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

Läs mer på www.esbri.se

	20	 Esbrinytt
	22	 Personnytt

	03	 Ledaren
	16	 Porträttet

	22	 Boktips
	24	 Åsikten

alltid i entré

innehåll  |  2 • 2016

14

06

24

10

Socialisering 
smörjer samarbeten 
Läs mer på sid 9

	14		 Barndomsroller	följer	
	 		 med	in	i	familjeföretag
    

	16	 »Jag	är	familjens	svarta	får«
   Paul Hannon är årets mottagare av 
   European Entrepreneurship Education Award.
   

	20		 Ny	bok	om	svenska	ekosystemet
   Esbri ger ut boken Det svenska 
   entreprenöriella ekosystemet.
      

	24		 »Stärk	incitamenten	
	 		 för	samverkan«
   Diamanto Politis har skrivit Åsikten.

	04	 När	innovationskraften	
	 	 blir	ett	hinder
      

	06	 Kontroll	som	stöd	för	innovation
   Frihet och flexibilitet är inte allt. Wen Pan 
   Fagerlin vill ta bort kontrollfunktionens 
   negativa klang.
   

	08		 »Att	bara	starta	eget	för	sakens
	 		 	skull	ger	inte	så	mycket«
   Gabriel Linton efterlyser en mer nyanserad
   bild av entreprenörskapsbegreppet.
   

	10	 Samarbete	och	tävling	driver	
	 	 effektivt	idéskapande
   

	12	 Forskning	för	framsteg
   Entré följer upp forskningsresultat från förr.
   Vad hände sedan? 
   

Så	funkar	det	entreprenöriella	ekosystemet20



e n t r é  2  •  2016  |  3www.esbri.se

   Bredd är bra
Personer som kan lite om mycket blir oftare 
företagare än de som har specialistkunska-
per. Dessutom är generalisternas företag 
framgångsrikare och har högre över-
levnadschanser än specialisternas. Det visar 

Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Emma 
Neuman i artikeln Är det bra att ”kunna lite 

om mycket”? (Ekonomisk debatt nr 2, 2016). 
De utgår från Edward Lazears Jack-of-All-Trades 
Theory som de testar på svenska förhållanden 
med hjälp av mönstringsdata. Resultaten, menar 
författarna, ger bland annat implikationer inom 
utbildningen. Vill vi stimulera entreprenörskap 
bland elever och studenter, bör utbildningarna 
vara breda. [jg]

Mer	trafik	på	bron
alla funderar nog emellanåt på om deras 
arbete gör någon skillnad. Från de läsar- och 
deltagarundersökningar vi gör vet vi att Esbris 
aktiviteter uppskattas och är till nytta. Men 
min tillvaro förgylls alltid lite extra när jag får 
höra konkreta exempel på att det vi arbetar 
med inspirerar, ger kunskap och – framförallt – 
 används praktiskt.

I det här numret av Entré följer vi upp några 
forskningsprojekt som bedrivs på de Vinnova-
finansierade centrumen Cesis, Ciir och Circle. 
Vad har hänt sedan vi skrev om dem senast?

Det visade sig att en artikel i Entré nummer 
3-2013 gav Anette Rhudin på Stiftelsen Inova i 
Värmland inspiration till ett nytt projekt. Arti-
keln ”satte fart på hennes hjärna” och ledde 
till projektet Tillväxtmotor. Redan efter två år 
har det visat mycket goda resultat och ökat 
tillväxten i ett antal mindre företag i Värmland. 

Sedan Esbri grundades för 19 år sedan har 
vi på olika sätt arbetat för att sammanföra 
och öka dialogen mellan akademi, företag och 
policy. Vi vill fungera som en bro mellan de tre 
världarna. Och se till att det är trafik på bron!

Att få återkoppling om att det vi arbetar 
med gör skillnad, ger oss ny energi. Under alla 
år har vi fortsatt vårt arbete med en outsinlig 
envishet, trots att det är en kontinuerlig ut- 
maning att finansiera våra olika aktiviteter. 
Hör gärna av dig om du vill stödja Esbri.

Jag hoppas att du inspireras och får ny kun-
skap genom att läsa det här numret av Entré. 
Botanisera även i Kunskapsbanken på vår 
webbplats. Där hittar du Estradföreläsningar 
som webb-tv, artiklar från Entré, boktips och 
mycket annat.

Inför vårt 20-årsfirande nästa år vill vi gärna 
veta vad du har haft för nytta av att läsa Entré, 
eller av att vara med på någon av våra aktivite-
ter. Så förgyll min tillvaro med ett mejl!

Jag önskar dig en bra sommar som ger kraft 
till nya stordåd i höst.

Magnus	Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

En bra idé är en farlig idé
Alf	Rehn, professor vid Åbo akademi, på IDG.se

ledaren

Att styra mot tillväxt
”Förmågan att gå från tanke till handling kännetecknar 
framgångsrika företagsledare”, skriver Krister Bredmar i 
Strategisk ekonomistyrning – Att leda för långsiktig till-
växt (Sanoma utbildning, 2015). Särskilt tydligt är det när 
det gäller långsiktig tillväxt, menar han. I boken går han 
igenom fyra viktiga områden som ofta innehåller en del 
spänningar: prissättning, resursförbrukning, uppföljning 
och lärande. Företagare som kan hantera dem, kan också 
skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Boken avslutas 
med ett test där företagaren kan identifiera sina egna 
styrkor och svagheter. [åk]

Välkommen till 
entreprenörskvarteret
Det smittar, entreprenörskapet. I en region, 
ort eller kvarter som redan har många entre-
prenörer startas fler nya företag än på platser 
med historiskt lågt egenföretagande. Det 
handlar om en gynnsam entreprenörskapskul-
tur som är svår att konstruera. Den påverkas 
av geografiska förutsättningar, institutioner 
och attityder. Att vända utvecklingen på en 
plats med lågt företagande är ingen lätt sak, 
men ett generellt bra företagsklimat förenklar 
spridningen av entreprenörskulturer. Reso-
nemangen utvecklas i rapporten Det smitt-
samma entreprenörskapet – från bruksmenta-
litet till Gnosjöanda (Entreprenörskapsforum, 
2016), författad av Johan P Larsson. [jg]

Så många dagar tar det 
att registrera ett nytt AB.

Källa: Bolagsverket
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2009–2010 gick branschen kräftgång lite i 
skymundan – både läkemedelsjättarna, big 
pharma, och de små bioteknikföretagen. Rap-
porterna såg bra ut, men få nya läkemedel lan-
serades. En mindre katastrof i en bransch där 
affärsmodellen bygger på ständig utveckling. 
Det var inte pengarna som saknades, läke-
medelsföretagen toppar ständigt alla listor 
över de företag som satsar mest på fou. Men 
det räcker inte alltid. Att utveckla läkemedel är 
dyrt, tar lång tid och bara några få procent av 
projekten lyckas. 

lösningen var alla överens om: De måste 
satsa på biomarkörer, en samling teknologier 
som enkelt uttryckt används för att ta reda 
på om olika läkemedel har verkan eller inte. 
Företagen plöjde också ner mycket pengar i att 
utveckla biomarkörsteknologier. Men resulta-
ten uteblev. 

– Biomarkörsteknologierna förändrade 
strukturen på fou-processen i företagen. Från 
en linjär innovationsprocess med målet att ta 
fram ett nytt läkemedel, till behovet av en mer 

Läkemedelsbolagen	är	bland	de	mest	FoU-
intensiva	och	innovativa	företagen	i	världen.	
Det	måste	de	vara	för	att	överleva.	Men	om	inte	
ens	det	räcker	till?	Och	om	innovationsdrivet	
till	och	med	blir	ett	hinder?	Jonatan	Freilich	har	
forskat	om	organisation	och	styrning	av	läke-
medelsbranschens	FoU-processer.	Branschen	
har	fortfarande	inte	helt	ställt	om	till	de	nya	
teknologiska	förutsättningarna,	menar	han.

jonatan freilich har  en bakgrund som 
civilingenjör inom bioteknik, men har dispu-
terat på kth inom ämnet industriell ekonomi. 

– Det var ett naturligt val för mig. Jag kan 
förstå de bakomliggande tekniska utmaning-
arna, och vad de leder till för företagen. Det är 
också en tacksam bransch att studera. Att vara 
innovativ och hela tiden ta fram nya läkemedel 
är centralt för den långsiktiga överlevnaden. 
När ett läkemedelspatent går ut försvinner 
nästan hela värdet av produkten. Fönstret för 
att tjäna pengar och räkna hem investering-
arna är väldigt litet, säger Freilich.

När han inledde sina doktorandstudier 

bild: Jonas G
ustafsson

När innovationskraften 
blir ett hinder text jonas gustafsson

Jonatan	Freilich har lagt fram avhandlingen When Innovation Is 
Not Enough. The Managerial Challenges of Technology Change in 
Pharmaceutical R&D vid KTH.
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parallell processtruktur. Företagen behövde 
utveckla biomarkörerna samtidigt som de 
fortsatte ta fram nya läkemedel. Nu gjorde de 
varken eller.

Jonatan Freilich har bland annat studerat 
Astra Zeneca och Pfizer. Båda var vana vid 
att driva innovationsprojekt, men det här var 
något helt annat: själva innovationsproces-
sen förändrades. Att vara innovativ räckte inte 
längre, det kunde till och med vara ett hinder.

– Företagen la resurserna på fel saker. Deras 
fokus på läkemedelsutveckling hämmade in-
förandet av biomarkörer. De processbaserade 
managementstrukturerna hindrade ledningen 
från att upptäcka behovet av processföränd-
ring. Ja, det går att läsa in en viss ironi i det...

även om hans studieobjekt framförallt är big 
pharma, menar Freilich att de mindre före-
tagen i bioteknikbranschen mötte liknande 
problem. De hade en ännu tuffare period, och 
lyckades inte bättre med sina satsningar på 
biomarkörsteknologier. I det här fallet hjälpte 
det alltså inte att vara liten och ”snabbfotad”.

– Bioteknikföretagen var också fast i det lin-
jära tänkandet. De lever på att snabbt utveckla 
projekt som de sedan säljer vidare till de stora 
bolagen. De projekt som Astra Zeneca köpte in 
från mindre företag under den här perioden 
saknade biomarkörsteknologier, konstaterar 
Jonatan Freilich.

Han menar att läkemedelsföretagen fort-
farande inte har repat sig fullt ut från sin tuffa 
period. För att lyckas i branschen i dag måste 
man satsa på relevanta biomarkörsteknologi-
er. Men även de interna strukturerna behöver 

anpassas. I sin avhandling lyfter Freilich fram 
tre områden där det krävs förändring: organi-
sationsstruktur, resursfördelning och styrning.

Ett av problemen under 2000-talet var att 
biomarkörsteknologierna inte användes i 
projekten, trots att företagen hade investerat 
i dem. I den linjära modellen för läkemedels-
utveckling var allting standardiserat. Företa-
gen hade listor på vad som skulle göras i varje 
fas för att komma vidare till nästa. Problemet 
var att biomarkörer var viktiga först i slutet 
av processen, när läkemedlet skulle testas på 
patienter. Eftersom företagens styrning byggde 
på att projekten skulle vara kostnadseffektiva 
och snabba var det lätt att nedprioritera bio-
markörsutvecklingen.

– Företagen behöver personalgrupper som 
är ansvariga för just biomarkörsteknologierna. 
Grupperna måste ha laborativa möjligheter, 
kopplas in tidigt i projekt där biomarkörs-
utvecklingen drivs och projekten måste be-
dömas utifrån en övergripande sannolikhet 
att lyckas rent vetenskapligt.

styrningen av läkemedelsprojekten var 
länge fragmenterad. Den byggde på en rigid 
metod med fasta tröskelvärden. Under 1990- 
och 2000-talen pekade ju alla interna mått 
uppåt, trots att man inte lanserade några nya 
läkemedel. 

– I dag värderar man på andra sätt, och har 
bland annat börjat ta hänsyn till vilken kun-
skap som finns i projekten. Biomarkörerna har 
möjliggjort en bättre bedömning av sannolik-
heten att lyckas. Den gamla modellen kallas 
ibland för fou-roulett.

– Nu är det etablerat att biomarkörer behövs. 
Men det är fortfarande kontroversiellt att säga 
att den långsamma utvecklingen på biomar-
körsområdet är anledningen till att företagen 
presterade dåligt under 1990- och 2000-talen. 

Sedan Jonatan Freilich avslutade sina empi-
riska studier 2013 har börskurserna i läke- 
medelsbranschen gått upp. 

– Jag vet inte om det betyder att läkeme-
delsbolagen har gjort de nödvändiga föränd-
ringarna som krävs för att implementera bio- 
markörsteknologierna. Jag hoppas kunna göra 
fler studier framöver för att verifiera mina resul-
tat, och för att se hur det har gått för bransch- 
en de senaste åren, säger han.

kontakta	jonatan.freilich@indek.kth.se

biomarkörer
 

Biomarkörer är indikatorer på en biologisk process 
eller sjukdomsprocess. De används i läkemedelsut-
veckling som diagnostikverktyg för att mäta verkan 
av ett potentiellt läkemedel.

Teknologier för att mäta biomarkörer är till exempel 
avancerad röntgen, positronemissionstomografi 
(PET) eller enkla labmetoder för att mäta biokemiskt 
innehåll i ett blodprov.

Exempel på en biomarkör är hög sockerhalt i blod 
som kan indikera diabetes. Låg sockerhalt i blod kan 
vara en indikation på att ett läkemedel har effekt på 
diabetes.
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Pan Fagerlin har följt 15 olika innovations-
projekt inom Trelleborg, från idégenerering 
till kommersialisering, och framför allt stu-
derat graden av engagemang hos högsta led-
ningen. Projekten drevs i Kina, Tyskland och 
Danmark. Några av dem hann avslutas medan 
andra pågår fortfarande. Bland de 15 projekten 
finns både produkt- och processinnovationer,  
mestadels inkrementella men även några radi-
kala.

– Jag fann att ledningen kan ta tre roller, 
beroende på hur engagerade de är i projektet. 
Jag benämner dem Deltagare, Katalysator och 
Åskådare. Rollerna skiftar beroende på vad det 
är för typ av projekt, och de kan också skifta i 
olika faser av projektet.

Hon betonar att de tre ledningsrollerna inte 
är unika just för mogna industrier, eller de 

innovationskraft förknippas ofta med 
nya och spännande startups, som förväntas 
slå undan benen på etablerade företag. Men 
innovation uppstår också i äldre företag. Wen 
Pan Fagerlins avhandling bygger på en rad 
fallstudier över tid i ett väletablerat företag: 
Trelleborg.

– Jag har studerat innovation, men det är 
inte en traditionell innovationsstudie, säger 
Wen Pan Fagerlin.

– Trelleborg är ett stort, multinationellt 
företag som är verksamt i en mogen bransch. 
Företaget startade för över 100 år sedan, och 
då inom gummiindustrin. I dag är det aktivt 
inom många olika sektorer. Ibland glömmer vi 
bort de mogna branscherna när vi pratar om 
innovation, men de har ett lika stort innova-
tionsbehov som nyare branscher.

Kontroll som stöd 
för innovation

branscher där Trelleborg verkar. De kan app-
liceras på alla möjliga innovationsprojekt och 
företag. Den stora poängen är att ledningens 
kontroll inte står i motsatsförhållande till orga-
nisationens innovationskraft. Kontrollfunktio-
nen kan tvärtom vara en förutsättning för ett 
lyckat innovationsprojekt.

– innovation och kreativitet  förknip-
pas ofta med frihet, utrymme och obegränsat 
med tid – inte med kontroll. Ordet kontroll 
har fått en negativ klang, men jag menar att vi 
bör betona kontrollfunktionen i innovations-
processer mer. Om ledningen inte bryr sig 
om innovationsprojektet är risken stor att det 
misslyckas.

I ett innovationsprojekt där allt går som 
planerat och projektledningen fungerar bra, 

text åse karlén

Kommentera	

arti
klarn

a	på	

www.esbri.
se

Frihet och flexibilitet i all ära, men för att innovation ska komma 
till stånd krävs också ett visst mått av kontroll. Det menar  

Wen Pan Fagerlin, som i sin avhandling studerar hur ledningen  
i ett storföretag hanterar innovationsprojekt. Hon finner tre  

tydliga roller: Deltagare, Katalysator och Åskådare.
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jobba. Hon tog en masterexamen i national-
ekonomi, men hade också ett starkt intresse 
för hr-frågor och företagsekonomi. När 
chansen dök upp att plugga vidare i Sverige 
tog hon den. Valet föll på masterutbildningen 
”Managing people, knowledge and change” 

www.esbri.se

Kontroll som stöd 
för innovation

behöver inte den högsta ledningen engagera 
sig så mycket. Det räcker med att hålla lite koll 
på avstånd, det vill säga ta rollen som Åskådare. 
Men om det uppstår problem är det viktigt att 
toppcheferna ökar engagemanget, och kliver 
in som Katalysator eller Deltagare. Det kan 
handla om att projektet behöver mer resurser, 
i form av pengar eller humankapital, för att gå 
i mål. Kanske måste man koppla in experter 
eller skjuta till andra externa resurser.

kontrollbehovet varierar också under 
innovationsprocessens olika faser. I tidiga faser 
handlar det om att brainstorma, generera idé-
er, välja idéer och utse ett team. Då är högsta 
ledningen Åskådare, eller möjligen Katalysator. 
I kommersialiseringsfasen, när det handlar om 
att få ut en ny produkt på marknaden, agerar 
toppchefer ofta som Deltagare.

– För duktiga ledare kommer det här natur-
ligt. Om du har investerat i ett projekt vill du 
också veta hur det fortskrider.

– Mycket av innovationslitteraturen fokuse-
rar antingen på tidiga faser, eller på slutpro-
dukten. Jag anser att man måste se till hela 
processen, och ha ett holistiskt perspektiv på 
innovation. Det är inte ett tomt buzzword, eller 
något som bara företagets ingenjörer håller på 
med. De högsta cheferna är superviktiga för 
innovationskraften, de skapar förutsättning-
arna för medarbetarna.

Wen Pan Fagerlin är född i centrala Kina 
men flyttade till Shanghai för att studera och 

vid Lunds universitet, och därefter fortsatte 
hon på doktorandutbildningen.

I dag bor Wen Pan Fagerlin med sin familj 
i Sverige, och har just nu tagit en paus från 
den akademiska världen. Hon driver ett eget 
företag, och medan hon väntade på att oppo-
nenterna skulle läsa in sig på hennes forskning 
tog hon ett par konsultuppdrag i Belgien. Hon 
hjälpte ett kinesiskt företag som har dotter-
bolag i Belgien med kommunikation och för-
säljning, och arbetade med produktutveckling 
i en belgisk startup. Båda företagen riktar in sig 
på husdjursägare och säljer bland annat djur-
foder och tillbehör, men också mer innovativa 
produkter för att exempelvis övervaka vad kat-
ten har för sig där hemma om dagarna.

– det var intressant att få vara en del av 
processen när det kinesiska företaget blev glo-
balt. De ville få in mer innovation och bygga ett 
varumärke på den europeiska marknaden. Vi 
skapade ett team, genererade en mängd idéer 
och valde bland dem. Det hela matchade min 
forskning. Det blev ett slags test av mina resul-
tat.

– Min chef på den belgiska startupen var 
väldigt bra, han var snarare en Deltagare än en 
Åskådare. Men under idégenereringsfasen tog 
han ett steg tillbaka och undvek att bli alltför 
involverad. Han litar på sina medarbetare, kon-
staterar Pan Fagerlin.

kontakta	wendy.wen.pan@gmail.com

Entreprenörsmetoder saknar koppling till lärande
Effectuation, lean, design thinking och entrepre-
neurial bricolage.	Det	finns	många	metoder	med	
syfte	att	lotsa	entreprenörer	till	en	effektivare	
startprocess.	Frågan	är	hur	bra	de	är.

i licentiatuppsatsen Entrepreneurial Met-
hods undersöker Yashar Mansoori några popu-
lära startupmetoder. Hur ska vi förstå dem? 
Och hur står de sig i relation till det praktiska 
entreprenörskapet?

Med metod i det här fallet menar Mansoori 
”ett sätt att tänka och handla som bygger på 
en samling tekniker med syfte att skapa ett 
företag”. Han har studerat nio olika entrepre-
nöriella metoder, som på ytan ser ganska olika 
ut. Men det finns också likheter. Alla handlar, 

på olika sätt, om att hantera osäkerhet och ger 
riktlinjer för hur man kan minska den osäker-
heten i startprocessen. Alla innehåller också 
konkreta verktyg. 

Till skillnaderna hör att metoderna bygger 
på olika antaganden, bland annat om just osä-
kerheten. Är startprocessen osäker eftersom 
man inte kan veta något om framtiden per se, 
eller på grund av informationsbrist?

Metoder som härstammar från akademin 
hanterar osäkerheten filosofiskt, medan de 
praktiskt skapade metoderna i stället fokuse-
rar på att lära ut verktyg för att hantera osä-
kerheten. 

Metoderna är vanliga inom entreprenör-
skapsutbildningar, inkubatorer och accelera-

torer, trots att de saknar en diskussion kring 
lärande (förutom lean). Mansoori menar att 
alla metoder skulle tjäna på en tydligare sådan 
koppling. Upplevelsebaserat lärande är ju en 
mycket viktig ingrediens i entreprenörskap, 
argumenterar han.

Han efterlyser också lättförklarade teoretis-
ka riktlinjer för hur metoderna fungerar. Det 
skulle göra dem mer lättanvända och öka den 
praktiska relevansen. Yashar Mansoori har lagt 
fram sin licentiatuppsats vid Chalmers. [jg]

kontakta yashar.mansoori@chalmers.se

bild: A
pelöga

Wen	Pan	Fagerlin har disputerat vid Lunds universitet. Hennes 
doktorsavhandling har titeln Participant, Catalyst or Spectator? 
A study of how managers apply control in innovation processes.

De högsta cheferna är superviktiga 
för innovationskraften
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Entreprenörskap kan 
vara kontraproduktivt

Att	företag	som	vill	vara	framgångsrika	ska	
satsa	på	entreprenörskap	upprepas	närmast	
som	ett	mantra.	Men	i	praktiken	kan	en	”entre-
prenöriell	orientering”	till	och	med	vara	kontra-
produktiv.	Gabriel	Lintons	forskning	visar	att	
företag	måste	ta	hänsyn	till	sammanhanget.

ett företags entreprenöriella orientering 
visar i hur hög grad ett företag är entreprenö-
riellt. I litteraturen beskrivs det ofta med tre 
egenskaper: innovativitet, risktagande och 
proaktivitet.

– Många studier argumenterar för att företag 
kan förbättra effektiviteten enbart genom att 
öka sin entreprenöriella orientering. Att entre-
prenörskap leder till ökad effektivitet har tagits 
för en sanning, ibland på oklara grunder, säger 
Gabriel Linton som har disputerat vid Örebro 
universitet.

Hans avhandling består av fyra artiklar. Den 
som skrevs först, Business mating: When start-
ups get it right, visade att entreprenöriell orien-
tering inte är ett så enkelt koncept som det ofta 
framhålls i litteraturen. Snarare är entreprenö-
riell orientering komplex i sitt samspel med 
den interna och externa kontexten. Syftet med 
avhandlingens tre följande artiklar blev därför 
att försöka utveckla konceptet entreprenöriell 
orientering genom att problematisera det, och 
föra en diskussion kring kontextens betydelse. 

– Den första studien gav mig anledning att 
ifrågasätta om entreprenöriell orientering 
verkligen är den framgångsmodell som många 
menar. 

Studierna bygger på ett empiriskt material 
bestående av djupintervjuer och enkäter med 
företagare. Av intervjuerna framgick att inte 
alla företag uppfyller de tre kriterierna; inno-
vativitet, risktagande och proaktivitet. 

– företag behöver inte vara entreprenö-
riellt orienterade för att vara framgångsrika, 
vilket motsäger etablerade föreställningar, 
säger Gabriel Linton.

Ibland kan en låg entreprenöriell orientering 
vara att föredra. Ett exempel är fordonsindu-
strin. 

– Biltillverkarna vill inte ha för entreprenör-
iella underleverantörer som kommer med nya 
idéer var tredje månad. Det tar cirka tolv år 
för en bil att gå från idé till produktion och då 

Gabriel	Linton har lagt fram avhandlingen Entrepreneurial Orientation – Reflections from a contingency perspective  
vid Örebro universitet. I den djupdyker han i begreppet entreprenöriell orientering.

text anna-karin florén  bild rebecca wrigby
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entreprenöriell  
orientering

Entreprenöriell orientering är ett etablerat 
begrepp inom entreprenörskapsforskningen. 
För att ett företag ska anses ha entreprenöriell 
orientering behöver det uppfylla kriterierna: 
innovativitet, risktagande och proaktivitet. 
Företag som agerar enligt konceptet entrepre-
nöriell orientering anses generellt sett bli mer 
framgångsrika.

måste man jobba långsiktigt och strukturerat. 
– Det är resurskrävande att vara entre- 

prenöriell. Därför kan företag i vissa situation-
er vinna på att fokusera mindre på en entre-
prenöriell orientering. Sedan behöver det inte 
betyda att man inte kan vara entreprenöriell i 
vissa delar. Det gäller för företagen att anpassa 
sin entreprenöriella orientering efter den egna 
situationen. 

gabriel linton följde  upp intervjuerna 
med en omfattande teoretisk analys utifrån ett 
”contingency-perspektiv”. Contingency-teorin 
pekar på att miljöfaktorer är avgörande för hur 
ledarskap och organisation bör utformas på ett 
effektivt sätt. 

– Utifrån entreprenörernas resonemang 
insåg jag att det finns en del att göra åt kon-
ceptet entreprenöriell orientering. Konceptet 
är populärt, men nästan 30 år gammalt. Det 
kan behöva förnyas utifrån mer modern teori-
bildning, säger han. 

Linton vill vara försiktig med generalise-
ringar, men tycker att studien kan bidra med 
ett mer kritiskt förhållningssätt till entrepre-
nörskap. Bilden av entreprenörskap behöver 
nyanseras, både på individ- och företagsnivå, 
anser han.

– I politiska program är inställningen till 
entreprenörskap generellt sett positiv. Men 
det är viktigt att rikta samhällets insatser mot 
rätt målgrupper, alltså företag som verkligen 
behöver vara entreprenöriella. 

– Att bara starta eget för sakens skull ger inte 
så mycket, det måste också skapa ett mervärde. 
En nyanserad bild ger politiker möjligheter att 
satsa på de entreprenöriella aktiviteter som 
faktiskt ger resultat. 

Utifrån erfarenheterna med avhandlingen 
vill Gabriel Linton fortsätta arbeta med att för-
nya konceptet entreprenöriell orientering. Han 
vill också undersöka om den här forskningen 
skulle kunna fungera på andra typer av orga-
nisationer, till exempel i kommuner och skolor. 

kontakta gabriel.linton@oru.se

Förnyelse	i	stället	för	förstörelse
Vi befinner oss i en kris. Eller egentligen kanske flera kriser: en ekonomisk, en 
miljömässig och en socio-spatial (stad mot landsbygd, norra halvklotet mot 
södra). Det är utgångspunkten för Steffen Korsgaard, Alistair Anderson och Johan 
Gaddefors i artikeln Entrepreneurship as Re-sourcing: Towards a New image of 
Entrepreneurship in a Time of Financial, Economic and Socio-spatial Crisis (Journal 
of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, nr 2, vol 
10, 2016). Det framställs ofta som att entreprenörskapsforskningens roll är att 
främja och heja på entreprenörskap och tillväxt, medan fenomen som socialt 
entreprenörskap och eko-entreprenörskap marginaliseras, menar författarna. De 
föreslår ett nytt synsätt: entreprenörskap som re-sourcing. Det lyfter fram regio-
nal hållbarhet och ett kreativt användande av resurser som skapar värden på nya 
sätt. I stället för kreativ förstörelse vill de se kreativ förnyelse. [jg]

kontakta stk@badm.au.dk

Socialisering		
smörjer	samarbeten
I IT-branschen satsas det stora pengar 
på innovationssamarbeten mellan kon-
kurrenter. Men, visar Malin Malmströms 
och Jeaneth Johanssons forskning, 

samarbetena misslyckas ofta. 
Dels på grund av svå-

righeter med själva 
teknikutvecklingen, 
men även på grund 

av sociala relationer. Malmström och 
Johansson har undersökt ett treårigt 
innovationssamarbete, och finner tre 
faser i det sociala utbytet: dejtingfasen, 
brainstormingfasen och beslutsfasen. 
För att ett innovationssamarbete ska 
lyckas menar författarna att det behövs 
bland annat tillit och engagemang. Om 
dessa sociala smörjmedel inte är på 
plats riskerar projektet att gå i stöpet. 
Att träffas ansikte mot ansikte fungerar 
som katalysator för de sociala smörj-
medlen. Att samarbetsparterna har rätt 
kompetens är också viktigt. Resultaten 
redovisas i Social exchange in collabora-
tive innovation: maker or breaker som har 
publicerats i Journal of Innovation and 
Entrepreneurship (vol 5, nr 4, 2016). [jg]

kontakta malin.malmstrom@ltu.se

Globala	affärer	
kräver	eftertanke
Hur kan man få fler småföretag att växa 
till ”mindre storföretag”? Forskaren Staf-
fan Brege och företagsledaren Christer 
Öjdemark delar med sig av sina samlade 
erfarenheter i boken Internationalisering 
i en global värld – från innovation till 
marknadsledare (Studentlitteratur, 2016). 
Utifrån tre svenska succéföretag – Envac, 
Systemair och Elekta – beskriver de inter-
nationaliseringens fem hörnstenar. Det 
handlar bland annat om att odla det unika 
i affärsmodellen, noga analysera poten-
tiella marknader, bygga en position och 
hantera kulturella skillnader. [åk]

av ensamföretagarna vill anställa.
 Källa: Företagarna
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Magnus	Bergendahl	har lagt fram sin avhandling Collaboration 
and Competition in Firm-Internal Ideation Management vid KTH.

olika effekter och kan därför användas för att 
uppfylla olika målbilder. Men faktum är att de 
goda effekterna kvarstår även i situationer där 
tävling och samarbete är kombinerade, säger 
Bergendahl.

Det engelska begreppet ideation har blivit 
något av ett modeord, och översätts ofta med 
”idégenerering”. Men vad betyder det egent-
ligen?

– Idéer är företagens källa till nya innovatio-
ner. Det finns därför ett starkt intresse kring 
hur idéer genereras, och hur de kan styras 
på ett effektivt sätt. Det är denna skapande- 
process som populärt kallas ”ideation”.

magnus bergendahls forskning fokuserar 
just på hur skapandet av idéer hos företagens 
egna medarbetare kan styras. Ett alltför vanligt 
nybörjarmisstag är att utlysa interna idégene-
reringstävlingar där alla medarbetare – som i 
sitt dagliga arbete samarbetar – ska tävla mot 
varandra.

– Individtävlan begränsar ofta kreativiteten. 
Tvärtemot vad många tror är vassa armbågar 

När	företag	kombinerar	tävlingsmoment	med	
samarbete	genererar	medarbetarna	de	bästa	
idéerna.	Det	visar	Magnus	Bergendahl	i	sin	
doktorsavhandling.	Hans	förhoppning	är	att	
forskningsresultatet	ska	leda	till	fler	idéer	–	
med	mindre	ansträngningar.

medarbetare som triggas av både tävling 
och samarbete är duktigast på att generera nya 
idéer. Resultatet gäller även om man tittar på 
företags idéhantering som helhet: De som 
kombinerar tävlingsmoment med samarbets-
övningar är de som lyckas bäst med idégene-
rering. Det konstaterar Magnus Bergendahl i 
sin avhandling.

Hans avhandlingsprojekt började med att 
kth  och sca  båda ville vässa sin kunskap 
och praktik kring idégenerering. Hur skapas 
egentligen framgångsrika idéer? Vad händer 
i tävlingssituationer? Vet vi vad vi ger oss in 
i när vi odlar den typiskt svenska samarbets- 
kulturen? Och inte minst – går de båda kultu-
rerna att kombinera?

– Motsatsparet tävling och samarbete har 

Samarbete och tävling 
driver effektivt idéskapande
text emilie eliasson hovmöller  illustration johan brunzell

bild: H
anna B

ergendahl
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lig beror på situationen och syftet. Till exempel 
passar individuella tävlingar bättre i situationer 
där många idéer av lägre mognadsgrad efter-
frågas. Samarbete passar bättre vid mer kom-
plexa problem, och då mer kompletta idéer 
önskas. Men det mest effektiva arbetssättet är 
alltså en kombination av de två metoderna. 
Det kan praktiskt genomföras som grupp- 
tävlingar, eller tävlingar där man både utser de 
bästa idéerna och de bästa idéförbättringarna.

I sin fortsatta forskning kommer Magnus 
Bergendahl bland annat att studera hur olika 
arbetssätt inom idégenerering kan användas 
för att stödja önskade förändringar av innova-
tionskulturen i bolag.

– Det skulle vara intressant att veta mer om 
hur olika idégenereringsmetoder påverkar hur 
anställda faktiskt ser på, och förhåller sig till, 
innovation. Jag vill veta mer om hur olika idé-
genereringsmetoder påverkar företagets inno-
vationskultur, säger Bergendahl.

kontakta mbergen@kth.se

små aktörer är med och fajtas om kontrakten. 
Men ofta blir de mindre företagen lottlösa.

Johan Stake, Örebro universitet, har lagt 
fram avhandlingen Essays on quality evalua-
tion and bidding in public procurement auc-
tions vid Örebro universitet. Den innehåller 
fem artiklar och bygger på data från över 650 
upphandlingar inom olika branscher.

En av artiklarna handlar om hur mindre 
företag står sig i offentliga upphandlingar. I 
syfte att öka deras mindre företagens konkur-
renskraft gick eu ut med rekommendationer 
om att upphandlare hellre ska utvärdera kva-
litetsaspekter än att bara jaga det lägsta pri-
set. Resultatet blev inte vad man hade tänkt. 
Efter rekommendationen ökade antalet bud 
från stora företag, och dessutom minskade  

Små	och	medelstora	företag	har	svårt	att	hävda	
sig	i	stora	offentliga	upphandlingar.	Inom	EU	
har	man	försökt	stärka	deras	konkurrenskraft	
genom	att	rekommendera	det	offentliga	att	
titta	mer	på	kvalitet	än	på	pris.	Men	rekom-
mendationen	fick	motsatt	effekt,	visar	Johan	
Stake	i	sin	doktorsavhandling.

principer om likabehandling, icke-diskri-
minering och transparens styr den offentliga 
upphandlingen, som i Sverige ligger i storleks-
ordningen 500 miljarder per år. En ansenlig 
summa som används till att köpa in omsorg, 
kontorsmaterial, asfalt, hockeyrinkar och en 
mängd andra produkter och tjänster som med-
borgarna behöver. Många företag vill mer än 
gärna ha staten som kund, och både stora och 

Offentlig upphandling gynnar storföretag
sannolikheten för de mindre företagen att 
vinna upphandlingarna.

Johan Stake konstaterar att små och medel-
stora företag kan vara sämre på att framhäva 
sina kvaliteter, helt enkelt för att de inte är lika 
upphandlingsvana som större företag. Han 
menar vidare att de mindre företagen, som 
är nischade och arbetar nära kunden, kan ha 
större chans i upphandlingen om det hänger 
på priset. De kan också vinna på att stora upp-
handlingar delas upp i mindre kontrakt, där de 
kan konkurrera med smala erbjudanden i stäl-
let för med helhetslösningar. [åk]

kontakta johan.y.stake@sh.se

sällan den bästa grogrunden för värdefullt idé-
skapande. Däremot kan grupptävlingar vara ett 
sätt att kombinera samarbete och tävling.

Bergendahl påbörjade arbetet med avhand-
lingen 2011 och har genomfört tre oberoende 
studier. Den första är en multipel fallstudie där 
han jämför hur tre företag nyttjar tävling och 
samarbete i sitt idégenereringsarbete.

– Intressant att notera är att alla företagen 
använde både tävling och samarbete utan 
någon direkt vetskap om hur det påverkade 
utfallet.

Den andra studien var en enkätundersök-
ning som skickades ut till medarbetare på ett 
av de tre företagen. Studien användes för att 
analysera både hur motivationen påverkas av 
tävling och samarbete, samt hur avstånd mel-
lan individer som samarbetar kring idéskapan-
det i en organisation faktiskt påverkar hur de 
skapar nya idéer.

i  den tredje och avslutande  studien 
användes ett experiment för att studera täv-
ling och samarbete i en mer kontrollerad miljö. 
Fyra olika ”utfallsrum” användes: I det första 
rummet visste deltagarna inte om att det var 
tävling, i det andra rummet tävlade man indivi-
duellt mot varandra, i det tredje rummet sam-
arbetade deltagarna, och i det fjärde rummet 
tävlade grupperna mot varandra samtidigt som 
individerna i varje grupp tävlade mot varandra.

Studiernas resultat kan enkelt uttryckt sam-
manfattas i följande:
1. Tävling driver antalet idéer.
2. Samarbete driver idéernas kvalitet.
3. Kombinationen av samarbete och tävling 

driver effektivt idéskapande.
Bergendahl menar att resultaten kan ligga till 
grund för att arbeta med idéhantering på ett 
mer effektivt sätt. Vilken metod som är lämp-

       tips för bättre 
         idéskapande

1. Tänk igenom vilken blandning av samarbete och 
tävling du vill använda dig av.

2. Renodla syftet, ska tonvikten ligga på tävling eller 
samarbete?

3. Synliggör både tävling och samarbete för att moti-
vera så många som möjligt att generera de bästa 
idéerna.

3
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Projektet innebär att ett 20-tal mindre före-
tag i Värmland, som bedömts ha tillväxtpoten-
tial, får en extra skjuts i form av extern styrel-
sekompetens. En första avstämning visar på 
goda resultat, både för företagens omsättning 
och lönsamhet. Utöver den väldigt konkreta 
effekten har Johanssons och Lööfs forskning 
också uppmärksammats inom akademin. Arti-
keln r&d Strategy, Metropolitan Externalities 
and Productivity: Evidence from Sweden har 
nominerats till Industry & Innovation Druid 
Award for Best Paper 2016.

– Företagen i Tillväxtmotor visar på den så 
kallade spillover-effekt som vi skattar fram i 
vår artikel med data från hela Sverige, säger 
Hans Lööf.

ciirforskaren vinit parida berättade i 
Entré nummer 3-2014 om forskningsspåret 
tekniska innovationer för den åldrande befolk-
ningen. Inom segmentet finns stora möjlighe-
ter, men också utmaningar. Projektets mål var 
att förstå de äldres behov, och ta reda på hur 
entreprenörer kan möta behoven. I dag vet 
forskarna mer.

– Allt fler blir allt äldre, över hela världen. 
Ny teknik skulle kunna öka deras livskvalitet 
och självständighet, men de äldre är själva inte 
övertygade. Därför är de inte heller beredda att 
använda nya verktyg. Att investera tusentals 
euro i teknologi som sedan inte används är 
ohållbart, säger Vinit Parida.

En enkät på temat sociala medier och hälsa 
besvarades av 610 äldre personer. Den visade 
att allmänt teknikvana individer var mer 
benägna att se sociala medier som en möjlig 
väg till hälsorelaterad information.

– Entreprenörer måste förstå och hantera 
den oro och andra känslor som många äldre 
upplever gentemot ny teknik.

Sara Thorgren är involverad i ett Ciirprojekt 
där inriktningen är att utveckla teori inom ett 
nytt forskningsområde, snarare än att gene-
rera policyimplikationer. Projektet handlar 
om passion i arbetslivet, och vi skrev om det i 
Entré nummer 2-2013.

Broström flera implikationer för politiker och 
företagare.

– Det finns självförstärkande mekanismer 
inbyggda i en dynamisk regionalekonomisk 
miljö. De viktigaste politiska insatserna för 
att vårda en sådan miljö handlar om övergri-
pande frågor som utbildning, företagande, 
fou, integration och bostäder – snarare än 
om en snävt definierad politik för att främja 
nyföretagande.

En annan lärdom är att nya, livaktiga före-
tag växer fram genom avknoppningar från 
befintliga, framgångsrika företag. Anders 
Broström konstaterar också att företag med 
direkt ursprung i universitet och högskolor är 
mer innovativa än andra jämförbara företag, 
inte minst då de upprätthåller viktiga band till 
de akademiska miljöerna.

– Avknoppningar från högskolan kan vara 
samhällsekonomiskt värdefulla. Eftersom den 
privata avkastningen är begränsad kan det fin-
nas skäl för staten att stödja sådan verksam-
het, så länge den underliggande forskningen 
har nyhetsvärde och håller hög kvalitet.

i entré nummer 3-2013 intervjuade vi Cesis-
forskarna Börje Johansson och Hans Lööf. De 
berättade bland annat om företags förmåga 
att ta till sig extern och intern kunskap, och 
omsätta den i innovationer och tillväxt. Arti-
keln lästes av Anette Rhudin, projektledare på 
Stiftelsen Inova, och gav henne inspiration. I 
en ansökan till Tillväxtverket stödde hon sig 
på Cesisforskningen. Det mynnade ut i det 
treåriga projektet Tillväxtmotor, som har fått 
totalt 7,5 miljoner kronor från eu och natio-
nella finansiärer.

forskningens effekter kan vara många 
och olikartade. Exempelvis kan ett forsknings- 
resultat som får spridning och genererar 
många citeringar påverka teoribildningen 
inom sitt fält. Forskning som kommersialise-
ras kan, i företagsform, skapa arbetstillfällen 
och tillväxt. Och när forskningsfronten kom-
municeras till studenter innebär det att den 
allra senaste kunskapen kan komma till direkt 
nytta på deras framtida arbetsplatser.

I vår bevakning av Cesis, Ciir och Circle 
har vi stött på forskningsprojekt inom många 
olika områden, som genererat skilda effekter. 
Nu har vi frågat två forskare vid varje centrum 
om vad som har hänt med projekten sedan vi 
talades vid sist.

I Entré nummer 1-2011 berättade Anders 
Broström om hur Cesis investerade i moder-
na, heltäckande databaser där material från en 
rad olika källor kombineras. Och satsningarna 
har fallit väl ut.

– Svenska registerdata är fortfarande väl 
ansedda i forskarvärlden. Det utvecklas stän-
digt nya, förbättrade databaser över företags 
verksamhet, men inga som täcker en hel 
population med stora och små, växande och 
krympande, tjänstebaserade och tillverkande 
företag på det sätt som de skandinaviska län-
dernas registerdata. Våra databaser fortsät-
ter att öppna spännande möjligheter, säger 
Anders Broström.

Om man tittar på de senaste fem årens 
Cesisforskning som bygger på registerdata har 
två teman rönt störst intresse: nyföretagande 
och arbetskraftsrörlighet. Ibland kombine-
ras de, som i studier av avknoppningar från 
befintliga företag. I forskningsresultaten ser 

Forskning för framsteg
text åse karlén

Vid Cesis, Ciir och Circle bedrivs forskning om innovations-
system, på initiativ från Vinnova. I Entré har vi under de 
senaste åren rapporterat om en mängd olika forsknings-
projekt som startats på de tre centrumen. Nu har det blivit 
dags att göra en återblick: Vad hände sedan?
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rade företag (ntbf) driver på utvecklingen 
och tillväxten. Mojang, King och Toca Boca är 
tre exempel på svenska spelföretag som köpts 
upp av utländska aktörer.

– Efter disputationen fick jag en postdok-
anställning på Circle. Den är kopplad till 
forskningsområdet regional diversifiering, 
men entreprenörskap och ntbf är fortfaran-
de högintressant. Jag hoppas få möjlighet att 
fortsätta studera det längre fram, säger Xiao.

cristina chaminade intervjuades i Entré  
nummer 2-2012 om globala innovationsström-
mar: Hur utvecklade länder flyttar fou-verk-
samhet till utvecklingsländer, och vice versa. 
Redan då hade hon lugnande besked. Att 
forsknings- och utvecklingsavdelningar flyttar 
utomlands behöver inte alls vara negativt för 
det land där företaget har sitt säte. Chaminade 
har särskilt intresserat sig för vad som händer 
när företag från till exempel Kina och Indien 
etablerar sig i Europa.

– Att teknikbaserade företag från utveck-
lingsländer etablerar sig här ger positiva effek-
ter, både för nätverken och den teknologiska 
kompetensen. Faktum är att effekten är större 
än när företag från utvecklade länder etablerar 
sig i Europa.

Cristina Chaminade ser flera policyimpli-
kationer.

– Policymakare behöver förstå värdet av 
utvecklingsländernas investeringar i Europa. 
Det är viktigt att regioner kan attrahera ny 
teknologi och stödja företag att ingå i globala 
innovationsnätverk, säger hon.

– Vi började forska på passion 2011, och låg 
helt rätt i tiden. Många parallella forskargrup-
per runt om i världen började intressera sig för 
passion då, och utvecklingen har gått snabbt, 
berättar Thorgren.

Befintlig forskning om passion för olika akti-
viteter, till exempel för ett jobb eller en hobby, 
delar in den i två typer: harmonisk passion och 
besatt passion.

– Vår forskning visar att entreprenörer i 
större utsträckning upplever en besatt passion 
för sitt jobb, än vad exempelvis sjuksköterskor, 
banktjänstemän eller säljare gör. Utan tvekan 
är passionen en viktig drivkraft för entrepre-
nörer, och den kan få positiva effekter. Den 
besatta passionen kan göra att entreprenörer-
na agerar proaktivt, tar strategiska risker och 
arbetar långa dagar. På kort sikt är det gynn-
samt, men på längre sikt kan det vara riskfyllt.

– Vår forskning visar också att entreprenö-
rer med besatt passion är överrepresenterade 
både bland företag som presterar långt över 
snittet, och bland dem som presterar långt 
under snittet. I företag där entreprenören har 
en harmonisk passion är det finansiella läget 
mer stabilt.

Förlaget Oxford University Press ska ge ut 
en bok om passion i arbetslivet. Sara Thorgren 
skriver, tillsammans med forskarkollegorna 
Joakim Wincent och Silvia Stroe, just nu på ett 
bidrag till den.

Circlekopplade Jing Xiao var relativt 
nydisputerad när vi rapporterade om hen-
nes avhandling i Entré nummer 1-2015. Den 
handlar om hur uppköp av nya teknikbase-

mer om centrumen

Cesis står för Centre of Excellence for Science 
and Innovation Studies.

Ciir står för Centre for Interorganizational 
Innovation Research.

Circle står för Centre for Innovation, Research 
and Competence in the Learning Economy.

Vinnova har, via programmet ”Dynamiska innova-
tionssystem i omvandling”, finansierat Cesis, Circle 
och Ciir 2009–2015.

Programmets långsiktiga mål har varit att förbättra 
företags och organisationers förmåga att hantera 
strukturella förändringar genom att öka tillgången 
till praktisk och vetenskaplig kunskap.

Läs mer på www.cesis.se,	www.ciir.se 
och www.circle.lu.se

Vinit ParidaAnders Broström Hans Lööf

Cristina ChaminadeSara Thorgren Jing Xiao
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text hanna andersson  illustration johan brunzell

Alla relationer mellan människor är mer eller mindre 
komplicerade. Inte minst inom familjeföretag. Där kan 
dina föräldrar också vara dina chefer. Eller kanske dina 
anställda. Henrietta Nilsons forskning visar att roller 
från barndomen följer med in i företagandet.



e n t r é  2  •  2016  |  15www.esbri.se

andra. Synlighet kräver ett ansvar, vilket är en 
annan sida av resultatet.

Nilson menar att familjeföretagarna behö-
ver fundera över synlighet och osynlighet. Hur 
används synlighet i företaget? Vilka konse-
kvenser ger det i form av motivation att stanna 
kvar i företaget och eventuellt en dag ta över 
rodret? Individen behöver kunna ifrågasätta 
och sätta ord på vad som händer i livet för att 
kunna påverka sin situation. 

genom att prata om detta kan både barn 
och föräldrar bli medvetna om vad som sker. 
Henrietta Nilsons resultat visar att ledarna i de 
tre familjeföretagen som hon har undersökt är 
medvetna om de här fenomenen, även om de 
inte använder begreppen synlighet och osyn-
lighet.

– Det här var något de jobbade med på ett 
naturligt och väldigt medvetet sätt. De använ-
de speciellt synliggörande på ett positivt sätt 
för att stärka och peppa. Familjeföretaget 
är något långsiktigt som familjen vill ska bli 
livskraftigt och fortsätta till nya generationer. 
De flesta föräldrar vill troligen sina barn väl, 
men många förväntar sig också att barnen ska 
socialiseras in i familjeföretaget och så små-
ningom ta över det. 

– Det är komplexa frågor, men om de inte 
kommer upp till ytan riskerar familjeföretaget 
att förlora kunskap. Dessa mönster påverkar 
förstås hur intresserade barnen är av att börja 
jobba eller stanna kvar inom familjeföretaget 
som vuxna, säger Henrietta Nilson.

kontakta	henrietta.nilson@lnu.se

Henrietta Nilson har studerat tre familjers 
medlemmar, totalt elva individer, där alla är 
delaktiga i respektive familjeföretag i någon 
mån. Forskningsprocessen har varit interaktiv 
och utvecklats i dialog med deltagarna. 

– Jag bad dem återge sin livsberättelse 
muntligt, från barndom till nutid. Genom 
berättelserna har jag analyserat och skrivit om 
dem, och tillsammans har vi sedan diskuterat 
våra kunskaper. Familjemedlemmarna blev 
lättade. De fick ett språk för att uttrycka saker, 
känslor och händelser som de har upplevt 
under en längre tid.

Några av respondenterna som hade osynlig-
gjorts som barn, och som fortsatt känna sig 
osynliga i företaget, reagerade starkt under 
genomgången av deras livsberättelser.

– Efter en sådan här dialog blir deltagarna 
kritiskt medvetna om i vilken situation de 
befinner sig och hur omgivningen påverkar 
situationen. Det leder ofta till någon slags 
handling.

– Tre av barnen i de olika familjerna sa: ”Nu 
jädrar har jag fått nog. Är det så här min var-
dag ser ut i familjeföretaget?” De tog tag i sina 
liv och förändrade dem ganska radikalt. Ett av 
barnen startade ett eget företag, ändrade färg 
på sina kläder och gjorde en totalomvändning. 
Ett annat började ta mer plats och det tredje 
begärde löneförhöjning.

bland dem som varit synliga, eller som ofta 
synliggjort sig själva, ledde diskussionen till 
ett ifrågasättande av vad synlighet egentligen 
är. Är det ett personlighetsdrag, en roll eller en 
drivkraft i sig själv? De ställde sig frågor om 
varför de ville vara synliga och vad det kunde 
bero på. Det kunde till och med vara pinsamt 
och ses som att man framhöll sig själv före de 

enrietta nilson har forskat 
om hur synlighet och osynlighet i 
familjen spelar in i familjeföreta-
gande. Att synliggöra någon kan 

handla om att lyfta fram en familjemedlems 
prestationer och egenskaper som beundrans-
värda. Till exempel inför en leverantör eller en 
annan samarbetspartner: ”Det här har mitt 
barn minsann tagit ansvar för”. På motsvar-
ande sätt osynliggörs andra familjemedlem-
mar genom att man förbiser dem, inte möter 
deras blickar eller undviker att svara på tilltal.

– Ofta synliggörs samma personer som 
också har blivit synliggjorda i sin barndom. 
Och detsamma gäller för osynliggörandet. Det 
reproduceras i familjeföretaget, även om indi-
viderna har utvecklats såväl kunskaps- som 
känslomässigt, säger Henrietta Nilson. 

Synlighet och osynlighet har tidigare ofta 
angripits som en genusfråga, men Nilson 
menar att det är ett mellanmänskligt fenomen 
som drabbar oss alla, överallt. De är subtila 
fenomen som kan användas både i positiva 
och negativa sammanhang. De kan vara del 
i mobbning eller användas i maktsyfte, men 
ofta sker det omedvetet. 

– Det ställs större krav på den som blir synlig- 
gjord. Att ständigt bli synliggjord i samman-
hang där man känner sig osäker, exempelvis 
rent kunskapsmässigt, kan få långtgående 
konsekvenser för individens sociala fram-
toning. Det kan orsaka stress och ångest som 
i sin tur leder till en vilja att försvinna från 
firman. 

Att bli osynliggjord, trots bra kunskaper och 
engagemang i företaget, är givetvis inte bättre. 

– För individen innebär det en stor frustra-
tion och irritation att inte bli lyssnad på och 
tagen på allvar.

Henrietta	Nilson har lagt fram 
avhandlingen Snacka om (o)synlig-
het. Familjeföretagarens nästa 
drag vid Linnéuniversitetet. 

bild: M
ats Sam

uelsson
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med en kompis sålde han exotiska matvaror 
på studentmarknaden. Sex månader efter att 
Paul Hannon till slut tog sin examen öppnade 
de en affär där de fortsatte sälja mat från hela 
världen. 

– Vi hade mest ekologisk mat, det var helt 
nytt då. Vi hade kunder som bara ville äta mat 
som ingen människa hade rört, vi sålde mat 
till fitnessfolket och till dem som ville ha tag på 
sina favoritbönor från Afrika. Jag var lite hippie 
på den tiden, det var de mest spännande åren 
i mitt liv. Att driva affären var mitt klassrum. 
Jag insåg att entreprenörskap handlar mycket 
om människor. Om att utveckla relationer och 
bygga tillit. Om att hitta sin passion. 

Efter tio år som egen gick han vidare till 
olika jobb inom det offentliga. Han tränade 
företagare, förestod en inkubator och höll i 
utbildningar. 

– Jag lärde mig mycket om hur företagare 
ser på saker, om hur olika aktörer påverkar 
varandra och om politik. En annan sak som 

pappa vävde mattor och mamma jobbade 
inom vården. Jag är deras första barn, så jag 
hade rätt mycket press på mig hemifrån. 
Tiden på ingenjörsutbildningen på Swansea 
University formade mig mycket. Det händer 
ju en hel del på universitet som inte har med 
själva examen att göra. Jag mötte för första 
gången internationell kultur, språk och mat. 
Jag träffade studenter från ämnen som filosofi, 
konst och psykologi. Jag hängde mycket mer 
med dem än med ingenjörsstudenterna som 
jag tyckte var lite tråkiga. 

– Jag stötte också på aktivism för första 
gången, och var med och protesterade mot 
orättvisor. Det var då jag förstod att man måste 
vara aktiv för att kunna förändra saker. 

när hannon hjälpte  en vän som låg på 
sjukhus, såg han sig tvungen att hoppa av 
utbildningen med bara ett år kvar. Ett svårt 
beslut som ledde till att han fick sitt första 
möte med entreprenörskapet. Tillsammans 

Att	vara	äkta,	empatisk	och	passionerad	är	
Paul	Hannons	bästa	tips	till	andra	lärare.	En	
entreprenörskapsutbildare	bör	ha	testat	att	
vara	entreprenör,	menar	han.	Själv	förkropps-
ligar	han	triple	helix-tanken	med	rötter	i	prak-
tiken,	och	många	år	inom	både	policy	och	aka-
demi.	Och	för	sina	insatser	har	han	belönats	
med	2016	års	European	Entrepreneurship	Edu-
cation	Award.

paul hannon bor halvvägs uppför ett berg 
i västra Wales. Sista biten är det grusväg, och 
ibland kan han inte ens ta sig upp med sin fyr-
hjulsdrivna bil.

– Jag är förmodligen dum i huvudet, men jag 
trivs väldigt bra där. Jag har bott i städer, men 
jag gillar landet bäst. Det finns en form av flykt 
i det såklart, säger Paul Hannon. 

Från sitt kontor på Swansea Universitys 
nybyggda campus har han bara någon minuts 
promenad ner till havet. Han pratar gärna om 
de fina stränderna i Wales, en har till och med 
vunnit pris poängterar han. Över huvud taget 
verkar han stolt över sitt Wales: Han gillar 
Manic Street Preachers och flikar in att fot-
bollslaget Swansea har avancerat till högsta 
divisionen. Men det är något som skaver.

– Jag är familjens svarta får. Alla andra är 
födda i Wales – jag är född i England. Jag har 
också bott och jobbat länge i England, men 
sedan några år är jag tillbaka i Wales. 

Vi träffas när Paul Hannon är på European 
Entrepreneurship Education Workshop i Lund 
för att få sitt utbildningspris, som han verkar 
uppriktigt överraskad och glad över att ha fått.

– Jag blev verkligen chockad när Hans Land-
ström ringde och meddelade att jag skulle få 
priset. Jag var tvungen att be en kontorsgranne 
nypa mig i armen. Sedan började jag reflek-
tera. Vem är jag? Hur kom jag hit? Och vem tror 
priskommittén att jag är?

I skolan var han bra på matematik och fysik, 
så syokonsulenterna föreslog en karriär som 
civilingenjör. Då, i slutet av 1960-talet, var 
det bara 15 procent av befolkningen som gick 
vidare till högre utbildning.

– Mina föräldrar var inte utbildade. Min 

porträttet

paul hannon, praktisk professor med händerna i jorden: 

»Jag är familjens 
  svarta får«

Paul Hannon

text & bild jonas gustafsson
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mer om paul

Bakgrund Ingenjörsutbildning från Swansea Univer-
sity. Drivit egen livsmedelsbutik. Jobbat med policy-
utveckling lokalt, nationellt i Storbritannien och på 
EU-nivå. Utbildat politiker, företagare, lärare, rektorer 
och studenter i entreprenörskap, och varit delaktig i 
att utveckla läroplaner med fokus på entreprenörskap. 
Sedan 2013 professor vid Swansea University. 

Fritid Har varit musiker i flera band, framförallt inom 
olika typer av folkmusik. Har spelat in en skiva och 
gjort konserter. Numera ägnar han sig mest åt sin 
trädgård på fritiden.

Aktuell Som årets mottagare av European Entrepre-
neurship Education Award, som delas ut av Sten K 
Johnson Center for Entrepreneurship, Lunds universi-
tet. Priset består av ett diplom och 100 000 kronor.

mer av paul

The role of Entrepreneurial Leadership in City Region 
Economies: The Case of Developing Small Firms.  
I Entrepreneurial Learning City Regions. Springer,  
kommande.

Entrepreneurial Learning and Educational Practice.  
I Handbook for Entrepreneurship and Small Business. 
Sage, kommande. 

Enterprise for all? The fragility of enterprise provision 
across England's HEIs. Journal of Small Business and 
Enterprise Development, nr 2, vol 14, 2007.

Teaching pigeons to dance: sense and meaning in 
entrepreneurship education. Education+Training, nr 5, 
vol 48, 2006.

Philosophies of enterprise and entrepreneurship educa-
tion and challenges for higher education in the UK. 
International Journal of Entrepreneurship and Innova-
tion, nr 2, vol 6, 2005.

Small firm success and the art of orienteering: the 
value of plans, planning, and strategic awareness in the 
competitive small firm. Journal of Small Business and 
Enterprise Development, nr 2, vol 5, 1998 (tillsammans 
med Andrew Atherton). 

Enda gången jag blir 
frustrerad är när det inte växer

verkligen kom till mig är att vi som utbildare 
jobbar med riktiga människor, med människo- 
liv. Vi måste vara försiktiga. Det vi gör kan 
påverka människor livet ut. 

senare blev han erbjuden ett jobb av Allan 
Gibb vid Small Business Center, Durham Uni-
versity. De jobbade bland annat med policy-
utveckling, utbildning av lärare och policy-
makare, samt utvecklade läroplaner. Det var 
också då Hannon skrev sin första akademiska 
artikel som han presenterade på en konferens 
i Las Vegas.

– Jag hade inte stått här i dag om det inte 
hade varit för Allan. Han utsatte mig för kri-
tiskt tänkande, lärde mig att vara utbildare 
snarare än lärare och fick mig att inse vikten 
av att reflektera. Det är särskilt viktigt när man 
jobbar med entreprenörer. Många är som jag 
var innan – allt fokus ligger på att göra saker, 
reflektionen glöms lätt bort. 

Paul Hannon tror inte att allt kan läras ut. 
Ibland måste vi lära oss genom erfarenheter. 
En utbildare främjar lärandet hos en individ, 
på vilket sätt det än går till. Hannon vill att mer 
fokus läggs på dem som håller i entreprenör-
skapsutbildningarna. Här saknas kunskap och 
studier, menar han. 

– Det är svårt att få forskning om entrepre-
nörskapsutbildning publicerad. Många veten-
skapliga tidskrifter tar inte emot vår forskning. 
Om det inte går att publicera sig dör fältet. Man 
kan syssla med det som hobby, men inte som 
karriär.

– Det saknas också utveckling och stöd för 
utbildare. Vi som utbildar måste vara profes-
sionella. Vi behöver ha erfarenhet både inom 
entreprenörskap och inom utbildning, konsta-
terar Hannon. 

han menar att det är viktigt att vara en före-
bild för sina studenter. Trovärdighet, äkthet och 
kredibilitet är A och O. Om man ska utbilda i 
entreprenörskap måste man nästan ha egen 
erfarenhet, anser han. 

– Jag har tänkt mycket på det här den senaste 
tiden, och tror att en riktigt bra lärare måste 
vara empatisk, passionerad, fokuserad, våga ta 
risker och inte vara rädd för att misslyckas. Det 
är ganska likt att vara entreprenör egentligen. 

Han efterlyser bättre metoder för att mäta 
effekten av entreprenörskapsutbildning. Det 

behövs robusta bevis för vad som fungerar 
och inte. Och ämnet behöver bli mer inter-
disciplinärt. 

– Om vi vill lyfta entreprenörskapsutbild-
ningen till en nationell nivå måste vi bryta 
företagsekonomins dominans inom ämnet. 
Jag vill ändra på den modell som säljs in av 
handelshögskolorna och i stället satsa på en 
modell där det handlar mer om att vara entre-
prenöriell än om att starta företag. Jag vill skala 
upp det så att alla kan få ta del av entrepre-
nörskapsutbildning. Vi är bara en liten droppe 
i havet än så länge. 

Sedan 2013 är Hannon tillbaka på Swansea 
University där han förestår The Institute for 
Entrepreneurial Leadership, ifel. Framförallt 
jobbar han med att utveckla läroplaner och 
främja en entreprenöriell kultur inom hela 
universitetet. Han håller också i ett ledarskaps-
program som hjälper walesiska entreprenörer 
att få sina företag att växa. 

paul hannon lyfter fram misslyckandet 
som en viktig del i lärandet, och försöker få 
studenterna att inse det. Men det var inte helt 
lätt att övertyga universitetsledningen om det 
kursmomentet. 

– ”Det är bra att studenterna misslyckas.” 
Ledningen blev lite nervös när vi pitchade den 
idén. Jag använder egentligen hellre begrep-
pet experiment. Då är det lättare att acceptera 
att man måste testa många gånger innan man 
lyckas. Uthållighet är verkligen en viktig egen-
skap för entreprenörer. 

Sin egen uthållighet riktar Paul Hannon 
numera gärna mot odlingarna hemma på ber-
get i Wales. 

– Jag odlar allt du kan tänka dig, frukt och 
grönsaker. När jag har händerna i jorden tän-
ker jag inte på jobb eller någonting annat. Jag 
njuter verkligen av den här platsen, det är lugnt 
och vackert. Enda gången jag blir frustrerad är 
när det inte växer. 

– När jag ser tillbaka på mitt liv kan jag se en 
ganska tydlig linje till där jag är i dag. Men när 
jag ser framåt har jag ingen aning, jag vet bara 
att det kommer att bli något entreprenöriellt, 
säger Paul Hannon. 

kontakta p.d.hannon@swansea.ac.uk
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Doktorander nyckel till entreprenöriellt universitet
Många lärosäten har stödsystem för att få de anställda att tänka mer entreprenöriellt. Men hur upplevs satsningarna 
av personalen? I PhD Students in the Entrepreneurial University – Perceived Support for Academic Entrepreneurship har 
Dzamila Bienkowska, Magnus Klofsten och Einar Rasmussen studerat hur doktorander på Linköpings universitet upplever 
lärosätets stödstruktur kring akademiskt entreprenörskap. Det visar sig att olika hierarkiska nivåer, och olika fakulteter, 
får olika bra betyg. Det är viktigt när lärosätet ska planera sina satsningar. Även om den centrala ledningen upplevs som 
bra på att stödja entreprenörskap, är det inte säkert att stödet har någon effekt om inte den egna fakulteten upplevs som 
positiv. Några av forskarnas råd är: Se till att sprida information om kommersialisering, och om att det ses som viktigt. 
Beakta skillnader mellan avdelningar och fakulteter när stöden utformas. Se till alla nivåer på universitetet, det är ofta på 
de ”lägre nivåerna” som resurserna finns. Lägg extra krut på doktoranderna, de är nästa generations akademiker och enk-
lare att påverka än den seniora personalen. Artikeln har publicerats i European Journal of Education (nr 1, vol 51, 2016). [jg]

kontakta magnus.klofsten@liu.se

Änglar	som	riskar
Affärsänglar satsar sina egna pengar i nya startups. De agerar 
snabbare, kliver in tidigare och tar större risker än det formella risk- 
kapitalet. Därför är de också extremt viktiga för den entreprenöriella 
ekonomin, menar John May och Manhong Mannie Liu. De är redaktörer 
för Angels without Borders – Trends and Policies Shaping Angel Invest-
ment Worldwide (World Scientific Publishing, 2016). Bokens första del 
handlar om några specifika trender och fenomen: crowdfunding, super- 
änglar och ängelpengar riktade mot exempelvis sociala företag eller 
kvinnor. I bokens andra del ges inblickar i hur policyinitiativ och stöd-
program på investeringsområdet har utformats i 26 olika länder, bland 
annat i Sydafrika, Kina, Spanien, Förenade Arabemiraten, Singapore, 
Kanada, Nya Zeeland, Colombia och Finland. [åk]

Synen på de som 
lägger ned är hård, 

medan den som 
förlorar sin anställning 

tycker man synd om
Karin	Hellerstedt om 

företagsnedläggningar 
i Jönköpingsposten

Äldre blir flexibla företagare
Äldre kostar pengar och bidrar inte särskilt mycket, varken till samhället 
eller företagen. Ja, den sortens ”ålderism” är utbredd, och själva ordet ”äld-
re” associeras nästan alltid till problem. Stor skillnad då mot möjlighetsordet 
”entreprenörskap”, som oftast associeras till positiva saker. Det är utgångs-
punkten för Carin Holmquists och Elisabeth Sundins forskningsprojekt Äldre 
entreprenörer – en lösning för samhälle och individer? och för artikeln med sam-
ma titel i Organisation och samhälle (nr 2, 2015). Forskarna intresserar sig för 
frågor som: Hur många är de äldre företagarna? Vilka satsar på företagande senare 
i livet? Varför gör de det? Och hur viktigt är äldres företagande för samhället? Deras resultat visar 
att företagande är den dominerande sysselsättningsformen för personer som är äldre än 73 år. Särskilt under 
åren kring 65–67 år syns en markant ökning av antalet företagare. Det absolut vanligaste är att man fortsät-
ter utnyttja den kompetens man har fått genom att långt yrkesliv. Att äldre satsar på företagande kan vara 
lösningen på en del av de utmaningar som kommer med en åldrande befolkning, menar författarna. ”Äldre 
som företagare är inte bara pålitliga – de är också flexibla”, skriver de i artikeln. [jg]

kontakta elisabeth.sundin@liu.se
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Samlingsverk för giganter
Zoltán Ács och William Gartner är två av entreprenör-
skapsforskningens verkliga giganter. Deras verk har fått 
stor genomslagskraft och inspirerat generationer av 
unga forskare. Nu hedras de av förlaget Edward Elgar 
med varsin retrospektiv bok. I Global Entrepreneurship, 
Institutions and Incentives – The Mason Years (2015) 
återpubliceras delar av Ács produktion från 2007 och 
framåt. Entrepreneurship as Organizing – Selected 
Papers of William B Gartner (2016) täcker åren 
1985–2010. Gartner kryddar sitt förord med haiku- 
dikter och konstaterar i sitt avslutande ”entrefesto”: 
”Getting the answers is not the task. The insights 
come from the questions that we ask.” [åk]

Globala affärer 
redan på 1700-talet
Geografiska	avstånd,	språkbarriärer,	kulturella	
och	juridiska	skillnader.	Det	är	mycket	som	
måste	överbryggas	när	företag	satsar	interna-
tionellt.	Och	så	var	det	redan	på	1700-talet,	då	
Svenska	Ostindiska	Kompaniet	satte	kurs	mot	
Kina.

lisa hellman har disputerat i historia vid 
Stockholms universitet. I avhandlingen Navi-
gating the foreign quarters. Everyday life of the 
Swedish East India Company employees in Can-
ton and Macao 1730–1830 visar hon hur euro-
péer som ville bedriva handel med 1700-talets 
största ekonomi fick anpassa sig till, eller välja 
att kringgå, de hårda kinesiska lagarna.

Med hjälp av reseskildringar, korrespondens 
och juridiska dokument, skrivna av europe-

iska, nordamerikanska 
och kinesiska män och 
kvinnor, beskriver Hellman 
hur vardagslivet kunde te sig för 

européer i 
Kina. De lydde 
under kinesisk lag, 
f ick  bara  bedr iva 
handel i hamnstaden 
Kanton och isolera-
des i några få kvarter. 
Utländska kvinnor 
fick inte komma till 
Kanton, och utländ-
ska män fick inte 
träffa kinesiska kvin-
nor. 

Men reglerna efterlevdes inte alltid: Kvinnor 
var aktiva i handeln och europeiska män fick 
barn med kinesiska kvinnor.

För att handeln skulle komma till stånd 
krävdes ofta långa förhandlingar. Båda par-
ter behövde bygga relationer, släppa sina för-
domar och etablera förtroende. Precis som i 
dag, alltså. [åk]

kontakta lisa.hellman@historia.su.se
Lisa Hellman

Så många artiklar om entreprenörskap 
och innovation finns på 

www.esbri.se/kunskapsbank
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esbrinytt

Ny bok om svenska ekosystemet
Entreprenöriella	ekosystem	är	ett	begrepp	
som	hörs	allt	oftare,	både	i	forskningen	och	
den	allmänna	debatten.	Nu	ger	Esbri	ut	boken	
Sveriges entreprenöriella ekosystem – Företag, 
akademi, politik,	med	Maureen	McKelvey	och	
Olof	Zaring	som	redaktörer.

ett entreprenöriellt ekosystem består 
av individer och organisationer på många oli-
ka nivåer. Företagen, akademin och politiken 
har alla viktiga roller i ett sådant ekosystem. 
Det tar den nya antologin Sveriges entreprenö-
riella ekosystem fasta på.

Bokens 32 författare är ledande företrä-
dare från näringslivet, akademin och policy- 
sfären. Merparten av skribenterna är forskare, 
men även beslutsfattare från näringslivet och 
myndigheter finns representerade. I boken 
undersöker de aktuella företeelser i syfte att 
förstå vad som fungerar väl och mindre väl i 
det svenska, entreprenöriella ekosystemet. 
Boken har fyra delar: Vetenskapliga utgångs-
punkter, Ett företagsperspektiv, Ett akademiskt 
perspektiv och Ett politiskt perspektiv.

I de 22 kapitlen diskuteras frågor som: Hur 
stödjer vi bäst innovationsprocesser? Hur trä-
nar vi företagare för att växa? Hur kan akade-
min och näringslivet samverka? Och hur bör 
framtidens universitet se ut?

I boken kan man också läsa om ett käm-
pande, svenskt medicintekniskt företag, om 
hur tonsättare får betalt för sina verk, om det 
svenska akademiska systemets fördelar och 
tillkortakommanden, om hur man kan ”jam-
ma” fram kreativitet i sin organisation, och om 
hur nationalekonomin som ämne skulle se ut 

om Entreprenören fick en plats i modellerna.
Redaktörerna Maureen McKelvey och Olof 

Zaring är båda verksamma vid Institutet för 
innovation och entreprenörskap, Handels-
högskolan vid Göteborgs universitet.

– Det offentliga samtalet om innovation och 
entreprenörskap är fyllt till brädden av mode-
begrepp. Fakta och djupare förståelse är ibland 
förbisedda. Därför föreslås ofta förenklade lös-
ningar på komplexa problem som har direkt 
bäring på internationell konkurrenskraft och 
ekonomisk tillväxt. Praktiken i Sverige utfor-
mas i flera fall i strid mot exempelvis den sys-
tematiska kunskapen om kommersialisering 
av forskningsresultat. Det vill vi bidra till att 
ändra på med den här boken, säger professor 
Maureen McKelvey.

varje kapitel belyser en eller flera grund-
teser om hur innovation och entreprenörskap 
blir verklighet. Boken är skriven för att intres-
sera en bred läsekrets – studenter, praktiker, 
politiker, forskare och den intresserade allmän-

heten. Titeln syftar på att ett stort antal olika 
aktörer deltar i, och påverkar, innovationseko-
nomin.

I det avslutande kapitlet reflekterar McKel-
vey och Zaring kring några problemområden 
som de menar måste adresseras om Sverige 
ska klara omställningen från en nationell till 
en global innovationsekonomi.

– Det är jätteroligt att en sådan skara exper-
ter har bidragit till boken! Vi hoppas att läsarna 
ska finna boken intressant, och att den kom-
mer att stimulera till fler samtal om innovation 
och entreprenörskap baserat på empiri och 
praktisk kunskap, säger docent Olof Zaring.

text jonas gustafsson och åse karlén

Sveriges 
entreprenö-
riella ekosys-
tem – Företag, 
akademi, poli-
tik lanserades 
vid ett semina-
rium i Stockholm 
15 juni. Den ges ut av Esbri, och har fått 
stöd från Scancor, Sten A Olssons Stiftelse 
för Forskning och Kultur, samt Vinnova. 
ISBN är 978-91-977728-4-6. På Esbris 
webbplats kan du läsa mer om boken, 
och ladda ned ditt eget exemplar: 
www.esbri.se/ekosystemet

Olof ZaringMaureen McKelvey
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Med	folket	som	innovationsmotor
I	jakten	på	det	senaste	öppnar	många	företag	
sina	innovationsprocesser	mot	omvärlden.	Hur	
använder	man	sig	av	användare	för	att	bli	mer	
innovativ?	Karim	Lakhani	från	Harvard	Busi-
ness	School	föreläste	på	Estrad	26	februari	
2016	under	titeln	Open Innovation – How can 
I use the crowd?

lakhani är grundare av The Crowd In-
novation Lab vid Harvard Business School. 
Tanken med deras arbete är att lösa verkliga 
innovationsproblem, samtidigt som de bedri-
ver samhällsvetenskaplig forskning kring hur 
öppen innovation går till. 

Hans forskarteam har bland annat hjälpt 
Nasa att få med sig allmänheten i den kreativa 
processen. Ett uppdrag gick ut på att förbättra 
solpanelernas kapacitet på rymdstationen iss. 
Förstapriset på 10 000 dollar lockade 459 täv-
lande från hela värden, och gav 2 000 idéer. 

– Mer än hälften av tävlingsbidragen var 
bättre än Nasas egna lösningar. Vi gjorde det 
för 30 000 dollar på två veckor. Det hade inte 
ens räckt till en rymdtoalett, sa Karim Lakhani. 

Alla forsknings- och innovationsprojekt 
karaktäriseras av stor osäkerhet. Man kan 
satsa massor av resurser utan att veta om det 

kommer att ge något tillbaka. Och det är svårt 
att hitta de bästa problemlösarna. 

– Det finns alltid någon utanför den egna 
organisationen som har en bättre idé. Om 
man ska sammanfatta 50 års innovationsforsk-
ning så är det en sak som står ut: För att nå 
framgång krävs många idéer av skiftande slag. 
Sedan trattar man ner det till en eller ett par 
riktigt bra idéer som man går vidare med.

– Att använda folket i innovationsprocessen 
innebär fler idéer, med stor variation. Vi får fler 
skott på mål, helt enkelt. Och därmed större 
chans att lyckas.

internet har ökat  möjligheterna att nå 
ut till folket. Det finns två huvudvägar att gå: 
tävlingar och samarbeten. Ett känt exempel är 
att operativsystemet Linux togs fram genom 
att programmerare över hela världen samar-
betade. I dag är det snarare regel än undantag 
att mjukvara tas fram på det här sättet. 40 pro-
cent av Apples mjukvara bygger på open source. 

– En person med en annan bakgrund kan 
tänka på problemet på ett annat sätt. Våra stu-
dier visar att det ofta är just ”okonventionella” 
personer som vinner innovationstävlingar. 

En utmaning är att det går emot många 

organisationers reflexer att släppa in folk uti-
från. 

– Öppen innovation är inte ett substitut. Det 
är ett komplement som låter exempelvis Nasa 
driva innovation väldigt kostnadseffektivt. Men 
det passar inte alla organisationer. 

johann füller, University of Innsbruck, 
hade bjudits in för att kommentera föreläs-
ningen med utgångspunkt i det europeiska 
sammanhanget:

– Öppen innovation börjar bli det nya nor-
mala, och det finns de som har nått fantastiska 
resultat. Men för många företag innebär det en 
stor utmaning att öppna sig. Jag tror att det är 
vettigt att testa sig fram. Börja med ett litet ini-
tiativ baserat på öppen innovation, få feedback 
och utveckla arbetssättet allt eftersom. Organi-
sationen kan bli utmattad om man gör öppen 
innovation till standard på kort tid, slog Füller 
fast.

Estradvåren 2016 bjöd även på föreläsningar 
om kreativitet, design thinking, entreprenör-
iellt experimenterande och digital innovation.

Alla föreläsningar går att se i efterhand på 
www.esbri.se/webb-tv

text & bild jonas gustafsson

Sveriges bästa uppsatser sökes
Esbri och Vinnova arrangerar uppsatstävlingen Nytt & nyttigt. Alla studenter vid svenska lärosäten som skriver 
om innovation, kommersialisering och nyttiggörande är välkomna att tävla om totalt 65 000 i resestipendier. 
Deadline 30 juni. Läs vidare på www.innovationsuppsats.se 
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 malin tillmar har utsetts till professor 
vid Linköpings universitet. Hon har också, 
tillsammans med forskare från Högskolan 
i Jönköping, Sveriges Lantbruksuniversitet 
(slu) och Stockholms universitet, fått 5 
miljoner kronor från Familjen Kamprads 
stiftelse för ett forskningssamarbete kring 
kvinnors entreprenörskap på landsbygden.

 Även forskargruppen Rural Entrepre-
neurship Group vid slu, med johan 
gaddefors i spetsen, har fått medel från 
Familjen Kamprads stiftelse: 4,6 miljo-
ner kronor till projektet ”Nycklar till en 
levande landsbygd”. elisabeth stùr, 
Mittuniversitetet, fick 4 miljoner från sam-
ma stiftelse till sitt forskningsprojekt om 
entreprenörskap inom landsbygdsmedier.

 Svenska Akademien ger Ida Bäckmans 
stipendium på 90 000 kronor till sverker 
sörlin.

 mattias nordqvist, Jönköping 
International Business School, är en av 
medförfattarna till artikeln Why do family 
forms strive for nonfinancial goals? Den 
har fått utmärkelsen Emerald Citations of 
Excellence.

 karl wennberg, professor i före-
tagsekonomi vid Handelshögskolan i 
Stockholm och Linköpings universitet, är 
ny ledamot i Sveriges unga akademi. Han 
har också fått nya forskningsmedel, bland 
annat 7,4 miljoner kronor från Ragnar 
Söderbergs stiftelse för ett projekt kring 
entreprenöriella grupper tillsammans med 
anna brattström och alan johnson.

 Jönköping International Business 
School har fått ny vd. Det är jerker  
moodysson, tidigare föreståndare för 
Circle, som tar över rodret i augusti.

 lars strannegård, rektor för  
Handelshögskolan i Stockholm, har blivit 
ledamot i sns. 

 charles edquist, Circle, har fått priset 
uam-Accenture Chair 2015 Award in Eco-
nomics and Innovation Management för 
artikeln Is more always better? Analysing 
the Innovation Union Scoreboard in Swe-
den. Den är skriven tillsammans med jon 
mikel zabala-iturriagagoitia, Deusto 
University, tidigare även på Circle.

 Hans Werthén-fonden har delat ut 
sammanlagt 2 175 000 kronor till 19 unga 
akademiker som ska forska utomlands. 
marcus holgersson, Chalmers, är en av 
stipendiaterna.

Tipsa entre@esbri.se

titel Family Entrepreneurship. 
Rethinking the research agenda
redaktörer Kathleen  
Randerson, Cristina Bettinelli, 
Giovanna Dossena & Alain  
Fayolle
förlag Routledge
isbn 978-1-138-84119-2

Entreprenörskap kanske inte är det första 
man tänker på när det gäller familjeföretag. 
Ämnet var relativt obeforskat fram till i början 
av 2000-talet, enligt Kathleen Randerson, 
Cristina Bettinelli, Giovanna Dossena och 
Alain Fayolle. De är redaktörer för boken 
Family Entrepreneurship. Rethinking the 
research agenda, som reder ut hur koppling-
arna ser ut mellan familj, individuella familje-
medlemmar, entreprenöriellt beteende, 
familjeföretagande, samhället och ekonomin. 
I ett kapitel skriver Saras Sarasvathy med 
flera om effectuation och familjeföretagande. 
Sara Carter och Friederike Welter tar upp hur 
ersättning för entreprenöriellt arbete ser ut 
i familjeföretag. Här, menar författarna, tas 
andra hänsyn än i företag som inte drivs i 
familjeregi. Nivåerna på ersättningarna sätts 
inte enbart utifrån affärssynpunkt – indivi-
dens och familjens behov spelar också in. [jg]

personnytt boktips

titel Handbook of Qualitative 
Research Techniques and  
Analysis in Entrepreneurship 
redaktörer Helle Neergaard  
& Claire M Leitch
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-84980-986-3

Att som doktorand välja ”rätt” forsknings-
metod kan vara avgörande, och samtidigt 
innebära en stor utmaning. Redaktörerna 
Helle Neergaard och Claire Leitch vill erbjuda 
vägledning, särskilt till entreprenörskaps-
forskare, i boken Handbook of Qualitative 
Research Techniques and Analysis in Entre-
preneurship. Tillsammans med ett tjugotal 
författare går de igenom för- och nackdelar 
med fem kvalitativa metoder för datainsam-
ling och -analys. De riktar sig både till nya 
och erfarna forskare som vill bredda sin 
repertoar. Boken handlar om hur man kan 
utnyttja olika intervjutekniker, analysera 
användningen av metaforer och rigga fokus-
grupper – både traditionella och på nätet. 
Cecilia Bjursell diskuterar i sitt kapitel forsk-
ningskommunikation med startpunkt i 
de vanligt förekommande entreprenörs- 
metaforerna ”skurk” och hjälte”. [åk]

De	flesta	organisationer	kan	nog	skriva	under	
på	att	de	strävar	efter	en	”hållbar	utveckling”.	
Men	det	är	inte	det	enklaste	att	uppnå.	Många	
faller	på	sina	ständiga	försök	att	anpassa	sig.

när förändringarna i omgivningen dund-
rar på, är kontinuerlig anpassning en naturlig 
reaktion. Men en sådan kortsiktig inställning 
kan straffa sig. Till exempel i form av för-
sämrade arbetsvillkor för personalen, och i 
förlängningen sämre konkurrensförmåga för 
företaget. 

Boken Sustainable Development in Orga-
nizations. Studies on Innovative Practices 
handlar om hur organisationer kan undvika 
den typen av onda cirklar, och i stället nå den 
åtråvärda långsiktigt hållbara utvecklingen. 

Redaktörerna Mattias Elg, Per-Erik Ell-
ström, Magnus Klofsten och Malin Tillmar är 
alla knutna till forskningscentrumet Helix vid 
Linköpings universitet. I introduktionskapitlet 
tar de upp två perspektiv på hållbar utveckling. 
Ur ett processperspektiv handlar hållbarhet 
om att utvecklingssatsningar i organisationer 
ska få långsiktiga effekter utan att man kon-
sumerar mer resurser än vad som skapas. Ur 
ett innehållsperspektiv handlar hållbarhet om 

en balans mellan resultatorienterade mål, som 
effektivitet, ekonomisk tillväxt och innovation, 
och bra arbetsförhållanden – i form av hälsa, 
jämlikhet, lärande och utveckling.

I ett kapitel studerar Jörgen Eklund, Agneta 
Halvarson Lundkvist och Pernilla Lindskog 
vad som händer när en organisation börjar 
använda sig av lean. De pekar på att skillnaden 
mellan organisationer i hur metoden används, 
och vad resultaten blir, är stor. Anställda i till-
verkningsföretag tycker att lean gav bättre 
arbetsförhållanden. Samtidigt kände de sig 
mer stressade och upplevde att arbetsuppgif-
terna blev mer repetitiva.

Boken har getts ut av Edward Elgar och har 
isbn 978-1-78471-688-2. [jg]

Balans på lång sikt
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Välkommen till GEW
Är du redo för Global Entrepreneurship Week 
(GEW)? 14–20 november kraftsamlar 160 län-
der världen över på temat entreprenörskap. 
Esbri är svensk värd för GEW och vi vill gärna 
veta vad som är på gång inom entreprenör-
skapsområdet den aktuella perioden. Vill du 
bli inspirerad? Ta en titt i GEW-kalendariet. 
Ska din organisation genomföra en aktivitet? 
Välkommen som GEW-partner. [åk]

Läs mer på	www.gew.se

ISIRC 2016
5–7 september
Glasgow, Storbritannien

IECER 2016
7–9 september
Chur, Schweiz

ECIE 2016
15–16 september
Jyväskylä, Finland

XIV International Triple 
Helix Conference
25–27 september
Heidelberg, Tyskland

Mer på www.esbri.se

titel The Triple Challenge for 
Europe. Economic Development, 
Climate Change, and 
Governance
redaktörer Jan Fagerberg, 
Staffan Laestadius & Ben R 
Martin
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-874741-3

Tillväxt eller ett hållbart klimat, vad vill vi ha? 
Går det att få båda? Det är här innovation, 
teknikutveckling och entreprenörskap kom-
mer in. Att göra mer, på ett smartare sätt och 
med samma mängd resurser – eller mindre. 
I The Triple Challenge for Europe slår Jan 
Fagerberg, Staffan Laestadius och Ben Mar-
tin fast att en återgång till maximal tillväxt 
är otänkbar. Utmaningarna de lyfter fram 
– ekonomisk utveckling, klimatförändringar 
och styrning – hänger ihop. Europa måste 
ta sig ur den stagnation som har hållit i sig 
sedan finanskrisen, men det får inte göras på 
bekostnad av klimatet. Den kolbaserade till-
växten behöver ersättas med något nytt, och 
innovation bör finnas centralt i alla ekono-
miska policydokument. Det offentliga måste 
få spela en framträdande roll, anser förfat-
tarna och ger samtidigt en känga till en alltför 
överdriven marknadsliberalism. [jg]

titel Production in the  
Innovation Economy
redaktörer Richard M Locke  
& Rachel L Wellhausen
förlag MIT Presss
isbn 978-0-262-52825-2

Hur hänger tillverkning och innovation ihop? 
Och hur kan ett land upprätthålla sin pro-
duktion, och samtidigt utnyttja sin innova-
tionspotential? Boken Production in the Inn-
ovation Economy  behandlar frågorna ur en 
amerikansk synvinkel. 2007–2009 förlorade 
usa två miljoner jobb inom tillverkningssek-
torn, vilket motsvarar 15 procent. I ett två- 
årigt forskningsprojekt har mit-forskare 
bland annat intervjuat amerikanska tillverk-
ningsföretag som klarade krisen. Bokens 
kapitel handlar exempelvis om kunskapsö-
verföring till och från Kina, om viktiga fak-
torer för startups som vill skala upp, och om 
hur ny teknik, cirkulära modeller och tjänste-
innovation gör tillverkningen mer avancerad. 
Boken handlar också om utbildning: Vet 
skolsystemet vilka kompetenser som produ-
cerande företag behöver? Redaktörer är  
Richard Locke och Rachel Wellhausen. [åk]

titel Marknadsföring  
– Vetenskap och praktik
författare Per Frankelius, 
Charlotte Norrman & Anders 
Parment  
förlag Studentlitteratur
isbn 978-91-44-10527-7

”Marknadsföring är lika mycket en konst som 
en vetenskap”, konstaterar Per Frankelius, 
Charlotte Norrman och Anders Parment 
inledningsvis i Marknadsföring – Vetenskap 
och praktik. De har skrivit en lärobok i mark-
nadsföring som inte bara handlar om att 
sälja, utan även plockar in ekologiska och 
sociala aspekter. Allt handlar om att förstå 
kunden och vad som påverkar marknaden: 
Vad har kunden för problem? Hur kan vi lösa 
det – vilken nytta bör vi skapa? Vad gör våra 
konkurrenter? Och vilka omvärldsfaktorer 
påverkar? Författarna går igenom centrala 
teorier inom områden som affärsmodeller, 
konsumentbeteende, varumärken och pris-
sättning. Boken innehåller en mängd exem-
pel från både storföretag och egenföretagare. 
Under vinjetten ”praktik” finns såväl Kol-
mårdens djurpark som Clear Channel, Saltå 
kvarn, Dupont, dj Anneli och Alfa Laval. [åk]

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

Entré nr 3-2016 kommer i oktober!
Sommarläsning, webb-tv och ljudfiler finns på www.esbri.se

Sept 2016

7
Onsdag

Pris till 
Philippe Aghion
Professor Philippe Aghion, en energisk,  
entusiastisk och engagerad entreprenör-
skapsforskare, har tilldelats 2016 års Global 
Award for Entrepreneurship Research. Priset 
delas ut av Entreprenörskapsforum och IFN, 
med stöd från Vinnova och Stockholms Köp-
mansklubb. Det består av 100 000 euro och 
statyetten “Guds hand”, efter ett original av 
Carl Milles. Philippe Aghion är verksam vid 
Collège de France och är den 21:a pristagaren 
i ordningen. [åk]

Mer om priset på esbribloggen.blogspot.se
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»Stärk incitamenten 
  för samverkan«

POSTTIDNING B
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113 59 Stockholm

samverkan i högre utbildning bidrar till 
positiva effekter för såväl universitet och 
högskolor, som för näringslivet och det om-
givande samhället. Utbildningens kvalitet 
stärks samtidigt som samhällets förändrings-
förmåga och innovationskraft främjas. En hög 
grad av kvalitetsdrivande samverkan förbere-
der studenterna för ett livslångt lärande och 
underlättar övergången mellan utbildning och 
arbetsliv. Det gäller inte minst i utbildningar 
som kännetecknas av arbetslivskopplad verk-
samhet.

Entreprenörskapsutbildning lämpar sig väl 
för att arbeta med kvalitetsdrivande samver-
kan tillsammans med externa aktörer. Entre-
prenörskap kan i många avseenden ses som 
ett progressivt ämne där olika former av arbet-
livsknutna utvecklingsprojekt har utvecklats 
till naturliga inslag i utbildningen. Exempel-
vis finns en lång tradition bland entreprenör-
skapsutbildare av att arbeta med gästföreläs-
ningar, mentorskap och skarpa affärsprojekt i 
samarbete med representanter från näringsliv 
och omgivande samhälle.

trots vikten av samverkan i högre utbild-
ning saknas fungerande verktyg för kvalitets-
säkring. Därför kan det bli skevt när kurser 
och examensarbeten i entreprenörskap ska 
bedömas och utvärderas, eftersom standar-
diserade utbildningsprogram utgör normen. 
Inte sällan sker en ensidig premiering av 
utbildningens forskningsanknytning med 
risk för att arbetslivsanknytningen kommer 
i skymundan. Samtidigt saknas fungerande 
incitamentsstrukturer som minskar möjlig-
heten för enskilda lärare att systematiskt och 

långsiktigt arbeta med kvalitetsdrivande sam-
verkan i utbildningen. 

Vi har alla något att vinna på att utveckla 
och förbättra det långsiktiga arbetet med sam-
verkan i våra utbildningar. Här är det viktigt att 
myndigheter och universitetsledningar tar sitt 
ansvar för de strukturella och resursmässiga 
hinder som finns för att arbeta med kvalitets-
drivande samverkan. Det finns till exempel 
behov av att se över befintliga resursfördel-
ningssystem, samtidigt som incitamenten för 
kvalitetsdrivande samverkan stärks och syn-
liggörs. Det behövs även adekvata metoder 
och kriterier för att bedöma prestationer och 
kvalitet i samverkan. 

myndigheter och  universitetsledningar 
behöver stöd från oss som dagligen jobbar 
med samverkan. Här kan vi entreprenörskaps-
utbildare bidra med goda exempel för hur 
man på olika sätt kan möta dessa utmaning-
ar. Hur integrerar vi samverkan som skapar 
ömsesidig nytta i den högre utbildningen? Hur 
uppmärksammar och belönar vi samverkans-
arbete? Vad finns det för pedagogiska verktyg 
och förhållningssätt som möjliggör kvalitets-
drivande samverkan i utbildning? Det behövs 
ett ökat kollegialt kunskapsutbyte både över 
traditionella ämnesgränser och mellan olika 
lärosäten för att komma vidare med dessa 
frågor.

Om vi ska ta samverkan på allvar inom 
högre utbildning måste vi sluta se det som en 

”tredje uppgift”. I stället bör samverkan lyftas 
fram som ett tvärgående och möjliggörande 
inslag som driver och utvecklar kvalitet på 
bred front i hela verksamheten. Men först 

Hur	skapar	vi	bättre	incitament	för	samverkan?
Diskutera gärna på www.esbri.se/debatt
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behöver vi ta ett ordentligt och samlat grepp 
kring vad samverkan innebär, och hur den bör 
organiseras och integreras i högre utbildning. 
Då kan vi skapa förutsättningar för kvalitets-
drivande samverkan på ett sätt som gör skill-
nad för framtiden.
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