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»Omställningen kräver ett
effektivt innovationsarbete«
Pia Sandvik, vd RISE, saknar ett
helhetsperspektiv.

Följ Esbri i
sociala medier!

alltid i entré
03 Ledaren

Möt professor Caroline
Wigren-Kristoferson
Ny professor i urbana studier
vid Malmö universitet.

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.

Lovord till nordisk
forskarskola
Nordic Research School in Innovation and
Entrepreneurship lockar doktorander inom
området innovation och entreprenörskap.
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Ropen skalla - utbildning
i entreprenörskap åt alla

T

änk om ”Ropen skalla - utbildning i entreprenörskap åt alla” blir ett slagord i
nästa hösts valrörelse. I temat på sidorna 6–9 kan du läsa om att ”framtidens
arbetsmarknad behöver människor som kan hantera osäkerhet, lösa komplexa problem och driva förändring.” Kort sagt, fler behöver lära sig entreprenörskap. Inte för att de nödvändigtvis ska starta företag, utan för att de kompetenser och färdigheter som de får med sig från en kurs eller utbildning i entreprenörskap är
användbara även i en anställning. I en uppföljning av studenter som refereras till i temat
uppger 70% av de som är anställda att de är engagerade i intraprenöriella aktiviteter där
de har nytta av vad de lärt sig i entreprenörskapsklasserna.

bild: Viktor Aronsson

Jag anser även att det är viktigt att så många som möjligt har en grundläggande förståelse
för betydelsen av entreprenörskap och innovationer. Alltså kunskap och förståelse om
till exempel vad små, nya och växande företag bidrar till, varför det är viktigt med nya
innovationer och så vidare. Om ännu fler förstår det så är det en viktig grund till ett entreprenörskapsklimat där de som startar, driver och bygger företag uppskattas. Något som
är viktigt för utvecklingen av samhället och därmed vårt gemensamma välstånd. Även de
som driver innovationsutveckling och förändringsprocesser i stora företag och i offentlig
sektor är betydelsefulla och vi måste gemensamt förstå detta och uppskatta det. För då
kan Sverige bli ännu mer innovativt och entreprenöriellt och därmed konkurrenskraftigt.
Förutom temat hittar du mycket matnyttig läsning i detta nummer som jag hoppas
ger dig nya insikter och kunskap. De flesta artiklar finns även i längre versioner
på sajten esbri.se där nya nyheter läggs ut löpande. Om du vill vara säker på att
inte missa något, prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på sociala medier.
Har du tips om forskning du tycker vi borde skriva om, hör av dig. Och, om du
gillar det vi gör, bli gärna Esbrivän och stöd vår verksamhet.
Önskar dig en bra sommar!

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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Faran med bootstrapping
text åse karlén

Startups kan få mycket gratis av resursstarka
aktörer i sitt nätverk. Men det gäller att vårda
relationerna, och bootstrappa med förnuft.
hockey stick, elevator pitch och exit.

i sin avhandling studerar hon hur entreprenörer och resursstarka aktörer agerar i början,
under och efter samarbeten. Hon konstaterar
att behov och beteenden ser olika ut i alla företag, och därför finns det inget entydigt framgångsrecept.
– Entreprenörer tänker inte: ”ok, nu ska jag
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bild: Lunds universitet

Startupvärlden har ett eget lingo, till stor
del lånat från engelskan. Till vokabulären
hör också ”bootstrapping”, ett begrepp som
många svänger sig med. Men vad betyder det
egentligen?
Tanya Kolyaka på Sten K Johnson Centre for
Entrepreneurship vid Lunds universitet, har
både praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap om vad finansiell bootstrapping innebär.
– I grund och botten är jag entreprenör. Jag
har varit med och startat två företag och drivit
dem under flera år, berättar hon.
Som företagare förhandlade hon med
leverantörer och funderade ut olika sätt att
finansiera företagens satsningar. Och det är
precis vad bootstrapping handlar om: Smarta
lösningar som gör att företaget får tillgång till
resurser – till låg eller ingen kostnad.
– I mina företag ägnade jag mig åt bootstrapping i flera år, det upphörde egentligen
aldrig.
Så småningom övergick de praktiska erfarenheterna i ett forskningsintresse, hon såg
ett behov av att öka kunskapen om bootstrapping.

Tanya Kolyakas doktorsavhandling heter Financial Bootstrapping as Relational Contract: Linking resource needs, bootstrapping behaviors, and outcomes of bootstrapping exchanges.

sera relationen, exempelvis genom att erbjuda
den resursstarka aktören en andel av företaget.
Men om entreprenören märker att hen har
behov av andra resurskällor för att skala upp,
bör bootstrappingrelationen avslutas på ett
snyggt sätt. Att nämna sin bootstrappingpartner som en möjliggörare av företagets utveckling kan räcka.
– Det är viktigt att ge cred. Man vill inte
komma till en punkt där den som har erbjudit resurser säger: ”Nu är det nog, jag har gett
dig så mycket att jag vill ha fem procent av ditt
företag i utbyte.” Då har entreprenören dragit
bootstrappingrelationen för långt, säger Tanya
Kolyaka.

kontakta tanya.kolyaka@fek.lu.se
bootstrappa!” Det sker ändå, det är naturligt
att börja med att använda egna medel och
resurser som är tillgängliga i ens närhet. Men
det är viktigt att förstå att bootstrapping kan
få konsekvenser för företagets utveckling, både
på kort och lång sikt.

bootstrapping kan vara ett smart sätt att
snabbt få experthjälp till låg kostnad, men
Kolyaka menar att entreprenören också måste
blicka framåt. Att dra nytta av någon annans
resurser under lång tid kan göra att man till
slut hamnar i en beroendeställning. Och i ett
mindre nätverk kan entreprenören förlora legitimitet genom att förlita sig för mycket på en
aktör utan att erbjuda något i utbyte.
– Det handlar om att ge och ta, som i alla
sunda relationer. Bootstrapping bygger på
informella avtal. De är inte bindande i legal
mening, men styrs av relationsnormer.
Efter en tid kan det bli aktuellt att formali-
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DET HÄR ÄR BOOTSTRAPPING
(Ordet kommer från den lilla ögla – bootstrap
– som sitter baktill på kängor och hjälper ägaren
att dra på dem.)

• Använda medel från den närmaste kretsen
(i sammanhanget nämns ofta ”FFF” som
står för family, friends and fools).
• Utnyttja subventioner och bidrag.
• Köpa färre saker och återanvända så
mycket som möjligt.
• Dela lokal med andra företag.
• Dela leverantörer med andra företag
(för mängdrabatt!).
• Rådfråga experter till låg/ingen kostnad.
• Förhandla fram betalningsvillkor så att det
dröjer innan fakturor behöver betalas.

esbri.se

Dags för familjeterapi för startups?
text helene thorgrimsson

I startups sker allt från scratch och det finns
inga fastslagna normer eller arbetsmetoder att
förhålla sig till. Att startup-teamet funkar bra
ihop är därför mycket viktigt.

Nowell ser flera praktiska implikationer av
sina studier. Utbildare, coacher, policymakare och startupteam behöver förstå vikten av
goda relationer för att stötta och bygga företag. Dessa relationer ska inte ses enbart som
typiska arbetsrelationer. Tillit, kommunikation
och ömsesidighet är här nyckelfaktorer.

pamela nowell har följt team i tio start-

bild: Jakob Nowell

ups och fördjupat sig i hur teamens relationer
utvecklas. Via intervjuer har hon bland annat
kartlagt varför vissa team misslyckas medan
andra är framgångsrika.
Många entreprenöriella företag startas av
några kollegor eller vänner och ställs ofta inför
både affärsmässiga och ekonomiska utmaningar.
Eftersom teamet bokstavligt talat är startupen i början finns ingen annan struktur än
teamets relationer. Ju snabbare teamet hittar
en fungerande struktur, desto större är chansen att de lyckas i sitt företagande. Men det är
ingen lätt process, oftast behöver organisationen stötas och blötas ett antal gånger innan
den är satt.
Bäst lyckades de team som var flexibla, i
stället för att ha bråttom med att fastställa sitt
företags organisationsstrukturer.

Pamela Nowell

hon berättar att det i usa finns aktörer
som arbetar med ”familjeterapi” för team
som behöver lösa problem och utveckla relationerna i början av företagsresan. De lägger
lika stor vikt vid relationerna som att utveckla
företagets produkter och tjänster.
– Jag tror inte att det finns något sådant i
Sverige ännu, men det kan absolut bli verklighet så småningom, säger hon.
Pamela Nowells avhandling heter Up close
and personal: How relational dynamics in
founding teams are shaped by the context of
entrepreneurship (Chalmers).
kontakta nowell@chalmers.se
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Digital framgångssaga från 80-talets Stockholm
text åse karlén

Hur kan entreprenörer utmana stora etablerade
monopol? En ny avhandling berättar om när
Olof Stenhammars arbete med Optionsmäklarna, OM, ledde till att Stockholms fondbörs
privatiserades.
rasmus nykvist har som företagshistoriker

esbri.se

digitaliseringen som Stenhammar drev igenom är grunden till den blomstrande fintechsektor som vi ser i Stockholm i dag, menar
Nykvist.
– om var en pionjär, både tekniskt och affärsmässigt. Många startups knoppades av från
om, och det skapade en hel sektor som har
vuxit stort.
– För att förändring ska kunna ske, krävs
att förutsättningarna är de rätta. I Stockholm
fanns närhet till både regleringsmyndigheter
och intresseorganisationers huvudkontor.

I börsens matsal
satt finanseliten
och diskuterade.
Allt detta samspelade för att driva
på förändringen,
säger han.
Rasmus Nykvist
avhandling Essays
on the interaction
between regulation
and technology:
Rasmus Nykvist
Un d e r s t a n d i n g
agency and context
through multiple levels of inquiry (Örebro universitet) är en sammanläggning av fem artiklar.
Nykvist är verksam på House of Innovation vid
Handelshögskolan i Stockholm, och affilierad
till forskningsinstitutet Ratio.
bild: Simon Sällström

gjort en djupdykning i interna rapporter, årsredovisningar, tidningsartiklar, biografier och
andra dokument som belyser förändringen på
Stockholmsbörsen 1978–1998.
Han har också intervjuat många som var
med när det begav sig: Chefer, styrelseledamöter, ”finansvalpar” och den första kvinnan
som tog sig in i den grabbiga klubben av börsmäklare.
– Jag har intervjuat Stockholms absoluta
finanselit, de var unga när förändringen skedde, berättar han.
Kryphål i lagen, nya tekniska möjligheter, en
växande börsmarknad och kraftfulla nätverk.
Det var många faktorer som samspelade när
Olof Stenhammar etablerade om på 1980-talet.

Den rådande börslagen slog fast att Stockholms fondbörs hade monopol på att handla
med ett antal finansiella instrument. Aktieoptioner fanns inte med i lagens uppräkning,
och optionshandel blev därför grunden för
uppstickaren om. Nykvist kallar Stenhammar
för både digital entreprenör och policyentreprenör.
– Han presenterade en helt ny affärsmodell,
om var born digital.

kontakta rasmus.nykvist@ratio.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE
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FRAMTIDENS
SUPERKRAFTER
finns bland entreprenörerna

Framtidens arbetsmarknad behöver folk som
kan hantera osäkerhet, lösa komplexa problem
och driva förändring. Det behövs helt enkelt fler
entreprenörer.
text åse karlén

det är svårt att sia om vad vi kommer ha
för arbetsmarknad i Sverige om fem år. Just nu
växer gigmarknaden, projektorienteringen och
on demand-ekonomin. Allt fler frilansar och
konsultar. Att kunna agera som en förändringsagent kommer nog att vara allt viktigare
framöver, tror Gustav Hägg som forskar om
entreprenörskapsutbildning och undervisar
entreprenörskapsstudenter på Malmö universitet och Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet.
Förutom att de fasta anställningarna blir
mer sällsynta, ser också digitaliseringen och
globaliseringen till att konkurrensen om
befintliga jobb ökar. Ett svenskt företag kan
lika gärna anlita en programmerare i Bangalore som i Göteborg.
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– De linjära karriärvägarna försvinner inom
många branscher, till och med inom akademin. I dag är det svårt att få ett fast lektorat,
säger han och tillägger:
– Essensen i entreprenörskap är att kunna
leva i osäkerhet. Det är något som vi behöver förbereda den kommande generationens
arbetskraft på.
På entreprenörskapsutbildningar tränas
studenter i att hantera komplexitet och lösa
problem. Samarbete är en nyckelkompetens.
Gustav Hägg och hans kollegor på Lunds universitet har undersökt vad studenterna gör
efter att ha tagit examen.
– Av dem som har en anställning uppger
runt 70 procent att de är involverade i intraprenöriella aktiviteter. Det innebär att de drar

nytta av sin utbildning i entreprenörskap trots
att de är anställda. De bidrar till att bygga livskraftiga och innovativa företag. Jag tror att vi
behöver utveckla den typen av förmågor mer.
Forskarna är inte helt på det klara med hur
den ultimata lärprocessen bör designas. Men

esbri.se

bild: Luleå tekniska universitet

bild: Håkan Röjder

Gustav Hägg

det verkar som att erfarenheter av att starta
företag ger kunskap som hjälper individen att
möta osäkerhet även i andra situationer.
– Startupprocessen genererar mycket lärande. Studenterna tränas i att se möjligheter,
testa nya saker och övertyga andra om sin idé.
Och det behöver inte bara handla om vinstdrivande startups – socialt företagande och hållbara affärsmodeller ger samma typ av lärande,
säger Gustav Hägg.
Mats Westerberg är professor på
Luleå tekniska universitet och engagerad i utbildningsfrågor sedan länge.
Han håller med om Gustav Häggs
beskrivning av en allt mer osäker arbetsmarknad där studenter behöver få med sig
relevanta verktyg.
Westerberg ingår i ett europeiskt projekt
som ska ta fram en entreprenörskapsutbildning för universitetslärare som främst undervisar i andra ämnen. Här handlar det inte om
entreprenörskap i ordets snävaste betydelse –
företagsstarter – utan om entreprenörskap som
pedagogik och förmåga.
– Entreprenörskap är en stärkande kompetens som alla har nytta av. Livet är osäkert, och
det kan kännas jobbigt. Men osäkerhet i sig är
varken dåligt eller farligt. I förändringen kan
något nytt växa fram, säger Mats Westerberg.

han håller också i en kurs för en blandad
studentgrupp med ingenjörer, ekonomer,
beteendevetare, psykologer och industriella
designer på Luleå tekniska universitet. Några
har precis börjat plugga medan andra är i slutfasen av sin utbildning. Kursen har körts i olika
tappningar i 15 år i rad.
– Den första delen av kursen handlar mycket
om att utveckla gruppen och kommunikationen mellan deltagarna. Vi skapar dialog så att
de kan lära av varandra. I slutet av kursen får
de två veckor på sig att, enskilt eller i smågrupesbri.se

Mats Westerberg

per, utveckla ett drömprojekt, berättar Westerberg.
Projektet behöver inte vara ett företag.
Poängen är att utveckla en egen idé, göra något
på riktigt och kliva ur sin komfortzon. Exempel
på genomförda drömprojekt är ett instagramkonto med studenttips och en app för skoterentusiaster.
– Många studenter blir först helt perplexa.
Drömprojektet är en jättemöjlighet, men de
vet inte vad de vill göra – och ingen kan heller berätta det för dem. Efter ett tag växer små
idéer fram, de förfinas och blir ofta till fantastiska skapelser.

i processen upptäcker studenterna
en massa saker om sig själva, menar
Mats Westerberg. De förstår hur det
är att driva ett projekt som man äger
själv, och osäkerheten blir mindre
jobbig.
– Den främsta framgångsfaktorn
för entreprenörskapsutbildningar
är att ge studenterna autonomi.
De måste sitta i förarsätet. När de
märker att de kan ta ansvar kommer de också att göra det. Att
jobba med egna projekt föder en
stark inre motivation, motorn kopplas på ännu mer.
Kursen syftar till att skapa företagsamma
individer, snarare än företag. Studenterna ska
få med sig kunskap om sig själva, och en insikt
om att de kan skapa förändring.
– Jag har inte varit med om någon annan
kurs där studenterna är så nöjda. Många säger
att alla kurser borde vara så här konkreta, och
undrar varför de inte har fått verktygen tidigare, säger Mats Westerberg.
kontakta
gustav.hagg@mau.se
mats.westerberg@ltu.se
e n t r é 2 • 2021 |
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Låt studenterna sköta kommersialiseringen
text åse karlén

Studenter kan bidra till kommersialiseringen
av svensk forskning. På entreprenörskapsutbildningar knyts viktiga kontakter mellan
forskare, studenter och alumner med koppling till näringslivet, visar Eva Berggren i sin
avhandling.

8
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eva berggren är inte förvånad över att flest
företag föds på Chalmers – det hänger ihop
med utbildningens design. Redan en kort tid
efter utbildningen hade 60 procent av studenterna startat företag, och 45 procent fortsatte
vara engagerade i företagande under en längre
tid.
Ingenjörsstudenterna i Halmstad har en
lägre grundarfrekvens. 13 procent startade
företag kort efter utbildningen, och 12 procent
fortsatte driva samma företag på längre sikt.
– I Halmstad tog studenterna fram egna idéer utifrån behov på marknaden. De tussades
också ihop med forskare som kunde bidra till
att utveckla idéerna, berättar hon.
På entreprenörskapsutbildningen vid Göteborgs universitet byggde studenternas företag
på en mix av egna och forskares idéer. Även
där gav utbildningen positiva effekter på både
kort och lång sikt.
I den kvalitativa delen av avhandlingen har
Berggren genomfört intervjuer på 15 företag i
Halmstad som knoppats av från högskolan.
Alla härstammade från forskningsområdet
trådlös kommunikation. Tre av företagen
startades av forskare, och tolv av studenter. I
ett av de tre företag som grundades av forskare, fortsatte forskaren att driva företaget på
längre sikt.
– Det går förstås inte att generalisera från så
få fall. Men jag fick ta del av många intressanta
tankar under intervjuerna. Forskarna som inte
längre drev företag var insiktsfulla. De sa: ”Vi
kan inte det här med business – vi har andra
förmågor”.
På Chalmers är kulturen kring nyttiggörande stark, menar hon. Forskare fortsätter att vara delaktiga men studenter
tar roller som entreprenörer.
– Från policyhåll finns det förväntningar om att det är forskarna själva
som ska kommersialisera. Självklart finns
det forskare som också kan lyckas som entreprenörer, men varför skulle de byta bort den
karriär de redan har valt?

bild: Magnus Karlsson

i debatten om kommersialisering av forskningsresultat uttrycks ofta en besvikelse: Vi
borde få ut mer. Men vägen till nyttiggörande
kan se olika ut. Entreprenörskapsstudenter har
stor potential, anser Eva Berggren.
– I stället för att prata om att forskarna ska
ägna sig åt att kommersialisera, borde vi fokusera på vilken forskning som kan kommersialiseras. Studenter kan vara the missing link mellan akademi och näringsliv, säger Eva Berggren
som har disputerat vid Högskolan i Halmstad.
Avhandlingen bygger på kvalitativa och
kvantitativa studier av entreprenörskapsstudenter på Chalmers, Högskolan i Halmstad
och Göteborgs universitet, samt nätverken
runt dem. Studenterna har gått utbildningar
som är inriktade på att starta företag, och
Berggren har följt dem i upp till 20 år efter att
de har tagit examen. Beroende på utbildningens upplägg formas olika typer av entreprenörer.

– På Chalmers skannar man verksamheten
efter forskning som kan kommersialiseras.
Forskarna matchas sedan ihop med studenter som får utveckla företag kring idéerna. På
utvecklingsingenjörsprogrammet i Halmstad
bygger företagen snarare på studenternas
egna idéer.

Eva Berggren

– Min forskning visar att studenter och
alumner kan spela en viktig roll. Huvudsaken
är ju att forskningsresultaten kommer ut i samhället. Det betonas också ofta av forskare.

många tidigare studenter, så kallade alumner, har kvar kontakten med sitt lärosäte. Efter
studierna har de skaffat erfarenheter från
näringslivet. Förutom att fungera som förebilder kan de vara behjälpliga i växande studentföretag.
– Alumner delar gärna med sig av sin kunskap. I intervjuerna fick jag känslan av att de
vill ”betala tillbaka” för den utbildning och det
stöd de har fått.
Det blir en fruktbar situation för alla parter.
Genom att hålla kontakt med universitetet eller
högskolan får alumnerna inblick i aktuell forskning. Och för forskarna är kontakten en brygga
till industrin.
Eva Berggrens doktorsavhandling har titeln
Students in Academic Entrepreneurship: Entrepreneurship Education and Key Actors Facilitating Student Start-ups in the University Context
(Högskolan i Halmstad).
kontakta eva.berggren@hh.se

esbri.se

”Det erbjuds samma meny överallt”
text helene thorgrimsson

Utbildningsprogram för entreprenörskap
genomförs på ett standardiserat sätt över hela
världen. Situationen beskrivs ibland som en
McDonaldisering av utbildningen.
chalmersforskaren Martin Lackéus vill

bild: Vicky Matthers

skapa diskussion om det begränsade utbud av
aktiviteter som finns att tillgå för undervisning
i entreprenörskap i skolan. Han drar paralleller
till hamburgerkedjan McDonalds som erbjuder samma meny överallt. Lackéus vill se fler
alternativ att välja på. Tillsammans med två
forskarkollegor har han skrivit en artikel som
bygger på insamlade data och litteraturgranskning.
– Vi presenterade vår artikel på en konferens
nyligen. Många av våra forskarkollegor runt
om i Europa instämde då i att likformigheten
är en problematisk fråga som borde diskuteras
mer livligt, säger Martin Lackéus.
Hur ser då entreprenörskapsundervisningen ut?
I de flesta länder genomförs aktiviteterna
i form av tävlingar och miniföretag med
ursprung i Junior Achievement-metoder (ja).

ja är en global ideell ungdomsorganisation
som grundades i usa 1919. Organisationen
samarbetar med lokala företag, skolor och
organisationer för att erbjuda utbildningsinsatser inom bland annat ekonomi och entreprenörskap till barn och ungdomar i åldrarna
5–25 år.
I Sverige är det Ung Företagsamhet (uf)
som har en dominerande roll i entreprenörskapsutbildningen på gymnasie-och grundskolenivå, och deras arbetssätt utgår också
efter ja:s koncept. Lackéus tror inte denna
dominerande monopolliknande ställning är
bra för Sverige – och inte för andra länder heller.

Martin Lackéus

lackéus och hans medförfattare hoppas att
artikeln ska leda till att frågan om uf:s dominans diskuteras mer. De uppskattar att det
läggs runt 100 miljoner kronor om året på uf
bara i Sverige, och att hälften av dessa pengar
är skattemedel. Förhoppningen är att de som
är med och finansierar funderar en extra gång
på alternativ till den nuvarande fokuseringen
på företagande.

Artikeln The Original Burger: The role of
Junior Achievement in the McDonaldization
of Entrepreneurship Education har skrivits av
Catherine Brentnall, Sheffield Hallam University, Martin Lackéus, Chalmers och Per Blenker,
Aarhus University.

kontakta martin.lackeus@chalmers.se

LÄNGRE VERSIONER AV TEMATEXTERNA FINNS PÅ ESBRI.SE
Lästips om att undervisa i entreprenörskap!
2014 kom boken Teaching Entrepreneurship som fick stort genomslag. Redaktörerna Heidi Neck,
Patricia Greene och Candida Brush samlade kunskap om hur man kan undervisa i entreprenörskap.
Nu är det dags för uppföljaren.
I Teaching Entrepreneurship, Volume Two – A Practice-Based Approach delar en stor del av lärarkå-ren på Babson College i USA med sig av sina bästa tips och tricks. Författarna menar att det förstås
är viktigt vad man lär ut, men också hur man lär ut. Entreprenörskapsutbildning handlar till stor del
om att faktiskt göra entreprenörskap och vara entreprenöriell.
I den lärandeprocessen måste studenterna träna på lek, empati, skapande, experimenterande
och reflektion, menar redaktörerna. Boken innehåller 43 beprövade klassrumsövningar, med detaljerade beskrivningar av vilket material som behövs, tidsplan, och hur de kan genomföras. [åk]
titel Teaching Entrepreneurship, Volume Two – A Practice-Based Approach
författare Heidi M Neck, Candida G Brush & Patricia G Greene
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-83910-518-0

esbri.se
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Så kan företag bli cirkulära
text maria gustafsson

Många företag vill få sin affär mer cirkulär. Men
hur gör man? Att ta fram en produkts kostnader
över hela livscykeln är en bra start.

marknadsföringen att se annorlunda. Plötsligt
har arbetskostnaden för omställningen rusat
i taket.
Det är inte ovanligt att det finns internt motstånd vid en omställning. Men analysen ger en
bra bild av vad som händer med produkten när
den lämnar företaget, och vilka ekonomiska
och miljömässiga för- och nackdelar det finns
med en omställning. På så vis kan analysen ha
en mobiliserande effekt.
– Den kan bli ett sätt att få med sig de
anställda i det cirkulära arbetet. Många har
inte en aning om hur livscykeln för företagets
produkter ser ut, menar Marianna Kambanou.

att hyra ut ett reklamtält i stället för att sälja

i analysen kan företag jämföra vad en produkt kostar företaget och kunden om den är
ickecirkulär respektive cirkulär. Det vill säga,
vad tjänar eller förlorar företaget på att införa
åtgärder som bidrar till en mer hållbar produkt? Att till exempel sälja ett reklamtält och att
hyra ut ett innebär helt olika siffror. Ett uthyrt

bild: Linköpings universitet

det till kunder som slänger det på tippen efter
företagseventet. Eller att byta ut enbart den
trasiga ovandelen på en soptunna i parken
i stället för hela soptunnan. Det är exempel på
cirkulära åtgärder. Men hur sätter företag igång
sitt hållbarhetsarbete, var ska de börja? Marianna Kambanou, Linköpings universitet, har
studerat hur en livscykelkostnadsanalys kan
stötta etablerade företag att göra redan existerande produkter och tjänster mer cirkulära.
– Allt fler företag inser att man kan tjäna
pengar på att hålla en produkt levande så
länge som möjligt. Det är en bra början att få
siffror på sina kostnader och intäkter under en
produkts livscykel. Det är ett incitament som
lockar företag att bli mer cirkulära, säger hon.
Marianna Kambanou

tält tas tillbaka till företaget som återanvänder
stommen och byter ut textil där loggor suttit.
Men med omställningen tillkommer andra
kostnader, som att frakta tillbaka tältet, tvätta
och eventuellt reparera det. Kanske kommer

när företag har fått siffror på kostnader
och intäkter i en produkts livscykel kan man
bestämma vilka siffror man ska försöka förändra.
– Det finns olika intressen och tankesätt
inom företaget. Man behöver komma överens,
annars kan det användas som politiskt verktyg.
Hela företaget måste vara med på affärsmodellen.
Marianna Kambanous avhandling heter Life
Cycle Costing: Supporting companies towards a
circular economy (Linköpings universitet).
kontakta marianna.kambanou@liu.se

Slitstarka produkter bäst i cirkulär ekonomi
text helene thorgrimsson

Återvinning är ofta det minst hållbara alternativet. I stället bör företag satsa på att förlänga
livslängden på produkter och material.
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hans forskning visar att cirkulär ekonomi
är komplicerad. Målet är inte att ett enskilt
företag ska bli cirkulärt, i stället vill man
uppnå att hela systemet arbetar mot hållbara
lösningar.
Giliam Dokter har i sin licentiatuppsats
Circular design in practice: Towards a cocreated circular economy through design
(Chalmers) studerat företag som tillverkar
köksinredning.
bild: Privat

även om produkter är utformade så att de
är lätta att reparera och återanvända är det inte
alls säkert att det kommer att ske. Det krävs
ofta kostsamma och krävande system för att
få konsumenter att lämna tillbaka använda
produkter, och företag att renovera dem.
Giliam Dokter konstaterar att det i stället behövs ett nytt sätt att tänka för att få ut
så mycket som möjligt ur materialen och öka
deras livslängd. Hans bästa hållbarhetstips till
företag som vill arbeta mer cirkulärt är att ta
in extern hjälp.
– Arbeta tillsammans med konsulter och
designer. De kommer utifrån och har lättare
att få en helhetsbild och tänka utanför boxen.
De kan identifiera möjliga samarbeten och

affärsmodeller som har potential att fungera.
Prototyper och småskaliga studier möjliggör
en bättre praktisk förståelse och bevis för att
cirkulära lösningar inte bara ger miljöfördelar,
utan också ekonomiska fördelar, säger han.

Giliam Dokter

kontakta dokter@chalmers.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE
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Fyra fallgropar
för det cirkulära
I strävan att bli mer cirkulär finns fallgropar. I artikeln The Four Fatal Mistakes
Holding Back Circular Business Models konstaterar Johan Frishammar och Vinit Parida (Luleå
tekniska universitet) att många cirkulära satsningar misslyckas. I artikeln delar de med sig
av sina viktigaste lärdomar:
1. Ta hänsyn till alla samarbetande aktörers
motiv, skapa en struktur som tydliggör
parternas roll i samarbetet.
2. Se bortom existerande relationer – ett nytt
techbolag kan sitta på den cirkulära lösning
du behöver.
3. Involvera kunderna på riktigt; cirkulära
affärsmodeller bygger på att kunderna är
medskapare.
4. Skapa långsiktiga samarbeten, med regelbundna uppföljningar, flexibilitet och tillläggstjänster.

Socialt entreprenörskap
- inte alltid positivt
text åse karlén

Artikeln har publicerats i MIT Sloan
Management Review (nr 3, vol 62, 2021). [åk]

I ivern att ”göra gott” är det lätt att glömma
bort vem man riktar sig till – och vad mottagaren egentligen behöver. Anna Stevenson gör en
kritisk granskning av socialt entreprenörskap i
Danmark.

avhandlingen att lokalbefolkningen på ön
protesterade mot hållbarhetssatsningen. De
tyckte att det var ett elitistiskt initiativ.
– Konceptet socialt entreprenörskap har en
inneboende problematik kopplad till representation. Det har även tidigare forskning
visat, till exempel när västerländska organisationer försöker lösa problem i utvecklingsesbri.se

Anna Stevenson

länder. Den sociala entreprenören framställs
som stark, godhjärtad och lösningsorienterad,
medan mottagaren framstår som svag, tacksam och i behov av hjälp.

hennes tips är att tänka till en extra gång på
de lösningar man tar fram. De kan verka så
självklara och goda, men det finns alltid flera
perspektiv.
– Det är problematiskt att tro sig veta vad
som är bäst för någon annan. Risken är att
man förstärker stereotyper, och använder förmånstagarna för att legitimera den egna verksamheten, säger hon.
Anna Stevensons doktorsavhandling heter
Constructing the ‘social’ in social entrepreneurship: A postcolonial perspective, (Lunds
universitet).
kontakta anna.stevenson@fek.lu.se

Företagande som aktivism
Johanna Lauri har i sin
avhandling Feministiska fantasier: Mellan
marknad och feminism (Umeå universitet) intresserat sig
för skärningspunkten
mellan feminism och
företagande. I en
Johanna Lauri
delstudie intervjuas
feminister som har startat företag för att
skapa social förändring. De säljer produkter
med feministiska symboler, som t-shirts och
smycken. Systerskapet har omformulerats till
att ge råd och stöd till andra företagare och
konkurrens har en positiv innebörd då den innebär att den feministiska rörelsen utvidgas.
– Den här typen av varufeminism hamnar
mest på ytan och man är feminist främst
genom att visa det, inte via sina handlingar.
Därför stannar det ofta vid en fråga om identitet vilket kanske inte besitter så stor förändringspotential, säger Johanna Lauri. [ht]

bild: Privat

anna stevenson märkte under arbetet med

bild: Eduard Gadea Salom

på en liten dansk ö med 40 000 bofasta kämpande med avfolkning, arbetslöshet och
låg utbildningsnivå - bestämde man sig för
att lägga om kursen. Man skrotade ohållbara
energikällor och ersatte dem med vindkraft,
och en entreprenör byggde en miljövänlig
hotell- och konferensanläggning för att locka
besökare till platsen. Entreprenören vann priser och öns hållbarhetssatsning lovordades
internationellt.
Så långt låter det som en framgångssaga.
Men Anna Stevenson, Sten K Johnson Centre
for Entrepreneurship på Lunds universitet,
anser att berättelsen bör belysas ur flera perspektiv.
– Vi bara utgår från att socialt entreprenörskap är gott och positivt för samhället. Men
vad som egentligen gynnar samhället är en
politiskt och ideologiskt laddad fråga. Det
finns ingen universell sanning om vad som är
”bra”, det är något som alltid måste konstrueras lokalt, säger hon.

kontakta
johan.frishammar@ltu.se
vinit.parida@ltu.se

kontakta johanna.lauri@umu.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE
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Goda erfarenheter från forskarskola
text helene thorgrimsson

Johan Miörner

bild: Karoline O. A. Pettersen

nhien nguyen och Johan Miörner har båda
studerat vid Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship, Norsi. Båda ser
tiden vid skolan som viktig.
Nhien Nguyen är i dag docent vid Norwegian University of Science and Technology och
senior forskare vid Nordland Research Institute. Hon studerade vid Norsi fram till sin disputation 2017. I sin avhandling fokuserade hon på
hur företag hanterar misslyckanden i samband
med organisatoriska innovationsaktiviteter.
Nguyen är nöjd med studietiden. Norsikurserna förmedlade den senaste tekniska
kunskapen om innovation och studieresor
till innovationshubbar runt om i världen gav
erfarenhet. Handledaren och de övriga som
arbetade vid Norsi var också en stor inspiration, menar Nhien Nguyen.
– Jag har lärt mig otroligt mycket av att dela
tankar, diskutera idéer och samarbeta med de
övriga i gruppen. Det gjorde mitt liv som doktorand mindre utmanande och mer givande.
Johan Miörner disputerade 2019. Hans
avhandling fokuserade på regional industri-

ell utveckling, främst vad som avgör var och
hur nya branscher växer fram i olika regioner.
Han är fortfarande kvar i akademin, men har
bytt både empiriskt och teoretiskt fält. Numera forskar han om den globala vattensektorn
och innehar en tjänst som postdoktor vid
vattenforskningsinstitutet Eawag: Swiss
Federal Institute of Aquatic Science and Technology i Schweiz.
– Nätverket och erfarenheterna jag fick
genom Norsi var direkt avgörande för att klara
av att bredda mitt fokus efter disputationen,
säger Johan Miörner.
Även den tvärvetenskapliga miljön och att
det fanns en röd tråd i alla aktiviteter hade stor
betydelse.
– Det var en stor grej att positionera mitt
eget ämne. Det stärkte mig i min övertygelse
om att ekonomisk geografi är ett viktigt verktyg för att förstå världen och ekonomin, säger
Miörner.

bild: Christian Andersson

Nätverket, utbudet av kurser och den positiva,
mångdisciplinära miljön. Forskarskolan Norsi
får många lovord.

Nhien Nguyen

FAKTA

kontakta
nhien.nguyen@ntnu.no
johan.miorner@eawag.ch
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE

Norsi – Nordic Research School in Innovation and
Entrepreneurship – är en forskarskola för doktorander i de nordiska länderna inom området
innovation och entreprenörskap.

Fokus på styrelser i familjeföretag

kontakta sarah.jack@hhs.se

kontakta jenny.ahlberg@lnu.se
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Varför så ont om startups i rymden?
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bild: Markus Ahlberg

Rymdindustrin ses som en innovativ miljö, men inslaget av
startups är påfallande litet. Sarah Jack, professor på Handelshögskolan i Stockholm, har tillsammans med forskarkollegorna
Wadid Lamine, Alistair Anderson och Alain Fayolle skrivit
artikeln Entrepreneurial space and the freedom for entrepreneurship: Institutional settings, policy, and action in the space
industry i Strategic Entrepreneurship Journal.
De har studerat den europeiska rymdindustrin och visar att
nuvarande institutioner och regelverk lämnar lite utrymme för
entreprenöriella initiativ. Nykomlingar har svårt att slå sig in.
Därför föreslår de tre åtgärder: Stärkta partnerskap mellan
privata och offentliga aktörer, policyer som attraherar förändringsbenägna riskkapitalister och inkubatorer med inriktning
på rymdstartups. [åk]

I familjeföretag sker styrelsearbetet inte alltid i styrelserummet.
Men att beslut ibland fattas vid en
familjemiddag eller ett spontant
möte behöver inte vara negativt,
menar Jenny Ahlberg. I avhandlingen Boards of directors in family
firms: Their functions and borders
Jenny Ahlberg
(Linnéuniversitetet) konstaterar
hon att man ofta rekommenderar
familjeföretag att ta in externa styrelseledamöter.
– Det kan kännas som ett stort steg, och innebära en formalisering av styrelsearbetet. Men man kan välja att söka rådgivning på
andra sätt.
I familjeföretag som väljer att ta in externa styrelseledamöter
måste alla tänka igenom sina roller.
– Om ägarna gör allt vid sidan av, och kommer med färdiga
beslut till mötet, är de externa ledamöterna inte till den nytta de
skulle kunna vara, konstaterar Jenny Ahlberg. [åk]

porträttet
professor caroline wigren-kristoferson rör sig bland de stora samhällsfrågorna:

»Innovationer uppstår
ofta ur udda idéer«
text maria gustafsson

Vilken roll spelar bångstyriga entreprenörer
för hållbar stadsutveckling? Det ska Caroline
Wigren-Kristoferson undersöka i sin nya professorsroll.

nomi och förlitat oss på de privata aktörerna
att vi har missat vad det offentliga kan göra.
Nu med kniven mot strupen ser vi att det finns
innovationskraft inom det offentliga och att de
kan vara kravställare.

hon lever i en kärnfamilj i en skånsk smånyckeln till hållbara städer är samverkan

stad, spenderar somrarna på Österlen, älskar
matlagning och är ledare i Friluftsfrämjandet.
Ja, man kan inte beskylla henne för att leva ett
radikalt liv. Men för den som tittar närmare
på Caroline Wigren-Kristofersons cv är det
uppenbart att hon dras till de stora samhällsfrågorna. Och till de radikala entreprenörerna
bakom.
– Samhället är det mest spännande som
finns och i karriären har jag ofta rört mig i
progressiva sammanhang, säger hon.

esbri.se

bild: Ellen Kristoferson

hon fick pris för sin avhandling om Gnosjöandan. Därefter har hon bland annat studerat livsstilsentreprenörer som Glassbonden
utanför Umeå, innovation i offentliga miljöer, socialt entreprenörskap i Sydafrika och
framgångsrika kvinnor i en mansdominerad
kockbransch. Samhällsentreprenörerna Big
Bengt som grundade High Chaparral, konstnären Lars Vilks och nycirkusens drottning
Tilde Björfors, har också varit under WigrenKristofersons lupp.
– Innovationer uppstår ofta ur udda idéer
av modiga entreprenörer. Jag har alltid varit
intresserad av hur människor använder entreprenörskap som ett medel för att uppnå något,
säger hon.
I sin nya professorsroll i urbana studier
vid Malmö universitet ska hon studera hållbarhetsprojekt inom staden. Helt säkert är
att städerna kommer att se annorlunda ut i
framtiden, men på vilket sätt, är enligt WigrenKristoferson för tidigt att svara på.
– Men människor kommer sannolikt att
vara starkt förankrade i sina stadsdelar. Så
centrumkärnor kommer att förändras. Olika
typer av kontor, som co-working-ytor man
delar med andra kommer vi att se mer av. Men
kulturlivet vill vi fortfarande ha i centrum,
menar hon.
Enligt Wigren-Kristoferson tenderar vi att
studera antingen staden eller landsbygden.

Caroline Wigren-Kristoferson

mellan det privata näringslivet, det offentliga
och civilsamhället. Både ur ett socialt och
miljömässigt perspektiv. Wigren-Kristoferson
menar att svårlösta samhällsutmaningar, så
kallade ”wicked problems”, behöver angripas
av flera aktörer med olika perspektiv.
– Vill vi skapa mer hållbara stadsdelar där
människor trivs och känner sig trygga så har
kommunen en roll, ihop med fastighetsbolagen, entreprenörerna i fastigheterna och kanske ett föräldrakooperativ som har önskemål
om grönytor. Vi blir helt enkelt mer innovativa
om vi jobbar över gränserna. Men det är lättare sagt än gjort, vi behöver träna på det. Jag
kommer att följa samverkansprojekt som går
ut på att skapa mer hållbara städer. Och förstås bidra med kunskaper.

kontakta caroline.wigren@mau.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE

Samtidigt pågår det ett ständigt flöde mellan
stad och land.
– Människor bor på landsbygden och arbetar i staden. Varor levereras från landsbygd till
stad, inte minst lokalproducerad mat till restauranger. Reko-ringen, som är ett initiativ för
att handla lokalproducerad mat utan mellanhänder, är exempel på initiativ som överbryggar stad och land. Sådana flöden är spännande
att förstå mer om.

under sina två år som inhouse-forskare i
Helsingborg stad studerade hon stadens innovationsarbete, som ligger i framkant internationellt. Att det offentliga – över de politiska
gränserna – pekar ut vägen och driver på för
att samhällsförändring ska ske, ser WigrenKristoferson som den viktigaste faktorn mot
ett mer hållbart samhälle.
– Det offentliga sitter på oändligt med resurser. Men vi har levt så länge i en marknadseko-

mer om caroline
Karriär: 2003–2007 forskar på Jönköping International
Business School. 2004–2007 deltar i ett SIDA/NRFfinansierat forskningsprojekt i Sydafrika. 2007 lektor
vid Malmö Högskola. 2008 får en fyraårig postdoc vid
CIRCLE, Lunds universitet. 2011 docent vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 2013 Sten K. Johnson Centre
for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 2018–2020 Flexit-tjänst i Helsingborgs stad. Har
under åren gästforskat vid bl. a SCANCORE, Australian
Centre for Entrepreneurship, Queensland University of
Technology och University of Florence. 2021 professor i
urbana studier vid Malmö universitet.
Läser just nu: Per Anders Fogelströms Barn av vår stad
och Kajsa Ekis Ekmans Om könets existens.
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Hållbara affärer lockade många

bild: Luleå tekniska universitet

bild: Fredrik Persson

bild: Carl-Henrik Trapp

Niklas Egels Zanden

Kent Eriksson

Malin Malmström

text helene thorgrimsson

Hållbarhet har lockat storpublik till Esbris
webbinarier. Professor Niklas Egels Zandén,
professor Kent Eriksson och professor Malin
Malmström talade alla om företags hållbarhetsarbete under vårens webbinarier.
professor niklas Egels Zandén, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, gästade
Estrad:webbinarium i april och talade bland
annat om att mindre företag bör utgå från vad
de kan och redan bidrar med till samhället. De
kan ju sin affärsidé och sina kunder och det
går oftast att hitta intressanta faktorer som kan
skalas upp och lyftas fram. När hållbarhet integreras i allt som har med företagets strategi och
affärer att göra blir det mer konkret både för
dem själva och för kunderna.
– Små och medelstora företag bör inte kopiera stora företags hållbarhetsarbete. Det blir ofta
en dålig kopia. De bör i stället satsa på att göra
något eget och annorlunda, sa han och lyfte
fram det svenska företaget Nudie Jeans som ett
exempel. De lagar kundernas jeans helt gratis

och de erbjuder också levnadslöner till de
anställda vid indiska fabriker. Båda åtgärderna
har fått stor uppmärksamhet och bra goodwill,
trots relativt små investeringar.
Kent Eriksson, professor vid kth och Malin
Malmström, professor vid Luleå tekniska universitet är båda föreståndare för det nystartade forskningslabbet Sustainable Finance Lab
(sfl). I juni mötte de Estrad:webbinariums
publik och berättade bland annat om vad sfl
vill bidra till.
– sfl har startats eftersom finansmarknaden
behöver ny kunskap för att kunna verka som
en transformativ kraft mot cirkulär ekonomi
och ett hållbart samhälle, sa Malin Malmström.

kent eriksson poängterade att det inte räcker att säga att ett företag är hållbart. Genom
att göra en egen hållbarhetsanalys underlättar man för finansiärerna. Det bästa är att
kolla upp vilka hållbarhetskriterier banken
eller finansiären har och utforma rapporten

Sommarläsning
på Esbri.se
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utifrån dessa. Då är analysen redan klar vilket
underlättar finansiärernas arbete. Därigenom
förbättras möjligheterna att erhålla kapital.
– Ju mer färdigtuggat analysmaterial du kan
bidra med – desto lättare blir det för finansiärerna att fatta ett positivt beslut. Det vet vi ju
alla att det är lättare att vara schysst mot någon
som redan har varit schysst mot dig, sa Kent
Eriksson.

kontakta
kent.eriksson@abe.kth.se
malin.malmstrom@ltu.se
niklas.zanden@handels.gu.se

• Längre texter om de båda
webbinarierna finns på esbri.se.
• De finns också att se i sin helhet
på webb-tv på esbri.se.
• I höst återkommer
Estrad:webbinarium med nya gäster!

Sommar och semester väntar nu runt hörnet, men känner
man för lite bildning om innovation och entreprenörskap
under ledigheten har vi naturligtvis det ni söker.
På Esbri.se finns mängder av intressanta artiklar, boktips och
webbinarier. Välkommen in och ha en riktigt skön sommar!

esbri.se

boktips
titel The Palgrave Handbook
of Minority Entrepreneurship
författare Thomas M Cooney
förlag Palgrave Macmillan
isbn 978-3-030-66602-6

titel Handbook of Research
on Business and Technology
Incubation and Acceleration
– A Global Perspective
författare Sarfraz A Mian,
Magnus Klofsten & Wadid
Lamine (redaktörer)
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78897-477-6

Det senaste halvseklet har inkubatorer förfinat sina metoder för att hjälpa företag att starta
och utvecklas. Men vilka modeller funkar bäst
i dagens entreprenöriella ekosystem? I den
här boken har redaktörerna Sarfraz Mian,
Magnus Klofsten och Wadid Lamine engagerat författare från hela världen för att få en
bild av fenomenet. Till de nordiska inslagen
hör ett kapitel av Lise Aaboen, Kari Djupdal,
Dag Håkon Haneberg, Vetle Slagsvold Øien,
Torgeir Aadland och Roger Sørheim om deras
studier av en universitetsanknuten inkubator.
I bokens sista kapitel jämför Hans Löfsten
svenska företag som genomgått en inkubationsprocess, med företag som inte gjort det.
Studien ger inget entydigt svar på vilka som
presterar bäst. Inkubatorsföretag har fler
patent och högre teknikhöjd, men företagen
som inte har gått igenom en inkubationsprocess är mer lönsamma. [åk]

Begreppet minoritetsentreprenörskap
används för att beskriva grupper som på
olika sätt är missgynnade eller underrepresenterade när det gäller entreprenörsaktiviteter. Hindren kan gälla bland annat etnicitet,
funktionsvariation, ålder och arbetslöshet.
Avsikten med den här boken är att förklara
begreppet och ge förslag på hur stöd kan
skräddarsys för att dessa entreprenörer
ska lyckas bättre. Ett 40-tal internationella
forskare har bidragit med olika perspektiv.
Redaktör är Thomas Cooney.
De svenska forskarna Daniel Örtqvist och
Thomas Ejdemo har studerat sambandet mellan arbetslöshet och eget företagande. Deras
studie visar att i regioner med högre egenföretagande och regional produktivitet minskar
arbetslösheten. Detta sker främst genom att
de arbetssökande blir anställda i olika företag,
inte att de själva blir företagare. [ht]

titel Social Innovation in Sport
författare Anne Tjønndal
förlag Palgrave Macmillan
isbn 978-3-030-63764-4

Den här boken vill ge en ökad förståelse
för vad sociala innovationer innebär och
hur de kan användas för att göra idrott mer
tillgänglig och inkluderande. Boken belyser
bland annat digitalisering (exempelvis inom
e-sport), stadsplanering och jämställdhet.
Redaktören Anne Tjønndal har samlat 24
författare, flera av dem svenskar, som har
bidragit med sina perspektiv på social innovation. Katarina Schenker, Tomas Peterson
och Daniel Bjärsholm hävdar i sitt kapitel att
regeringar kan vara viktiga aktörer i sociala
innovationssystem.
Stefan Holmlid, David Ekholm och Magnus
Dahlstedt analyserar hur två sportinsatser
organiseras för att hantera samhällsutmaningar som segregering och social utestängning.
Deras forskning visar att projekt som syftar till
att öka idrottsdeltagandet bland minoritetsgrupper ofta har svårt att uppnå sina mål. [ht]

Fler boktips hittar du på esbri.se/boktips

Inkluderande innovationsprocesser i Bolivia

Social innovation innebär att utveckla nya lösningar för att främja
människors välmående, inkludering och egenmakt. Civilsamhällets
roll som sociala innovatörer har uppmärksammats allt mer under
2000-talet. Det visar rapporten Social Innovation i civilsamhällets organisationer. Kunskapsöversikt och policyrekommendationer från Entreprenörskapsforum. Rapporten har skrivits av professor Malin Lindberg
vid Luleå tekniska universitet.
Utvecklingen har påskyndats av akuta kriser, nu senast har den
pågående coronapandemin varit en stark drivkraft för innovativa initiativ i civilsamhället. Men ofta saknas stöd för att innovationerna ska
komma till nytta i samhället.
– Inom civilsamhället finns en lång och innovativ tradition och där
har många av de välfärdslösningar som finns i dag uppfunnits. Ett par
exempel är hemtjänst och barnomsorg, säger Malin Lindberg. [ht]

Läderklustret Cochabamba i Bolivia har växt fram i
samarbete mellan offentlig och privat sektor. Svensk
forskning visar att det har lett till inkludering och
delad kunskap.
Sedan klustret startade 2008 har mängder av
designprojekt och kortkurser genomförts. Forskare,
lärare och studenter har kopplats samman med företag i klustret och en rådgivande styrelse har bildats.
– En utmaning var att entreprenörerna krävde
stöd från myndigheterna för att exempelvis stoppa
smuggling och främja lokal handel, och myndigheterna har i sin tur krävt formalisering av företagen.
Genom att anta mottot ”Fråga inte vad ditt kluster
kan göra för dig – fråga vad du kan göra för ditt kluster” har roller och ansvar tydliggjorts, säger Wendy
Sanzetenea som skrivit sin licentiatuppsats Fostering
Inclusive Innovative Processes within a Bolivian Cluster
Initiative vid Blekinge tekniska högskola. [ht]

 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE

 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE

Civilsamhällets sociala innovationer

Fler aktuella artiklar och filmer om entreprenörskap, innovation och småföretagande finns på esbri.se
esbri.se
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»Omställningen kräver ett
effektivt innovationsarbete«
Pia Sandvik är vd för Rise, ett helstatligt forskningsinstitut. Hon har bland annat varit rektor
för Luleå tekniska universitet och vd för Länsförsäkringar Jämtland. Hon är styrelseordförande
för KTH och ledamot av IVA. Pia nås på pia.sandvik@ri.se
sverige och europa står inför flera stora

bild: Rise

utmaningar: Klimatomställningen till ett fossilfritt samhälle brådskar, digitaliseringen skapar utmaningar och möjligheter och behovet
av snabb kompetensomställning i stora delar
av arbetskraften växer. Forskning och innovation kan bidra till vår förmåga att hantera
utmaningarna – men då måste vi se till att nya
lösningar också implementeras.
Till skillnad från tidigare kriser har politikens och samhällets fokus på hållbarhet inte
mattats av under Coronapandemin. Ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet ökar samtidigt som flera vetenskapliga källor pekar på
att befintlig omställningstakt inte är tillräcklig
för att undvika omfattande miljökatastrofer.
Sammankoppling mellan olika tekniker
gör att gränserna mellan teknologiska områden och enskilda branscher börjar suddas ut.
Ökande inslag av sektoröverskridande teknologier och ökat intresse för industriell symbios
är några av de tydliga trenderna som pekar åt
det hållet.
Flera rapporter pekar på att teknologisk
utveckling – och omställning i stort – ofta
bromsas av kompetensbrist. Behoven av
omställning och kompetensförsörjning är i
dag större än vad utbildningssystemet kan
leverera. Detta gäller inte minst kompetenser
som är avgörande för samhällets och näringslivets digitalisering. Vi behöver fler aktörer
som tar ansvar för kunskapsöverföring och
spridning inom och mellan branscher, och
som faciliterar utbyte av erfarenheter.
Dessa tvärdisciplinära utmaningar sätter i
gång flera parallella omställningsprocesser i
samhället. Utvecklingen skapar behov inom
flera områden av aktörer som kan fungera
som noder för att driva omställning av industrin och samhället genom att samla aktörer,
driva nätverk och samordna utveckling.

Pia Sandvik

För att hantera komplexa samhällsutmaningar krävs förmåga att driva förändring
inom många områden. Som ett i grunden tekniskt forskningsinstitut ser vi på Rise därför
att vi behöver utvecklas och komplettera vår
tekniska expertis med samhällsvetenskapliga
och systemanalytiska kompetenser. Jag anser
att fler aktörer i det svenska innovationssystemet behöver göra samma förflyttning.
De stora samhällsutmaningarna kräver
samarbete över de organisatoriska gränserna,
men också ett effektivt innovationsarbete.
I dag saknas ofta ett helhetsperspektiv som gör
att vi kan adressera flera nivåer samtidigt och:
• stärka individers förmåga att leda komplexa
samverkansprojekt och samskapa nya lösningar,
• stärka strukturen och kulturen i organisationer för att möjliggöra ett systematiskt innovationsarbete,

• stärka aktörernas förutsättningar att samverka mot en gemensam riktning för att möta
svåra samhällsutmaningar.

en viktig förändring som kan göra stor
nytta, utöver ökad samverkan mellan och
inom branscher, är att man blir uppmärksam
på att det finns kunskap om hur man bedriver
ett effektivt innovationsarbete. Att det finns
en paketering i form av den internationella
innovationsledningsstandarden och en framväxande profession – innovationsledare.
Genom att utveckla både kunskap, ramverk
och profession står vi bättre rustade att hantera systemomställningen.

Pia Sandvik
VD RISE
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