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»Medarbetardriven innovation är en nyckelfaktor«

är din ingång till forskningsfälten entreprenörskap, innovation
och småföretagande.
Tidningen fungerar som en länk mellan forskare och
alla som intresserar sig för entreprenörskapsfrågor.
Entré ges ut av Esbri med stöd från Vinnova och
Tillväxtverket, samt Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet. Den kommer ut med
fyra nummer per år och prenumerationen är kostnadsfri.
Kontakta oss om du vill avsluta din prenumeration,
adressändra eller tipsa om forskning.
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Redaktionen ansvarar ej för obeställt
material. Citera oss gärna men ange källan.

sprider forskningsbaserad kunskap
till olika aktörer: forskare, företagare,
politiker, finansiärer, studenter,
rådgivare och beslutsfattare. Syftet
är att öka förståelsen för hur innovationskraft och företagande hänger samman med hållbar
tillväxt. Kunskapsspridningen sker genom tidningen
Entré, nyhetsbrevet e-Entré, föreläsningsserien Estrad,
Esbribloggen, www.esbri.se och i sociala medier.
Esbri grundades 1997 med målsättningen att stimulera
entreprenörskap i Sverige. Initiativtagare var entreprenören och uppfinnaren Leif Lundblad. Verksamheten
bedrivs i stiftelseform och är icke-vinstdrivande. Esbri
är oberoende av politiska och religiösa intressen.
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Anneli Muhr synliggör en hårt arbetande
företagargrupp vars sociala position sällan
förbättras.
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Biogas ny business
för lantbrukare
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»EU-pengarna skulle
kunna användas bättre«
Jennie Cederholm Björklunds avhandling
visar att stödet till svenska lantbrukare
ofta träffar fel.
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Tema: Innovation
i etablerade företag
Medarbetardriven innovation är en nyckelfaktor, anser Johanna Pregmark och Izabelle
Bäckström.

Niklas Karlsson har undersökt hur man
kan få lönsamhet i biogasproduktion.
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Slitsamt liv som
egenföretagare går i arv
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»Kreativitet kan vara
en positiv drivkraft för
samhällsutveckling«
Möt professor David Rae.
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Smartare användning av data
kan stärka mindre företag

Familjens stöd viktigt för
invandrade företagare
»Vi behöver ambitiösa
entreprenörer«
Claire Ingram Bogusz diskuterar
digitaliseringens mörka sidor.
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ledaren

Med magkänslan som
guide i modedjungeln

bild: Sofia Ernerot

För kunskapen
i framtiden

I boken Fashionabla varumärken och passionerade entreprenörer av Karin Winroth (Ekerlids, 2020) får vi följa två framgångsrika entreprenörer i modevärlden. Svenska designern
Elin Kling och Mira Duma – rysk digital entreprenör och
investerare – startade sina banor i blogg- respektive
medievärlden. Författaren beskriver hur de har kunnat se
potentiella marknader och vågat experimentera med sina
affärsmodeller. Men också hur de har lyckats bygga och
kommunicera varsin persona på nätet som attraherat
följare, kunder och andra aktörer. Kling och Duma är goda
exempel på vikten av att våga lita på sin magkänsla i
en bransch där förändringar går oerhört snabbt, menar
Winroth. [ml]

från det allra första numret 1997 har den
bärande tanken med Esbris tidning varit att
synliggöra och tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap. Detta för att entreprenörer,
rådgivare, myndighetspersoner, politiker och
alla andra ska kunna använda insikter från
den senaste forskningen om entreprenörskap,
innovation och småföretagande i sitt beslutsfattande.
Vårt arbete med tidningen Entré, föreläsningsserien Estrad och övriga aktiviteter gör
att det i dag finns en omfattande Kunskapsbank med över 3 000 artiklar, boktips, filmer
och annat material på www.esbri.se
Från alla er läsare och deltagare får vi mestadels positiv och konstruktiv feedback, och
det är den som driver oss framåt i arbetet i
kunskapens tjänst. Återkopplingen visar att
Esbri fortfarande är en relevant aktör i entreprenörskaps- och innovationssystemet. Vår
roll är att stå för den breda kunskapsspridningen, en folkbildningstanke.
Nu sätter vi igång ett utvecklingsarbete för
att bli ännu bättre och mer relevanta. Vi vill
gärna veta vad du som tar del av vår verksamhet tycker.
Vilken nytta har du av tidningen Entré,
nyhetsbrevet e-Entré, Esbribloggen och vår
webbplats? Deltar du i våra evenemang? Följer
du oss i sociala medier? Vad skulle du vilja ha
mer av, eller mindre av? Hör gärna av dig till
mig och berätta.
Tills vi hörs kan du ta del av en mängd ny
kunskap i detta nummer. Du kan till exempel
läsa om hur etablerade företag kan få snurr
på sitt innovationsarbete genom att involvera alla medarbetare (temasidorna 12–15). Vi
rapporterar om att biogas är en outnyttjad
potential för lantbrukare (sidorna 6–7), och
om att ett slitsamt liv som egenföretagare kan
gå i arv (sidorna 4–5). På porträttsidorna 16–17
får du lära känna årets vinnare av European
Entrepreneurship Education Award, professor
David Rae.

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

www.esbri.se

Regioner har potential
Urbana innovationsdistrikt, socialt entreprenörskap kopplat till mobila matmarknader,
regionala innovationssystem, samt bildandet av entreprenöriella team i universitetsmiljöer. Det är några av ämnena i Unlocking the Potential of Regions Through Entrepreneurship and Innovation. Forskningsrapporten innehåller ett tjugotal omarbetade bidrag
från den internationella konferensen Uddevalla Symposium 2019. Den har getts ut av
Högskolan Väst (2019:4), redaktör är Iréne Bernhard. [åk]

kontakta irene.bernhard@hv.se

Möjlighetsbaserade
entreprenörer mår bättre
Entreprenörer är mer nöjda med livet än anställda, och allra nöjdast är de vars entreprenörskap
är möjlighetsbaserat. De ser det som positivt
att vara oberoende och ha kontroll över sina
arbetssituationer. Det visar Johan P Larsson
och Per Thulin i Independent by necessity?
The life satisfaction of necessity and opportunity entrepreneurs in 70 countries. Artikeln
har publicerats i Small Business Economics,
nr 4, vol 53, 2019. Larssons och Thulins
forskning bygger på data från Global
Entrepreneurship Monitor, GEM, som
årligen tar tempen på entreprenörskapet
Källa: Intraprenörskapskompassen 2019
i länder över hela världen. [åk]

av de anställda inom privat sektor
tar miljöinitiativ på sin arbetsplats

kontakta per.thulin@indek.kth.se

Många forskare upplever distansen mellan
sin forskning och undervisningen som jobbig
Henrik Berglund, Chalmers, menar att designvetenskapliga
synsätt är fruktbara för entreprenörskap
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Slitsamt liv som egen
text maria linde

Många andra generationens invandrare driver, precis som
sina föräldrar, företag inom handels- och servicebranscherna.
Bristen på utbildning leder dem in i företagande, visar Anneli
Muhr i sin forskning. Hon synliggör en hårt arbetande företagargrupp vars sociala position sällan förbättras.
forskare och politiker menar ofta att
andra generationens unga invandrarföretagare kommer att få det bättre ekonomiskt ställt
än sina föräldrar, och större möjligheter att
integreras i det svenska samhället. Men enligt
Anneli Muhr är det en snäv bild av gruppen.
Hon har lagt fram doktorsavhandlingen
Andra generationens unga företagare med
utländsk bakgrund – en förståelse av det egna
företagandet utifrån social position vid Linnéuniversitetet.
– Invandrarföretagande är långt ifrån ett
universalmedel för att lösa individuella problem eller samhälleliga utmaningar som
arbetslöshet och låg ekonomisk tillväxt. I min
forskning framträder en grupp där företagandet har varit allt annat än en klassresa uppåt,
säger Anneli Muhr.
Med hjälp av register från stiftelsen Internationella företagare i Sverige, ifs, fick hon kontakt med 22 personer i åldern 25–35 år. De är
andra generationens företagare med utländsk
bakgrund, och av en slump var samtliga i urvalet från mellanöstern.
Muhr genomförde djupintervjuer och tog
reda på om deras livsval in på arbetsmarkna-
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den hade speglats utifrån deras sociala position.
– För personer som kommer från lågutbildade företagsmiljöer är det bristen på utbildning
som får dem att starta eget. Den sociala positionen motiverar valet att bli företagare. Endast
ett fåtal av personerna som jag har intervjuat
har fått det bättre ställt ekonomiskt, eller integrerats mer i det svenska samhället, än sina
föräldrar och släkt, säger Anneli Muhr.
I avhandlingen framkommer två olika sociala positioner som de unga härrör från. Den
ena positionen – som också är den största –
utmärks av en stark företagstradition och ett
mindre utbildningskapital. Den andra positionen präglas av motsatsen: större utbildningskapital och svagare företagstradition.
– Från de här två positionerna framträder
tre grupper av andra generationens invandrarföretagare.
Anneli Muhr kallar grupperna ”Följarna”,
”Uppåtsträvarna” och ”Mellanlandarna”. De
två förstnämnda tillhör den första positionen
vilket innebär att de följer i släktens fotspår –
de driver företag inom handels- och servicebranscherna, till exempel kiosker, butiker,

caféer, restauranger och frisersalonger. De
lärs upp tidigt och jobbar ofta parallellt med
skolan. Många avslutar inte gymnasiet, i stället
börjar de jobba i sina föräldrars eller släktingars företag.
– När de motiverar sina tidiga val in i företagande förklarar de det med att alla runt
omkring dem var företagare. Därför var det ett
naturligt val. Utbildning har inte varit självklart, det är inte en del i den miljö som de
kommer ifrån.
Medan ”följarna” i stort sett gör samma
yrkesval som sina föräldrar har ”Uppåtsträvarna” ett något annorlunda förhållningssätt
till egenföretagande. I Muhrs studie är de tre
personer som alla driver eget som redovisningskonsulter. Hon ser dem som något av en
utbrytargrupp.
– De har tidigt bestämt sig för att förändra
sina liv. De rustar sig med dubbla utbildningar
och startar eget för att få ett bättre liv än vad
deras släktingar har haft, säger Anneli Muhr.

verkligheten för majoriteten av den studerade gruppen är nämligen allt annat än en
klättring uppåt i den sociala hierarkin. De unga
vittnar om arbetspass uppåt 70–80 timmar per
vecka, mycket låga löner och runt två veckors
semester. Att ta del av det sociala försäkringssystemet är inte heller aktuellt för de flesta.
– Blir man sjuk jobbar man ändå, och blir
barnen sjuka får de vara med på jobbet. Kvinnor som har fött barn är föräldralediga en kort
period, och svärmor rycker in när kvinnan ska
amma under arbetsdagen.
Den tredje gruppen av andra generationens
www.esbri.se

företagare går i arv

enligt anneli muhr är det ingen slump
att den här gruppen av andra generationens
invandrarföretagare hamnar i handels- och
servicebranscherna. Industrisektorn, som
tidigare anställde många människor med
utländsk bakgrund, finns inte kvar i samma
utsträckning. I stället är det inom de studerade
branscherna som efterfrågan på folk finns.
– Några av ungdomarna i studien förhåller
sig kritiska till sina val och har försökt byta
bransch för att slippa det slitiga livet. Men de
www.esbri.se

förflyttar sig uppåt i den sociala hierarkin. Utifrån den teorin kan man förstå de ungas val,
när de menar att utbildning inte var något
alternativ. Företagandet var självklart utifrån
deras kontext.
Anneli Muhrs forskning visar att det är ett
starkt företagskapital som driver andra generationens invandrare i Sverige in i företagande.
Enligt henne finns det i dagsläget även kvantitativ forskning som indikerar att det kan vara
så för stora delar av gruppen andra generationens invandrarföretagare.
– Men det behövs mer forskning för att säkra de resultaten, säger hon.
bild: Jonas Muhr

invandrarföretagare, ”Mellanlandarna”, har
ett starkare utbildningskapital men en svagare företagstradition. Deras föräldrar levde
ett medelklassliv i ursprungslandet men hade
svårt att behålla sin sociala position när de
kom till Sverige. ”Mellanlandarna” har därmed starkare strukturella motiv för att ge sig
in i företagandet.
– Förhoppningen var att företagandet skulle
ge dem ett mindre påfrestande liv än sina föräldrars. Men de överraskas av det slitsamma
yrket och lämnar företagandet.
– Utbildning har högre status i den sociala
position som de kommer ifrån, säger Muhr.
Tidigare forskning om utlandsfödda företagare visar att det finns ett starkt samband
mellan hög utbildningsbakgrund och valet
att bli företagare. Man menar att andra generationens invandrarföretagare kommer att få
ett bättre liv än sina föräldrar på grund av ett
större nätverk och högre utbildning.
– Men så är inte fallet i den grupp som jag
har studerat. Företagandet flyttar inte deras
sociala position uppåt.

Anneli Muhr vill bredda samtalet om utlandsföddas företagande. Hon har disputerat inom socialt arbete på Linnéuniversitetet. I dag jobbar Muhr som process- och forskningsledare på
FoU Nordost med migrationsfrågor kopplat till försörjning och
arbetsmarknad.

saknar utbildningskapital och det är svårt att
byta bana när man väl har ansvar för en butik.
Kanske har man även försörjningsansvar.
De flesta i Anneli Muhrs studie har gjort
ungefär samma sociala bana som sina föräldrar. Det är i linje med sociologen Pierre
Bourdieus teorier, som ingår i Anneli Muhrs
teoretiska ramverk.
– Bourdieu menar att människor agerar
utifrån ett handlingsutrymme som bygger
på vad som finns tillgängligt i deras närmiljö.
Oftast gör människor en horisontell bana, som
kanske skiljer sig lite grann från de egna föräldrarnas bana. Det vanligaste är att man inte

dessutom menar Muhr att det i Sverige,
Europa och usa, finns en trend att fler och fler
av andra generationens invandrare hoppar av
studierna.
– Det skulle kunna finnas samband mellan den trenden och att många av dem väljer
egenföretagandet.
Anneli Muhr är medveten om att hennes
forskning lyfter fram en annan typ av företagare än den vi är vana vid att höra om när
politiker och forskare talar om invandrarföretagande.
– Många har stor tilltro till invandrarföretagandets kraft, att det ska lösa många problem. Men det är viktigt att se att det finns
olika grupper. Jag hoppas att min forskning
kan bredda samtalet om andra generationens
invandrarföretagare, och att den väcker intresse för vidare forskning, säger hon.

kontakta: anneli.muhr@founordost.se
e n t r é 1 • 2020 |
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I avhandlingen Doing well by doing good – The business model innovation process for sustainability in farm-based biogas production undersöker Niklas Karlsson hur gårdsproduktion av biogas kan bli en
lönsam affär. Bristande efterfrågan är ett hinder på vägen.

Biogas ny business
för lantbrukare
text maria linde bild anna hansson
Biogas skapar mervärden för samhället och
miljön, och många lantbrukare vill bli mer
hållbara. Men de hindras av att marknaden inte
efterfrågar hållbara värden i tillräckligt stor
utsträckning. Niklas Karlsson har undersökt
hur lönsamheten kan förbättras för lantbruksföretag som satsar på biogas.
biogas är ett helt förnybart bränsle som
används till produktion av värme och el eller
som fordonsgas. Den är en del av en cirkulär
ekonomi där varje resurs utnyttjas så effektivt
som möjligt. Med rätt anläggningar på den
egna gården kan lantbrukare tillverka biogas
av gödsel och avfall för att bli självförsörjande.
– Producerar man mer än vad man behöver kan man sälja det till marknaden. Vanliga
kunder är kommuner och energibolag. Privatpersoner med biogasbilar är också potentiella
kunder, säger Niklas Karlsson som har disputerat vid Högskolan i Halmstad.
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Men i dag är det endast ett 40-tal lantbrukare i Sverige som producerar biogas.
– Det är synd med tanke på vinsterna som
företaget, samhället och miljön kan få av en
mer hållbar gårdsproduktion.
Biogasens största värde är bidraget till ett
mer hållbart samhälle – ett värde som marknaden ännu inte är beredd att betala för. Därför
riskerar produktionen att bli en olönsam affär.
Niklas Karlsson har undersökt hur lantbrukare kan nå lönsamhet med sin biogasproduktion. I fokus för forskningen står affärsmodellen och hur den kan bli mer hållbar genom
processer som driver innovation.
– För att fler lantbrukare ska vilja bidra med
miljö- och samhällsmässiga värden behöver vi
ta reda på hur man kan få dem att prioritera
det. Vi behöver också titta på hur lantbruksföretagen kan skapa ekonomiskt värde med
hjälp av sina affärsmodeller.
Som ett första steg i forskningen studerade

han och några kollegor ett nätverk av biogasproducenter i Dalsland. De var intresserade av
hur lantbrukarna hade lyckats nå lönsamhet
med sin produktion.
– Samarbete och en flerårig kundgaranti
visade sig vara viktiga framgångsfaktorer.

de fyra lantbrukarna i nätverket har
varsin gårdsproduktion men samarbetar och
säljer biogas till energibolaget i en närliggande
kommun. Bolaget är deras största kund.
– Att ha en säker avsättning genom att det
kommunala energibolaget förband sig att
köpa all biogas under en femårsperiod, var
helt centralt för att de skulle känna sig trygga
med att satsa, säger Niklas Karlsson.
Han har även studerat ett motsvarande
nätverk i Halland. Det består också av ett kooperativ av lantbrukare, vars ambition är att
producera biogas tillsammans.
– Men de hittade inga kunder som var
www.esbri.se

beredda att satsa på en långsiktig investering
i biogas. Tyvärr är det en vanlig bild. Tänkbara
kunder, som kommuner och energibolag, fokuserar ofta på hur produkten kan ge dem snabbast möjliga avkastning. Inte på vilka långsiktiga mervärden som finns i affären.
Samtidigt finns det intressenter som är redo
att satsa mer långsiktigt, som vill ställa om från
en linjär affärsmodell till ett mer hållbart och
cirkulärt affärsmodellskoncept.
– Men alla måste vara med. Det räcker inte
med att en enskild lantbrukare anser att grönt
är bra. Marknaden måste efterfråga hållbara
produkter och alla intressenter, som kommuner, leverantörer av rötningsmaterial och återförsäljare, måste bidra. Det är ett gemensamt
projekt.

när hallandslantbrukarna inte kom
vidare i sin biogassatsning, beslöt sig Karlsson
och hans kollegor för att gå in med ett innovationsperspektiv på lantbrukarnas nuvarande
affärsmodeller. Innovationsprocessen som
initierades fokuserar på hur man kan förändra
för att skapa ett mer hållbart värde inom ramen
för företagets olika aktiviteter. Forskarna ville
bland annat undersöka hur lantbrukarna kunde agera annorlunda för att attrahera kunder.
– Avhandlingen visar att det i processen mot
en mer hållbar affärsmodell finns tre huvudsakliga faser som företaget genomgår, förklarar
han.
I den initiala fasen, prephase, undersöks
faktorer och förutsättningar som motiverar
företaget att initiera en innovationsprocess.
Det vill säga – vad är det som gör att vi behöver
förändra något?
– I det här fallet handlade det om att efterfrågan inte är den bästa och att prissättningen på
biogasen inte är tillfredsställande. Frågor som

kan ställas i en tidig fas är: Kan vi marknadsföra
oss annorlunda? Finns det andra typer av kunder som vi inte har tänkt på?

utifrån den typen av frågor görs försök
att hitta nya ingångar på marknaden. I nästa
fas, ongoing phase, genomförs aktiviteter som
underlättar förståelsen för företagets befintliga
affärsmodell och som dessutom stödjer idégenerering och affärsmodellering i en hållbar
riktning.
– Man kartlägger den nuvarande affärsmodellen och tittar på hur den kan förändras och
anpassas för att skapa hållbart värde. Till vår
hjälp använde vi oss av verktyget Flourishing
Business Canvas, som utvecklar affärsmodeller
med fokus på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
I modellens sista fas, postphase, tas hållbara
affärsmodellsprototyper fram med målet att
öka företagets lönsamhet utifrån viljan att lösa
ett hållbarhetsproblem. Niklas Karlsson understryker vikten av att i samtliga faser interagera
med företagets intressenter, och ha deras
intressen för ögonen.
det ramverk som han presenterar i doktorsavhandlingen är sprunget ur biogasproduktion på gårdsnivå. Men Karlssons förhoppning
är att även småföretag i andra branscher ska
kunna inspireras att skapa mer hållbart värde.
– Jag är säker på att företag kan tjäna pengar
på att lösa miljö- eller samhällsproblem. Ett
litet företag som vill förändra sin affärsmodell
kan vara hjälpt av det här ramverket.
Niklas Karlsson refererar till ekologisk mat
och hur liten den marknaden var från början.
– I dag är det många kunder som är beredda
att betala mer för exempelvis ekologisk mjölk
eftersom de ser miljövärdet i att handla ekolo-

giskt. Det är dit jag hoppas att vi ska komma
med biogasen också.
Det går att hitta affärsupplägg mellan producenter och intressenter där hållbarhetsvärdet
prissätts i kronor och ören. Men det krävs ett
tydligt och starkt samarbete mellan aktörerna
för att det ska realiseras. Enligt Niklas Karlsson
kan det finnas poänger i att initialt hålla nere
kostnaden för biogas, för att få fart på efterfrågan.
– Men då krävs att staten lägger till mellanskillnaden, annars överlever inte biogasproducenterna. Det offentliga och privata behöver gå
hand i hand i detta, för att få marknaden att
göra mer hållbara val.

kontakta niklas.karlsson@hh.se

Så blir hållbarheten lönsam
Niklas Karlsson har i sin forskning identifierat fem
förutsättningar för att skapa lönsamhet genom
att implementera mer hållbara affärsmodeller.
• Ha som livsfilosofi att ditt företag kan bidra till
en hållbar samhällsutveckling.
• Se hållbarhet som ett värde i sig. Den bör värderas i kronor och ören, precis som vilken annan
produkt eller tjänst som helst.
• Skaffa ett brett nätverk med både offentliga och
privata aktörer.
• Samarbeta med kunder och intressenter mot ett
gemensamt mål.
• Ha tålamod – investeringar nu ger avkastning
senare.

Innovativa affärsmodeller för sanitetssektorn
Rent vatten och tillgång till sanitet är en
mänsklig rättighet. Trots det saknar en stor del
av världens befolkning dricksvatten och toaletter. Caroline Jennings Saul har i sin avhandling
studerat affärsmodellsinnovationer kopplade
till detta.
enligt biståndsmyndigheten Sida saknar
2,2 miljarder människor rent dricksvatten.
4 miljarder människor saknar tillgång till toaletter eller latriner. Det sjätte av de 17 globala
målen i Agenda 2030 handlar om att ge fler
tillgång till rent vatten och sanitet.
– Stora resurser investeras över hela världen
i detta arbete. Det handlar om att utveckla
affärsmodeller för hållbara tjänster som sträcker sig bortom att enbart tillhandhålla en latrin,
brunn eller vattenbehandlingsenhet, säger
www.esbri.se

Caroline Jennings Saul i ett pressmeddelande.
Hon har lagt fram avhandlingen Extending
Access: Perspectives on Business Model Innovation in Water and Sanitation Service Provision
vid Karlstads universitet. Forskningen baseras
på fallstudier i olika typer av organisationer
som arbetar inom vatten- och sanitetssektorn
i utvecklingsländer. I avhandlingen beskriver
hon hur de experimenterar för att anpassa sig
till aktuella utmaningar.
– Sanitetsföretag måste ofta använda flera
olika affärsmodeller.

en operatör av ett reningsverk behöver till
exempel ha en affärsmodell för att ta emot
avfallet och en annan för att sälja slutprodukten, menar Jennings Saul.
Hon identifierar fem affärsmodellsinno-

vationer för att möta utmaningar och förändringar på marknaden. De handlar om att
använda nya metoder för att säkra betalningar,
variera sina tjänsteerbjudanden, fokusera på
kostnadsåtervinning, utöka distributionskanaler samt digitalisera.

caroline jennings sauls förhoppning är
att avhandlingen kan fungera som ett stöd för
vatten- och sanitetsföretag. Hon menar också
att lärdomar från avhandlingen kan vara till
nytta även inom områden som energi och
avfallshantering. Exempelvis tydliggör hennes
studie vilket arbete som krävs om ett företag
vill införa en smartphone-app för att kommunicera med sina kunder. [ml]

kontakta saulcj@gmail.com
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Jennie Cederholm Björklund jobbar med forskning och utveckling på Hushållningssällskapet Halland. Hon har lagt fram doktorsavhandlingen Value creation for sustainable rural development
– perspectives of entrepreneurship in agriculture vid Högskolan i Halmstad.

Landsbygdens entreprenörer
jobbar för långsiktig hållbarhet
text maria linde bild mette ottosson
Lantbrukare är mycket mer än bara råvaruproducenter och naturvårdare. De har en betydande roll för landsbygdsutvecklingen, och är
dessutom oerhört entreprenöriella, menar Jennie Cederholm Björklund. Hon anser att de bör
ingå i entreprenörskapsforskningen.
hon är ekonom, utbildad inom strategisk
ledning och var under tolv år med och byggde
upp ett stort lantbruk med bland annat mejeri
och restaurang på gården. Därefter var hon vd
på ett odlingsföretag. Med sin bakgrund inom
lantbruksutveckling drivs Jennie Cederholm
Björklund i sin forskning av hur man skapar en
hållbar landsbygd – för att undvika avfolkning.
– Min doktorsavhandling handlar om entreprenörskap i lantbruk och hur det skapar värde för en hållbar landsbygdsutveckling, säger
hon.
För att förstå lantbrukares entreprenörskap
behöver man förstå den så kallade inbäddningen, menar Jennie Cederholm Björklund.
Att vara inbäddad i bygden handlar om att ha
en omtanke om platsen och människorna som
bor där. Lantbrukare tar sina beslut med detta
som grund.
– De hjälper till, tar ansvar och gör det där
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lilla extra för bygdens välmående. Men de är
också måna om att sköta sig och värna sin
familjs rykte. Besluten som tas är inte alltid
ekonomiskt fördelaktiga, men oftast bra för
familjen och bygden.
Cederholm Björklund har genomfört flera
fallstudier av entreprenörskap i lantbruk. Hon
har djupintervjuat lantbrukare och personer
på ledningsnivå i stödsystemet, samt utfört
en mängd observationer. Under torkan sommaren 2018 fick hon möjlighet att intervjua
lantbrukare under stor press.
– Många var desperata – maten till djuren
tog slut och ekonomin rasade. Jag kunde
studera hur de betedde sig, tänkte och vilka
beslut de tog.

hennes avhandling visar att lantbrukare
är entreprenöriella utifrån kriterierna risktagande, innovativ och proaktiv.
– De riskerar alltid sin familjs ekonomi
och de tvingas utveckla saker efter vad som
händer. Ena dagen är det mycket snö, nästa
dag är det mycket vatten att ta hänsyn till. De
måste hantera olika jordarter och olika förutsättningar för att bruka marken. Lantbrukarna
anpassar sina metoder efter omständigheter

som de inte alltid kan styra över. De är dagligen innovativa.
Att vara proaktiv, det vill säga att vara
beredd på förutsägbara såväl som oförutsägbara händelser, ingår också i lantbruksföretagandet.
– Översvämningar, djur som rymmer eller
en ny smitta – det står de rustade inför. Att
lantbrukare inte skulle vara entreprenöriella
är helt fel. Det är hög tid att de blir en del av
entreprenörskapsforskningen, säger Jennie
Cederholm Björklund.
Under 2018 års torka härjades många skogar runt om i landet av bränder. De gängse
samhällsfunktionerna var otillräckliga. Trots
att lantbrukarna hade foderkris och andra
problem på sina gårdar, lämnade de det och
hjälpte i stället till med att släcka bränder
med hjälp av sina traktorer och gödseltunnor.
Det var ett arbete som de inte tjänade några
pengar på.
– Ser man det ur ett företagsekonomiskt
perspektiv borde lantbrukarna ha stannat
hemma på gården och tagit hand om sitt företag och sina djur. Men inbäddningen påverkar
deras beslut i allra högsta grad.
Det handlar om relationer med omgivning-

www.esbri.se

en. När studenter ska köras på lastbilsflak, en
ny fotbollsplan ska anläggas eller snö ska skottas – då ställer lantbrukarna upp.
– Det är inget de blir rika på, som andra
entreprenörer, men deras insatser skapar ett
otroligt värde och bidrar till landsbygdsutvecklingen, säger Jennie Cederholm Björklund.
Att lantbrukarna genom inbäddningen bry
sig om den egna och närliggande byar – och
människorna som bor där – innebär också att
de möjliggör entreprenörskap över hela bygden. Varor och tjänster byts flitigt och gynnar
företagandet.
– Om jag driver ett Bed & Breakfast med
kringliggande ängar, tillhandahåller lantbrukaren mark och låter sina djur beta där. Det
ökar värdet på upplevelsen och jag får fler
gäster. Man möjliggör ständigt för andra företagare i bygden att lyckas. Det är viktigt att vi
ser det.

– Precis som med inbäddningen, påverkar
den enormt långsiktiga hållbarheten besluten
i hög grad. Det skapar också ett stort värde för
en hållbar landsbygd, säger Jennie Cederholm
Björklund.
För att skapa gynnsammare förutsättningar
för lantbrukare såväl som landsbygd har Sverige ett stort stödsystem. Aktörerna i systemet
är exempelvis Jordbruksverket, lrf och olika
rådgivningsföretag.

Att lantbrukare
inte skulle vara
entreprenöriella
är helt fel

för att förstå hållbar landsbygdsutveckling måste man också förstå hur lantbrukarna
ser på hållbarhet. Det innebär något helt annat
för dem än för traditionella entreprenörer,
hävdar Cederholm Björklund.
– Det är varken ekonomi, uppmärksamhet
eller berömmelse som driver lantbrukarna: De
ser arbetet som en livsstil. Därmed betraktar
de hållbarhet ur ett extremt långsiktigt perspektiv – i flera generationer framåt.
Lantbrukare inriktar sig på social och miljömässig hållbarhet och betraktar ekonomisk
hållbarhet som överlevnad på lång sikt. Ofta
har de tagit över ett lantbruk och ska föra det
vidare till nästa generation. De vill inte fördärva bygden eller miljön.
– Många som jag har pratat med betonar att
”vi lånar jorden av våra barn”.
www.esbri.se

– Insatserna som är tänkta att stötta lantbrukarna baseras på ekonomiska tillväxtstrategier
som exempelvis affärsmodeller och värdekedjor. De fokuserar på produktion, effektivitet,
djurvälfärd och miljö.
Men Cederholm Björklunds avhandling visar
att lantbrukarna inte upplever särskilt mycket
stöd från stödsystemet.
– De ser stödet som ett hinder och bekymmer snarare, eftersom de prioriterar inbäddningen och hållbarheten före det ekonomiska.
De drivs och motiveras inte av ekonomiska
tillväxtstrategier, utan av en hållbar bygd.
Stödsystemet, som till största delen finansieras av eu-bidrag, får också kritik från oecd
som menar att det svenska systemet är ineffektivt samt har en undermålig ledning. Stödsys-

temet är 200 år gammalt och behöver uppdateras, enligt Jennie Cederholm Björklund. Hon
menar att man måste inse vad som motiverar
och påverkar en lantbrukares beslutsfattande
och anpassa stödet därefter.
– Under torkan 2018 var det stödet från andra
lantbrukare som var till störst hjälp för dem.
Inte krismöten med stödsystemet.
I avhandlingen presenterar Cederholm
Björklund en modell som visar hur systemet
kan förbättras, innovation skapas och entreprenörskap uppmuntras i lantbruket.
– Det handlar framför allt om att stödorganisationernas ledningar behöver bli modiga och
uppmuntra till samverkan och kunskapsöverföring organisationerna emellan, trots att de är
konkurrenter. Det är lantbruket och landsbygden de ska skapa värde för.

genom mer förståelse för entreprenörskap i lantbruket hoppas Jennie Cederholm
Björklund att policyer och strategier ändrar
fokus från att försöka göra lantbrukare till traditionella entreprenörer. I stället bör man se
nyttan som lantbrukare spelar i landsbygdsutvecklingen och för andra entreprenörer i
närområdet.
– Det är lätt att man enbart tittar på företagaren i stället för på entreprenörskapet och
bidraget till samhället. Bygden och entreprenörskapet utvecklas i ett system, det är viktigt
att förstå helheten.
– eu-pengarna skulle kunna användas bättre. Då skulle vi inte behöva se lantbruk avvecklas och landsbygder avfolkas i samma tempo
som i dag, säger Jennie Cederholm Björklund.
kontakta
jennie.cederholm@hushallningssallskapet.se
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Smartare användning
av data kan stärka
mindre företag
text emilie eliasson hovmöller

För att öka produktionen investerar många företag i nya
IT-system. Men det är inte alltid rätt väg att gå. Kristens
Gudfinnsson har i sin forskning tagit fram ett ramverk för
mindre företag. Det kan hjälpa dem att utnyttja befintliga ITsystem och insamlade data bättre, och därmed jobba smartare.

kristens gudfinnsson har disputerat i
informationsteknologi på Högskolan i Skövde
och forskar inom området business intelligence, bi. Det är ett samlingsnamn för it-baserade beslutsstöd och handlar exempelvis om
att bearbeta stora mängder data. Med hjälp av
bi kan organisationer förstå sin verksamhet
bättre, och därmed fatta klokare beslut.
Hittills har forskningen om hur företag kan
använda sig av bi främst varit inriktad på större företag – trots att 99 procent av alla bolag
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i Sverige och Europa är små och medelstora.
Kristens Gudfinnsson tyckte att det var märkligt. De mindre företagen har helt andra förutsättningar och resurser än de större. Det gör
att vissa rekommendationer kring införande
av bi inte är relevanta för de mindre organisationerna.
Gudfinnsson beslöt sig därför för att titta
närmare på hur små och medelstora företag
använder bi i dag, vilka utmaningarna är och
hur de kan mötas. I sin avhandling Towards

facilitating bi adoption in small and medium
sized manufacturing companies bidrar han
med kunskap om hur små och medelstora
företag inom tillverkningsindustrin kan förbättra beslutsfattandet med hjälp av bi, och
därmed nå djupare insikter om den egna verksamheten.
– Min forskning visar att chefer ofta inte
riktigt vet var i verksamheten de kan använda
business intelligence, eller vilket stöd de kan
få av det. Den stora frågan har med andra ord
www.esbri.se

varit hur vi kan hjälpa företag att tillämpa bi
utifrån ett helhetsperspektiv, säger Kristens
Gudfinnsson.
– Dålig förståelse för bi kan resultera i att
företagen köper in dyra it-system utan närmare eftertanke. Det skulle vara mer effektivt
om de först utnyttjade det it-system de redan
har, och etablerade ett bi-tänk inom företaget.
Då ser de vilka behov de har, och kan göra ett
klokare köp om det behövs ett nytt system.

han har tagit fram ett ramverk, Business

kristens gudfinnsson förvånades mest i
sin forskning av att digitaliseringen inte har
slagit igenom fullt ut i svenska små och medelstora företag.
– Jag kan konstatera att den digitalisering
som diskuteras, och ses som nödvändig i ledningsrummen, inte verkar ha nått svenska
styrelserum i någon större utsträckning. Det är
lite skrämmande med tanke på diskussionen
kring Industri 4.0 och smart factories.
– Vi behöver utnyttja it bättre för att bemöta hårdnande konkurrens. Och då får vi inte
glömma bort de mindre och medelstora företagen.
Han överraskades också av att små och
medelstora tillverkningsföretag ofta stirrar sig
blinda på produktionen, som om det bara är
den som kan dra nytta av bi.
– De företag som jag har studerat är tillverkande företag, så det är inte konstigt att fokus
ligger på produktionen. Men när jag tillsammans med företagen började identifiera problem, fann vi flera andra områden som kan
förbättras med hjälp av bi. Det var allt ifrån
informationsflöden till måluppfyllelse och
www.esbri.se

bild: Högskolan i Skövde

Intelligence Facilitation Framework, som
består av fyra olika faser. Det kan hjälpa företag att identifiera områden där bi kan stödja
verksamheten, och därefter avgöra om de
nuvarande it-systemen fungerar.
– Ramverket kan till exempel visa att företaget inte har rätt mjukvara. I och med att behoven har identifierats, blir företaget en bättre
beställare. De vet redan i förväg vad som krävs
av ett nytt it-system, säger Kristens Gudfinnsson.
För att kunna ta fram ramverket har Gudfinnsson samverkat med sex medelstora, tillverkande företag – fem i Skaraborg och ett i
Norge.
– Tillsammans med företagen har jag tagit
fram en lösning som baseras på företagens
erfarenheter, men också på teori och litteratur inom området. Ramverket kan verka komplext, men vi har generaliserat så mycket att
det ska fungera i alla verksamheter.
Företag som vill använda ramverket bör
följa det i sin helhet och uppehålla sig vid
punkter där det ”svider”, som Gudfinnsson
uttrycker det.
– Därefter kan man börja gräva djupare i ett
specifikt problem. Finns det ett tydligt ägarskap av problemet? Vad har det för påverkan
på verksamheten? Berörs hela verksamheten
eller bara en del?

Kristens Gudfinnsson, Högskolan i Skövde, vill stärka de mindre företagens konkurrenskraft. Det får positiva effekter även för
större företag och samhället som helhet, menar han.

mätetal i säljprocessen. Även kundkontakten
kan förbättras med hjälp av bi, säger Kristens
Gudfinnsson.
Sammanfattningsvis innebär en bättre
användning av bi hos små och medelstora
företag positiva effekter för företagen själva,
för större organisationer och för samhället i
stort, menar han. Att få in ett bi-tänk i företagen öppnar för möjligheter till effektivisering.
De kan undvika onödiga kostnader, eftersom
de med hjälp av bi får en bättre förståelse för
sin verksamhet och dess behov.
Mer effektiva småföretag ger också ringar på
vattnet, eftersom större bolag ofta är beroende
av mindre bolag som underleverantörer.
– Små och medelstora företag är kärnan i
våra samhällen. Om vi ger dem de bästa förutsättningarna för lönsamhet, kommer det att
få positiva implikationer för samhället i stort.
Nästa steg är att få fler små och medelstora
företag att testa ramverket, så att Kristens
Gudfinnsson kan fortsätta att vidareutveckla
det. Han uppmanar därför företag att ta kontakt för potentiella forskningssamarbeten.
– Nu är ramverket inbyggt i en 300-sidorsavhandling. Det är inte så många företag som
har tid och resurser att ta sig an det. Min tanke
är att sammanställa en kortare beskrivning
och möjligtvis någon form av digitalt stöd i en
handbok, säger Kristens Gudfinnsson.

Ramverket i korthet
• Välj ett problem som svider
• Skapa tydligt ägarskap av problemet
• Ta fram nyckeltal för att mäta effekter
• Se till att involvera alla intressenter

Klassiska utmaningar kring BI
• Ägare/chefer vet inte hur BI
kan stötta organisationen
• Företag vet inte hur eller var de ska
börja arbeta med BI
• Det är svårt att se en tydlig koppling mellan
företagets mål och införande av BI-tänk

kontakta kristens.gudfinnsson@his.se
e n t r é 1 • 2020 |

11

tema | Innovation i etablerade företag

SLOPA FÖRSLAGSLÅDAN!
Inkluderande innovationsarbete kräver engagemang
text åse karlén

Att klura ut vad kunderna vill ha – innan de ens vet det själva – är en konst,
och det är långt ifrån alla startupföretag som lyckas. För äldre företag adderas en extra dimension. De behöver tackla innovationsutmaningen samtidigt
som de levererar befintliga produkter och håller kunderna nöjda. Många etablerade företag behöver tänka om och organisera innovationsarbetet annorlunda, visar två nya doktorsavhandlingar. Medarbetardriven innovation är en
nyckelfaktor.

Ledningens
uppgift är att
skapa ytor för
innovation

12

| e n t r é 1 • 2020

A

tt innovation är en angelägenhet för
alla, är något vi nästan har hört till leda vid
det här laget. Men faktum kvarstår: Teknikutvecklingen går allt snabbare, samtidigt som
komplexiteten, osäkerheten och den globala
konkurrensen ökar. Det har medfört att innovation
inte längre är en aktivitet som bara flashiga startups
och techbolag ägnar sig åt. Förnyelse är livsviktigt för
i stort sett alla företag, och vi behöver veta mer om
innovationsprocesser i olika typer av organisationer.
29 november 2019 försvarade Johanna Pregmark sin
doktorsavhandling på Chalmers. Några veckor senare,
19 december 2019, var det dags för Izabelle Bäckström

att göra detsamma vid Lunds universitet. De båda
avhandlingarna har flera beröringspunkter, och bidrar
till den forskningsbaserade kunskapen om hur innovationsarbete kan bedrivas i etablerade organisationer.
– Entreprenöriell aktivitet och förändring behövs i
alla typer av företag i dagens snabba värld. Och med
det tempo som vi har nu räcker det inte med att förändra stegvis och litegrann. För att verkligen hänga
med behöver även etablerade företag uppmuntra innovation och entreprenörskap, säger Johanna Pregmark.
Hon har själv lång praktisk erfarenhet av att arbeta
med förändringsprocesser i företag. Innan Pregmark
började på doktorandutbildningen jobbade hon som
www.esbri.se

hon har ägnat sig åt aktionsforskning, en handfast

www.esbri.se

inom mediebranschen som Johanna Pregmark har
följt, är det många företag som inte har lyckats anpassa
sig till det digitala skiftet. Vi har sett stora konkurser till
följd av detta, men hon betonar att det inte beror på
slapphet eller okunskap.
– Det är klart att de såg vad som var på väg, det här är
smarta människor. De missade inte internets utveckling, eller övergången till mobila enheter. Ändå fortsatte en del mediebolag att trimma den modell de redan
hade, de minskade sin kostym, gjorde sig av med folk
och tryckerier… Ett tag går det bättre, men en vacker
dag tar det stopp.
– När något nytt kommer ser man det som ett hot.
För att ändra riktning behöver företaget bygga upp nya
förmågor, och det är inte alltid så lätt. Ledningen måste
också ta hänsyn till styrelsens och aktieägarnas önskemål, och det är fortfarande svårt att tjäna pengar på
digitalt material.
Olika grad av spänningar, förändringar och disruption behöver hanteras av företagsledare inom alla branscher, menar Pregmark.
– Snart får man till exempel inte köra dieselbilar i
Tyskland i samma utsträckning – det är ganska disruptivt för alla tillverkare av dieselmotorer! Då funkar det
inte att fortsätta göra dieselmotorer, även om man förbättrar dem litegrann, säger hon.
I avhandlingen formulerar Johanna Pregmark några
principer för hur innovationsarbetet kan fungera i äldre
företag. Hon skriver bland annat att det behöver ha ”en
fot i det etablerade, och en fot i det nya”. Innovationsarbetet bör förankras både från toppen och botten av
organisationen, och designas för både nödvändighet
och lekfullhet. Om tillvaron är för stressig finns det inte
utrymme att vara kreativ.
– Man brukar säga att ”det är bra med en god kris”,
men vi blir inte våra bästa jag under stress och press.
Då stänger vi ner kreativiteten och förmågan att samarbeta.

för att medarbetarna ska kunna prestera på topp
är det viktigt att de känner meningsfullhet, har roligt
och får uppmärksamhet för det arbete de lägger ner. I
det ingår att mäta resultat, synliggöra framsteg och fira
delmål. Det behövs också system och processer för att
jobba tvärfunktionellt.
– Medarbetardriven innovation är en nyckelfaktor.
Det betyder inte att medarbetare måste driva idéer från
scratch, men ledningen kan inte heller specificera vad
innovationen ska vara. Då är det risk att det bara blir
mer av det som företaget redan har.
– Ledningens uppgift är att skapa ytor för innovation,
och utrymme för medarbetare att ventilera sina idéer,
säger Pregmark.
Den klassiska förslagslådan har spelat ut sin roll,

– Jag är en praktiker som började disputera för fem år sedan. Min plan är
att fortsätta vara både akademiker
och konsult, i dag tillbringar jag 80
procent av min tid på Chalmers och
20 procent i ett forskningsnära konsultbolag, säger Johanna Pregmark.
På Chalmers coachar hon bland
annat studenterna på masterprogrammet Corporate entrepreneurship. De tillbringar en stor del
av sin tid på företag där de driver
skarpa innovationsprojekt.

bild: Privat

metod som innebär att forskaren deltar i processer
och påverkar utvecklingen. Pregmark har bedrivit
sina studier i privata och offentliga organisationer av
olika storlek, från 20 till flera tusen anställda. De flesta
av företagen är baserade i Sverige, men ett av dem är
amerikanskt.
– Den största studien är gjord i ett svenskt mediebolag, men jag har också undersökt företag inom
branscher som kommunikation, medicinsk teknik och
fordon. Gemensamt för alla organisationerna är att de
inte drivs av en startuplogik, utan bygger på etablerade
bolagsstrukturer.
Som en funktion av det följer en annan gemensam
nämnare, nämligen den ständiga balansgången mellan
att exploatera och utforska. Johanna Pregmark använder begreppet kontextuell ambidexteritet.
– Även om företagen inte var bekanta med begreppet, kände de igen sig i beskrivningen av det. Nästan
alla brottas med hur de ska kunna leverera i dag och
samtidigt arbeta med förändring och ta fram innovationer.
– Om man vill vara lite elak kan man säga att många
av dagens chefer har nått chefspositioner för att de
är grymma på de modeller som har gällt fram tills nu.
Men det betyder inte att de är bäst på att ta fram de
modeller som ska gälla framöver. Därför behöver de
vara duktiga på att skapa förutsättningar för fler i organisationen att arbeta med framtidens lösningar, säger
Pregmark.
Hon intresserar sig för hur innovationsarbetet och
det traditionella arbetet kan integreras i samma struktur. Johanna Pregmark konstaterar att det varken är
enkelt eller friktionsfritt. När svångremmen dras åt är
det ofta innovationsbiten som får stryka på foten.

– För toppledningen är siffrorna extremt viktiga. De
lägger mycket kraft på att fördela resurser och effektivisera arbetet – trots att de förstår att det de gör i dag inte
kommer att vara ett vinnande koncept i morgon.
– Längre ut i organisationen finns kanske en journalist som ska skriva artiklar och samtidigt jobba med
innovation, eller en säljchef som ska kränga annonser
och samtidigt vara innovativ. När pressen ökar är det
lätt att släppa det innovativa.

bild: Chalmers, TME

managementkonsult och var vd för en reklambyrå.
– Som praktiker kände jag att vi alltid gjorde vårt
bästa – men att det ändå inte var tillräckligt bra. Och
när jag jobbade fanns det inte tid att läsa, diskutera
och studera innovationsfrågor på djupet. Det var något
som jag blev jättesugen på att göra. Därför kändes det
fantastiskt att få börja forska på området.
Hennes avhandling Mastering Change Through
Innovative Initiatives: Contextual Ambidexterity as a
Process tar avstamp i etablerade företags balanserande
mellan det som på engelska benämns exploitation och
exploration. Det handlar om en avvägning mellan att
exploatera befintliga affärsmöjligheter och leverera
i dag, och att samtidigt utforska nya möjligheter och
innovera för framtiden.
Hur kan stora organisationer bli mer förändringsbenägna, våga testa nya saker och arbeta på ett entreprenöriellt sätt?
– Många företag har innovationslabb vid sidan av
den ordinarie verksamheten. Jag har i stället intresserat mig för hur man kan arbeta kontinuerligt med innovation, och lära av det. Genom att låta det innovativa
arbetet riva upp lite damm kan man flytta organisationen åt det innovativa hållet, säger Johanna Pregmark.
– Det här synsättet tilltalar ledare i stora organisationer, men ändå är det svårt att få på plats. Mycket utgår
från fasta strukturer. För att rucka på dem och öppna
upp, krävs frihetsgrader.

Under sin magisterutbildning jobbade Izabelle Bäckström som forskningsassistent. Det ledde vidare till
en doktorandtjänst inom industriell
ekonomi.
– Jag har alltid varit intresserad
av sociala interaktioner inom organisationer, i synnerhet kopplat till
innovation. Detta är något som jag
vill fortsätta att undersöka i framtida
forskning, gärna med jämförelser
mellan privat och offentlig sektor,
säger hon.
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anser både Johanna Pregmark och Izabelle Bäckström.
När samtliga medarbetare ska engageras i innovationsarbetet behövs modernare metoder.
Izabelle Bäckström har studerat hur ett internationellt it-företag använder sig av en digital plattform
för att främja medarbetardriven innovation. Hennes
avhandling har titeln Mirror, mirror on the wall, who’s
the innovator after all? An explorative study of a management-initiated employee innovation process.
– I traditionell innovationslitteratur är det mest
fokus på fou-avdelningen och den roll som medarbetarna har där. Det lägger vi nu bakom oss. Allt fler
företag vill bjuda in alla sina medarbetare, oavsett bakgrund eller nuvarande yrkesroll, i innovationsarbetet.
Vem som helst kan ha idéer om hur produkter, tjänster
och processer kan förbättras, säger Bäckström.

Företaget
vill att alla
medarbetare
ska bidra

Det handlar
i någon mån
om att blotta
sin själ
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hon har fokuserat på det globala it-företagets
svenska verksamhet där ett digitalt idéhanteringssystem infördes 2014.
– Företaget vill att alla medarbetare ska bidra, men
jag var nyfiken på hur demokratiskt systemet egentligen är. Det är ju trots allt top-down-initierat. Hur och
i vilken utsträckning är medarbetare involverade? Jag
ville få insikt i hur medarbetarna uppfattade deltagandet i processen, samt hur de såg på ledningens utvärdering och selektering.
Systemet fungerar så att ledningen bestämmer ett
övergripande tema där företaget har behov av nytänkande. Sedan har medarbetarna en begränsad tid,
ofta två veckor, på sig att fundera över problemet. De
skickar in sina idéer via den digitala plattformen. Vissa
teman genererar fler idéer, andra färre. Mellan 20 och
50 är ett vanligt antal.
Sedan kommenterar kollegor idéerna, och en grupp
experter utvärderar och väljer ut vinnarna. De vinnande idébidragen presenteras för ledningen.
– Den digitala plattformen som företaget använder
är inte unik, men man kan säga att det är ett nytt sätt
att organisera innovation på, säger Izabelle Bäckström.
Liksom Johanna Pregmark noterar hon att balansgången mellan huvudsakliga arbetsuppgifter och innovationsarbete kan vara vansklig.
– Det är en intressant dikotomi: Medarbetarna ska
sköta det dagliga arbetet samtidigt som de förväntas
vara kreativa – och deras idéer ska ta konkret form.
hon konstaterar att det dessutom finns ett underliggande antagande i medarbetardriven innovation,
nämligen att medarbetarna ska jobba med sin idé på
fritiden.
– Även om det inte är uttalat blir det ofta så. Medarbetarna arbetar med sina idéer utanför ordinarie
arbetstid, för idéerna ska ju promotas i ett öppet system. Det är klart att de vill att det ska bli så bra som
möjligt, det handlar i någon mån om att blotta sin själ.
Izabelle Bäckström har bland annat genomfört ett
femtiotal intervjuer med ledning, mellanchefer och
medarbetare på olika kontor. Hon har också studerat
företagets skriftliga material, som strategidokument,
information på intranätet och interna podcaster.
Ett viktigt resultat är att medarbetarna efterfrågar

större transparens och mer återkoppling i alla steg:
Från det att de har skickat in sina idéer, till utvärderingsprocessen och slutligen selekteringen.
– I alla steg uttryckte medarbetarna att de inte fick
tillräcklig feedback, särskilt om deras idéer valdes bort.
Medarbetardriven innovation är till sin natur inkluderande. Man utgår från att alla medarbetare har
någon nyckelexpertis som saknas högre upp i organisationen. Till exempel kan närheten till kunder ge viktig
kunskap som bör tas tillvara.
Men när Bäckström undersökte idéhanteringssystemet närmare fann hon även exkluderande element. Om ledningen genuint vill bjuda in till innovation måste det speglas i hur man kommunicerar och
agerar, menar hon. Annars blir det bara spel för gallerierna.
– Transparensen är viktig, men det handlar också
om hur vi samtalar om innovation på företaget. Pratar
vi om den typiska innovatören som ett kreativt geni,
någon som driver innovation oavsett vilka förutsättningar som ges? Eller ges även kollektivet betydelse, till
exempel som analytiskt bollplank?
– Företaget bör inte präglas av enbart intraprenörer
och entreprenörer, det finns många andra viktiga roller
också. Medarbetarna behöver kunna identifiera sig för
att bidra till innovationsarbetet, säger Izabelle Bäckström.

i en av sina studier jämförde hon hur två kontor
arbetade med innovation. Det ena kontoret var högpresterande och fick in många idéer i systemet. Det
andra kontoret lyckades inte alls lika bra. Hon fann att
de båda kontoren pratade om innovation på olika sätt
– och att mellancheferna spelade en kritisk roll.
– På det högpresterande kontoret såg mellancheferna till att det digitala systemet var på plats. Men
de nöjde sig inte med det. De såg också till att ordna
fysiskt utrymme för innovationsarbete, i möten där
medarbetarna kunde ventilera idéer och ge varandra
feedback.
– Mellancheferna på kontoret som inte presterade
lika bra menade att de redan möttes på daglig basis.
Varför skulle de dessutom engagera sig i innovationsarbete? De ansåg att det inte fanns tid och utrymme,
och ville inte engagera sina medarbetare i det.
Bäckström konstaterar att idéhanteringssystemet
måste integreras i verksamheten och kopplas till pågående projekt, om det ska få önskad effekt. Självklart
måste en selektering av idéer göras, men organisationen bör överväga hur det ska kommuniceras till dem
som lämnar idéer.
– Mitt fallföretag vill att medarbetarna ska uppmuntras att även slänga in sin nästa idé. Men om systemet
inte når upp till medarbetarnas förväntningar kommer
det att skapa en högre tröskel för nästa idé. Det gäller att bygga upp en företagskultur där medarbetarna
vill vara delaktiga i innovationsarbetet, säger Izabelle
Bäckström.

kontakta pregmark@chalmers.se
izabelle.backstrom@iml.lth.se

Visdom grunden för
uthållig innovation
Kunskap i all ära, men visdom smäller högre. Det hävdar Ikujiro Nonaka och Hirotaka Takeuchi som har skrivit boken The
Wise Company – How Companies Create Continuous Innovation (Oxford University Press, 2019). Enligt författarna är praktisk visdom den viktigaste ledaregenskapen i dag – och källan
till kontinuerlig innovation. Kloka företagare ser till att skapa
ny kunskap, sprida den i hela organisationen, och konvertera
kunskapen till handling. På så vis återuppfinner de sig själva och
är med och skapar framtidens produkter och marknader, i stället
för att bara reagera på förändringar i omvärlden. För att lyckas
med detta krävs en djup förståelse för hur människor interagerar.
Det hjälper företagsledare att fatta beslut som både är snabba
och visa. [åk]

Självklart går det att
systematisera innovationsprocessen
Mats Magnusson intervjuades i Entré nr 2, 2019
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Goda idéer skapas i screeningsprocessen
Vad är en bra idé? Och hur vaskar man fram de som förväntas kunna ligga till grund för teknikgoda idéerna ur ett hav av sämre idéer? Frå- baserad innovation. Bland bedömarna fanns
it-experter, studenter och lekmän.
gorna intresserar Alexandre Sukhov.
alexandre sukhov har lagt fram doktorsavhandlingen The human side of idea screening
vid Karlstads universitet. Han menar att idéscreeningsprocessen kan ses som en flaskhals
i företags innovationsarbete.
Hittills har forskningen om idéutvärdering
till stor del fokuserat på hur man kan optimera
själva beslutsprocessen. Sukhov ville i stället
veta mer om bedömarna som tar ställning till
vilka idéer som organisationen ska vidareutveckla. Hur jobbar de? Alexandre Sukhov har
studerat hur 245 personer bedömde 1 305 idéer
www.esbri.se

Han finner att screeningsprocessen till stor
del handlar om att förstå idéerna på djupet,
och se deras potential. Bedömarna säger inte
ja eller nej till de idéer som ligger på bordet
– i screeningen förädlar de idéerna. Därmed
bidrar de också till att skapa idéerna, anser
Sukhov.
– Människor som utvärderar idéer är minst
lika viktiga som idén i sig, säger han i ett pressmeddelande. [åk]

kontakta alexandre.sukhov@kau.se

Susanne Nilsson: Making innovation everyone’s business – Using routines and controls. Avhandling, KTH,
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Bill Pasmore: Leading Continuous Change: Navigating
Churn in the Real World. Berrett-Koehler Publishers,
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Katarina Stetler: Innovation under pressure
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Fler artiklar, boktips och webb-tv om innovation
i etablerade företag finns på www.esbri.se
e n t r é 1 • 2020 |

15

porträttet
professor david rae drivs av att stödja och motivera unga:

»Jag blir glad av
andras framgång «
text anna-karin florén bild jason senior
Hur gör man det möjligt för människor att nå
sin fulla potential? David Rae vill lyfta människor och de lokalsamhällen där de verkar. Nu
belönas han med European Entrepreneurship
Education Award för sitt engagemang.
– jag blev väldigt överraskad när jag fick
veta att jag ska få priset, det är en stor ära,
säger David Rae.
Årets glada mottagare av European Entrepreneurship Education Award (eeea) är professor i entreprenörskap vid Leicester Castle
Business School på De Montfort University i
Storbritannien.
Priset delas ut årligen av Sten K Johnson
Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet. Pristagaren ska vara en individ eller
organisation som har bidragit till att förbättra
den europeiska entreprenörskapsutbildningen. I juryns motivering framhålls David
Raes tro på individers kreativitet, och hans
enträgna arbete för att motivera och inspirera
människor som vill utveckla idéer, företag och
affärsinitiativ.
– Kreativitet kan vara en positiv drivkraft
för samhällsutveckling och det gemensamma
goda, inte minst i lokalsamhällen. Företag skapar värde på många olika sätt, det har alltid
varit min utgångspunkt, säger han.
samhällsengagemanget löper som en röd
tråd genom David Raes yrkesliv, men vägen till
professuren var inte spikrak. Innan han etablerade sig som akademiker hann Rae arbeta
i småföretag, vara egenföretagare och statsanställd. De erfarenheterna, i kombination
med två segdragna lågkonjunkturer, bidrog till
hans för tiden nytänkande syn på vad entreprenörskapsstudier kan omfatta.
– Jag tog examen under en period när Thatcher gjorde sitt bästa för att förstöra Storbritanniens ekonomi, säger Rae.
1981 hade han en färsk bachelorexamen i
kulturvetenskap. Han fick jobb på ett litet aka-
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David Rae

demiskt förlag i Cambridge. Det gav honom en
första inblick i småföretagande och erfarenheten hade betydelse för hans fortsatta yrkesbana. Förlagsjobbet följdes av en statlig tjänst
där uppdraget var att utveckla utbildningsoch arbetsmarknadstjänster, som en del i en
arbetsmarknadspolitisk satsning under den
bistra konjunkturen.
– Jag var aktiv i lokalsamhället i Leeds. Det
gav mig praktisk erfarenhet och ledde fram

till att jag själv startade ett konsultbolag som
arbetade med utbildning, utvecklingsfrågor,
strategi och kvalitetssäkring.
Men Raes intresse för akademiska studier fanns kvar hela tiden. Han började läsa
management och pedagogik parallellt med
företagandet.
– Företaget växte och samtidigt fick jag mitt
första barn. Jag jobbade 80 timmar i veckan
och såg knappt min familj.
www.esbri.se

Kreativitet kan vara en positiv drivkraft för samhällsutveckling

Till slut blev han tvungen att välja, och valet
föll på akademin. David Rae fick en tjänst som
senior lektor i entreprenörskap vid Nottingham
Business School. Då, 1996, präglades entreprenörskapsstudier främst av företagsekonomi.
Endast ett fåtal forskare studerade företagande
ur ett sociologiskt eller psykologiskt perspektiv,
förklarar han.
Men David Rae, som var intresserad av de
sociologiska aspekterna av företagande, började intervjua erfarna entreprenörer för att fånga
deras levnadshistorier. Han ville ta reda på hur
entreprenörer skapar och bygger sina identiteter. Materialet blev omfattande och ledde till
publiceringar i vetenskapliga tidskrifter.
– Inom forskningsfältet företagsekonomi var
det innovativt att använda biografier som källmaterial för praktiska teorier.
Han ringade in gemensamma diskurser och
använde dem för att bygga koncept. Forskningen publicerades i boken Entrepreneurship
– from opportunity to action (Palgrave Macmillan, 2007) som, enligt honom själv, kan fungera
som ett praktikbaserat lexikon om företagande.
– Jag blev avrådd från att bedriva den här
sortens studier, det hävdades att ingen skulle
vara intresserad. Men jag märkte att min forskning uppmärksammades. Och plötsligt började
jag vinna priser.

han låter förvånad , trots att han numera
har gott om bevis för att han gjorde rätt i att
följa sitt eget huvud. Rae har haft en rad seniora tjänster på universitet i Kanada och Storbritannien, och varit drivande i att utveckla
forskningsfältet och undervisningsmetoder
som möjlighetsbaserat lärande.
– Jag använde mina studenters lärprocesser för att konvergera lärande, forskning och
utbildning inom ett akademiskt fält där man
tidigare bara hade producerat affärsplaner.
Problembaserat lärande har varit en etablerad pedagogisk metod länge, bland annat
inom medicin och arkitektur. Enligt metoden
utgår man från svåra fallstudier som ska lösas.
Den fungerar men fokuserar för mycket på det
negativa, enligt David Rae. Han använde den
som utgångspunkt för metoden möjlighetscentrerat lärande. Den utgår i stället från möjligheter och hur de kan utvecklas. Metoden
beskrivs i boken Opportunity-Centred Entrepreneurship (Palgrave Macmillan, 2014).
– Jag drivs av att stödja och motivera männ-

www.esbri.se

iskor som är tidigt i sina karriärer. Jag blir gladare av andras framgång, än av min egen. Det
handlar om att skapa värde för andra, som
forskaren Martin Lackéus brukar säga – inte
bara ekonomiskt, utan också socialt, intellektuellt, kulturellt och ekologiskt, säger han.

trots sitt sociala engagemang är han inte
anhängare av att placera företag i olika kategorier utifrån deras syfte. I Sverige pratar vi till
exempel ofta om icke-vinstdrivande sociala
företag som en särskild företeelse.
– Man kan få uppfattningen att vinstdrivande företag inte är socialt engagerade. I själva
verket har många entreprenörer och företag
stark förankring i lokalsamhället där de är
verksamma, och tar ansvar för sociala frågor.
Dessutom måste alla företag tjäna pengar för
att vara hållbara.
I motiveringen till eeea nämns också Raes
kommunikativa förmåga. Han är känd för att
engagera sig i samhällsfrågor, som Brexit.
– Jag har haft flera seniora positioner på universitet, och med det kommer möten med politiker på olika nivåer. Det är naturligt att försöka
påverka dem på ett framåtsträvande sätt. Jag
tycker att det är mitt ansvar att kommunicera
både med beslutsfattare och grupper som inte
alltid kommer till tals.
För det mesta förhåller sig David Rae opolitisk, men han gör ingen hemlighet av att han
tycker att den politiska situationen i Storbritannien är bekymmersam.

under användarnamnet @warycat (en referens till familjens fyra katter) är han en stark
röst på Twitter för en sammanhållen Europapolitik. Av en slump sammanfaller vår intervju
med dagen för Storbritanniens utträde ur eu,
och det lägger viss sordin på stämningen.
– Jag är europé. Det är en del av min identitet, både personligen och yrkesmässigt. Jag
föredrar att arbeta i mångkulturella team, att
ta in olika perspektiv gör arbetet intressantare.
– Jag har arbetat med människor från olika
europeiska länder i 20 år. Det blir en form av
samskapande som alla vinner på, därför tycker
jag att Brexit är ett misstag. Vi har åstadkommit
så mycket tillsammans, och jag har för avsikt
att fortsätta arbeta tillsammans med kollegor
från eu-området, säger David Rae.

mer av david
Entrepreneurial learning: peripherality and connectedness. International Journal of Entrepreneurial Behaviour
& Research, nr 3, vol 23, 2017.
Developing entrepreneurial leadership: the challenge
for sustainable organisations. International Journal of
Work Innovation, nr 1, vol 2, 2017.
Entrepreneurial Learning: New Perspectives in Research,
Education and Practice. Routledge, 2015 (redaktör
tillsammans med Catherine L Wang).
Opportunity-Centred Entrepreneurship. Palgrave
Macmillan, 2014.
Graduate Entrepreneurship and Career Initiation in the
‘New Era’ Economy. Journal of General Management,
nr 1, vol 40, 2014.

mer om david
Bakgrund Redan i sin doktorsavhandling intresserade
sig David Rae för entreprenöriellt lärande och han
har bedrivit forskning inom området sedan slutet av
1990-talet. Han har bland annat haft prefektroller vid
Bishop Grosseteste University i Storbritannien och
Cape Breton University i Kanada. Tidigare har han också varit professor och haft chefspositioner vid brittiska
University of Lincoln Business School (2006-2014), och
Centre for Entrepreneurial Management vid Derbyshire
Business School, University of Derby (2001–2006).
I dag är David Rae professor i entreprenörskap vid
Leicester Castle Business School på De Montfort University, Leicester i Storbritannien.
Fritid Umgås mest med sin partner och deras fyra
katter. David Rae gillar att promenera och cykla. Han är
intresserad av industrihistoria och historisk infrastruktur, till exempel järnvägar och kanaler som romarna har
lämnat efter sig i Leicester. Han är också engagerad
i frågor som rör ekologi och djurhållning, och lyssnar
mycket på musik – helst blues, jazz och världsmusik.
Aktuell Mottagare av European Entrepreneurship
Education Award 2020. Priset delas ut av Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet.
Läs mer på www.entrepreneur.lu.se

kontakta david.rae@dmu.ac.uk
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Digitala spår kan bli
källa till innovation
När vi som individer och företag interagerar i olika sammanhang på nätet, lämnar vi efter oss digitala spår. Dessa data kan vara
en källa till nya produkter, tjänster och processer. Men för att digital innovation ska uppstå och värdet realiseras, krävs att någon
förser datamängderna med mening. Om detta handlar Vasili Mankevichs doktorsavhandling Digital innovation management:
investigating digital trace data in online communities. Han har disputerat vid institutionen för informatik, Umeå universitet.
Mankevichs fallstudier omfattar såväl techbolag som fotbollsklubben Manchester United och spelaren Zlatan Ibrahimovic.
I avhandlingen diskuterar Vasili Mankevich bland annat hur nya företag kan arbeta med storytelling i digitala miljöer. [åk]

kontakta vasili.mankevich@umu.se

Egenföretagande inget
för högskoleutbildade
Gnosjö har landets lägsta andel
kvinnor som är företagare.
Källa: Tillväxtverket

EU har länge uppmuntrat egenföretagande i sina policyer, och
menar att högskoleutbildade har särskilt stor potential att bli företagare. Men vilken påverkan har EU:s positiva attityd till entreprenörskap haft i Sverige? Så gott som ingen, enligt Caroline Berggren
och Anders Olofsson. Skälet är att EU har fått sin inspiration från
USA, vars samhällsstrukturer skiljer sig stort från Sveriges. I Sverige väljer knappt fem procent av de högskoleutbildade att starta
företag, i USA är andelen högre. Det beror delvis på att svenskar
lever i en välfärdsstat: Vi riskerar inte fattigdom om vi blir arbetslösa. Ett annat skäl är att svenska företagare kan ha svårt att få
bostadslån. Det visar Berggren och Olofsson i artikeln A societal
perspective on self-employment – Sweden as an example, publicerad i Studies in Higher Education (open access). [ml]

kontakta caroline.berggren@ped.gu.se

Krögares självförmåga
avgör experimentlustan
Hur agerar toppkrögare i snåriga situationer? Magdalena Markowska och Johan
Wiklund har studerat fyra skandinaviska entreprenörer som äger och driver gourmetrestauranger på landsbygden. Forskarna menar att restaurangägarnas entreprenöriella lärande är en kontextberoende social process. Hur krögarna agerar i
komplexa situationer – fokuserat eller experimenterande – beror på vilken tillit de
har till sin egen förmåga. Resultaten presenteras i artikeln Entrepreneurial learning
under uncertainty: exploring the role of self-efficacy and perceived complexity (Entrepreneurship & Regional Development, open access). [åk]

kontakta magdalena.markowska@ju.se

18

| e n t r é 1 • 2020

www.esbri.se

Att ifrågasätta tillväxt är ett tabu
som inte tas på allvar politiskt
Ekaterina Chertkovskaya forskar om nerväxt på Lunds universitet

Vem vill jobba
för en entreprenör?
Lägre lön, sämre arbetsvillkor och stor risk att företaget inte överlever.
Det är verkligheten för den som tar anställning i ett nystartat företag.
Därför är det ofta personer med en svagare position på arbetsmarknaden
som tackar ja till jobbet. Fördelen är att anställningen kan fungera som
språngbräda till mer stabila jobb. Det skriver Kristina Nyström i ett kapitel i
Charlotta Sterns forskningsantologi En dynamisk arbetsmarknad (Dialogos,
2019). Nyström betonar att företagen är viktiga trots varierande kvalitet
i arbetsvillkoren. I antologin analyserar femton forskare de viktigaste
omvärldsförändringarna och de lagar, regler och skatter som påverkar förutsättningarna på den svenska arbetsmarknaden. [ml]

Teknikens föränderliga natur styr IP-strategin
Immateriella tillgångar blir en allt viktigare konkurrensfördel. Sarah van Santen har undersökt
hur teknikbaserade startups utformar sina
strategier. Hon finner att snabba beslut är en
framgångsfaktor.
sarah van santen har lagt fram licentiatuppsatsen Understanding the Role of Intellectual Property in Digital Technology-based Startups – Decisions and Dynamics på Chalmers.
Hon intresserar sig för intellectual property,
ip – eller immateriella tillgångar på svenska – i
nya teknikbaserade företag.
Sarah van Santen konstaterar att de utgör en
www.esbri.se

central konkurrensfördel, men menar att kunskapen om ip-strategier i den digitala tidsåldern är begränsad.
Hon har, utöver en litteraturöversikt, genomfört fallstudier i sju digitala, teknikbaserade
startups i Sverige och usa. Under en tvåårsperiod kartlade och analyserade hon utvecklingen av dessa företags ip-strategier, vilket
resulterade i två empiriska artiklar.
Resultaten visar att den digitala teknikens
egenskaper påverkar processerna och dynamiken i företagens ip-strategibildning. Eftersom
digital teknik är snabbt föränderlig och utvecklas mer eller mindre på löpande basis, behöver

även besluten kring ip-strategierna vara flexibla och snabbfotade, menar van Santen. Detta
för att möjliggöra och anpassa sig till förändringar i teknik, affärsmodeller och strategier.

till skillnad från linjära affärsmodeller
och strategier, tar företagen beslut om ipstrategier utifrån de medel som står till buds.
De låter målen utvecklas allt eftersom, snarare
än att fastställa dem i förväg. ip-strategin tar
form i takt med teknikens och verksamhetens
omställningar. [ml]

kontakta sarah.van.santen@chalmers.se
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Familjens stöd viktigt
för invandrade företagare
text emilie eliasson hovmöller

En lagändring om generösare arbetskraftsinvandring ledde till att fler utländska entreprenörer sökte sig till Sverige. Det visar Aliaksei
Kazlou, som också har studerat hur familjens
sociala och finansiella kapital kan stötta entreprenören.

aliaksei kazlou har använt svenska registerdata och studerat tre faser i entreprenörskapsprocessen: uppstart, utveckling och, i
vissa fall, avveckling. Han finner två typer av
entreprenörer.
– Dels handlar det om innovatörer som
skapar nya företag inom exempelvis iktbranschen, dels om egenföretagare inom mer
traditionella områden. Men i praktiken kan
en företagare förstås tillhöra båda grupperna.
Avhandlingen visar bland annat att antalet
utländska företag inom ikt, informations- och
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år 2008 förändrades regelverket kring
arbetskraftsinvandring. Det gjorde det lättare för svenska företag att anställa utländsk
arbetskraft, och underlättade även för utländska medborgare att starta företag i Sverige.
Entreprenörer fick möjlighet att driva verksamhet i Sverige om de kunde försörja sig
själva och sin familj med det egna företaget.
– Syftet med reformen var att locka utländska entreprenörer till Sverige och därmed
skapa jobb och tillväxt, säger Aliaksei Kazlou,
som i flera år har forskat om utlandsfödda
entreprenörer som invandrar till Sverige.
Han har lagt fram avhandlingen Immigrant
entrepreneurs in a changing institutional
context: a mixed embeddedness approach vid
Linköpings universitet. I den studerar han hur
lagändringen påverkade de utländska entreprenörerna i Sverige.

Aliaksei Kazlous doktorsavhandling är en sammanläggning av
fyra artiklar. En övergripande slutsats är att utlandsfödda entreprenörer i Sverige inte är en homogen grupp. Det är något som
behöver beaktas i utformningen av policyer på området.

kommunikationsteknologi, ökade efter 2008,
liksom de utländska entreprenörernas inkomster. Samtidigt minskade inkomstskillnaderna
mellan infödda och invandrade företagare.
– Det beror framför allt på självselektering,
det vill säga att fler framgångsrika entreprenörer med ursprung i andra länder sökte sig
till Sverige efter 2008. Lagändringen visade sig
med andra ord vara framgångsrik, säger Aliaksei Kazlou och tillägger:
– Men å andra sidan är det svårt att säga vad
som är hönan och vad som är ägget. Det hände mycket under den här tiden, bland annat
en finanskris som hela världen drabbades av.
Kazlou har inte bara studerat lagstiftningen,
utan även hur individers personliga humankapital, samt det sociala och finansiella kapitalet i deras nätverk, påverkar entreprenörskapet.

– Jag fann att personer med flyktingbakgrund som har starkt stöd från familj och vänner, har större sannolikhet att bli entreprenörer. Med stöd menar jag inte bara rådgivning,
utan även finansiering. Många invandrare har
svårt att få lån för att starta verksamheter.
Han har också undersökt hur familjens
inkomster kan kopplas till företagets överlevnadsgrad.
– Resultatet visar att utländska entreprenörer som har familjemedlemmar vars inkomster
är höga, driver företag under längre tid, säger
Aliaksei Kazlou.
– Mitt tips till utländska entreprenörer som
vill driva företag i Sverige, är att utnyttja de
kontakter de har i sina sociala nätverk. Familjemedlemmar, släktingar, men även bekanta
med samma etniska bakgrund, kan ofta hjälpa
till med råd, information eller finansiering.

han menar att avhandlingens viktigaste
slutsats är att gruppen utländska entreprenörer är mycket heterogen.
– De jobbar i olika branscher, kommer från
olika länder, har olika bakgrund och mål med
sina verksamheter. Eftersom skillnaderna är så
stora är det också svårt att utforma politiska
åtgärder som ska omfatta hela gruppen, säger
Aliaksei Kazlou
Sedan flyktingkrisen 2015 har svensk migrationspolitik blivit väsentligt mindre liberal.
– Det kan förstås få implikationer för entreprenörskapet bland immigranter och vore
spännande att forska mer om, säger Kazlou
som vill bygga sin akademiska karriär i Sverige.
– Jag tycker mycket om forsknings- och
arbetsmiljön här i Linköping, säger han.

kontakta aliaksei.kazlou@liu.se
www.esbri.se
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Vinnare och prisutdelare i Nytt & Nyttigt. Från vänster: Jakob Hellman, Vinnova, Paulina Sawicki, Karin Nilsson, Kajsa Eckerwall, Ebba Andersson och Magnus Aronsson, Esbri.

Storslam för Luleåstudenter i uppsatstävling
text maria linde bild angie gray
Samverkan på digitala plattformar, utmaningar
för born globals och framgångsrik digitalisering. Det är ämnena för de vinnande bidragen
i uppsatstävlingen Nytt & Nyttigt 2018–2019.
Två av tre uppsatser är skrivna vid Luleå tekniska universitet.
prisutdelningen i Nytt & Nyttigt 2018–2019
genomfördes på decenniets första Estradföreläsning, 29 januari 2020. Vinnare, och mottagare av ett resestipendium om 30 000 kronor, blev Ebba Andersson och Kajsa Eckerwall
som har skrivit Enabling Successful Collaboration on Digital Platforms in the Manufacturing
Industry – A Study of Digital Twins vid Luleå
tekniska universitet.
Uppsatsen handlar om förutsättningar för
samverkan på digitala plattformar.
– En viktig slutsats i vår studie är att tillverkande företag inte kan fokusera enbart på den
tekniska utvecklingen. För att kunna dra nytta
av fördelarna som tekniken innebär måste de
även ägna sig åt lednings- och organisations-

frågor, sa Eckerwall under prisceremonin.
Andrapristagarna Karin Nilsson och Paulina
Sawicki kommer också från Luleå tekniska
universitet. De har skrivit uppsatsen Internationalization challenges among born globals:
A roadmap for higher success, som handlar om
utmaningar som born globals kan möta. De
belönades med ett resestipendium om 20 000
kronor.

emma berg och Cecilia Josefsson från Linköpings universitet tilldelades tredjepriset,
ett resestipendium om 15 000 kronor. Deras
uppsats har titeln Enabling Digital Transformation – A Dynamic Capabilities Approach,
och beskriver hur företag kan hantera digitalisering på ett framgångsrikt sätt.
Juryn tilldelade även tre uppsatser hedersomnämnanden. De är skrivna av Andrejs Celukanovs och Sebastian Wattle Björk, kth, Axel
Truedsson och Sara Åkerblom, Lunds universitet samt Maria Olsson och Lisa Sahlin, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Från skosnören till buntband
Deca Idea Challenge utmanar elevlag runt om i världen att hitta
innovativa sätt att använda ett vardagsföremål. Idéprocessen
och uppfinningen presenteras i en kreativ 3-minutersvideo på
Youtube. Esbri och Skolverket arrangerar den svenska delen av
tävlingen som riktar sig till gymnasieelever. 2019 var tävlingsobjektet skosnören och konkurrensen hård – vi fick in 119 bidrag
från hela landet. Team Epebfyr från Fyrisskolan i Uppsala tog
hem förstapriset med sin idé där återvunna skosnören används
som buntband. Mer info om tävlingen och vinnarna finns på
www.decaideachallenge.se [ml]
www.esbri.se

25 juni är deadline för årets upplaga av Nytt
& Nyttigt. Tävlingen arrangeras av Esbri och
Vinnova, som vill uppmuntra studenter vid
svenska universitet och högskolor att skriva
uppsatser om innovation, kommersialisering
och nyttiggörande.
Helene Thorgrimsson, Esbri, är projektledare för uppsatstävlingen.
– Förra året fick vi in 94 uppsatser, vilket är
rekord. Det är jätteroligt!
– Till årets tävlingsomgång har vi höjt den
totala prissumman rejält, och nu söker vi de
vassaste studenterna. Det ska bli spännande
att se vad vi får in för bidrag, och vilka lärosäten som är representerade på prispallen
nästa gång, säger hon.

vill du vara med och tävla om totalt 90 000
kronor i resestipendier? All information om
den aktuella tävlingen, sammanfattningar av
de tidigare vinnaruppsatserna och mycket mer
finns på www.innovationsuppsats.se

Forum för entreprenörskap
arrangerades i Norrbotten
I februari genomförde Esbri och Luleå tekniska universitet
konferensen Sweden-U.S. Entrepreneurship Forum in Norrbotten, i samarbete med USAs ambassad i Sverige. Ambassadören Kenneth Howery sa i sitt anförande att USA vill stimulera forskning som gynnar en hållbar utveckling i det arktiska
området. Han betonade också att det behövs entreprenörer som
har hållbarhet i fokus. Övriga talare på forumet var bland annat
Patricia Greene och Clare Fairfield, som båda rest hit från USA.
Läs mer på www.esbribloggen.blogspot.com [ml]
e n t r é 1 • 2020 |
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personnytt
john haltiwanger, University of
Maryland, usa, tilldelas Global Award for
Entrepreneurship Research 2020. Prissumman är 100 000 euro och priset delas ut av
Entreprenörskapsforum, ifn och Vinnova.
House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm utökas med roxana
turturea (från och med 1 augusti) och
kathrin reinsberger (från och med 14
september). Turturea tillträder en docenttjänst i entreprenörskap och Reinsberger
tillträder en docenttjänst i innovation.

mathias karlsson, Linnéuniversitetet,
har blivit dubbelt prisad för sin avhandling
som vi skrev om i Entré nr 2, 2019. Han har
dels fått Oscar Sillén-priset och ett stipendium på 30 000 kronor, dels Wallanderstipendiet i företagsekonomi på drygt 1,7
miljoner kronor.
Familjeföretagscentrumet Cefeo på
Internationella handelshögskolan i Jönköping leds sedan årsskiftet av kajsa haag
och massimo baù .
Western Norway University of Applied
Sciences i Norge har rekryterat lars
coenen. Han kommer närmast från University of Melbourne i Australien, och har
tidigare varit verksam på Lunds universitet.

patricia greene, professor emerita
på Babson College, har tilldelats Max
Wortman usasbe Lifetime Achievement
Award for Entrepreneurship.
marcel bogers börjar jobba på Eindhoven University of Technology, Nederländerna, i september men behåller en
deltidstjänst på University of Copenhagen,
Danmark.
mary walshok har utsetts till hedersledamot i Iva. Bland ledamöterna har
också johan eklund , Entreprenörskapsforum, och sylvia schwaag serger ,
Lunds universitet, valts in.
Ivas 100-lista lyfter fram en mångfald av
svenska forskningsprojekt inom hållbarhetsområdet. Två av forskarna på listan är
thomas nyström och derek diener.

mattia bianchi, Handelshögskolan i
Stockholm, har tilldelats Asfor Award 2019
Best Under 40 Italian Professor.
johan wiklund, Syracuse University,
usa, är gästprofessor vid Sten K Johnson
Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet, under våren.
Tipsa entre@esbri.se
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boktips
titel Responsible Innovation
in Digital Health
– Empowering the Patient
redaktörer Tatiana Iakovleva,
Elin M Oftedal & John Bessant
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78897-505-6

Hur ser en ansvarstagande innovationsprocess inom hälsovårdssektorn ut? Och hur kan
företag med hjälp av användare, sjukvårdspersonal och politiker bidra till ett system
som levererar bättre vård till lägre pris? Det
är frågor som redaktörerna Tatiana Iakovleva, Elin Oftedal och John Bessant reder ut i
forskningsantologin Responsible Innovation
in Digital Health. I ett av kapitlen, skrivet av
de två norska forskarna Raj Kumar Thapa och
Tatiana Iakovleva, beskrivs hur sjukvårdsföretaget Laerdal systematiskt har arbetat
med socialt ansvar och blivit världsledande
på kuppen. Baserat på företagets innovationsarbete utvecklar författarna en modell
för att bedöma ett företags sociala inflytande.
Med modellen kan företag själva avgöra vilket socialt avtryck deras forskning och innovationsprojekt har åstadkommit. [ml]

titel China’s Quest for
Innovation
– Institutions and Ecosystems
redaktörer Shuanping Dai
& Markus Taube
förlag Routledge
isbn 978-1-138-49714-6

Innovationsnationen Kina möter en rad
utmaningar. I boken China’s Quest for Innovation – Institutions and Ecosystems diskuterar ett tjugotal forskare, främst kinesiska
och europeiska, såväl politisk toppstyrning
som villkoren för entreprenöriella gräsrötter. Redaktörerna Shuanping Dai och
Markus Taube skriver i introduktionskapitlet
att Kinas strategi för att komma ikapp mer
utvecklade länder har varit mycket lyckosam
under de senaste 30 åren. Nu har landet
nått en nivå där nya åtgärder krävs för att
inte stagnera. Det handlar framför allt om
att främja endogen innovation, hävdar Dai
och Taube. I bokens kapitel avhandlas bland
annat Kinas innovationspolicyer efter 2006,
forsknings- och utvecklingssektorns roll,
industriella kluster samt digitaliseringens
möjligheter. [åk]

Hållbar innovation
– på alla nivåer
Det krävs stora innovationsinsatser på alla
nivåer för att avvärja klimatkrisen och uppnå
andra hållbara utvecklingsmål. I en ny bok
diskuteras möjligheter och utmaningar kring
hållbar innovation.
de viktigaste globala utmaningarna finns
i Globala målen, en ambitiös agenda för hållbar utveckling som världens länder antog 2015.
Detta krävde nya samarbetslösningar mellan
regeringar, företag, forskare och civilsamhällets organisationer.
Boken Innovation for Sustainability – Business Transformations Towards a Better World
ger en överblick kring vilka innovationsinsatser som krävs kopplat till enskilda produkter
och tjänster, men också för affärsmodeller och
större systemskiften.
Redaktörerna Nancy Bocken, Paavo Ritala,
Laura Albareda och Robert Verburg har samlat
nya och etablerade forskare inom olika akademiska områden. De angriper ämnet hållbarhet
och innovation utifrån fyra olika perspektiv.
Bokens första del handlar om den stora

bilden i form av ramar, drivkrafter och policymakares roll. I den andra delen lyfts strategioch ledarskapsfrågor för hållbarhet och innovation fram. Bokens tredje del beskriver mätning och utvärdering på området. I den fjärde
och sista delen är temat verktyg, metoder och
teknologier som stödjer hållbar innovation.
Flera nordiska forskare finns med bland
författarna, bland andra Eva Guldmann och
Rikke Dorothea Huulgaard som bidrar med ett
kapitel om cirkulära affärsmodeller. Tero Rantala, Minna Saunila, Juhani Ukko och Hannu
Rantanen konstaterar att hållbara entreprenöriella strategier handlar om att värdera ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer.
Boken har isbn 978-3-319-97384-5 och har
getts ut av Springer. [ml]
www.esbri.se

titel Business Models
and Strategy
författare John Gibe
& Thomas Kalling
förlag Studentlitteratur
isbn 978-91-44-12980-8

Affärsmodellen kopplar samman faktorer i
företaget som tillgångar, aktiviteter, struktur,
kultur och kontrollmekanismer med allt som
finns i organisationens omvärld: kunder, leverantörer, konkurrenter, teknisk utveckling,
trender, politik och samhällsfenomen. Man
kan säga att affärsmodellen definierar relationerna mellan det interna och det externa,
anser John Gibe och Thomas Kalling som har
skrivit Business Models and Strategy. I boken
går de igenom affärsmodellens beståndsdelar
och kopplar den till företagets strategiarbete.
Ett av kapitlen ägnas åt digitala affärsmodeller. Författarna diskuterar vad som karaktäriserar digital teknik och konstaterar att utvecklingen har varit både snabb och långsam,
paradoxalt nog. Vi har kunnat köpa mat och
kläder på nätet länge, men försäljningen går
trögare än vad pionjärer som svenska
Boo.com förutspådde. [åk]

titel Digital Innovation
– Harnessing the Value of
Open Data
redaktör Anne-Laure
Mention
förlag World Scientific
isbn 978-981-3271-63-0

Öppna data ökar transparensen i samhället.
Många utmaningar och samhällsproblem
har kunnat lösas i och med tillgång till stora
mängder information. Anne-Laure Mention
är redaktör för Digital Innovation – Harnessing the Value of Open Data som behandlar
allt från konceptualisering till spridning
av öppna data. Till exempel får vi veta vad
som driver organisationer att dela med sig
av information och vilket värde det tillför
organisationen. Boken ger också svar på hur
”branschen” hanterar de utmaningar den
står inför. I ett av kapitlen beskrivs ekosystemet kring öppna data i Sverige. Trots att
Sverige är ett föregångsland när det gäller
tillgänglig information, menar Serdar Temiz,
Marcel Bogers och Terrence Brown att kunskapen kring öppna data är låg i landet. Kanske brister engagemanget för att svenskar tar
den fria informationen för given? [ml]

titel Innovation Commons
– The Origin of Economic
Growth
författare Jason Potts
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-093750-8

Hur övergår ny teknik till att bli en entreprenöriell möjlighet som i sin tur kan ligga till
grund för ekonomisk tillväxt? Jason Potts är
övertygad om att svaret stavas samarbete.
Han betraktar innovation som en social
process och utvecklar i boken Innovation
Commons – The Origin of Economic Growth
hur han ser på innovationers ursprung.
Potts kombinerar ekonomisk historia med
evolutionär och institutionell ekonomi, samt
teorier om ekonomisk tillväxt. I innovationers begynnelse är osäkerheten extremt stor,
argumenterar han. Då behövs en kombination av information och kunskap från en
mängd olika aktörer – kraften finns i kollektivet. Den kan frigöras exempelvis i ett
så kallat hackerspace, där människor med
olika kunskaper sammanstrålar för att lösa
problem. Därefter kan driftiga entreprenörer
plocka upp idéerna och bygga företag. [åk]

Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips
Juli 2020
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Onsdag

Evenemangstips
IFERA Annual Conference
24–26 juni
Santander, Spanien
ICSB World Congress
8–10 juli
Paris, Frankrike
BAM Conference
2–4 september
Manchester, Storbritannien
21st International
CINet Conference
20–22 september
Milano, Italien
Mer på www.esbri.se

www.esbri.se

Värden och kultur
formar familjeföretaget

Sverige är Europas
mest innovativa land

Matthias Waldkirch är en av fyra författare till
rapporten Professionalizing the business family
– the five pillars of competent, committed and
sustainable ownership (FFI research report).
De beskriver hur man bäst kan stödja familjeföretag att professionalisera sin verksamhet.
Författarna menar att man bör fokusera på
värden och kulturer som är unika för varje
familj. De formar familjemedlemmarnas motivation, engagemang och mål. [ml]

Sverige intar förstaplatsen som Europas mest
innovativa land i European Innovation Scoreboard.
Det är inom områdena humankapital, innovationsvänlig miljö och utbildningssystem som Sverige
är särskilt framstående jämfört med andra länder.
I Global Innovation Index hamnar Sverige på en
hedrande andraplats, efter Schweiz. Resultaten,
tillsammans med en rad andra rankningar, hittas
i Svenska institutets årsrapport Bilden av Sverige
utomlands 2019 (2020:1). [ml]

Ladda ner rapporten på www.ffi.org

Ladda ner rapporten på www.si.se

Entré nr 2, 2020 kommer i juni.
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»Vi behöver ambitiösa
entreprenörer «
Claire Ingram Bogusz är verksam på Handelshögskolan i Stockholm och tankesmedjan Fores. 2018 la hon fram den
prisbelönta avhandlingen Crowds, Coins and Communities: Digital Entrepreneuring in Emerging Financial Structures.
Till Claires forskningsintressen hör fintech, digital transformation och entreprenörskap. Hon nås på claire@clairebogusz.com
entreprenörer har i alla tider försökt förändra normer med hjälp av innovation. Så är
det fortfarande, och insamlingen av enorma
datamängder skapar i dag förutsättningar
för nya vågor av innovation. Data som rör
maskiners funktion, till exempel inom sakernas internet (IoT), har sina problem. Men i
den här texten vill jag främst diskutera hur vi
använder data som samlats in om oss människor.
I dag vill både entreprenörer och investerare stå bakom morgondagens Google, Amazon och Facebook, men utan att plågas av
negativa bieffekter som påverkar miljön och
människors integritet. För att nå detta ambitiösa mål anser jag att entreprenörer behöver
bli medvetna om – och helst bekämpa – datahanteringens mörka sida. Det här är mina fyra
bästa tips:

vilket både skadar miljön och hjälper till att
finansiera väpnade trupper. Blockkedjeteknik
och maskininlärning för att bearbeta data kräver enorma mängder energi. Och e-handeln
leder både till ökad – ofta onödig? – shopping
och en fysisk småbutiksdöd.

4. bli medveten om digitala klyftor.

bild: Robin Vetter

Datadrivna affärsmodeller skapar värde för
många och kan bidra till en demokratisering
av värdeskapandet. Men det är mest de som är
”privilegierade” som får vara med. Inom gigekonomin är vissa gigarbetare är eftersökta, de kan
diktera sina villkor och njuta av fenomenets
legendariska flexibilitet. Andra blir systemets
förlorare och måste ständigt vara tillgängliga
– till låg lön. Tillgången till internet och den
senaste tekniken är också ojämnt fördelad.
Apple blev nyligen fällda i ”Batterygate” för att
medvetet ha försämrat sina äldre modeller. I
samma anda har Whatsapp slutat uppdatera
1. missbruka inte de data du förvaltar.
Claire Ingram Bogusz
sin programvara för äldre operativsystem. I
Skandalen kring Cambridge Analytica är bara
utvecklingsländer, där många är beroende av
toppen av isberget. De flesta har egentligen
ingen aning om hur mycket data som samlas möjligheterna att påverka oss. Digital ”nud- äldre telefoner, blir tilltagen förödande. I Svein om oss, eller vem som gör det. Men många ging”, även genom a/b-tester, kan trigga nya rige har vi i stället problem med ojämn interbörjar bli rädda då de stora datavolymerna beteenden, exempelvis ökad konsumtion. En nettäckning och infrastruktur.
innebär att våra beteenden kan kartläggas annan effekt av att vi ständigt är uppkopplade
– och även påverkas – på helt nya sätt. Data är att arbetsgivare och staten får större insyn i att bli en ambitiös entreprenör är toppen
kan användas för att bedöma kreditvärdighet, våra privatliv. Pressen att prestera ökar, och vi för samhället – och ekonomin. Men det är
generera kartor som visar förväntad kriminell ser effekter i internationell forskning: Dagens tydligt att datadrivna affärsmodeller står inför
aktivitet, eller skicka riktad reklam till barn unga upplever höga stressnivåer. De jobbar både miljöutmaningar och sociala utmaningar.
under 18 år. Och nu pratar jag bara om lagliga mer, festar sällan och är mindre riskbenägna Är din idé tillräckligt ambitiös?
användningsområden. Data kan också – med- än tidigare generationer.
vetet eller av misstag – ha luckor, analyseras
Claire Ingram Bogusz
med problematiska metoder eller hamna i fel 3. bli medveten om miljöpåverkan. Jakten
HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
händer.
på det senaste har stora negativa effekter. För
OCH FORES
att generera och samla in data behöver vi nya
2. behandl a inte folk som försöks- och mer kraftfulla datorer och andra enheter.
kaniner. När allt mer data samlas in och Tillverkningen innebär att ännu mer kobolt,
En engelsk och mer utförlig version av
vårt nätbeteende hela tiden observeras, ökar järn, aluminium och koppar måste utvinnas,
denna text finns på www.esbri.se
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