med Joanne Larty och Nigel 
Lockett).

Entrepreneurial process and social networks: a dynamic 
perspective. Edward Elgar, 2016 (redaktör tillsammans 
med Alain Fayolle, Wadid Lamine och Didier Chabaud).

Networking and entrepreneurial family firms. Kapitel 
(tillsammans med Sarah Drakopoulou-Dodd och Alis-
tair Anderson) i Family entrepreneurship. Routledge, 
2015.

Social embeddedness in entrepreneurship research: 
the importance of context and community. Kapitel 
(tillsammans med Edward McKeever och Alistair 
Anderson) i Handbook of research on small business 
and entrepreneurship. Edward Elgar, 2014.

kar företagande i en avgränsad miljö, som en 
mindre ort.

Hur företag har bäddat in sig i ett lokalt sam-
hälle, och hur de kan ge och ta från den sociala 
kontexten, är avgörande för hållbart företagan-
de, menar Sarah Jack.

– Vi behöver förstå och återge de här berät-
telserna för att höja studenternas medveten-
het. Som studenterna här på Handels, de 
kommer att bli företagsledare för företag som 
är verksamma i hela världen. De måste förstå 
att det fungerar på olika sätt i olika delar av 
världen. 

sarah jacks doktorsavhandling The Role 
and Nature of Networking in the Entrepreneuri-
al Process publicerades 2002. Den ledde vidare 
till en gedigen forskarkarriär med tjänster på 
University of Aberdeen, samt en professur i 
entreprenörskap och en tjänst som forsknings-
direktör på Department of Entrepreneurship, 
Strategy and Innovation vid Lancaster Uni-
versity. Hon har också uppdrag som redaktör 
och sitter med i redaktionsråden för ett antal 
vetenskapliga tidskrifter som Entrepreneurship 
and Regional Development, Entrepreneurship: 
Theory and Practice och Journal of Business 
Venturing.

– Jag hade inte tänkt att jag skulle bli akade-
miker, jag såg mig själv som lärare. Det var vad 
jag läste till under min grundutbildning. Men 
nu är jag tacksam över att jag får jobba med det 
jag gör, säger hon.

När Sarah Jack blev tillfrågad om tjänsten 
som professor på Handelshögskolan i Stock-
holm utgjorde svenska och skandinaviska 
entreprenörskapsforskare en särskild drag-
ningskraft. Carin Holmquist, Bengt Johannis-
son och Hans Landström finns citerade i hen-
nes avhandling.

– Den skandinaviska forskargruppen är väl-
känd internationellt. Jag har följt deras forsk-
ning under många år.

Från Handelshögskolans sida finns det en 
vilja att jobba med social innovation och entre-
prenörskap, enligt Jack.

– Jag tror att det finns utrymme för att stär-
ka entreprenörskaps- och innovationsgrup-
pen här. Och jag hoppas att jag kan föra in  
erfarenheter från mitt internationella nätverk 
också, säger hon som svar på frågan om vad 
hon vill åstadkomma i sin nya roll.

Efter ganska precis ett halvår i Sverige tycker 
Sarah Jack att det är svårt att jämföra de akade-
miska miljöerna i Storbritannien och Sverige.

– Systemen är väldigt olika. En uppenbar 
skillnad är att forskningsresultat mäts och 
utvärderas i högre grad i Storbritannien. Där 
måste man vara beredd på att kunna visa vilka 
effekter ens forskning har fått i samhället.

Kriterier som Jacks forskning har utvärderats 
mot är till exempel om det går att påvisa att 
medborgare på en ort har förändrat ett visst 
beteende – som ett resultat av de nya insikter 
forskningen har levererat. Det betyder alltså att 
det finns en förväntan om att forskningsresul-
tat både sprids i samhället och leder till mätba-
ra beteendeförändringar inom överskådlig tid.

– För mig har det prestationsbaserade sys-
temet aldrig varit ett problem. Jag är uppväxt 
med det. Systemet är tydligt, man vet vilka mål 
man ska uppnå och då är det bara att arbeta 
i den riktningen. Men jag ser att en del unga 
personer får kämpa med det, även i Storbritan-
nien, fast de också är uppvuxna med systemet.

– Jag gillar att det finns kanaler som Esbri 
här, där man kan sprida sin forskning till en 
bredare grupp än den jag når på universitetet, 
säger hon.

på senare år har Sarah Jack börjat titta på 
historisk forskning om hur företag växer fram 
över tid.

– Det är intressant, jag gillar det faktum att 
vad vi gör i dag är beroende av vad som har 
gjorts tidigare. Det formar vår framtid. Just nu 
tittar jag på det spanska transportföretaget 
Seur, för att se hur det har byggts över tid, med 
network bricolage som teoretisk ansats.

Seur etablerades i ett politiskt och ekono-
miskt instabilt klimat, men kunde växa genom 
sina relationer. Företaget använde de tillgångar 
som stod till buds. Den som hade en bil, körde 
helt enkelt paketet dit det skulle.

– För framtiden tycker jag att de globala 
utmaningarna är spännande. Kontexten blir 
allt viktigare, man kan inte ta något som har 
utvecklats i västvärlden och tro att det ska 
fungera i Afrika. Det bör leda till stora organi-
satoriska förändringar och påverkan på affärs-
modeller.

kontakta sarah.jack@hhs.se	

De globala utmaningarna är spännande
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Spänningar mellan finkultur och folkligt, konstnärliga ambitioner och ekonomisk 
realitet, präglar i stort sett allt entreprenörskap inom kulturens område. Så även i 
aktiebolaget Smålandsoperan som grundades 2013. Forskaren Daniel Ericsson har 
följt företagets tillblivelse på nära håll. Boken Tongivande entreprenörskap. Opera 
på småländska (Studentlitteratur, 2018) är en berättelse om förälskelse i en idé, 
crowdfunding, rollfördelning, avhopp, pliktkänsla, starka viljor och konstnärlig iden-
titet. Ericsson skriver: ”Smålandsoperan […] var som snedstrecket i ’varken/eller’, 
ett slags intermediär mellan två oförenliga världar: ett ’både och’, helt enkelt.” [åk]

Är Kina en innovationsnation? Frågan ställs av Annika Steiber 
och hon besvarar den med ett definitivt ja. ”Kinas innovations-
takt är redan nu snabb, närmast exponentiell”, skriver hon. 
Steiber har tidigare studerat Google bakom kulisserna, och där-
efter Silicon Valley-baserade företagen Tesla, Apigee, Facebook, 
Linkedin och Twitter. Hon fann stora likheter mellan deras mana-
gementmodeller som möjliggör anpassning, snabbrörlighet och 
innovation. I den nya boken Management in the Digital Age: Will 
China Surpass Silicon Valley? (Springer, 2018) vänder hon blicken 
mot Kina, och företagen Haier, Alibaba, Tencent, Baidu och 
Xiaomi. De kinesiska företagens managementmodeller har vissa 
likheter med Silicon Valley-modellen. Framför allt skiljer de sig 
avsevärt från traditionellt management som, enligt författaren, 
är chanslöst i den digitala tidsåldern. [åk]

Organisation
på operascenen

av svenska lärosätens externa finansiering 
kommer från privata donationer

Källa: Entreprenörskapsforum

Kinesiska 
företag tar 
upp fajten
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Samverkan	driver	export	av	miljöteknik
Miljöproblemen är till stor del globala, och kräver därför globala lösningar. Export 
av miljöteknik kan vara en del av lösningen. I doktorsavhandlingen Stimulating the 
diffusion of environmental technologies through export undersöker Wisdom Kanda 
hur exporten kan stimuleras med statligt stöd. Han har studerat både små och stora 
företag, i såväl kommunal som privat regi. Resultaten visar att statliga initiativ för 
att främja export oftast är generella och inte tar hänsyn till branschers specifika 
utmaningar. Miljöteknikbranschen är hårt reglerad och det behövs mycket kunskap 
om varje ny marknad som ska erövras. En viktig lärdom är att exporten är beroende 
av samarbete och nätverkande, både nationellt och internationellt. Extra bra blir 
det om offentliga och privata företag samverkar. En annan policyrekommendation 
är att exportstöden behöver bli mer specifika för just miljöteknik. Avhandlingen har 
lagts fram vid avdelningen för industriell miljöteknik, Linköpings universitet. [jg]

kontakta wisdom.kanda@liu.se

2017 firade det ambulerande Uddevalla Symposium 
sin tjugonde upplaga. Värdstad var Trollhättan, och 28 
av de artiklar som presenterades finns nu samlade i 
Uddevalla Symposium 2017. Innovation, Entrepreneur-
ship and Industrial Dynamics in Internalized Regional 
Economies. Rapporten har getts ut av Högskolan Väst 
(2017:1) och redaktör är Iréne Bernhard. Artiklarna 
handlar bland annat om Reykjavik som en smart stad, 
öppen innovation i Tokyo, Lysekils turism under lågsä-
song, samt kreativ förstörelse i Oulu. Nästa symposi-
um har temat ”Diversity, Innovation, Entrepreneurship 
– Regional, Urban, National and International Perspec-
tives” och genomförs i Luleå 14–16 juni. [åk]

Läs mer på www.symposium.hv.se

Mångtydig design höjer kvaliteten
När	designteam	utforskar	mångtydigheter	i	
designprocessen	kan	resultatet	bli	en	produkt	
eller	tjänst	med	högre	kvalitet.	Mångtydigheter	
och	oklarheter	erbjuder	möjligheter	om	de	han-
teras	medvetet,	menar	Charlotta	Linse.

i doktorsavhandlingen Ambiguity at the 
heart of design work: Sensing and negotiating 
ambiguity in knowledge-creation work har 
Charlotta Linse, kth,  studerat hur mindre 
designkonsultföretag utför tjänstedesign och 
produktutvecklingsarbete.

I forskningen behandlas ofta mångtydighet i 

designprocessen som en försvårande omstän-
dighet, enligt Linse. Genom att driva tesen att 
oklarhet och mångtydighet inte nödvändigtvis 
måste påverka arbetet negativt, kan författa-
ren visa hur dessa i stället för designprocessen 
framåt. 

Oklarheterna skapar ett handlingsutrymme 
som i själva verket kan leda till att en produkt 
eller tjänst får högre kvalitet.

Charlotta Linse beskriver fem aktiviteter 
som underlättar för team som vill verka inom 
nämnda handlingsutrymme: skapa referens-
punkter, medla mellan perspektiv, förankra 

i expertis, avväpna framtida motstånd och 
skapa gemensamma visioner. 

För att kunna använda handlingsutrymmet 
måste designteamet vara medvetet, dels om 
att det har uppkommit, dels om hur det kan 
föra in ny energi i projektet. Eller, om mång-
tydigheten bromsar projektet, ha förmåga att 
begränsa dess inflytande. Om oklarheter inte 
upptäcks i tid kan det leda till att designproces-
sen blir förvirrad, långsam eller till att misstag 
måste korrigeras i efterhand. [af]

kontakta charlotta.linse@indek.kth.se

Det finns inom samhällsvetenskapen 
ingen motsättning mellan vetenskap-

lig kvalitet och samhällelig nytta
Jerker	Moodysson på bloggen Vertikals

Smartare 
i Reykjavik
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Regionala förutsättningar
påverkar innovationskraften
Tillgången	till	kunskapsintensiva	affärstjänster	
i	en	region	ger	fler	exportföretag,	men	påverkar	
varken	antalet	exportdestinationer	eller	expor-
tens	volym	hos	existerande	företag.	Tina	Wal-
lin	har	undersökt	hur	regionala	förutsättningar	
hänger	ihop	med	företags	förnyelseförmåga.

– en växt utvecklas olika beroende på vil-
ken jordmån vi planterar den i. På samma sätt 
utvecklas företag olika beroende på de regio-
nala förutsättningarna. Det visar verkligen min 
avhandling, säger Tina Wallin.

Hennes doktorsavhandling är en samman-
läggning av fyra artiklar som behandlar före-
tags möjligheter att förnya sig. Företagsför-
nyelse omfattar här produktutveckling – från 
idé till kommersialiserad produkt, och upp-
komsten av nya företag.

Två artiklar handlar om interaktionen mel-
lan intern och extern kompetens i exportföre-
tag. Här har Wallin undersökt utbildningslängd 
hos företagens anställda, samt tillgången till 
kunskapsintensiva affärstjänster i regionen. 
Tjänsterna är betydelsefulla för företag som vill 
ta en idé hela vägen från ritbordet till mark-
naden.

Wallin visar att det finns ett samband mel-
lan kunskapsintensiva tjänster och antalet 
exportföretag i en region. Det finns också ett 
samband mellan kompetens, högre marginaler 
och pris per exporterad enhet.

– Men det är bara exportföretagen med rela-
tivt högutbildad arbetskraft som drar nytta av 
den externa kompetensen. De verkar ha lättare 
att absorbera kompetens i det omgivande sam-
hället, säger hon.

tillgången till extern kompetens påver-
kar inte heller antalet exportdestinationer eller 
försäljningsvolymen. Högutbildade anställda 
är alltså en förutsättning för att ett företag ska 
kunna dra nytta av extern kompetens. Men det 
duger inte med vilken kompetens som helst. 

– En förutsättning för kunskapsöverföring 
är att människor kan kommunicera. För att 
det ska vara möjligt, måste kompetensen 
vara likartad.

– Om jag pratar med en kemist 
skulle jag ha svårt att förstå personens 
beskrivningar av de senaste nyheterna 
inom kemibranschen. Om jag däre-
mot pratar med en revisor, skulle jag 
ha lättare att förstå vad personen 
pratar om eftersom ämnet ligger 
närmare mitt eget kompetensom-
råde.

text anna-karin florén

Wallin hoppas att hennes avhandling kan 
ligga till grund för policyrekommendationer.

– Det gäller att veta vilken kunskap företagen 
har, och därmed också kan absorbera. Det kan 
ha betydelse för hur man utformar satsningar 
på utbildning i en region, säger hon.

den tredje artikeln bygger på scb-statistik 
där tillgången till bankkontor matchas mot 
företags upplevda innovationskraft.

– Under senare år har storbankerna valt 
att lägga ner många kontor. När avståndet till 
närmaste bank ökar, upplever företagen att det 
blir svårare att få finansiellt kapital till innova-
tioner. 

– Det finns mycket information som inte 
framgår av kontoutdrag eller balansräkningar. 
Lokalkännedom gör det lättare för en bank-
tjänsteman att bedöma om en företagare har 
förutsättningar att lyckas. Man brukar tala om 
mjukt kapital, säger hon.

Studien visar också att små företag inte är 
mer utsatta än stora. Snarare tvärtom. 

– Man kan spekulera i vilka konsekvenser 
den minskade tillgången till finansiellt kapital 
får på sikt. Nu konkurrerar även de regionalt 
verksamma företagen på en global marknad. 

De riskerar att bli omsprungna om de inte har 
resurser till produktutveckling.

Sannolikt kommer företag behöva flytta till 
företagsintensiva regioner för att få tillgång till 
kapital.

– Det finns de som anser att bankerna stan-
nar i en region om företagen har tillräckligt bra 
idéer. Därmed skulle det vara nationalekono-
miskt riktigt att bankerna stänger kontor, sett 
ur ett effektivitetsperspektiv. Men det kan ju 
finnas andra värden, sett ur lokalpolitikers 
perspektiv, till exempel. När företagen väl har 
flyttat är det svårare att bygga upp företagslivet 
igen.

i den sista artikeln har Tina Wallin under-
sökt hur mäns och kvinnors benägenhet att 
starta eget, eller återgå till egenföretagande, 
påverkas av att bli förälder. Ur ett regionalt 
perspektiv följer föräldrarna mönstret för den 
region där de är verksamma. I områden med 
hög andel företagare, väljer också fler föräldrar 
att driva eget. Men generellt sett minskar ande-
len företagare bland nyblivna föräldrar.

– Resultatet förvånade mig! Jag trodde att 
många föräldrar skulle välja företagande efter-
som det kan medföra flexiblare arbetsförhål-
landen. 

Internationella studier visar att egenföretag-
andet ökar hos kvinnor som har fått barn. Det 
finns potentiella förklaringar till varför det ser 
annorlunda ut i Sverige, enligt Tina Wallin.

– Det handlar om effekter av välfärdssyste-
men. Föräldraförsäkringens storlek påverkas 
av din arbetsinkomst, och det är inte lika san-
nolikt att du har en hög ersättning om du är 
egenföretagare.

En annan förklaring kan vara att många 
yrken inte är så flexibla i praktiken. En frisör 
kan ju inte stänga sin salong under ett halvår 
och förvänta sig att kunderna ska återvända.

– Det senare är svårt att komma åt med för-
ändring av regelverk. Men det är synd om folk 
känner att de måste ge upp sina företag för att 
ersättningen i föräldraföreningen är formule-
rad på ett visst sätt, säger hon.

kontakta tina.wallin@ju.se

Tina	Wallin	har disputerat vid Internationella handelshögskolan 
i Jönköping. Avhandlingen har titeln Firm Renewal in the Regio-
nal Economy.

bild: Patrik Svedberg
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Sedan	1997	har	Esbris	Estrad	varit	en	plattform	
där	forskare	delar	med	sig	av	aktuella	resul-
tat,	och	diskuterar	dem	med	en	bred	publik.	
Estradvåren	2018	inleddes	med	tre	välbesökta	
föreläsningar	på	olika	teman:	intraprenörskap,	
innovationsgenomet	och	framtidens	fintech.

– jag blev imponerad av deltagarna, vi fick 
bra respons på det vi presenterade. När vi bad 
om deras åsikter var de direkt villiga att hoppa 
in och dela med sig. Det var verkligen positivt 
att träffa en så engagerad grupp människor. 
Kul att se att den här mötesplatsen finns – och 
att den växer.

Det sa Stanfordforskaren Neeraj Sonal-
kar när han för första gången besökte Esbris 
Estrad. Tillsammans med Anders Berglund, 
Mälardalens högskola, föreläste han under 
rubriken ”Understanding the innovation 
genome”.

Sonalkar och Berglund förklarar innova-
tionens genom, eller arvsmassa, utifrån fyra 
nivåer: individen, teamet, organisationen och 
ekosystemet.

– Innovation är ett komplext fenomen. Vi 
intresserar oss för byggstenarna på alla fyra 
nivåerna, hur de förstärker och stödjer varan-
dra, förklarade Neeraj Sonalkar.

– Feedback och lärande är av största vikt 
för att skapa effektiva innovationsprocesser, 
sa Anders Berglund.

En vanlig reaktion inför att få feedback är att 
känna att det är jobbigt, och att man har gjort 
något fel. Om man i stället kan odla en kultur, 
i ett team eller ett företag, där reflexen snara-
re är: ”Wow, vad kan jag lära mig av det här?”  
– då är mycket vunnet. Föreläsarna betonade 
att rätt sorts feedback är oumbärlig, särskilt 
när man är i färd med att utveckla en idé.

– Innovation hänger ihop med nyfikenhet. 

Och vår forskning handlar mycket om hur 
man kan bryta status quo i exempelvis ett 
företag, sa Berglund.

Sonalkars och Berglunds Estradföreläsning 
genomfördes i februari. Då hade vi redan 
hunnit med en föreläsning i januari, på temat 
”Intraprenörskap – en dold potential i svenska 
bolag”. Talare var Katarina Blomkvist och Ivo 
Zander från Uppsala universitet.

I mars bjöd vi in hela fem talare – Claire Ing-
ram Bogusz, Handelshögskolan i Stockholm, 
Anthony Larsson, Karolinska institutet, jour-
nalisten Mats Lewan, Shahryar Siri, Handels-
högskolan i Stockholm, och Robin Teigland, 
Handelshögskolan i Stockholm – för att prata 
om framtidens fintech. Intresset för frågorna 
var så stort att vi i sista stund fick byta till en 
större lokal för att få plats med alla deltagare.

läs mer på www.esbri.se/estrad

www.esbri.se

esbrinytt

Feedback med wow-effekt
text åse karlén  bild viktor aronsson

Estrad har genomförts sedan 1997, och filmats och lagts ut som webb-tv 
sedan 2006. På vår webbplats hittar du just nu 99 hela föreläsningar på en 
mängd olika teman med koppling till entreprenörskap. Från effectuation-
skaparen Saras Sarasvathy i januari 2006, till framtidens fintech i mars 2018. 
Och fler föreläsningar tillkommer. Se dem alla på	www.esbri.se/webb-tv

Anders	Berglund, Mälardalens högskola, och Neeraj	Sonalkar, Stanford University, delade med sig av empiri från såväl Europa som Asien och Afrika på Estrad 7 februari 2018.
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 alexander ljungqvist är ny inneha-
vare av Familjen Stefan Perssons professur 
i Entrepreneurial Finance på Handelshög-
skolan i Stockholm. Han kommer närmast 
från Stern School of Business, New York 
University, usa. Till Ljungqvists forsk-
ningsintressen hör bolagsfinansiering och 
entreprenörskap.

 Ett av Vetenskapsrådets rådsprofessors-
bidrag gick till Institutet för innovation och 
entreprenörskap och maureen mckelvey, 
Handelshögskolan vid Göteborgs universi-
tet. Bidraget är på fem miljoner kronor per 
år i tio år. McKelvey har även valts in som 
ledamot i Iva.

 fei Research Institute har instiftat ett 
nytt företagsekonomiskt forskningsstipen-
dium. Den första stipendiaten är sven-
erik sjöstrand, professor emeritus på 
Handelshögskolan i Stockholm. Han får 
360 000 kronor för att forska om framti-
dens ägarstyrning i svenska storföretag.

 Babsonprofessorn candida brush, 
som föreläste på Estrad i december 2016 
och porträtterades i Entré nummer 1–2017, 
har fått pris för sitt mångåriga engage-
mang i entreprenörskapsfrågor. I januari 
belönades hon med Max S Wortman, Jr/
usasbe Lifetime Achievement Award for 
Entrepreneurship.

 nils karlson, grundare av forsknings-
institutet Ratio, har utsetts till professor i 
statsvetenskap vid Linköpings universitet. 

 marit engen är ny forskare på  
Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads 
universitet. Hon disputerade 2016 vid Hög-
skolen i Innlandet, Lillehammer, Norge. 
Hennes avhandling handlar om tjänste-
innovationsprocesser med fokus på med-
arbetares involvering.

 kk-stiftelsen har tilldelat johan kask, 
Örebro universitet, 4,7 miljoner kronor för 
att under tre år studera hur den etablerade 
energibranschen kan ändra sina affärs-
modeller för att möta nya förutsättningar. 
Forskningen sker i samarbete med en rad 
företag.

 Ett treårigt projekt vid Karlstads univer-
sitet ska undersöka hur besöksnäringen 
kan stärkas av nya, platsbaserade, digitala 
upplevelser. Tre besöksmål ska arbeta med 
parallella innovationsprocesser. Projekt-
ledare är lotta braunerhielm och pro-
jektet finansieras med 4,8 miljoner kronor 
av Tillväxtverket, Region Värmland och 
Karlstads universitet.

Tipsa entre@esbri.se

titel Advanced Introduction 
to Entrepreneurial Finance  
författare Hans Landström
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78471-856-5

Advanced Introduction to Entrepreneurial 
Finance sammanfattar forskningen om 
finansiering av entreprenöriella verksam-
heter. Boken är skriven ur investerarens 
och entreprenörens perspektiv och tar upp 
både nya och växande verksamheter. Hans 
Landström behandlar kapitalkällor som lån, 
banker, crowdfunding, affärsänglar och risk-
kapital med utgångspunkt i både empiri och 
teoretiska förklaringar. Lån är till exempel 
betydelsefullt för många företagsformer, 
medan riskkapital passar företag med hög 
tillväxtpotential. Landström beskriver också 
hur statliga interventioner och policy bör 
anpassas till lokala förutsättningar och verka 
för entreprenöriella ekosystem. Även om alla 
företag är olika, finns gemensamma beteen-
den som är viktiga att förstå. Det kan röra sig 
om att få kapitaltillskott vid rätt tillfälle. [af]

personnytt boktips

titel Women Entrepreneurship 
in Family Business
redaktörer Vanessa  
Ratten, Leo-Paul Dana  
& Veland Ramadani
förlag Routledge
isbn 978-1-138-29861-3

Forskning om kvinnors roll i familjeföretag 
har följt två huvudspår. Det första tar fasta 
på svårigheter som kvinnor möter och på att 
de sällan får uppskattning för sitt arbete. Det 
andra spåret handlar om att de familjeföretag 
som skapas av kvinnor ofta ser annorlunda ut 
än de som grundas av män. Forskningen visar 
exempelvis att familjeföretag som tas över av 
döttrar går bättre än de som tas över av söner. 
Women Entrepreneurship in Family Business 
går in på de här frågorna, men vill även ta 
diskussionen vidare. Inte minst genom att 
fokusera på det relativt nya fältet ”entre-
prenörskap i familjeföretag”. Redaktörerna 
Vanessa Ratten, Leo-Paul Dana och Veland 
Ramadani uppmanar i inledningskapitlet fler 
familjeföretag att agera entreprenöriellt. Att 
uppmuntra familjemedlemmar som är kvin-
nor att engagera sig i företaget är ett sätt. [jg]

Indisk	innovationskraft	är	temat	för	India as a 
Pioneer of Innovation.	I	boken	belyser	15	förfat-
tare	olika	delar	av	ett	innovationssystem	som	
präglas	av	kontraster.

en av företaget Janajals batteridrivna rick-
shaws pryder omslaget till India as a Pioneer 
of Innovation. Enligt Janajal saknar 70 procent 
av Indiens befolkning tillgång till rent vatten. 
De installerar ”bankomater” – där uttagen görs 
i vattenflaskor – på busshållplatser och andra 
offentliga platser. Och deras miljövänliga for-
don kan transportera vattnet till mer avlägsna 
byar.

Janajal är ett exempel på indisk innovation, 
och i boken ges många fler. Den tidigare presi-
denten Pratibha Patil utropade åren 2010–2020 
till ”Innovationens decennium”. Indiska inno-
vatörer har levererat nytänkande lösningar 
inom sjukvård, mobil telefoni, flygbiljetter, 
matleverans, mode och många andra områ-
den. Samtidigt kämpar landet med fattigdom, 
undermålig infrastruktur, miljöförstöring och 
andra utmaningar.

I bokens nio kapitel avhandlas bland annat 

Indien på 
frammarsch

kolonialtidens entreprenörskap, copyright-
lagar, betydelsen av den informella ekonomin, 
och läkemedelsbolag som agerar på en global 
marknad.

Termer som frugal innovation, jugaad och 
”indovation” kan bara delvis förklara landets 
komplexa innovationssystem, enligt förfat-
tarna. De anser att det är dags att se Indien 
som en verklig innovationsnation, med djupa 
traditioner och en lovande framtid.

Redaktörer är Harbir Singh, Ananth Pad-
manabhan och Ezekiel J Emanuel. Boken har 
getts ut av Oxford University Press och har 
isbn 0-19-947608-x. [åk]
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Euram 2018
20–23 juni
Reykjavik, Island

ICSB 2018
24–29 juni
Taipei, Taiwan

34th Egos Colloquium
5–7 juli
Tallinn, Estland

Diana International 
Research Conference
31 juli–2 augusti
Bangkok, Thailand

Mer på www.esbri.se

titel Innovation and Scaling 
for Impact – How Effective 
Social Enterprises Do It
författare Christian Seelos 
& Johanna Mair  
förlag Stanford  
University Press 
isbn 978-0-8047-9734-4

Hur skapas värde inom sociala organisa-
tioner? Christian Seelos och Johanna Mair 
menar att det handlar om att balansera 
investeringar i innovation med satsningar 
för att skala upp verksamheten. Det är också 
viktigt att synliggöra den egna organisatio-
nens ”hälsostatus” kopplat till innovations-
arbete. Författarna diskuterar i termer av 
”symptom”och ”diagnos”, och visar på en rad 
vanliga hinder som behöver övervinnas. När 
organisationens ”immunsystem” mot inno-
vationer slås på kan det leda till att idéarbe-
tet aldrig startar, att dåliga idéer inte sållas 
bort eller att innovationsprocessen avslutas 
för tidigt. Boken Innovation and Scaling for 
Impact – How Effective Social Enterprises 
Do It innehåller fallstudier från fyra företag 
i Indien och Bangladesh. De är verksamma 
inom bland annat biogas, sjukvård, mikro-
finansiering och sophantering. [åk]

titel Entrepreneurial 
Ecosystems and Growth of 
Women’s Entrepreneurship 
– A Comparative Analysis
redaktörer Tatiana S 
Manolova, Candida G Brush, 
Linda F Edelman, Alicia Robb
& Friederike Welter
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78536-461-7

I Entrepreneurial Ecosystems and Growth of 
Women’s Entrepreneurship – A Comparative 
Analysis beskriver författarna hur kontexten, 
alltså kulturella, historiska, sociala, politiska 
och ekonomiska faktorer, påverkar kvinnors 
möjligheter att starta och driva företag. De 
entreprenöriella ekosystemen ser mycket oli-
ka ut i olika delar av världen, men också lokalt 
mellan olika regioner och orter. I elva kapitel 
visas hur kvinnor använder skilda strategier 
för att tillvarata tillväxtpotentialen i sina 
företag. Boken är den sjätte som publiceras 
av Diana International, en forskargrupp som 
verkar för att öka kunskapen om kvinnors 
företagande i hela världen. Enligt redaktörer-
na Tatiana Manolova, Candida Brush, Linda 
Edelman, Alicia Robb och Friederike Welter 
är det fortfarande ovanligt att forskning om 
den entreprenöriella kontexten har ett genus-
perspektiv. [af]

titel Organisering och  
digitalisering – Att skapa  
värde i det 21:a århundradet
författare Mathias Cöster, 
Love Ekenberg, Cecilia Gullberg, 
Alf Westelius & Gunnar  
Wettergren
förlag Liber
isbn 978-91-47-11262-3 

Digitaliseringen påverkar hela samhället och 
alla organisationer, utan undantag. Men hur 
drar man som företag bäst nytta av det på- 
gående skiftet? Tekniken är en sak, men 
framförallt handlar det om att förstå sin 
verksamhet, sina mål och sin organisation. 
Annars finns det en risk att utvecklingssteg 
tas – fast åt fel håll. Det är utgångspunkten 
för Organisering och digitalisering  
– Att skapa värde i det 21:a århundradet. 
Författarna Mathias Cöster, Love Ekenberg, 
Cecilia Gullberg, Alf  Westelius och Gunnar 
Wettergren går bland annat igenom hur man 
fattar beslut kring digitalisering, hur man 
strukturerar en organisation och hur digitala 
affärsmodeller kan se ut. Ett kapitel handlar 
om upphandlingsprocessen, ett annat om att 
leda och genomföra digitala projekt. Förfat-
tarna tar även upp ämnen som riskbedöm-
ning, osäkerhet och projektportföljer. [jg]

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

Nästa	Entré	kommer	i	juni!	
Följ Esbri i sociala medier för löpande uppdateringar.

Juni 2018
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Söndag

Evenemangstips Tävla med 
din uppsats
Vem skriver den bästa innova-
tionsuppsatsen? Var med och 
tävla om totalt 65 000 kronor i 
resestipendier. Uppsatstävlingen 
Nytt & Nyttigt arrangeras av Esbri 
och Vinnova. I den aktuella täv-
lingsomgången kan uppsatser från 
läsåret 2017–2018 delta. Deadline: 
28 juni. [åk]

All info finns på 
www.innovationsuppsats.se

Potential för social innovation
Felicia Gustafsson och Andreas Netz har skrivit rapporten 
Social innovation i Sverige – Kartläggning av ekosystemet 
för social innovation för Vinnova (2018:01). De konstaterar 
att sociala innovatörer tenderar att bli marginaliserade i det 
nuvarande rådgivningssystemet för startups och entreprenö-
rer. Det bidrar till att många sociala innovationer inte skalas 
upp från lokal till nationell eller internationell nivå. För att 
råda bot på problemen vill författarna se en ökad samverkan 
mellan offentliga, privata och idéburna aktörer. [åk]

Ladda ner rapporten på www.vinnova.se



 

»Sveriges innovations-
system behöver vässas«

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

tillväxtanalys fokuserar på att öka 
kunskapen om hur Sveriges innovations- och 
strukturomvandlingsförmåga kan förbättras. 
Det gör vi genom att analysera och utvärdera 
de olika statliga reformer och insatser som 
Sverige och andra länder gör för att förbättra 
dessa förmågor. Detta är en angelägen uppgift, 
då det är väsentligt för vår välfärd att Sverige 
kan fortsätta att hävda sig i den internatio-
nella konkurrensen.

Vi tar utgångspunkt i forskning som menar 
att för att nå långsiktig tillväxt, är det helt cen-
tralt hur duktiga vi är i Sverige på att utveckla 
innovationer och omsätta dem i produktiv 
verksamhet. Att utveckla innovationer kan 
vara väldigt kostsamt och avkastningen är 
oftast mycket osäker. Privata aktörer kan ha 
svårt att bära den typen av stora risker. Det 
skapar en roll för staten, vilket också är anled-
ningen till undantag i statsstödsreglerna som 
gör att det är tillåtet för medlemsstater i eu att 
ge exempelvis fou-stöd till sådan verksamhet.

tanken med att använda skattemedel till 
stöd för innovatörer, inkubatorer och entre-
prenörer, är att de medel som vi skattebeta-
lare avstår från ska skapa tillväxt som på sikt 
genererar mer skattepengar som vi alla kan 
få nytta av i form av ökad välfärd. Men för att 
det ska ske måste pengarna gå till produktiv 
verksamhet. 

Det kan vara nog så svårt att kontrollera vad 
pengarna används till, men än svårare är att 
veta vilka innovatörer och entreprenörer som 
är dugliga. Hur myndigheter som ger innova-
tionsstöd selekterar ut vilka som ska få stöd 
är centralt för resultaten. Tillväxtanalys har 
därför börjat utreda hur vi ska få mer kunskap 
om för- och nackdelar med olika system för att 
fördela olika typer av stöd.

Håller du med, eller är du av en annan åsikt? 
Diskutera	på	www.esbri.se/debatt

åsikten

bild: Tina Stafrén

Sonja Daltung

Innovatörer behöver även stöd i andra for-
mer än pengar för att lyckas. Här har inkuba-
torer fått en allt mer framträdande roll. Vår 
uppfattning är att kunskapen om inkubato-
rernas roll och funktion i innovationssystemet 
behöver förbättras i syfte att vässa Sveriges 
innovationsförmåga. Vi har därför startat ett 
projekt där vi undersöker inkubatorer; varför 
investerar staten i inkubatorer och vad åstad-
kommer de? Vi undersöker och värderar effek-
terna av olika inkubatorer med både kvalitativa 
och kvantitativa studier. Resultaten räknar vi 
med att kunna redovisa hösten 2018.

men vi behöver också få bättre kunskap om 
hur statliga insatser som helhet kan utvecklas 
och samverka med privata insatser, så att in-
novationer kan kommersialiseras och ta sig till 
den internationella marknaden. Många olika 
aktörer är inblandade i att försöka förbättra 
Sveriges innovationsförmåga och det görs väl-
digt många olika insatser av varierande storlek, 
såväl statliga som privata. Överblicken av hur 
de är tänkta att komplettera varandra saknas 
oftast.

Regeringens samverkansprogram kan ses 
som försök att komma åt denna problematik. 
Fokus ligger på att stödja forskning och inno-
vation som kan lösa viktiga samhällsproblem 
och främja en strukturomvandling i hållbar 
riktning. Men vi behöver mer kunskap om var-
för samverkan mellan näringsliv, akademi och 
myndigheter är viktigt för en ökad innovations-
förmåga, och om vilken betydelse samverkan 
har för resultaten. Här kommer Tillväxtanalys 
att bidra med analyser och utvärderingar för 
att effektivisera och utveckla statens arbete.

Sonja	Daltung
GD TILLVÄXTANALYS

Sonja	Daltung är generaldirektör för Tillväxtanalys sedan ett år tillbaka. Hon är disputerad i nationalekonomi och 
har tidigare varit kanslichef för Expertgruppen för Biståndsanalys. Sonja nås på sonja.daltung@tillvaxtanalys.se


