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Dags att uppmuntra
hybriderna

Tema: Hållbar framtid
Alla vill uppnå hållbarhet, men vad krävs
för en sådan utveckling? Vi har frågat tre
professorer.
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Möt kunden i sociala medier

»Regeringen missar
måltavlan«
Lars Hultman, vd SSF, har skrivit Åsikten.

Mobila blodtrycksmätare och magnetiska
bårremmar. Idéer finns det gott om hos
vårdpersonal och patienter, men långt ifrån
alla tas tillvara.

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,
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.

Skrota de gamla
entreprenörsidealen

Närvaro och direkt kommunikation kan leda
till bättre affärer, visar Thomas Cyron i sin
avhandling.

Bilder hjälper studenter
att förstå entreprenörskap
Patienter och personal
har ofta bra idéer

»Allt går för sakta«
Förändringsbenägna professorn Slavica
Singer är årets mottagare av European
Entrepreneurship Education Award.

Hybrider som kombinerar anställning med
egenföretagande är en växande grupp, visar
Caitlin Ferreiras avhandling.
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Nu ser vi framåt

D
bild: Viktor Aronsson

et senaste året har varit annorlunda. Förhoppningsvis ser vi nu ljuset i coronatunneln med vaccineringar och den annalkande våren. Frågan är då vad som
blir det ”nya” normala efter pandemin. Kommer de branscher och företag
som drabbats särskilt hårt av pandemin att lyckas komma tillbaka? Hur kommer entreprenörskap och innovation att se ut post-pandemin?
Även om vi inte kan ge svar på dessa frågor så är det en hel del forskning vi
uppmärksammar i detta nummer som har bäring på post-pandemin. Enligt den senaste
statistiken har nyföretagandet ökat det senaste året. En del av dem som startat är troligtvis
de hybridentreprenörer du kan läsa om på sidan 4.
Under pandemin har vi också sett hur personalen i den hårt ansträngda vården gjort
heroiska insatser och dessutom varit uppfinningsrika för att hantera covid-19. I efterdyningarna av pandemin kommer vi garanterat få se ännu fler nya lösningar inom vården.
Och det är något vi skriver om på sidan 13. Även frågan om hållbara affärer har varit på
tapeten i ett antal år. Efter pandemin kommer detta med säkerhet komma i fokus ännu
mera. Då är frågan hur ska det bli mer hållbara affärer. I temat (sidorna 6-9) lyfter vi fram
två aspekter. Den ena är att för att få verklig effekt måste hållbarhetsfrågorna integreras i
affärsstrategin. Den andra är hur finansbranschen kan bidra till mer hållbarhet.
Året som gått har inneburit att många fått tänka till och tänka om avseende hur de
driver sina verksamheter. Och det är något alla troligtvis kommer att fortsätta att behöva
göra. Under senare delen av april kommer riksdagen att debattera forskningspropositionen. I Åsikten (sidan 20) uppmanar Lars Hultman, vd för Stiftelsen för strategisk
forskning, de olika intressenterna kring forskning och innovation – från regering
till den enskilda forskaren – att tänka till och tänka om.
Detta och mycket mer kan du läsa om i detta nummer. För att vara säker på att
hänga med i det senaste. Se till att prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss i
sociala medier. Varje vecka hittar du även nyheter på sajten esbri.se.
Till sist, om du gillar det vi gör, bli gärna Esbrivän och stöd vår verksamhet.

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

gillar du esbri?

BLI ESBRIVÄN
Uppskattar du det vi gör? Tycker du att det är viktigt att forskning
om entreprenörskap, innovation och småföretagande når fler? Stöd
då vårt arbete. Gå in på esbrivan.se och bli Esbrivän direkt!

esbri.se
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Dags att uppmuntra hybriderna
text åse karlén

En hybridentreprenör är både anställd och
egenföretagare. Forskaren Caitlin Ferreira tror
att de är en växande grupp, och att många av
dem till slut blir entreprenörer på heltid.
caitlin ferreira anser att hybridentrepre-

många hybridentreprenörer är högutbildade personer som inte är ute efter att
tjäna mer pengar i första hand. Det är i stället
något annat som motiverar dem. Det kan vara
kopplat till entreprenörskapet i sig, eller något
som entreprenörskapet leder till. En del startar
företag som är relaterade till deras yrkesroll,
medan andra väljer en helt annan bana – kanske för att få utlopp för sin kreativitet.
Caitlin Ferreira ser människors förflyttningar mellan anställning och egenföretagande
som en dynamisk process. En anställd individ
som startar ett företag vid sidan om, har inte
kniven mot strupen. Hen kan testa att driva
företag i liten skala, lära sig vad som krävs, och
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bild: Esti Strydom

nörerna bör få mer uppmärksamhet. Normerna på arbetsmarknaden förändras, och hybriderna blir allt fler – och viktigare. För yngre
generationer är hybridlivet inte främmande.
Men under 2020 har även äldre generationer
behövt ompröva det traditionella arbetslivet.
– Hybridentreprenörskapet kan öka som en
följd av covid-19-pandemin. Distansarbete och
mer flexibla arbetstider är positiva anledningar till att fler väljer att satsa på entreprenörskap. Andra kanske tvingas till det på grund
av osäkra anställningar, säger hon.
Hybriderna skiljer sig från heltidsentreprenörer på flera sätt, inte minst ekonomiskt. Att
de har en stabil inkomst från en anställning
gör att de kan experimentera mer och ta större
risker i företagandet. Via anställningen kan de
också få utbildning och erfarenhet.
– Samtidigt innebär anställningen att de har
mindre tid och kraft över för företagandet. Allt
detta gör att vi inte kan förvänta oss att hybridentreprenörer ska agera och fatta beslut på
samma sätt som heltidsentreprenörer.

Caitlin Ferreira

se om det verkar finnas lönsamhet i idén. Först
därefter kan hen välja att avsluta anställningen
och bli entreprenör på heltid, lägga ner företaget och återgå till en heltidsanställning, eller
fortsätta verka som hybrid.
– Hybridfasen hjälper individer att utveckla
sina entreprenöriella kompetenser, öka självförmågan och minska rädslan för att misslyckas. Mycket tyder på att hybridentreprenörer kan skapa starka och robusta företag, säger
Caitlin Ferreira.

Caitlin Ferreira har lagt fram avhandlingen
The Marketing-Entrepreneurship Interface:
An Evaluation Of Hybrid Entrepreneurs vid
Luleå tekniska universitet men är verksam
vid Red & Yellow Creative School of Business
i Kapstaden och University of Cape Town i
hemlandet Sydafrika.
Innan hon påbörjade sitt avhandlingsarbete
hade hon en anställning inom akademin
samtidigt som hon drev ett konsultföretag,
så hon var väl insatt i hybridentreprenörers
tillvaro.
Hennes avhandling bygger på litteraturstudier, intervjuer med 20 hybridentreprenörer,
och en fallstudie.

Hybridentreprenörskap bör uppmuntras,
eftersom det kan vara en inkörsport till heltidsentreprenörskap, menar Ferreira. Uppmaningen till policymakare är att se till att hybridentreprenörerna får tillgång till samma typ av
stöd som andra entreprenörer. För att det ska
vara möjligt krävs att hybriderna synliggörs,
bland annat i arbetsmarknadsstatistiken. Då
får vi bättre förståelse för deras roll i den ekonomiska utvecklingen.
– Och den som har anställda som är hybridentreprenörer bör inte försöka begränsa dem,
utan snarare uppmuntra en transparent kultur. Tidigare forskning har visat att hybridernas
lärande och innovativa kapacitet ofta överförs
från egenföretagandet till anställningen. Det
finns ett stort värde i det.

kontakta caitlin.ferreira@ltu.se
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VIKTIGA DRIVKRAFTER
FÖR HYBRIDER

1.   Öka det egna sociala kapitalet, till exempel
identifiera kunder och bygga leverantörsnätverk.
2.  Lärande om egna entreprenöriella förmågor,
marknaden och branschen.
3.  Ökad inkomst.
4.  Agera på en identifierad möjlighet.
5.  Självuppfyllelse och personlig utveckling.
6.  Oberoende från stora företagsstrukturer och
hierarkier.
7.   Följa en passion.
8.  Få utlopp för kreativitet.

esbri.se

Forskares idéer har stor potential
text åse karlén

Forskare har längre startsträcka än andra företagsgrundare, men deras idéer har ofta stor
potential. Dessutom är de en tillgång i inkubatorer.

kontakta linus.brunnstrom@gu.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE
bild: Privat

när linus brunnström arbetade som
affärscoach i Umeå kom han i kontakt med en
mängd spännande idéer och människor. Till
universitetsanknutna inkubatorer söker sig
inte bara forskare, andra universitetsanställda
och studenter, utan även uppfinnare och företagsavknoppningar som inte kommer från den
akademiska världen.
Inflödet av idéer är stort. Bara var tionde
sökande slipper igenom nålsögat och får en
inkubatorplats där de kan utveckla sina idéer
till företag.

ger dels på intervjuer med chefer och affärscoacher på innovationskontor och inkubatorer,
dels på en kvantitativ studie.
Den senare hämtar data från Vinnovas
nationella inkubatorprogram. Studien innefattar 3 400 projekt i 37 svenska inkubatorer, och
sträcker sig över tio år. Samtliga inkubatorer är
knutna till ett lärosäte.

Linus Brunnström

Hans avhandling visar också på en annan

brunnström slogs av att forskarnas idéer viktig aspekt.
ofta var de mest intressanta, även om det inte
alltid var så lätt att bygga företag på dem. Som
doktorand på Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet fick han möjlighet att fördjupa sig
i frågan.
– En intervjustudie jag gjorde visar, precis
som jag noterade när jag jobbade som affärscoach, att forskare är speciella. Av alla grundare
som söker sig till inkubatorer har forskare de
bästa och mest intressanta idéerna.
– Men samtidigt uttryckte cheferna och
affärscoacherna att forskare är långsammare,
mindre motiverade att starta företag, och mer
benägna att fastna i teknikutvecklingsfasen,
säger Linus Brunnström.

– Att ha ett stort antal forskardrivna projekt
i inkubatorn är positivt för de andra projekten
som befinner sig där.
Exakt vad det beror på är svårt att säga,
menar Linus Brunnström.
– Det får framtida studier utvisa. Men det
kan röra sig om att forskarna bidrar med bra,
konkreta råd, hjälp med teknikutveckling, eller
lån av utrustning. De besitter specifik kompetens som andra kan ha nytta av.

linus brunnströms avhandling Commercialization Done Differently: How Swedish university incubators facilitate the formation of
knowledge-intensive entrepreneurial firms, byg-

FÖR ETT STARKARE
ENTREPRENÖRSKAP
Linus Brunnströms avhandling utmynnar
i tre policyrekommendationer för ett mer
kunskapsintensivt entreprenörskap:
• Uppmuntra fler forskare att söka sig till inkubatorer, och få dem att interagera mer med
övriga inkubatorsföretag.
• Bjud i högre grad in studenter till inkubatorerna. Förutom att bidra med egna idéer kan
de engageras i utvecklingsarbete för att driva
inkubationsprocessen framåt.
• Behåll det så kallade lärarundantaget,
åtminstone för en tid framöver. Lärarundantaget innebär att enskilda forskare
eller forskarteam själva äger rätten till sina
upptäckter.

Smart kapital bäst för life science-företag
text helene thorgrimsson

Innovativa life science-företag anses bidra till
utveckling och tillväxt. Men de är sköra och har
knappa resurser. Endast en liten del av företagen överlever, och ännu färre växer.

esbri.se

bild: Mette Rasmussen

entreprenöriella ekosystem kan fylla en
viktig funktion för att stötta life science-företagen, hävdar Janna Alvedalen i sin avhandling.
– Life science är en bransch där det krävs
mycket kunskap och resurser, och många aktörer är involverade i processen. Dessa innovativa företag är enormt resurskrävande och det
medför att extern finansiering är nödvändig.
Eftersom det finns få nationella och regionala stödformer är privata finansiärer av stor
betydelse. Entreprenöriella ekosystem kan
bidra med länkar till tänkbara investerare. Då

är det en fördel
om investeraren
bistår med smart
kapital som
innebär att de
förutom pengar
även bistår med
kunskap om hur
man skapar ett
framgångsrikt
företag. Ju fler
Janna Alvedalen
företag som växer
och genererar vinst, desto fler entreprenörer
återinvesterar både pengar och kunskap i nya
innovativa bolag.
På grund av att Sverige är ett litet land behöver life science-företag rikta sig mot en inter-

nationell marknad redan på ett tidigt stadium.
Därför är det viktigt att det finns entreprenöriellt ledarskap att tillgå i ekosystemet.
– Säljerfarenhet och kunskap om hur man
bygger bolag är mycket värdefullt för företagen
– gärna kunskap med internationell koppling.
Företagen får därigenom kännedom om olika
marknader och hur man tar sig igenom snåriga
regelverk, säger Janna Alvedalen.
Avhandlingen Entrepreneurial Ecosystems in
Life Science Industry: A study of start-ups, scale
ups and resilience of Entrepreneurial Ecosystems har lagts fram vid Lunds universitet.

kontakta janna.alvedalen@circle.lu.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE
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tema | Hållbar framtid

HÅLLBARA
AFFÄRER
Alla vill ha hållbarhet men leder dagens
finansieringsbransch oss verkligen dit?
Och hur mycket påverkar egentligen
företagens strategier och uppförandekoder? Vi har bett forskarna om svar.
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HÅLLBARHET MÅSTE
FÖRANKRAS HOS LEDNINGEN
text åse karlén

Först när hållbarhet integreras i företagens
affärsstrategi får den verklig effekt. Det menar
professor Niklas Egels Zandén som fortfarande
väntar på de stora hållbarhetskliven.

just h&m var tidiga med att införa uppförandekoder. Nu arbetar de vidare med andra
initiativ som kan ge större effekt. Till exempel
att diskutera direkt med regeringar i låglöneländer, eller se över fabrikers energi- och vattenförbrukning.
– Det är frustrerade att många företag som
påbörjar sitt hållbarhetsarbete nu, lägger allt
krut på kontrollsystemen. Både forskning och
praxis visar ju att de inte är tillräckliga.
I storföretagens agerande ligger den verkliga hävstången, anser Niklas Egels Zandén,
men även mindre och nyare företag kan göra
skillnad. De rymmer dessutom innovationskraft och entreprenörsanda att inspireras av.
En bra utgångspunkt för alla företag som vill
bli mer hållbara, är att reflektera över den egna
existensen.
esbri.se

när hållbarhet slutar vara ”det där exotiska och konstiga” vid sidan av, och i stället
kopplas direkt till strategin och företagets
affär, kan förändring ske. Niklas Egels Zandéns
bästa tips till små och medelstora företag är att
se över leverantörerna.
– Om du precis ska dra i gång en utlandssatsning har du möjlighet att göra rätt från
början, det är det bästa. Välj rätt land, och
sedan rätt leverantör i det landet. Om tillverkningen redan är i gång får du i stället se till att
göra hållbara val när du lägger till nya leverantörer. Det är mycket svårt att förändra en affär
som är ohållbar i grunden.
Ett annat tips är att omfamna litenheten.
– Försök inte göra samma sak som storföretagen men med mindre resurser. Det finns inget värde i att vara ett sämre Nike. Utgå i stället
ifrån vad ditt företag kan göra annorlunda.
Förutom att nya och små företag ofta är mer
innovativa och flexibla, har de också en annan
fördel: De syns inte.
– Allt h&m gör nagelfars, men mindre företag får inte samma uppmärksamhet. De kan
experimentera, testa och testa igen – utan att
någon bryr sig. Det som faller väl ut kan företaget välja att kommunicera, och därigenom
få stor exponering.
Egels Zandén har under flera år följt det
svenska, medelstora klädföretaget Nudie
Jeans. De har jobbat med social och ekologisk
hållbarhet på olika sätt, till exempel genom att
införa levnadslöner i indiska fabriker. Det gav
Nudie positiv publicitet och goodwill, och kos-

bild: Carl-Henrik Trapp

– företag kan sponsra fotbollscuper, satsa
på återvinning eller peppa de anställda att åka
mer tåg. Allt det är bra och bidrar till hållbarhet. Men nu är det dags att ta de stora kliven,
säger Niklas Egels Zandén, Handelshögskolan
vid Göteborgs universitet.
De senaste 20 åren har företag med tillverkning i låglöneländer använt sig av uppförandekoder och andra kontrollmekanismer
för att förbättra för arbetarna. Men den samlade forskningen visar tyvärr att effekten är
begränsad.
– Uppförandekoder har en viss positiv
effekt, men den motsvarar inte de resurser
som plöjs ned. Köpare har svårt att kontrollera fabriker, och leverantörer kan måla upp
en fin fasad.
Även om kontroller visar att en fabrik bryter mot uppförandekoden, är det svårt att lösa
problem som diskriminering eller motarbetade fackföreningar. En liten köpare som hotar
med att hitta en annan leverantör, mottas ofta
av en axelryckning.
– I princip är det bara företag av h&m:s
storlek eller de som köper en stor andel av
leverantörens produktion, som kan påverka
leverantörerna, säger Egels Zandén.

– När jag är ute och träffar företag ställer jag
ofta frågan: ”Vore det inte bättre för världen
om ert företag försvann?” Det är en jobbig
men nyttig övning.
I diskussionen som följer, om företagets
anställda, kunder, produkter och värden, hittar man verksamhetens kärna. Och det är där
som hållbarhetsarbetet bör förankras.
– Många företag upplever det här med hållbarhet som stort, förvirrat och komplicerat. De
har svårt att koppla den egna verksamheten
till de globala målen för hållbar utveckling.
En del har stenkoll på sina leverantörer – för
att de är kontrollfreaks och månar om sina
produkter – men tänker inte på det som hållbarhetsarbete.

Niklas Egels Zandén

tade bara ett par hundra tusen kronor per år.
En annan lyckad satsning är att erbjuda
gratis lagning av Nudiejeans – oavsett var de
är köpta. Initiativet kom från några anställda
i en Nudiebutik, togs vidare av ledningen och
skalades upp.
– När ägare, ledning och anställda är nära varandra är det lättare att plocka upp sådant som
bubblar i organisationen. Idéerna måste inte
vara perfekta!
Först när ledningen är med på hållbarhetståget kan de anställdas embryon till innovation
få vingar, visar Niklas Egels Zandéns forskning.
Han har full respekt för att det inte alltid är så
lätt – men, å andra sidan, det som är enkelt är
sällan särskilt kul i längden.
– Det är komplext, och förvirrande ibland,
att driva företag. Men om man kan acceptera
att det är så, kan man också jobba bra med
hållbarhet, säger Egels Zandén.

kontakta niklas.zanden@gu.se

15 april
berättar Niklas
Egels Zandén
mer under ett grat
is
webbinarium.
Kolla på esbri.se
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MED SIKTE PÅ EN HÅLLBAR

FINANSBRANSCH
text åse karlén

Finansbranschen går med stora steg mot hållbarhet. Forskarna på det nystartade forskningscentrumet Sustainable Finance Lab vill
bidra till den förändringen.

av andra logiker än traditionell tillverkning
och konsumtion. Därför behövs också nya
verktyg för att värdera dem.
– Hur kan till exempel affärsänglar bli mer
träffsäkra i sina investeringsbeslut? Vår forskning är inriktad på alla typer av finansiärer och
hela förloppet, från startupkapital till börsnotering och internationalisering.
Själv ägnar hon sig främst åt frågor som rör
social hållbarhet. I tidigare forskning har Malin
Malmström visat att män och kvinnor som är
entreprenörer och söker extern finansiering
bemöts på olika sätt. Genom att analysera vad
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bild: Luleå tekniska universitet

delningsföretag och cirkulära företag drivs

bild: Fredrik Persson

det finns ett behov av bättre mätmetoder och effektutvärderingar, konstaterar Kent
Eriksson och Malin Malmström. De delar på
föreståndarskapet för Sustainable Finance
Lab.
– Målsättningen är att utveckla akademisk
kunskap och samtidigt bidra till att förändra
finansbranschen. Den går med stora steg mot
mer hållbarhet, men har problem med att
mäta effekterna. Det vill vi gärna hjälpa till
med, säger Kent Eriksson, professor på institutionen för fastigheter och byggande, kth.
I den tvärvetenskapliga miljön på Sustainable Finance Lab angrips frågorna från flera
håll. Här möts expertis inom teknik, nationalekonomi, filosofi och företagsekonomi. Malin
Malmström är professor i entreprenörskap och
innovation vid Luleå tekniska universitet.
– Hållbarhet handlar om ett nytt sätt att se
på resurser. För finansiärer som är vana vid att
tänka i termer av ägande och branta avkastningskurvor, kan det vara svårt att se värdet i
andra typer av affärsmodeller, säger hon.

Kent Eriksson

som sas i pitchmöten, kunde hon slå fast att
kvinnor och deras affärsidéer oftare beskrivs
i negativa ordalag. De får också en avsevärt
mindre del av riskkapitalkakan än vad män får.
Kan vi komma till rätta med fördomar,
kopplade till exempelvis genus, genom att
använda maskininlärning? Det undersöker
Malmström i ett pågående projekt.
– Vi använder a i för att bearbeta stora
mängder data om företagare som har sökt
finansiering. Vi har plockat in uppgifter om
personerna, deras affärsidéer, om de har fått
finansiering tidigare, och avkastningen över
tid.
Den mänskliga intelligensen har begränsad
kapacitet att hantera stora datamängder. När
det blir för mycket information tar vi till genvägar – stereotyper – för att sortera och fatta
beslut. Det kan exempelvis innebära att vi är
tveksamma till att investera i kvinnors affärsidéer – för att det finns en fördom om att kvinnors företag inte är lönsamma.

Malin Malmström

Frågan är om ai kan göra en helt opartisk
bedömning av affärsidéer, utan att ta hänsyn
till kön och andra variabler? Nej, så enkelt är
det inte, förklarar Malin Malmström. Det finns
alltid bias, en slags partiskhet, i data. Även
om vi plockar bort variabeln ”kön” finns det
andra markörer i materialet som signalerar
”man” eller ”kvinna”. De påverkar hur algoritmen sorterar. Och om en viss grupp är underrepresenterad i datamaterialet finns det inte
tillräckligt med information för algoritmen att
arbeta med.
– ai kan vara ett bra stöd, men det räcker
inte med att vara vass på programmering.
Man måste också förstå hur bias fungerar och
korrigera för det. Vi kan skapa en prototypalgoritm som hjälper finansbranschen att fatta
mer hållbara beslut, säger Malin Malmström.

inom ekologisk hållbarhet finns en del bra
mätmetoder, till exempel för att jämföra koldioxidavtrycket för olika energikällor. Men det
esbri.se

finns mycket kvar att utveckla kring företags
påverkan på biologiska ekosystem.
– Hur hållbart är exempelvis havsfiske?
Det rör sig om komplexa system, och det gör
forskningsområdet utmanande, säger Kent
Eriksson.
– När jag jobbade på Stanford University
hade jag en doktorand som studerade hur etableringen av Disneys temaparker påverkade
miljön runt omkring. Den ökande mängden
kväve i avloppsvattnet ledde till övergödning av våtmarker. När vi kan sätta siffror på
effekterna, kan vi också göra en värdering i
finansiella termer. Och siffror är ju något som
finanssektorn gillar.
Eriksson konstaterar att Sverige ligger långt
framme inom både fintech och hållbarhet. De
svenska storbankerna har historiskt sett varit
duktiga på att parera finanskriser, och Handelsbanken anses vara en av världens bästa
kreditgivare. Samtidigt kliver nya finansiella
aktörer, som Klarna, fram. Det händer mycket
i skärningspunkten mellan hållbarhet och
finansiella tjänster, och han ser potential för
fler företag att växa sig stora.
– Finansbranschen har inte så gott rykte.
Det är lite märkligt egentligen, för till stor del
har den växt fram som en reaktion på människors behov. Den svenska sparbanksrörelsen
drog igång för att vanligt folk skulle få möjlighet att göra affärer. Ju mer socioekonomiskt
utvecklat ett samhälle är, desto större andel
står finanssektorn för, konstaterar Kent Eriksson.
– Nu verkar Sverige ha en hälsosamt växande riskkapitalmarknad, där entreprenörer
som har gjort exit ger sig in som investerare.
De kan bidra med både kunskap och kapital,
det är jättespännande.
När en produkt eller tjänst är ny vet man
inte hur kundernas betalningsvilja ser ut.
Ibland har etablerade aktörer svårt att hänga
med. Kent Eriksson nämner framgångssagan

esbri.se

Tesla, som finansierades av venture capital
och Elon Musks egna kapital. Om Musk hade
behövt vända sig till traditionella banker för att
få såddkapital hade de nydanande elbilarna
kanske aldrig sett dagens ljus.

eriksson pekar också på en pågående trend
där nya tekniska lösningar växer fram i takt
med att entreprenörer efterfrågar dem.
– Paypal kom till för att auktionssajten Ebay
behövde en betalningslösning. Och när Airbnb
letade efter ett sätt att hantera finansiella transaktioner vände de sig till Square, en startup i
Silicon Valley, för att utveckla tjänsten.
– Det finns en påtaglig entreprenörsanda
inom finanssektorn. Jag tror att vi kommer få
se mer av det även inom hållbarhetssektorn,
säger han.
För att kunna bedriva praktiknära forskning
har Sustainable Finance Lab engagerat banker,
venture capital-bolag, affärsänglar, hållbarhetsaktörer och företag av alla storlekar som
samarbetspartners. Internationella kopplingar
finns via Sida, Världsbanken, oecd och andra
organisationer.
– Vi vill vara relevanta och jobba i dialog med
våra partners. Forskningsprojekten designas
för att adressera problematik som finanssektorn möter, säger Malin Malmström.
Dessutom ska Sustainable Finance Lab
jobba aktivt med hållbara startups. Delvis sker
det via innovationshubbar på de lärosäten som
ingår i centrumsatsningen.
– Tanken är att vara en länk mellan den
forskning och utbildning vi bedriver och den
verksamhet som sker ute i företag. Vi ska stötta studenters, forskares och företagares idéer
inom hållbarhet, och slussa dem vidare mot
kommersialisering, säger Kent Eriksson.
kontakta

MER OM SUSTAINABLE
FINANCE LAB
Sustainable Finance Lab är ett konsortium
där sex lärosäten och forskningsinstitut ingår:
KTH, Luleå tekniska universitet, Göteborgs
universitet, Handelshögskolan i Stockholm, IVL
Svenska miljöinstitutet, Kungl. vetenskapsakademien och Stockholm Resilience Centre.
Centrumet finansieras av Vinnova på uppdrag
av regeringen. Finansieringen är 47 miljoner
kronor för åren 2021–2025, med möjlighet till
förlängning i ytterligare fem år.
Sustainable Finance Labs tvärvetenskapliga
forskning handlar om förnyelse av finansmarknaden ur ett hållbarhetsperspektiv. Till fokusområdena hör effektutvärderingar, nytänkande
kring risker och möjligheter, hållbarhetsnormer
och policyer samt transformation, teknologi
och innovation.

kent.eriksson@abe.kth.se
malin.malmstrom@ltu.se
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Viktigt att våga improvisera
text maria linde

Ska ditt företag satsa på internationella marknader i en turbulent tid som denna? Glöm allt
vad strategiska planer heter. Det är ett helt
annat upplägg som ger dig framgång.

heter, är det inte helt ovanligt att omgivningen
benämner det som tur. Men Stylianos Papaioannou menar att ”turen” ofta är ett resultat av
ett improviserande förhållningssätt.

instabila och oförutsägbara internationella marknader leder till fler konkurser
och misslyckanden. Men småföretag, de mest
sårbara i oroliga tider, har sällan råd med ett
misslyckande.
– Det finns sätt att tänka och ta beslut som
ökar chanserna att lyckas med internationalisering. Välplanerade strategier och tydliga mål
ska man lägga åt sidan, i stället bör småföretagen improvisera. Då lyckas de bättre, säger
Stylianos Papaioannou.

– de entreprenörer som improviserar får

kontakta stylianos.papaioannou@fek.uu.se

SÅ KAN KRISEN BLI EN
VÄRDEFULL MÖJLIGHET
bild: Tina Stafrén

men hur improviserar man då? Enligt
Papaioannou behöver småföretagare definiera
vad de har råd att förlora snarare än att fokusera på vad de kan uppnå. När de har gjort det är
det dags att definiera vilka tillgängliga resurser
företaget har i form av kompetens, anställda
och partners. Men också vilket kapital och
investeringar som existerar. ”Vem känner jag?”
är en annan viktig fråga.
– Nätverket är en viktig komponent när du
improviserar. Du väntar inte på att telefonen
ska ringa, du är proaktiv och ringer själv upp.
Våga också agera på ett spontant sätt. Man
får mer ny kunskap om man rör sig ute i det
oplanerade och experimenterar utanför etablerade gränser.

fler möjligheter än andra. De har skapat turen
genom sättet de har sökt möjligheter, säger
han.
Stylianos Papaioannou har lagt fram
avhandlingen Opportunity-based internationalization of SMEs: Foresee the unforeseeable and
expect the unforeseen vid Uppsala universitet.

Stylianos Papaioannou

• Lita inte på den gamla planen. Den kommer
att leda dig fel eftersom den är baserad på
gammal kunskap.
• Släpp dina förutbestämda mål och fokusera i
stället på vad du har att förlora.

– Möjligheter som man inte har förväntat sig
dyker upp och kan ge stora värden till företaget. Är du bunden till strategiska planer som
bygger på gammal kunskap, kommer du bara
att finna det du redan känner till. På så vis skapas inget nytt värde, säger Papaioannou.
Om företag stöter på värdefulla affärsmöjlig-

• Var flexibel och improvisera mycket.
• I kriser skapas utrymme för innovation
– se det som en möjlighet.

Ta kontrollen över utlandssatsningen
text åse karlén

Att utgå från faktorer man kontrollerar, kan bli
en hävstång för företag som siktar mot internationella marknader.
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bild: Privat

– med bättre kunskap om hur kontrollprincipen fungerar, kan vi hjälpa små och medelstora företag att bli internationella, säger Luis
Oliveira som i sin licentiatuppsats är särskilt
intresserad av hur kontroll påverkar företags
beslutsprocesser. Han har sökt svar i en enkätstudie riktad till 850 små och medelstora företag i Brasilien, Kina, Italien, Polen och Sverige.
Att som företag ge sig ut på internationella
marknader medför ofta ett stort mått av osäkerhet. För att tackla osäkerheten kan företag
utgå från något som de behärskar, och experimentera därifrån. Kontrollbaserat beslutsfat-

tande handlar
om att proaktivt
skapa möjligheter och forma
omgivningen
på ett sätt som
gynnar företaget, menar Luis
Oliveira.
– I en sådan
Luis Oliveira
s t ra t e g i i n g å r
också att vara
öppen för att överge gamla hjulspår. Företaget
behöver improvisera och tänka utanför boxen,
säger han.
– Ett mindre företag som vill satsa på utländska marknader kan till exempel börja med att

åka på en mässa, och ha ett öppet sinne för
vilka affärer det kan leda till. Ett annat sätt kan
vara att testa att exportera produkter i små
kvantiteter till ett antal främmande marknader. På så sätt kan företaget lära sig mer om
hur varje marknad fungerar.
Luis Oliveira har lagt fram licentiatuppsatsen Decision-making in sme internationalization. The role and use of Control in decisions
made under the uncertainties of foreign market
expansion vid Högskolan Dalarna. Sedan tidigare har han en doktorsexamen i produktteknik från University of São Paulo i hemlandet
Brasilien.

kontakta loi@du.se
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Lärdomar från
de snabbfotade
Hur kan startups vara så snabba – och kostnadseffektiva – i sin innovation? Finns det
lärdomar att dra för etablerade företag?
Dulce Gonçalves har studerat både startups
och storföretag inom bilindustrin. Hon har lagt
fram licentiatuppsatsen Organizational Agility
and Digital Innovation Capability in Automotive
Startups vid Högskolan i Halmstad.
Vad är entreprenörskap för dig? I sin undervisning använder Katarina Ellborg ett 30-tal bilder tagna av fotografen Cesilia Ekroth.

Bilder hjälper studenter
att förstå entreprenörskap
text åse karlén

Vad är entreprenörskap? Frågan har lika många
svar som det finns individer. Och det bör vara
utgångspunkten när man undervisar i entreprenörskap, anser forskaren Katarina Ellborg.
i sin lärarroll på Linnéuniversitetet möter

efter att ha undervisat på det här sättet en
tid började Ellborg se mönster i studenternas
berättelser som följde på bildintroduktionen.
– Studenterna ser entreprenörskap som ett
teamwork och framhåller inte ensamma hjältar. De vill dra nytta av varandras kompetens
och göra entreprenörskap tillsammans. De
kan säga sådant som: ”Det jag inte kan, kan
säkert någon annan bidra med.”
Bland ansvariga för utbildningarna kan attityden vara: ”Vad ska det här vara bra för?” Men
studenterna är snarare nyfikna, menar Ellborg.
– Studenterna tycks inte leva i ett samhälle
esbri.se

bild: Martin Ellborg

Katarina Ellborg studenter som läser till sjuksköterska, idrottsvetare, skogsförvaltare, fritidspedagog och en mängd andra yrken, men
som också har entreprenörskap som en del av
utbildningen. Tidigt kände hon att hon ville ta
vara på deras erfarenheter i sin undervisning.
– Jag ville inte gå ut och visa samma powerpoints oavsett vilka studenter jag mötte.
Hon sökte ett sätt att snabbt lära känna studenterna, och ta reda på vilka fördomar och
förhoppningar om entreprenörskap de hade
med sig. Det var då hon fick idén att utgå från
fotografier. Det som började som en undervisningsmetod växte till ett doktorandprojekt
– och en färdig doktorsavhandling som bygger
på material från 400 studenter samt intervjuer
med lärare.
I sin undervisning använder hon ett 30-tal
bilder av människor, djur, föremål och miljöer.
– Jag sätter upp fotografierna på väggen
och säger till studenterna: ”Välj en bild som
är entreprenörskap för dig”.

bild: Privat

Hur väcktes ditt
forskningsintresse?
– Jag märkte hur
snabbt vissa startups
kunde innovera och få
ut sina produkter på
marknaden – trots att
de bara hade en bråkdel av storbolagens
Dulce Gonçalves
resurser. Jag tänkte:
”Hur är detta ens möjligt? Hur gör de?”
Vilka är de viktigaste resultaten?
– I de företag som lyckades bäst bestod
grundarteamet av flera personer som hade
olika kompetenser, till exempel inom teknik
och företagande. De var dessutom duktiga
på att utnyttja transparens som en strategi
för att förbättra både interna och externa
samarbeten. Det stärkte deras varumärke och
hjälpte dem att attrahera kunder, partners och
finansiärer.

Katarina Ellborg

där entreprenörskap är fult. De relaterar till
den egna verkligheten och har förebilder i sin
närhet som de ser som entreprenörer.

inom utbildningsvetenskap pratar man
om den didaktiska triangeln, där relationer
mellan student, lärare och ämne står i centrum för lärandet. Det är en tankefigur som
Katarina Ellborg vill se mer av inom entreprenörskapsutbildningen. Hon anser att det
är hög tid att utbildningen på allvar börjar
intressera sig för studenten, och hens relation
till ämnet. Att använda en visuellt baserad
metod för att ventilera tankar om entreprenörskap, är ett steg mot en mer studentcentrerad
pedagogik.
– När man släpper in studenterna märker man hur kloka och mångfacetterade de
är. Det är så givande att lägga kursens första
halvtimme på dem i stället för att prata själv,
säger hon.
Katarina Ellborg har lagt fram avhandlingen Envisioning entrepreneurship: Using photographs to elicit students’ preconceptions of
entrepreneurship vid Linnéuniversitetet.

– De transformativa startupbolagen i min studie var mest intressanta. De använde sig av sin
agila förmåga för att innovera i sitt ekosystem,
och utnyttjade resurser utanför företaget för
att snabbare komma ut med sina produkter.
Vissa externa aktörer var både medskapare
och kunder, beroende på sammanhanget. Att
snabbt och smidigt kunna byta hatt på det
sättet, kommer att bli allt viktigare framöver.
Startupbolagen saminnoverade främst med
andra startups för att inte tappa fart. Om etablerade bolag var med i innovationsprocessen
var det på startupbolagens villkor, vilket är lite
ovanligt. Oftast är det storbolagen som dikterar villkoren.
Vilka implikationer har dina studier?
– När den digitala innovationen går allt snabbare, behöver policymakare vara med från början. De kan möjliggöra att innovationer införs
snabbt, och mildra eventuella risker. Ibland
krävs det att andra bolag tar fram kompletterande produkter för att en ny innovation ska
kunna användas. Exempelvis kommer ingen
att vilja köpa en elbil om det inte finns platser
där den kan laddas. [åk]

kontakta katarina.ellborg@lnu.se

kontakta dulce.goncalves@hh.se
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Entreprenörer i kris behöver skyddsnät
text helene thorgrimsson

Hur gick det för Sveriges entreprenörer som
drabbades av covid-19-pandemin under våren
och försommaren 2020? En rapport visar att
läget var problematiskt.
bild: Henrik Dunér

– en stor del av entreprenörerna hade
inkomstbortfall och det var svårt att hålla
igång verksamheten. Ungefär hälften hade
ekonomiska reserver för högst ett år framåt
och risken för nedläggning var överhängande.
De kunde inte ta ut lön och det var svårt – i
många fall omöjligt – att söka olika former av
ekonomiskt stöd, säger en av rapportförfattarna, Constanze Eib.
– När vi jämförde med data som samlats in
före pandemin, såg vi att företagare upplevde
högre stress och sämre välbefinnande under
våren 2020. Det är oroväckande i sig att företagarna mår sämre. Välbefinnande är dess-

utom en viktig förutsättning för att
kunna vara kreativ
och skapa nya idéer, produkter och
tjänster.

Vilka är de viktigaste åtgärderna
som behövs nu?
Constanze Eib
– Vi behöver
införa skyddsnät och bättre stödåtgärder för
entreprenörer i kris. De har brottats med mycket stress på grund av pandemin.
– Det behövs också ett bättre system för att
göra det lättare att söka och erhålla ekonomiskt
stöd. Om alla möjligheter till stöd samlades
under samma plattform skulle det underlätta
oerhört mycket.

Hur ser ni på framtiden?
– Trots att Sverige inte har stängt ner helt är
det nödvändigt att bygga upp ekonomin igen
när krisen är över. Då behövs företag som kan
skapa arbetstillfällen. För att veta vilka åtgärder
som är viktigast att sätta in behövs forskning
om hur pandemin har påverkat företagare i
olika branscher.
Studien genomfördes under maj och juni
2020 av forskarna Constanze Eib, Uppsala
universitet och Claudia Bernhard-Oettel,
Stockholms universitet. Över 200 svenska företagare ingick i studien som ligger till grund för
rapporten (Egen-)Företagare under och efter
COVID-19 – En första bedömning av kort- och
långsiktiga konsekvenser i Sverige.

kontakta constanze.eib@psyk.uu.se

5 miljoner satsas på nordiskt forskarnätverk
text magnus aronsson

Familjen Kamprads stiftelse satsar fem miljoner kronor på att stötta den svenska forskningsnoden i Nordic Research School in Innovation
and Entrepreneurship (Norsi).
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bild: Kennet Ruona

– det viktigaste är att vi nu kan börja
bygga en miljö som ger möjlighet för alla
forskningsmiljöer inom innovation och entreprenörskap att samlas, säger Åsa Lindholm
Dahlstrand, professor på Circle vid Lunds
universitet. Hon har varit engagerad i Norsi
sedan starten i Norge 2012.
I början på 2010-talet identifierade Norges
forskningsråd att de norska forskningsmiljöerna var alltför fragmenterade. De beslutade därför att satsa på ett antal forskarskolor
varav Norsi, som då hette Norwegian Research
School in Innovation and Entrepreneurship,
var en. Från 2021 har Norsi blivit ett nordiskt
samarbete och ”Norwegian” har blivit ”Nordic”
Norsi började 2012 med att ge doktorander
möjlighet att gå relevanta forskarkurser, något
som enskilda lärosäten hade svårt att erbjuda.
Sedan har det utvecklats andra aktiviteter för
att stödja doktorander under arbetet med att
skriva avhandlingen. Det handlar om skrivarstugor, handledar- och publiceringsseminarier.

– Ett fantastiskt
stödjande nätverk har skapats
genom att doktoranderna tidigt
får möjlighet att
lära känna doktorandkollegor från
andra lärosäten.
Dessutom lär de
känna många
seniora forskare,
Åsa Lindholm Dahlstrand
säger hon.
Det senare är en viktig del i den årliga
Norsi-konferensen där doktorander, oavsett
hur långt de kommit i processen, får möjlighet att presentera sin forskning och få feedback
från seniora forskare.
Enligt Åsa Lindholm Dahlstrand har den
årliga konferensen inneburit att en mötesplats
för de seniora forskarna skapats. Något man
hoppas kunna utveckla mer genom att det nu
startas en nod i Sverige tack vare stödet från
Familjen Kamprads stiftelse.
– Jag hoppas att vi genom att fler svenska
lärosäten blir engagerade i ”nya” Norsi även
tar första steget mot att skapa en stark natio-

nell plattform för forskning inom innovation
och entreprenörskap. Och att vi i det arbetet tar
vara på de lärdomar som finns från Norge för
att skapa en ”community” som jobbar tillsammans, säger Åsa Lindholm Dahlstrand.

kontakta asa.lindholm.dahlstrand@circle.lu.se

DET HÄR ÄR ”NYA” NORSI
• Tio norska, tio svenska, ett danskt, ett finländskt och ett isländskt lärosäte är med.
• Har finansiering 2021–2024 från Familjen
Kamprads stiftelse där Stiftelsen Imit hanterar stödet. Dessutom kommer den svenska
noden att stödjas administrativt av Stockholm School of Entrepreneurship.
• I Norge stöds administrationen av den
norska och nordiska noden från Norwegian
University of Science and Technology och BI
Norwegian Business School.
Läs mer på norsi.no
och familjenkampradsstiftelse.se

esbri.se

Patienter och personal
har ofta bra idéer för vården
text åse karlén

Vårdpersonal och patienter har en mängd idéer
som skulle kunna utvecklas. Men för att skapa
mer innovation inom sjukvården krävs riktat
stöd till kämpande entreprenörer.
– innovationsarbete inom vården kan

hur ser då innovation och entreprenörskap ut inom vården? Peter Samuelsson har
intervjuat 17 sociala entreprenörer i Värmland,
Närke, Södermanland och Östergötland. De
flesta var anställda inom vården, men i gruppen fanns också någon patient. Alla hade idéer
som kan förändra hälso- och sjukvården, och
samtliga var kopplade till innovationshubbar
där de hade ansträngt sig för att utveckla och
sprida sina idéer. Men alla nådde inte hela
vägen fram.
– Jag ville veta mer om vad som motiverade
dem. När vi pratar om socialt entreprenörskap
lyfter vi ofta fram hjältefigurer, människor som
sägs vara drivna enbart av altruistiska motiv;
att skapa välmående för så många som möjesbri.se

bild: Linda Fridberg

få interna effekter i form av kostnadsbesparingar, men också externa effekter i form av
kvalitetsförbättringar för patienten.
Det konstaterar forskaren Peter Samuelsson
som nyligen lagt fram avhandlingen Framing
service innovation in healthcare vid Karlstads
universitet.
Hans studier visar att det är viktigt att kombinera tekniska och icke-tekniska innovationer. Tekniska innovationer – som nya produkter, tjänster och processer – får inte önskade
effekter om man inte samtidigt introducerar
mellanmänskliga innovationer som förändrar hur man organiserar eller kommunicerar.
Han ser också en poäng i att involvera patienter mer.
– När patienter är med i innovationsarbetet
blir både tekniska och icke-tekniska innovationer mer kopplade till patienternas behov,
säger han.

ligt i stället för
att tjäna pengar.
De entreprenörer som Samuelsson träffade
var mer jordnära. Entreprenörskapet sköttes
ofta vid sidan av
en anställning,
familjeliv och
andra aktiviteter.
– Några hade
arbetat med
Peter Samuelsson
sina idéer i 7–8
år innan de fick ut sina produkter, och några
skulle i ärlighetens namn må bättre om de
släppte sina idéer och gick vidare i livet. Men
det finns helt klart många goda idéer där ute,
och det är viktigt att hitta en bra form för att
realisera dem.

de idéer peter samuelsson studerade var
av vitt skilda slag. En person som jobbade
som ambulanssamordnare tyckte att det var
otympligt att släpa med sig en massa pärmar
när han hade jour. Han utvecklade därför en
app så att all viktig information fanns digitalt.
En akutsjuksköterska utvecklade en ny
form av remmar för att säkra patienten vid
båren. Vanligtvis fäster man remmarna med
kardborrband, men de är svåra att hålla rena.
Sjuksköterskans lösning var ett magnetfäste.
En annan av entreprenörerna i Samuelssons
studie är en patient som skulle rehabiliteras
efter att ha fallit av en häst och skadat sig. När
hon skulle göra rehabövningarna märkte hon
att hon inte kunde lyfta den lättaste hanteln.
Däremot kunde hon lyfta sin vattenflaska,
trots att den var tyngre. Hon började experimentera med att utveckla en hantel med rörlig
vikt, men övergick senare till att utveckla en
rehabtjänst.

– Många av produkterna är ganska enkla:
En mobil station för att mäta blodtryck eller
en liten maskin som spottar ut träspatlar en
och en i stället för att de ska stå framme och
bli kontaminerade. Men inom sjukvården gör
även små förbättringar stor skillnad, eftersom
det rör sig om så många anställda och patienter, säger Peter Samuelsson.

kontakta peter.samuelsson@kau.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE
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TYPER AV SOCIALA
ENTREPRENÖRER

Peter Samuelsson har funnit tre sorters sociala
entreprenörer i sina studier:
1. Väktare är ganska lika de ikoniska sociala
entreprenörer vi är vana vid att höra talas om.
De vill kanske inte förändra hela världen, men
gärna ta fram en produkt eller tjänst som får
stor betydelse för många människor. Väktare
har inte så stort behov av stöd i innovationsoch kommersialiseringsprocessen.
2. Sökare fastnar ofta i en idealbild av produkten som de kopplar samman med den egna
personen. Därför kan de kan ha svårt att
göra ändringar som marknaden efterfrågar.
Sökare kan behöva hjälp med att validera
produkten.
3. Upptäckare drivs främst av upplevelsen i sig,
entreprenörskapet blir en välkommen avvikelse från det vardagliga. De trivs bra med
själva entreprenörskapsresan, och ser den
som en förlängning av anställningen. Utkomsten, till exempel att tjäna pengar, är mindre
viktig. Deras stödbehov handlar om att få ut
produkten på marknaden.
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porträttet
slavica singer, förändringsbenägen professor:

»Allt går för sakta«
text åse karlén | bild boris peterka

Med övertygelse och envishet har Slavica Singer byggt upp det entreprenöriella ekosystemet i
Kroatien. Inspirationen hämtade hon från såväl
Grameen Bank i Bangladesh som Harvard University i USA.
slavica singer skrattar när hon återberättar vad en tidigare kollega sa till henne:
”Du kan aldrig bli rektor – du är alldeles för
intresserad av förändring!”
– Det här fick jag höra för många år sedan,
och kollegan hade ju rätt. Men sedan dess har
jag insett att man kan göra större skillnad om
man inte sitter på en chefspost, säger hon roat.
Slavica Singer är professor emeritus på Josip
Juraj Strossmayer University of Osijek i Kroatien. Hon föddes 1942, i en familj med kroatiska, ungerska, tyska och judiska rötter. Andra
världskriget rasade och familjen var tvungen
att – bokstavligen – gå under jorden.
– Under min första tid i livet levde vi gömda
i en tom oljetank som var nedgrävd i trädgården till vårt hus, berättar hon.
Några släktingar dog i Auschwitz, andra flyttade till Israel efter kriget. Men Slavica Singers
familj beslöt att stanna i hemlandet Jugoslavien. Hon började läsa vid University of Zagreb
och blev den första i familjen som skaffade en
högre utbildning. Efter några år i näringslivet
bar det av till usa och en masterutbildning vid
Purdue University.
– När jag var klar med utbildningen erbjöds
jag en plats som doktorand, men jag ville tillbaka till Jugoslavien och tillämpa det jag hade
lärt mig.
tajmingen var god. University of Zagrebs
filial i Osijek var i slutfasen att ombildas till
ett nytt universitet. Osijek är Slavica Singers
hemstad i östra Kroatien, och 1973 fick hon en
anställning på den nationalekonomiska institutionen.
– Jag arbetade för att utveckla forskning och
utbildning, alltid med ett öra mot omvärlden.
På 1980-talet märkte jag att usa satsade stort
på entreprenörskapsutbildning.
Om amerikanerna ansåg sig behöva mer
entreprenörskap, borde det vara ännu viktigare i Jugoslavien, tänkte Singer.
– På något sätt lyckades jag övertala min
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Slavica Singer

fakultet, och 1989 lanserade vi entreprenörskap som en inriktning vid sidan av marknadsföring och management. Jag var både
glad och stolt.
Men 1991 kom kriget – igen. I det kaos som
uppstod kämpade Slavica Singer för mänskliga rättigheter och kontaktade internationella
organisationer som fn. Minröjning var en
av frågorna hon tog upp – för att människor
skulle kunna leva och driva företag som förut.
– När jag fick till svar att det förmodligen
skulle ta 30 år att röja bort alla minor, blev jag
frustrerad och ledsen. Vid den här tiden hade
jag hunnit läsa en massa entreprenörskapslitteratur, och för mig var det så tydligt att vi
behövde entreprenöriell energi, säger Slavica
Singer.

Hon använder sig ofta av Harvardprofessorn
Howard Stevensons definition av entreprenörskap, men har twistat till den lite. Definitionen
handlar om att man som entreprenör behöver
vara proaktiv, innovativ och kreativ.
– I Stevensons definition ingår också risktagande. Det har jag ändrat till vad jag tycker
är viktigare, nämligen att ta ansvar för sina
egna val. Det är något som mina krigsupplevelser har lärt mig.

efter kriget som varade 1991–1995 återupptog Slavica Singer sitt målmedvetna arbete för
att stärka Kroatiens entreprenörskap. Nu fokuserade hon på gräsrotsnivån.
– Jag insåg att människor behöver ha pengar
för att kunna dra igång småföretag. Så jag åkte
esbri.se

bild: Lasse Strandberg

Hans Landström

till Bangladesh, träffade Muhammad Yunus
och studerade Grameen Bank. När jag kom
hem startade vi Noa, Kroatiens första mikrolåneinstitut, 1996.
Men pengar är inte allt – kunskap och kompetens behövs också. Nästa steg var att etablera entreprenörskapscenter där vuxna kunde
få hjälp med att skriva affärsplaner och driva
företag. För Singer och hennes kollegor var
det uppenbart att även universitetsstudenter
skulle kunna ta till sig sådana kunskaper, och
de ville starta en masterutbildning i entreprenörskap.

Vi var helt enkelt
tvungna att bygga
upp Kroatiens entreprenöriella ekosystem

vara att slå sig ihop med andra. Tillsammans
med kollegor på universitet i Finland, Slovenien, Österrike och Storbritannien etablerade
Singer 2010 ett doktorandprogram som lockar
sökande från hela världen.
– Att vi fick till det här programmet räknar
jag som en av mina största bedrifter. Särskilt
med tanke på att Kroatien inte ens var medlem
i eu då.
Hon konstaterar själv att mycket har hänt
på entreprenörskapsfronten sedan det sena
1980-talet, och hon är glad över att ha kunnat
bidra.
– Vi var helt enkelt tvungna att bygga upp
Kroatiens entreprenöriella ekosystem, bit för
bit. Det handlar om passion.
Ändå är Slavica Singer inte riktigt nöjd med
utvecklingen.
– Allt går för sakta. Med den här förändringstakten skulle medellivslängden behöva vara 150
år, säger hon.

kontakta singer@efos.hr
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE

– Först fick vi bara negativa besked. Men till
slut, år 2000, lyckades vi övertyga utbildningsdepartementet.

slavica singer åkte till Harvard University
för att lära sig mer, träffade Howard Stevenson,
och förstod snabbt att de 4–5 miljoner dollar
hon behövde var kaffepengar med amerikanska mått mätt. Ändå verkade summan omöjlig att skrapa ihop i Kroatien. Hon och hennes kollegor fick hushålla med ett bidrag på
200 000 dollar.
– Vi var så fattiga. Vi hade inte råd att köpa
in data, prenumerera på tidskrifter eller betala
arvode till gästföreläsare.
I den vevan kom Slavica Singer i kontakt
med Saras Sarasvathy och effectuation som
entreprenöriell metod. Kortfattat går den ut på
att entreprenörer jobbar med de resurser som
står till buds. Singer insåg att Sarasvathys filosofi stämde bättre överens med hennes verklighet, än de finansieringsrundor om hundratals
miljoner dollar som Stevenson hade berättat
om.
Ett sätt att öka utväxlingen på resurser kan
esbri.se

mer om slavica
Bakgrund Disputerade i nationalekonomi på University of
Zagreb 1975. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek i
Kroatien har varit basen för Singers akademiska karriär. Är
engagerad i Global Entrepreneurship Monitor, European
Council of Small Business och OECD. 2008 tilldelades hon
Unesco Chair in Entrepreneurship Education och 2010 blev
hon hedersdoktor vid University of Turku, Finland.
Fritid Gillar att titta på film, läsa, hänga med i politiken
och laga mat. Bäst trivs Slavica när hon umgås med sin
dotters familj som bor i Holland: ”När jag träffar dem får
jag vara mamma, svärmor och mormor på samma gång".
Aktuellt 2021 års mottagare av European Entrepreneurship Education Award. Priset delas ut av Sten K Johnson
Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet och
prissumman är 100 000 kronor. Singer är en av huvudtalarna på European Entrepreneurship Education Workshop
22–23 april, läs mer och anmäl dig på entrepreneur.lu.se

Digital final
för workshop
10-årsjubilerande European Entrepreneurship
Education Workshop (EEEW) genomförs 22–23
april. Alla är välkomna att delta i diskussionerna om entreprenörskapsutbildning.
Reflektion och framåtblickar står på schemat
för årets upplaga av EEEW. Professor Hans
Landström, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship på Lunds universitet, har varit
med sedan starten 2012.
– I år är det lite extra, både för att det är
10-årsjubileum och för att vi presenterar två
spännande pristagare som talare – pristagarna
för både 2020 och 2021.
– Det är förstås tråkigt att workshopdeltagarna inte kan träffas i Lund på grund av pandemin. Men vi hoppas locka en bred publik och
många deltagare nu när evenemanget blir helt
digitalt, säger Hans Landström.
2012 inrättades European Entrepreneurship
Education Award (EEEA) för att premiera
personer och organisationer som har arbetat
målmedvetet för att utveckla europeiska
entreprenörskapsutbildningar – i klassrummet,
som forskningsfält eller i policysammanhang. I
år finns både fjolårets vinnare, professor David
Rae, och årets vinnare, professor Slavica Singer
(se artikel här intill), med på talarlistan.
– Jag ser fram emot att höra deras presentationer. Pristagarnas keynotes brukar sticka ut
och vara riktigt tankeväckande.
Till workshopens programpunkter hör också
en diskussion om forskningsfältets utveckling
och framtid, samt en policyinriktad del.
– För några år sedan pratades det mycket
om entreprenörskapsutbildning på olika nivåer
inom skolvärlden, inte bara inom akademin.
Den diskussionen har tyvärr stagnerat. Därför
ser jag fram emot att den plockas upp under
workshopen, det är viktigt att lyfta tankegångarna inom policyområdet, säger Landström.
EEEW är kostnadsfri och programmet finns
på entrepreneur.lu.se. [åk]

kontakta hans.landstrom@fek.lu.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE
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bild: Pernilla Hed

Ockelbos mest framträdande entreprenör hittar man på Wij trädgårdar. Enligt Annie Roos ser bygden på honom som man en gång såg på sina brukspatroner. ”Man vill ha en hjältefigur, någon som
står för arbetstillfällen och utvecklar landsbygden” säger hon.

Skrota de gamla entreprenörsidealen
text åse karlén

Sinnebilden av den ensamma, manliga, vinstdrivande entreprenören lever fortfarande kvar.
Det innebär att andra typer av företagare ses
som ”annorlunda”, och kan ha svårare att få
finansiering.
även om mycket har hänt är idealbilden av

den tiden är förbi , enligt Roos. I hennes
studier ingår både män och kvinnor, i ett samhälleligt perspektiv. Hon menar att vi måste se
hela bilden om verklig förändring ska kunna
ske.
– Vi kan inte hålla på och prata om att kvinnliga entreprenörer ska bli fler och mer fram-
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bild: Joakim Edén

en entreprenör fortfarande kopplad till traditionellt manliga egenskaper, en ensam hjälte
som tar stora risker och når ekonomisk framgång. Kvinnor, samhällsentreprenörer, eller
män som inte beter sig tillräckligt ”manligt”
passar inte in i den här bilden.
Det konstaterar forskaren Annie Roos som
i sin avhandling studerat samspelet mellan
entreprenörskap, genus och geografisk plats.
Hon menar att det är problematiskt att vi har
en idealbild av entreprenörer som få kan leva
upp till.
– Väldigt få människor driver företag på det
traditionellt manliga sättet i dag. Och om vi vill
ha ett jämställt företagsklimat måste vi se över
våra värderingar, säger hon.
När man på 1990-talet började forska om
kvinnors företagande i Sverige, var det kopplat
till det faktum att färre kvinnor än män startade företag. Det fanns en önskan om att fler
kvinnor skulle bli företagare, och av naturliga
skäl var det till en början mest kvinnor man
studerade.

gångsrika – hur de
ska ”fixas” så att
de matchar den
manliga idealbilden.
– När vi säger
till kvinnor att de
ska starta företag, nätverka mer
och lära sig att bli
bättre entreprenörer så säger vi
Annie Roos
i princip att halva
befolkningen inte
duger. Dessutom lägger vi över ansvaret på
kvinnorna. Vi säger att de måste våga begära
större belopp, men pratar inte med investerare
om varför mäns idéer värderas högre än kvinnors. Det är att fokusera på symptomen i stället
för det verkliga problemet, säger Annie Roos.

det är entreprenörsidealet som ska
ändras – inte de personer som inte passar in,
anser hon. I det arbetet måste både män, kvinnor och tongivande organisationer involveras.
– Jämställdhetsarbete är långsamt och
långtgående. Ofta mäts framgång i numerära
termer, till exempel att fler kvinnor har startat
företag. Men jämställdhet borde snarare handla om att fler får göra det de vill. Alla behöver
inte starta företag, man kan skapa värde på
många olika sätt. Kanske bör färre män starta
företag?
Som företagare måste man fundera över de
förväntningar som omvärlden lägger på en,
anser Annie Roos.
– Är det jag eller någon annan som vill att
mitt företag ska växa? Måste jag vara som min

entreprenörsgranne – eller som Steve Jobs? För
många företagare är frihetskänsla en viktigare
drivkraft än tillväxt.
– Jag tycker inte att man ska ta den ideala
samhällsbilden för given. Det är viktigt att våga
vara sig själv, driva sitt företag som man vill,
och lyfta fram det när man pratar med andra
företagare, blir intervjuad, eller deltar i en
paneldebatt, säger Annie Roos.

kontakta annie.roos@slu.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE

FOKUS PÅ OCKELBO
Annie Roos avhandling Reproducing gender.
The spatial context of gender in entrepreneurship bygger på etnografiskt fältarbete i
Ockelbo i Gävleborgs län, där hon studerat hur
entreprenörskap, genus och platsens historia
samspelar.
I Ockelbo har hon intervjuat ett 70-tal entreprenörer, kommunpolitiker, tjänstemän, anställda,
volontärarbetare och makar till företagare. Hon
har också deltagit i en mängd nätverksmöten,
gjort observationer och hängt med i sociala
medier.
På 1800-talet var järnindustrin stark i Ockelbo,
därefter tog skogsbruk och plastföretag över. I
dag lockar Wij trädgårdar turister till orten. Nu
vill kommunen gärna förändra sin image, från
gammal industriort till en blomstrande, entreprenöriell plats.

esbri.se

Möt kunden i
sociala medier
text åse karlén

Ser du på företagets sociala medier som ett
nödvändigt ont? Då är det dags att tänka om.
Det anser forskaren Thomas Cyron.

i sin avhandling följer han dels tre startups
som grundades i Sverige, dels en av Tysklands
viktigaste turistattraktioner: Miniatur Wunderland – världens största modelljärnvägsutställning. Han har bland annat studerat hur
företagen kommunicerar med sina följare och
hur de använder den kunskap som uppstår i
interaktionen till att utveckla verksamheten.
Studien visar att medan turistattraktionen
i Tyskland var skicklig på att använda sociala
medier (läs mer på esbri.se om hur de jobbade) så gick det sämre för de svenska nystartade
företagen.
Thomas Cyron vill uppmuntra företagare att
kommunicera mer med sina intressenter, inte
minst på webben.
– Jag blir faktiskt förvånad över hur många

bild: Högskolan i Jönköping

– det funkar inte längre att säga: ”I vårt
företag har vi inte tid att ägna oss åt sociala
medier”. Den direkta kommunikationen är
alldeles för viktig i dag. Företag har inte råd att
missa den, säger Thomas Cyron.
Han ser två viktiga trender som förändrar
organisationers roll i samhället. Den ena är att
organisationer har blivit politiserade, i bemärkelsen att de är aktörer som förväntas ta ställning i olika samhällsfrågor. Den andra trenden
är att samhället har blivit allt mer individualiserat; vi söker oss till subgrupper och nischer
som har olika värderingar.
Till detta kommer den tekniska utvecklingen
som har gjort kommunikationen blixtsnabb
och tillgänglig för alla.
– Sammantaget innebär det att företag och
organisationer möter många utmaningar i sin
kommunikation. De behöver tänka över vilka
budskap de sänder ut, och hur de kommer att
uppfattas. Genom att prata med kunder och
andra intressenter kan företag få information
och nya idéer, säger han.
Thomas Cyron

företag som låter negativa recensioner ligga
okommenterade på Tripadvisor och liknande
sajter. De borde se recensionerna som en möjlighet till kommunikation – och lärande. Fråga
kunden: ”Vad hände?” och försök kompensera
för det som gick fel.
Thomas Cyron har lagt fram avhandlingen
How Organizations Incorporate Insights from
Stakeholder Communication: The Role of Media
and Modal Affordances på Internationella handelshögskolan i Jönköping.

kontakta thomas.cyron@ju.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE
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TIPS FÖR BÄTTRE
KUNDKOMMUNIKATION

1. Tänk inte att kommunikationen måste vara
perfekt. Det är bättre att bara komma igång,
än att lägga tid på att utforma en detaljerad
strategi.
2. Var mänsklig. Standardsvar gör ingen glad.
3. Var närvarande. Kommunikationen kan
inte klaras av en dag i veckan, på ett visst
klockslag.
4. Sträva efter att ha en direkt kommunikation. Mellanhänder, som call centers, kan
innebära att budskap förvrängs och kunskap
går förlorad.
5. Variera mellan text, bild och film i sociala
medier. Fundera över vilken form som gör
budskapet tydligt.
6. Att lyssna är lika viktigt som att prata. Se till
att du verkligen förstår vad kunden menar.
7. Om det blir fel – erkänn det, och försök rätta
till misstaget. Kunder förstår att alla kan ha
en dålig dag, eller fatta ett felaktigt beslut.

Gillar du Esbri? Bli Esbrivän och stöd oss!
Gå in på esbrivan.se och bli Esbrivän direkt.
esbri.se
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E-sport ämne för vinnande uppsats
text helene thorgrimsson

Entreprenörskap i e-sportbranschen, innovativa processer inom offentlig sektor och
innovationsutmaningar i tjänsteproducerande
verksamhet. Det är ämnena för vinnarna uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt 2019–2020.  
prisutdelningen i Nytt&Nyttigt 2019–2020
genomfördes digitalt i slutet av januari 2021.
Vinnare, och mottagare av ett resestipendium
på 40 000 kronor, är Niklas Koch och Sören
Pongratz. Deras uppsats User entrepreneurship
in the esports industry – An exploratory case
study of the game series “Super Smash Bros” är
skriven vid Högskolan i Jönköping. I den ges en
fördjupad förståelse för hur användares entreprenörskap tas tillvara i e-sportbranschen.
– E-sportindustrin är otroligt kundorienterad. Det är en av få branscher som växer på
grund av coronapandemin och bidrar till ökad
innovation, sa Niklas Koch.
Andra pris gick till Mathilda Larsson och

Ebba Persson, Göteborgs universitet, för bidraget How to adopt the adaptive? A qualitative
case-study examining how adaptive governance
can support digital innovation in the public
healthcare sector. De erhöll ett resestipendium
på 30 000 kronor för uppsatsen som fokuserar
på innovativa processer i organisationer inom
den offentliga sektorn.
Tredjepriset och ett resestipendium om
20 000 kronor togs hem av Alice Carlson och
Jonas Fehling, Lunds universitet. Deras uppsats
How intrapreneurs build social capital to overcome barriers for radical innovation belyser
utmaningar för innovationer i tjänsteproducerande verksamhet.
– Konkurrensen var hård då 111 uppsatser
från 20 svenska universitet och högskolor
skickades in till tävlingen, konstaterade prisutdelarna och jurymedlemmarna Magnus
Aronsson, vd Esbri, och Göran Marklund, ställföreträdande gd Vinnova.

Juryn tilldelade även fem uppsatser hedersomnämnanden. De är skrivna av Martin
Rosenvinge och Ludvig Tempelman, kth,
Matilda Lidén och Leila Mohammed, Luleå
tekniska universitet, Alexander Ivarsson och
Emma Rittgård, Göteborgs universitet, Agnes
Sandsjö och Emelie Wiklund, Umeå universitet samt Johanna Dahlqvist och Olivia Pivén,
Göteborgs universitet.

OM TÄVLINGEN
Nytt&Nyttigt är en uppsatstävling som
arrangeras av Esbri och Vinnova. Syftet
med tävlingen är att uppmuntra studenter
på kandidat- och masternivå vid svenska
universitet och högskolor att skriva uppsatser
om innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Har du frågor om tävlingen? Mejla
innovationsuppsats@esbri.se

Återanvänd plast blir
smarta uppfinningar

Braksuccé för Esbris
webbinarieserie

Deca Idea Challenge Sverige är en idétävling där gymnasieelever ska hitta nya användningsområden för ett vardagsföremål. 2020 var plastpåsar i fokus och 171 team från hela
landet bidrog med kluriga uppfinningar. Tävlingsbidragen
pitchades i 3-minutersvideos på Youtube. Alla produkterna
tillverkades av plastpåsar som återanvänts. Team "Skosnören är bae" från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund tog
hem förstapriset med snygga flerfärgade skosnören. Andra
pris vanns av "Plastic Bag 3.0" från Hedda Anderssongymnasiet i Lund med en designad väska. Tredjepristagare blev "The
chair shoe" från Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby med smarta
skydd för stolsben. Deca Idea Challenge Sverige arrangeras av Esbri
med stöd från Skolverket. [ht]

Esbris kostnadsfria webbinarier fortsätter att locka storpublik. Sedan december
har de handlat om så skilda ämnen som
immateriella tillgångar, innovationspolitik, framgångsrika företag i Norrlands
inland, hur vi stärker entreprenörskapet
efter covid-19 och socialt entreprenörskap. Vi har haft såväl svenska som
internationella deltagare, och nästan alltid
en frågvis publik. Har du missat något
Estrad:webbinarium? Alla finns att se på
esbri.se/webb-tv. Fram till sommaren
fortsätter vi med våra populära webbinarier. Håll utkik på esbri.se och följ Esbri i
sociala medier så missar du inget! [ma]

Läs mer på decaideachallenge.se

18

| e n t r é 1 • 2021

MISSA
INTE NÄSTA
WEBBINARIUM
15 APRIL

esbri.se

boktips
titel Family Entrepreneurship
– Insights from Leading
Experts on Successful
Multi-Generational
Entrepreneurial Families
redaktörer Matt R Allen
& William B Gartner
förlag Palgrave Macmillan
isbn 978-3-030-66845-7

titel Mission Economy
– A Moonshot Guide to
Changing Capitalism
författare Mariana
Mazzucato
förlag Allen Lane
isbn 978-0-241-41973-1

I Mission Economy – A Moonshot Guide to
Changing Capitalism argumenterar Mariana
Mazzucato för att vår tids stora utmaningar,
bland annat de som rör klimat, sjukdomar
och jämlikhet, måste lösas genom förenade
insatser av privata och offentliga aktörer. Vi
kan inte förlita oss på att den traditionella
kapitalismen ska komma med lösningarna,
menar hon. I stället behövs ett missionsorienterat arbetssätt där näringsliv och
offentlig sektor delar på riskerna – men också
på vinsterna. Vi måste mobilisera resurser
och vara lika djärva som usa var när de på
1960-talet bestämde sig för att sätta en människa på månen. Investeringarna var enorma
och kritiserade. Men de bar också frukt i form
av innovationer som kom allmänheten till
godo: mobilkameror, magnetresonanstomografi, solceller och vattenreningssystem. [åk]

Hur byggs tillit i familjeföretag? Kan flera
generationer samsas om ledarskapet? Och
hur kan familjemedlemmar agera för att
behålla den entreprenöriella gnistan över
tid? Det är några av de frågor som avhandlas
i Family Entrepreneurship – Insights from
Leading Experts on Successful Multi-Generational Entrepreneurial Families. Redaktörer
är Matt Allen och William Gartner. De har
samlat närmare 40 forskare från olika delar
av världen i samma bok, för att avhandla
såväl akademiska som praktiska perspektiv
på familjeföretagande. Marcela RamírezPasillas och Mattias Nordqvist bidrar med ett
kapitel om hur familjeföretag kan engagera
sig i hållbarhetsfrågor och skapa nya värden.
Det kan leda till utvecklade affärer, men också större engagemang hos familjemedlemmar som inte varit så aktiva i företaget. [åk]

titel A Research Agenda for
the Entrepreneurial University
redaktör Ulla Hytti
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78897-503-2

Det entreprenöriella universitetet introducerades som begrepp för 20 år sedan. Ofta
handlar det om att lärosäten vill bli mer
förankrade i den lokala miljön, och på ett
aktivt sätt bidra till samhällsbygget. Synsättet
har fått många anhängare, men också mött
ideologisk kritik: Det har kallats nyliberalt
och setts som ett led i att allt fler offentliga
verksamheter hanteras som vinstdrivande
företag. I boken A Research Agenda for the
Entrepreneurial University tar redaktören
Ulla Hytti ett samlat grepp om det entreprenöriella universitetets utveckling och framtid. De 13 kapitlen innehåller många nordiska
inslag, bland annat från Karin Berglund,
Anna Alexandersson, Marina Jogmark och
Malin Tillmar. De diskuterar ett alternativt
entreprenöriellt universitet och använder
Linnéuniversitetet som exempel. [åk]

Fler boktips hittar du på esbri.se/boktips

Fortsatt hög tillväxt
för dataspelsföretag
Den svenska dataspelbranschen består av 435 små
och stora företag med stark påverkan på svensk tillväxt: Omsättningen har ökat med 550 procent sedan
2012. Företagen verkar globalt genom att deras
produktion och marknad saknar geografiska begränsningar. Tillväxtpotentialen bör därför vara fortsatt
hög, menar Desirée Blankenburg Holm, Martin
Johanson och David Sörhammar. Deras studier visar
också att coronapandemin 2020 verkar ha gynnat
den svenska dataspelsbranschen. Resultaten sammanfattas i rapporten Det svenska dataspelsundret
– Digital transformation med gamification som har
getts ut av Entreprenörskapsforum. [ht]
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE

Ledarskap avgörande för digital omställning
Är svenska småföretag digitalt mogna? Och vad kännetecknar företag som har
förmåga att ställa om och bli mer digitala? Frågorna undersöks i rapporten Digital
mognad – Förutsättningar, möjligheter och hinder för en digital utvecklingsresa i småföretag som har getts ut av Tillväxtverket (rapportnr 0344). Huvudförfattare är Daniel
Hallencreutz, Pär Lindquist och Magnus Burvall. De finner några gemensamma nämnare hos företag som har förmåga till digital omställning: generella drivkrafter som
leder till förändring i små steg, kultur som stödjer experimenterande, och framåtsyftande mål. Författarna konstaterar att ledarskapet har stor betydelse. [åk]
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE

Fler aktuella artiklar och filmer om entreprenörskap, innovation och småföretagande finns på esbri.se
esbri.se
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»Regeringen missar måltavlan«
Lars Hultman är vd för Stiftelsen för strategisk forskning och professor i materialfysik
vid Linköpings universitet. Hans forskning har resulterat i ett tiotal patent som bidragit till
produktframtagning i samverkande företag. Han är ledamot av Kungl. vetenskapsakademien
och Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien. Lars nås på lars.hultman@strategiska.se
regeringens mål med sin aktuella forsk-

bild: Gonzalo Irigoyen

ningsproposition är vällovligt: Sverige ska
vara ett av världens främsta forsknings- och
innovationsländer och en framstående kunskapsnation. Men när steget ska tas till företagande och skapa välstånd för Sverige når
forskningspropositionen inte fram till verkstaden.
Det visar sig inte minst om en ordfrekvensanalys av propositionens 210 sidor
görs: ”forskning” nämns 709 gånger, ”samverkan” 306 gånger, ”innovation” 199 gånger, ”patent/immaterialrätt” 20 gånger och
”entreprenör(skap)” 3 gånger.
För att Sverige ska få bättre genomslag av
sin forskning behövs det därför en mer uppmuntrande attityd till entreprenörskap. Ett
omtänk krävs hos aktörerna på alla nivåer.

regering och forskningsfinansiärer
– tänk om anslagen till våra lärosäten styrdes
efter lärosätenas prestation? I dag saknas
politisk vilja eller mod för detta. I stället leder
regionalpolitik till att vi sprider resurserna
tunt mellan allt fler högskolor och universitet.
Det blir därför svårt att skapa kunskapsmiljöer
med kritisk massa för talang och forskningsspets som kan verka attraherande på företag.
Framgångsexempel är Stanford University i
usa och Technion i Israel.
Regeringen säger att samverkan med nyttiggörande är viktigt, men premierar inte heller
det. En svensk förändring här skulle ge stor
uppväxling.
Tänk om förslagen ur relevanta utredningar äntligen genomfördes. Det handlar om
Innovationsstöd (2012), Fondstruktur (2015),
Entreprenörskap (2016) och Innovation som
drivkraft (2020).
Poängen är att stötta det forskningsmässiga
och ekonomiska ekosystemet med fokus på de
svaga länkarna i kedjan. En konkret idé är att
avsätta någon procent av externa bidrag från

Lars Hultman

forskningsråden till nyttiggörandeinsatser i ett
projekt. Detta praktiserar redan Stiftelsen för
strategisk forskning (ssf) med tre procent och
med gott resultat. Exempel på kostnader som
vi godkänner är analys av kommersialiseringspotential och affärsmodell/-plan, patentering,
mönster och varumärkesskydd samt nätverksinsatser för att identifiera kunder.

kollegier och ledningar på lärosäten
– tänk om ni i högre grad uppmuntrade de allt
fler forskare som arbetar med nyttiggörande
och samverkan? Börja med att höja meritvärdet av samverkan vid tjänstetillsättning och
bygg på incitamentsstrukturen.
Hjälp dem sedan att upprätta avtal där företagandet kan kombineras med en lärartjänst.
Ha inte som utgångspunkt att sådan ”bisyssla”
i sig skulle vara förtroendeskadande; högskolans tredje uppgift är faktiskt samverkan.

forskare – tänk till och inventera era
immateriella tillgångar (här finns många
dolda pärlor), säkra dem och ta armkrok med
entreprenöriella partners. Se det svenska lärarundantaget som en tillgång och konkurrensfördel. Eller varför inte förhandla med företag
eller lärosätets holdingbolag om gemensam
exploatering av er uppfinning?

slutsats: I en iver att sprida medel till allt och
alla, missar regeringen måltavlan. Man vare sig
stärker forskningsexcellensen eller tar till vara
innovationer. Alla kan se hur den internationella konkurrensen hårdnar och förflyttar sig
snabbare. Därför behöver Sverige en motsvarande systemtransformerande strategi.

Fler debattartiklar finns på esbri.se/debatt

Lars Hultman
VD SSF

