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Entré, nyhetsbrevet e-Entré, föreläsningsserien Estrad 
och webbplatsen www.esbri.se
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Öppna	portarna!
för några år sedan ställde en av de ameri-
kanska talarna på Sweden-u.s. Entrepreneuri-
al Forum frågan: ”Vad gör de svenska storföre-
tagen för att hjälpa entreprenörer och mindre 
företag att utvecklas, och även nå ut i världen?”

De senaste åren har en rad stora företag 
satsat på detta. Astrazeneca var först ut 2014 
med sin Bioventurehub i Göteborg. I år har ge 
Healthcare startat en Bioprocess Innovation 
Hub i Uppsala, Ericsson har Ericsson Garage i 
Kista och abb har Synerleaps i Västerås.

4 oktober arrangerade vi det trettonde Swe-
den-u.s. Entrepreneurial Forum (läs mer på 
sidan 21) och ett tema som diskuterades var 
just hur stora företag kan arbeta med innova-
tiva mindre företag. Personligen tror jag att det 
finns mycket mer att göra. Inte minst när det 
gäller hur storföretagen kan hjälpa de mindre 
ut i världen. Kanske är det dags för ett ”Corpo-
rate Team Sweden” som komplement till det 
statliga ”Team Sweden”?

Temat för detta nummer är öppen innova-
tion. På sidorna 8–15 kan du läsa om fyra nya 
avhandlingar som bland annat handlar om 
hur patienters kreativitet kan tas till vara, hur 
spelföretag utnyttjar sina största fans, och 
om vikten av ”give-a-shit-ability”. Öppen 
innovation var också ämnet för årets första 
Estradföreläsning med professor Karim Lak-
hani, Harvard Business School, och berördes 
av professor Amar Bhidé, Tufts University, på 
Estrad 29 augusti. Vi har skapat en samlings-
sida med de senaste årens artiklar och webb-
tv: www.esbri.se/oppen

För ett år sedan önskade jag i Ledaren att 
regeringen i den kommande forskningspoli-
tiska propositionen skulle ge utbildning och 
nyttiggörande en framträdande roll. Om så 
blir fallet får vi se inom kort när propositio-
nen presenteras. Hur det än blir kommer vi på 
Esbri att fortsätta arbeta för att den forskning 
som produceras i Sverige ska komma till nytta. 
Jag hoppas att du följer oss på den resan. 

Trevlig läsning!

Magnus	Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

Samverkan och vetenskaplig kvalitet 
behöver inte utesluta varandra

Sylvia	Schwaag	Serger i Vinnovas tidning Innovation

ledaren

Skåne – Sveriges Provence?
Mat och dryck blir allt viktigare som reseanledningar. 
Regioner satsar stort på upplevelsen, vilket gör att privata 
och offentliga medel samverkar i ovanligt stor utsträck-
ning. I boken På resa i matlandet (Carlsson bokförlag, 2016) 
möter författarna Karin M Ekström och Håkan Jönsson 
entreprenörer som driver kulinariska besöksmål. Personliga 
berättelser om Sivans Osthandel, Höganäs Saluhall,  
Hällåkra Vingård och Qvänum Mat & Malt, ger alla smak-
prov på möjligheter och utmaningar i att skapa mat- och 
dryckupplevelser. Vi får också en bild av ett land i ekono-
misk och kulturell förändring. [ml]

Företagsam feminism
Kvinnorörelsens kamp har resulterat i att 
de nordiska länderna är världens mest jäm-
ställda. Den historiskt starka välfärdsstaten 
möjliggjorde kvinnors intåg på arbetsmark-
naden, men sedan kriserna på 1990-talet har 
fokus skiftats mot neoliberala värderingar 
där marknadskrafterna styr. Vad blir femi-
nismens roll? Helene Ahl, Karin Berglund, 
Katarina Pettersson och Malin Tillmar har 
sammanställt nordisk forskning om kvinnors 
företagande och myntar ett nytt begrepp: 
FemInc.ism. De menar att kvinnors entrepre-
nörskap kan leda till institutionell förändring, 
och definierar FemInc.ism som ”feministisk 
aktivism genom företagande”. Artikeln From 
feminism to FemInc.ism: On the uneasy rela-
tionship between feminism, entrepreneurship 
and the Nordic welfare state har publicerats i 
International Entrepreneurship and Manage-
ment Journal (nr 2, vol 12, 2016). [åk]

kontakta helene.ahl@hlk.hj.se

Uber rubbar institutioner
Den så kallade delningsekonomin växer sig allt star-
kare. Plattformar som Airbnb och Uber hotar eta-
blerade företag och skapar turbulens på marknader 
världen över. Men handlar det om disruptiv innova-
tion? Christofer Laurell och Christian Sandström 
intresserar sig för frågan i Analysing Uber in Social 
Media – Disruptive Technology or Institutional Disruption? 
(International Journal of Innovation Management, nr 5, vol 20, 2016). Författar-
na har analyserat 6 500 användargenererade uppdateringar i sociala medier. Ser 
vi – användarna – taxitjänsten Uber som en teknologisk eller en institutionell 
innovation? Både och, visar resultaten. Tekniken och det konkreta erbjudandet 
får en del intresse. Men framförallt betraktar vi Uber som en tjänst som påver-
kar traditionella institutioner, som taxibolagen. [jg]

kontakta christian.sandstrom@chalmers.se

var den totala entreprenöriella 
aktiviteten i Sverige 2015

Källa: Global Entrepreneurship Monitor
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värde utvecklar individen. Värdeskapandet går 
alltså i båda riktningarna.

Den teoretiska grunden är entreprenörskap. 
Men entreprenörskap förknippas ofta med 
ekonomisk vinning och den egna fickan. Värde- 
skapande lärande är mycket bredare än så. 

– De bästa insikterna som jag har gjort 
under avhandlingsarbetet kommer från 
praktikerna jag jobbade med. Det var lärare 
i Sundsvall som sa: ”Vi kallar det ’värde- 
skapande’, då lyssnar folk”. Efter det började 
jag också använda begreppet.

– Det är mycket glädjande att vi har hittat 
något som fungerar på alla nivåer. Värde- 
skapande lärande är enkelt att definiera och 
alla förstår det.

”Entreprenöriellt lärande” benämns ofta 
som ett förhållningssätt, och Lackéus beto-
nar att det inte är något fel i det. Men om det 

Martin Lackéus har studerat motivation 
och lärande hos 2 000 barn och unga, från 
förskolan till högskolan. I hans studier ingår 
också hundratals lärare, och han har hämtat 
data från närmare 100 utbildningsinstitutio-
ner i Sverige, Norge, Turkiet, Storbritannien, 
Belgien och usa.

– Mitt avhandlingsarbete handlar om hur 
man gör människor mer entreprenöriella 
genom formella insatser, på ett reproducerbart 
sätt. Alltså genom utbildning, säger Martin 
Lackéus som arbetar på Chalmers.

Att lära genom att använda befintlig och ny 
kompetens, i syfte att skapa värde för minst 
en person utanför den egna gruppen. Det är 
definitionen av värdeskapande lärande, den 
nya utbildningsfilosofi som är resultatet av 
Lackéus forskning. Filosofin bygger på att indi-
viden skapar nytt värde för andra, och att detta 

Entreprenörskap	ska	löpa	som	en	röd	tråd	
genom	hela	utbildningssystemet,	slog	reger-
ingen	fast	redan	2009.	Men	tråden	verkar	ha	
haft	svårt	att	få	fäste.	En	anledning	är	att	ordet	
entreprenörskap	har	stark	koppling	till	kom-
mersialism.	Och	det	är	något	som	lärare	ryggar	
inför,	hävdar	Martin	Lackéus.	I	sin	avhandling	
definierar	han	en	ny	utbildningsfilosofi	där		
värdeskapande	för	andra	står	i	fokus.

i dag verkar alla ha en åsikt om skolan. 
Pisaspöket skrämmer och många vill se för-
ändring. Men frågan är vad dagens elever 
behöver för att säkra Sveriges framtida kon-
kurrenskraft? På debattsidor och i sociala 
medier är tonläget uppskruvat. De flesta är 
snabba med att peka ut var felet ligger: ”Flum-
pedagogik” respektive ”katederundervisning” 
är två populära syndabockar.

Entreprenörskap grunden
i ny utbildningsfilosofi
text åse karlén  bild martin lackéus
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Motivationen är en helt avgörande faktor

bild: Jan-O
lof Yxell

Entreprenörskap grunden
i ny utbildningsfilosofi

entreprenöriella stannar hos läraren och hens 
förhållningssätt uteblir den stora effekten på 
elevernas lärande.

– Många lärare saknar en djup förståelse för 
hur entreprenörskap relaterar till utbildning. 
Tendensen är att så fort elever jobbar i grupp, 
eller är ute på studiebesök, kallar man det 
”entreprenöriellt”. Men det är ett olyckligt sätt 
att uttrycka sig.

– Att utgå från ”värdeskapande” är ett pro-
duktivt sätt att definiera entreprenörskap i 
utbildning. Man kommer runt mycket av det 
negativa med entreprenörskap. Alla som har 
pratat om entreprenörskap inför en grupp 
lärare vet att de förknippar det med kom-
mersialism och egoism. För att inte tala om 
pedagogikforskningen – där är entreprenör-
skap verkligen persona non grata, konstaterar 
Lackéus luttrat.

genom att fokusera på att skapa värde, sna-
rare än att skapa företag, kan entreprenörskap 
ha en roll på alla nivåer inom utbildningssyste-
met, enligt Lackéus. Fröet till hans forsknings-
intresse kommer från Chalmers entreprenör-
skola, en utbildning som Martin Lackéus själv 
har deltagit i – och som förändrade hans liv. 
Utbildningen är ett så kallat venture creation 
program där studenterna, parallellt med teo-
retiska studier, även ska praktisera entrepre-
nörskap. På Chalmers har de två år på sig att 
förvandla en idé eller ett forskningsresultat till 
ett tillväxtföretag. På riktigt.

– Från att ha varit en student utan egentlig 
relation till entreprenörskap, var jag plötsligt 
vd för ett bolag med åtta anställda. Det var en 
rejält emotionell berg-och-dalbana. Man änd-
rar perspektiv på vad man vill göra, och vad 
som är viktigt i livet.

– Några år efter utbildningen ville jag försöka 
förstå det här omvälvande som hade skett. Jag 
började forska på andra som hade gått igenom 
samma typ av högskoleutbildningar. Sedan 
vände jag på skutan och började titta på grund- 
och gymnasieskolor. Entreprenöriellt lärande i 
form av värdeskapande för andra förekom bara 
i liten utsträckning. Men i de fall som fanns såg 
jag starka effekter på motivation och lärande.

Lackéus har ägnat sig åt aktionsforskning, en 
handgriplig metod där forskaren är med och 
påverkar studieobjektet i stället för att obser-
vera på distans. Han har varit ute i skolor och 
arbetat tillsammans med lärarna, och därefter 
fångat upp både elevernas och lärarnas reflek-
tioner. För att kunna göra det på ett bra sätt 
var han själv tvungen att agera entreprenöriellt.

– Jag har it-bakgrund, och jag insåg att vi 
behövde ett nytt verktyg för att kunna struk-

turera upp och utvärdera de entreprenöriella 
och värdeskapande processer som sattes igång. 
”Flumdödaren” blev arbetsnamnet på it-verkty-
get som sedan har utvecklats till appen Loop me.

Tillsammans med lärarna har Lackéus gett 
eleverna uppgifter där de har fått arbeta uti-
från frågeställningen: ”För vem kan mina kun-
skaper skapa värde i dag – och hur?” Eleverna 
har sedan, via appen, fått reflektera kring sitt 
lärande och sina känslor kring uppgifterna.

– Först är de ovana vid appen, men sedan 
älskar de direktkontakten med läraren. Och för 
läraren innebär den värdefull feedback.

– Utvecklingen av Loop me är helt integrerad 
i resan med forskningen. Appen har gett mig 
mer tid till forskningen, och den ger empirisk 
evidens. Jag hade aldrig kunnat presentera de 
här resultaten utan appen.

martin lackéus forskning visar att värde-
skapande lärande ökar elevernas entreprenö-
riella kompetens. Samtidigt ökar även deras 
intag av mer traditionell kunskap. Det hänger 
ihop med att de motiveras av att hela tiden ha 
värdeskapande för en annan människa i sikte.

– Motivationen är en helt avgörande faktor. 
Man brukar säga att ”motiverade lär sig bättre”, 
ändå har man inte riktigt vetat hur man ska få 
till entreprenöriella och motiverande inslag 
i praktiken. Men vilken lärare som helst kan 

använda värdeskapande lärande för att moti-
vera sina elever.

Att lära för ett eventuellt framtida jobb om 
10–15 år är ofta diffust för elever. Desto mer 
direkt blir det att försöka tillämpa sina kunska-
per – eller inhämta nya – för att skapa värde för 
någon annan i dag. Men Lackéus understryker 
att kopplingen till kunskapsmålen i läroplanen 
hela tiden måste finnas där. En heldag på Lise-
berg kan vara nog så underhållande, men den 
bidrar troligen inte till lärandet. Och att plocka 
disk under lunchrusningen kan skapa ett stort 
värde för krögaren – men uppfyller inte elevens 
kunskapsmål.

– Det räcker med att eleven tror på möjlig-
heten att skapa värde, försöket att skapa värde 
behöver inte lyckas. Värdeskapandet är bara ett 
medel för att nå målet lärande, de kunskaps- 
och färdighetsmål som finns uppställda.

– Att göra något för någon utanför skolan är 
det som skapar mest värde, men det är också 
läskigast. En väldigt enkel och konkret övning 
kan vara att äldre elever lär ut ett skolämne till 
yngre elever.

martin lackéus disputerade i juni och har 
bestämt sig för att ta en paus från att studera 
just entreprenörskap i grund- och gymnasie-
skola. Han konstaterar att han ”badar i data” 
att skriva forskningsartiklar kring, men ska 
också starta nya forskningsprojekt. Dessutom 
vill han se till att Loop me snurrar på så att de 
anställda får lön, och så att forskningsverktyget 
kan leva vidare. När det gäller värdeskapande 
lärande som utbildningsfilosofi känner han att 
det är dags att pedagogerna tar över, och till-
lämpar kunskapen i skolorna.

– Jag vill inte vara den som står på barrika-
derna och försöker rulla ut det värdeskapande 
lärandet. Det kan till och med vara skadligt. Det 
är bättre att andra gör det, de ser också andra 
saker än vad jag gör, säger Martin Lackéus.

kontakta	martin.lackeus@chalmers.se

mer av värde
 

Förutom att kommunicera sin forskning den 
traditionella vägen, driver Martin Lackéus blog-
gen vcplist.com och Facebookgruppen ”Värde- 
skapande lärande i teori och praktik”. Hans 
Twitteralias är @mlackeus och på Youtube finns 
flera filmklipp, bland annat ett där han presen-
terar sitt avhandlingsarbete på tio minuter. På 
loopme.io finns mer info om IT-verktyget.

Martin	Lackéus	avhandlingsresa tog sju år, och inbegrep en 
hel del aha-upplevelser och tvära kast. Doktorsavhandlingen 
har titeln Value Creation as Educational Practice – Towards a 
new Educational Philosophy grounded in Entrepreneurship? 
och har lagts fram vid Chalmers.
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hans fru har fått jobb, och för att de ska gå ut 
och äta.

– De positiva ringarna fortplantar sig till 
hans arbetskamrater och kan sedan sprida sig 
hur långt som helst. Det totala värdeskapandet 
blir alltså mycket större än enbart det värde 
som skapas för den som köper eller använder 
tjänsten eller produkten.

åslunds forskning bygger på litteratur-
studier och fem fallstudier av olika samhälls-
entreprenöriella initiativ, de flesta inom Sve-
rige. Det handlar exempelvis om projekt för 
att stödja lokal utveckling, hjälpa människor 
som står utanför arbetsmarknaden, motverka 
mobbning och främja hållbarhet i samhället.

Hon har främst studerat värdeskapande för 
kunder utifrån tre olika perspektiv: Hur växer 
det entreprenöriella initiativet i sig fram? Vad 

– när samhällsentreprenören släpper lös 
en tjänst eller produkt sprider sig dess värde 
som ringar på vattnet, säger Anna Åslund, Mitt-
universitetet, som forskar om hur kundvärde 
skapas av samhällsentreprenörer.

Att anställa och sysselsätta människor, ska-
pa tjänster och produkter, påverkar i förläng-
ningen inte bara företagets kunder, utan även 
människor som inte ens känner till grundverk-
samheten. Anna Åslund exemplifierar med en 
berättelse om en kvinna som tidigare varit 
arbetslös, men som har fått anställning via ett 
samhällsentreprenöriellt initiativ.

– Det leder till att hon får högre inkomst, 
och kanske bjuder ut sin make på middag när 
hon får sin första lön. Inför restaurangbesöket 
köper hon också en ny skjorta till honom, vilket 
ger avtryck i ekonomin för klädbutiken. Han är 
extra glad när han går till sitt jobb, både för att 

Kundvärdet sprids  
som ringar på vattnet

sker inom kundens sfär? Och hur påverkar 
ledarskapet?

– Samhällsentreprenören befinner sig i en 
viss kontext och får kunskap om ett problem. 
Genom att analysera denna kunskap identifie-
ras ett behov. Det leder till att organisationen 
söker efter en lösning och så småningom växer 
en idé eller vision fram. Utifrån det mobiliserar 
entreprenören de resurser som behövs, skapar 
en organisation för att kunna förverkliga sina 
idéer, och levererar produkter och tjänster.

– Värdet skapas inom organisationen, men 
fortsätter alltså att växa utanför dess gränser 
– det vill säga i kundens egen sfär, säger Anna 
Åslund.

hennes forskning visar  att ledningens 
agerande har betydelse för det kundvärde som 
skapas, samtidigt som ledarskapet påverkas 

text hanna andersson  bild tina stafrén

Kommentera	

arti
klarn

a	på	

www.esbri.
se

Samhällsentreprenörer startar ofta sin organisation för att förändra värl-
den. De ser ett problem och söker en lösning. När deras vision blir verklig-
het sätter de igång en kedja av värdeskapande, som växer organiskt ut i 

samhället. Men vad är det egentligen som påverkar kundvärdet?
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av initiativet, omgivningen och kunderna. Det 
finns en växelverkan mellan dem.

De ledare som tar hänsyn till kundens behov 
och förväntningar kommer att skapa ett högre 
kundvärde. Men på vilket sätt är den här kun-
skapen värdefull för samhällsentreprenörer?

– Det är viktigt att ha kunskap om hur kund-
värde skapas. Med en systemsyn ökar förståel-
sen för hur saker och ting påverkar varandra. 
Entreprenörer kan påverka exempelvis hur 
ledarskapet bedrivs, hur initiativet växer fram 
och hur omgivningen agerar.

en del av de samhällsentreprenörer som fått 
se Anna Åslunds resultat har bekräftat att det 
är så deras initiativ har växt fram. Forskningen 
har ökat deras förståelse för processen.

– Det handlar också om vilket kundvärde 
som är önskvärt. Om du som företagare vill 
uppnå en viss typ av kundvärde, måste du 
agera så att företaget kan generera det. Omgiv-
ningen, till exempel politiker, önskar kanske 
att ett visst kundvärde ska skapas. Då måste 
de också agera så att det samhällsentreprenö-
riella initiativet får möjlighet att skapa detta 
kundvärde.

– Det handlar inte bara om värde för den 
direkta kunden som använder produkten, 
andra påverkas också. Vi bör inkludera ledar-
skapet, omgivningen och övriga kunder när vi 
tittar på hur kundvärde skapas. Och företagare 
måste helt enkelt börja se sitt värdeskapande 
ur ett större perspektiv, säger Åslund.

kontakta anna.aslund@stromsund.se

Anna	Åslund har disputerat på avhandlingen Taking a System 
View on Customer Value Creation vid Mittuniversitetet.

Stora företag har smartast kapital
Det brukar kallas för smart kapital, när investerare bidrar med mer än bara pengar. Men vilket 
kapital är smartast? Och vilka värden kan olika investerare erbjuda? Det har Øyvind Bjørgum 
och Roger Sørheim intresserat sig för i artikeln The funding of new technology firms in a 
pre-commercial industry – the role of smart capital (Technology Analysis & Strategic Manage-
ment, nr 3, vol 27, 2015). Författarna delar upp det smarta i fyra kategorier: affärsutveckling, 
teknologiutveckling, nätverk och legitimitet. De har studerat sex nordiska företag som verkar 
inom våg- och tidvattenenergi, en framväxande bransch utan färdiga kommersiella lösningar. 
Alla företagen har fått finansiering från affärsänglar, venture capital-bolag och större före-
tag. Resultaten visar att storföretagen är de viktigaste investerarna. De bidrar med trovär-
dighet, något som är avgörande i en framväxande bransch. Storföretagen bidrar också med 
viktiga nätverkskontakter och teknologiutveckling. Affärsänglarnas och VC-bolagens smart-
het ligger främst inom affärsutveckling och nätverk. [jg]

kontakta oyvind.bjorgum@iot.ntnu.no

Mingdynastins entreprenörskap lever vidare
Både det moderna och det historiska Kina analyseras av nationalekonomen Ross  
Wilson i doktoravhandlingen Essays in Empirical Institutional Analysis. Avhandlingen är en 
sammanläggning av tre artiklar, och Wilson har disputerat vid Lunds universitet. I en av 
artiklarna spårar han entreprenöriella individer från Mingdynastin (1368–1644) fram till vår 
tid. Han konstaterar att om man var en ambitiös, riskvillig och tävlingsinriktad person för 
sisådär 500 år sedan, satsade man nog inte på egenföretagande. I stället klättrade man 
till en hög position i kejsarens tjänst. Ross Wilson finner att regioner med många sådana 
entreprenöriella tjänstemän under Mingepoken faktiskt är de som uppvisar en hög entre-
prenöriell aktivitet än i dag. Den regionala kulturen konserverar värderingar, normer och 
beteenden så att de består under lång tid, menar han. [åk]

Från produkt till lösning i fordonsindustrin
Fordonsindustrin	genomgår	stora	föränd-
ringar	i	och	med	digitaliseringen.	Ett	resul-
tat	är	att	denna	traditionellt	tillverkande	
bransch	numera	fokuserar	allt	mer	på	lös-
ningar,	snarare	än	på	produkter.

tillverkningsindustrin – liksom hela 
samhället – påverkas av digitaliseringen. 
Traditionellt fysiska produkter kompletteras 
med digitala egenskaper, eller ersätts helt. 
Digitaliseringen av fysiska produkter driver 
även framväxten av nya tjänsteinnovationer.

En följd av digitaliseringen är att man 
numera ofta pratar om värdenätverk, eller 
ekosystem, snarare än om linjära värdeked-
jor.

Asif Akram har lagt fram sin doktors-
avhandling Value Network Transformation. 
Digital Service Innovation in the Vehicle 
Industry vid Göteborgs universitet. I den 
undersöker han hur digitaliseringen påver-
kar värdenätverken inom fordonsindustrin. 
Han har följt ett samarbetsprojekt där nya 
digitala tjänster inom fjärrdiagnostik utveck-
lades.

Akram menar att det pågår ett paradigm-
skifte, där företagen i fordonsbranschen går 
från produktorienterade till lösningsorien-
terade. Han har tagit fram en modell som 

visar den symbiotiska relationen mellan 
digitaliserade produkter och de nya digitala 
tjänster som växer fram. Den utvecklingen 
påverkar hur roller, relationer och utbytet 
ser ut i värdenätverken. Dagens fordons-
företag måste se på värdeskapande på ett 
nytt sätt och ändra sin strategiska position 
på marknaden, menar Asif Akram.

Det behövs ofta ett närmare samarbete 
med andra företag än vad många är vana 
vid. Företagen kan också behöva fundera 
över vilka som är deras kunder och hitta 
nya valutor för utbyten i värdenätverken. 
Sammantaget innebär det ett skifte till en 
ny, öppnare innovationskultur för många 
tillverkande företag. [jg]

kontakta asif.akram@hh.se



Användare. Återförsäljare. Kunder. Leverantörer. Konsumenter. Konkurrenter. 
Alla har de förstahandsinformation om hur företagets produkter och tjänster 

upplevs. Många har också värdefulla idéer om hur erbjudandet skulle kunna 
förbättras. Att ta tillvara extern kunskap i det egna innovationsarbetet bru- 

kar kallas för öppen innovation, co-creation eller samskapande. Att öppna 
innovationsprocesserna för influenser utifrån kan vara mycket värdefullt 

 – men också svårt. Vi har intervjuat fyra forskare som har studerat  
olika aspekter av öppen innovation inom mogen tillverkningsindustri,  

vården, spelbranschen och marknaden för konsumentprodukter.

tema | Öppen innovation
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Öppenhet 
ger hållbarhet
Företag	kan	bli	mer	miljömässigt	och	socialt	
hållbara	av	att	jobba	med	öppen	innovation.	
Det	visar	Andrés	Ramírez	Portilla	i	sin	doktors-
avhandling.	Han	har	studerat	flera	mogna	bran-
scher	inom	tillverkningsindustrin.

– öppen innovation är ett trendigt forsk-
ningsområde och ett ”buzzword” för ett feno-
men som har funnits länge, förklarar Andrés 
Ramírez Portilla, författare till avhandlingen 
The unexpected implications of opening up inn-
ovation: A multi-perspective study of the role of 
Open Innovation practices in mature industries.

I korthet innebär öppen innovation att 
idéer kring företagsutveckling och produkt-
utveckling tillåts flöda fritt mellan den egna 
organisationen och olika externa aktörer, som 
underleverantörer till exempel. Syftet är att alla 
parter ska kunna dra fördel av en viss teknologi 
och skapa nya värden.

– Egentligen är det enkelt. Ju mer öppen och 
samarbetsinriktad en organisation är, desto 
mer innovativ är den. Men även om många 
forskare har studerat öppen innovation och 
dess relation till strategiska och organisato-

riska resultat, vet vi ganska lite om vad olika 
praktiker av öppen innovation har för effekt. 
Det gör det svårt att veta vilken form av öppen 
innovation som är lämplig för vilka företag och 
branscher.

Med avhandlingen vill Ramírez Portilla bidra 
till att fylla luckorna genom att undersöka hur 
öppen innovation används av olika företag och 
branscher – och hur olika aspekter av företa-
gandet påverkas.

– Jag studerar öppen innovation ur flera 
olika perspektiv för att se om det kan ha andra 
effekter på hur företag presterar, utöver att göra 
dem mer innovativa, säger han.

andrés ramírez portilla har samlat data 
från 247 europeiska tillverkningsföretag i en 
enkätstudie. Två fallstudier inom livsmedels-
industrin beskriver hur öppen innovation kan 
användas av olika aktörer inom och omkring 
mogna branscher. I avhandlingen ingår också 
30 fallstudier av små och medelstora gjuterier, 
samt en studie av 48 mindre företag som till-
verkar superbilar.

Hans forskning visar att sekundära effekter 

Andrés	Ramírez	Portilla har lagt 
fram sin avhandling vid KTH och 
Politecnico di Milano, inom ramen 
för det EU-finansierade program-
met European Doctorate in Indu-
strial Management (EDIM)

text anna-karin florén  bild brenda viveros eulogio

av öppen innovation är förbättrad miljömässig 
och social hållbarhet, med bland annat ökad 
energieffektivitet och lägre personalomsätt-
ning. Till exempel finns ett tydligt samband 
mellan hur öppet ett företag är för att dela 
information, även med konkurrenter, och dess 
energieffektivitet.

– För gjuterierna är energiförbrukningen 
kopplad till det ekonomiska resultatet. Det är 
ett direkt samband mellan öppen innovation 
och lönsamhet som inte har påvisats tidigare, 
säger han.

ramírez portillas ambition är att avhand-
lingen ska kunna läsas av, och komma till nytta 
för, personer utanför akademin.

– Begreppet öppen innovation är abstrakt. 
Men i avhandlingen beskriver jag hur det prak-
tiseras och implementeras i olika branscher. 
Praktiker kan kopiera eller hämta inspiration 
av hur andra har gjort, säger han.

Nu vill Andrés Ramírez Portilla öka kunska-
pen om hur öppen innovation kan användas av 
små och medelstora företag. Exakt vad som blir 
nästa utmaning är ännu inte klart.

– En kritik som finns mot öppen innovation 
är att den är kontextberoende. Det är ju i och 
för sig självklart, så är det med allt i livet. Men 
jag vill gärna fortsätta att utforska vilken bety-
delse sammanhanget har, och hur det påverkar 
möjligheten att vara framgångsrik med öppen 
innovation.

Att Ramírez Portilla stannar på kth är inte 
självklart. Han är uppväxt i Mexiko och har 
studerat i Kanada, London, Milano och, via  
masterprogrammet Erasmus, i Edinburgh, 
Madrid och Umeå.

– I Mexiko ligger det nära till hands att åka 
till Nordamerika och studera. Men jag upp-
levde forskarmiljön i Kanada som stressig och 
styrd mot publicering och kommersialisering.

– I Europa är man mer intresserad av forsk-
ning för forskningens skull, kommersialise-
ringen kommer i andra hand. Dessutom får 
studenterna här bättre stöd av institutionerna, 
och bättre finansieringsmöjligheter, med hjälp 
av eu och andra fonder.

kontakta andres.ramirez-portilla@indek.kth.se
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sad till patienten. När sjukvården väl använder 
sig av patienter för att utveckla produkterna, 
är det främst via enkäter och fokusgrupper  
– så kallade passiva metoder. Men patienter är 
inte alltid så bra på att beskriva vad de vill ha. 
Sådana idéer når en först när man använder 
en produkt. Och det är svårt att ge feedback 
på potentiella koncept.

– Sjukvården måste fånga innovationer på 
plats, vara där när det händer.

det är förstås en förlust för sjukvården 
att inte ha översikt över hur patienterna 
behandlar sig själva. Men det finns metoder 
för att fånga upp kreativiteten hos patienter-
na. Hannah Snyder och hennes kollegor bad 
patienterna i studien att föra dagbok över sin 
sjukdomsvardag.

– Genom dagboksmetoden har vi lyckats 
hitta de smarta knepen som patienterna tar till 
hemma – det är ju där de måste vara kreativa. 
På så sätt har vi fått vara med på deras resa och 

deltog 60 personer i studien. Hälften var  
ortopedpatienter, resten var gastropatienter 
och patienter med kronisk smärta.

Den största delen av vården sker utanför 
sjukhuset eller vårdcentralen, alltså patien-
tens egenvård. Den sfären är okänd mark för 
sjukvården. Studien visar att patienter ofta är 
väldigt kreativa hemma.

– Patienter med diabetes, högt blodtryck 
eller övervikt behandlar sig själva flera gånger 
om dagen utanför sjukhuset. Vi har tittat på de 
smarta knepen som de pysslar med hemma. 
De hittar nya sätt att underlätta och förbättra 
egenvården, men den kunskapen når aldrig 
fram till sjukvården, säger Hannah Snyder.

traditionellt sett, organiseras sjukvården 
främst utifrån hur många sängplatser som 
behövs. Interna och organisatoriska faktorer 
har varit fokus för utvecklingen av vården. 
Patienten har inte alltid varit med i designen, 
vilket innebär att vården ofta är dåligt anpas-

Det	har	länge	varit	en	självklarhet	för	många	
framgångsrika	företag	att	involvera	kunderna	
i	tjänste-	och	produktutvecklingen.	Det	borde	
svensk	offentlig	sjukvård	ta	efter,	för	hos	
patienter	finns	det	gott	om	kreativitet.	Men	de	
drivs	av	andra	krafter	än	upptäckarglädje.

i dag är det en hygienfaktor för företag med 
tillväxtambitioner att involvera kunderna i 
tjänste- och produktutvecklingen. Företagen 
vill åt kundernas kreativitet och kunskap för 
att utveckla verksamheten. Men hur ser kund-
kreativiteten egentligen ut inom svensk offent-
lig sjukvård?

Hannah Snyder har lagt fram doktors-
avhandlingen Health Care Customer Creativity 
vid Linköpings universitet. Den är en studie i 
hur patienter kan bidra till att förbättra sjuk-
vården genom sina kreativa och innovativa 
lösningar i vardagsbehandlingen. Snyder pre-
senterar också förslag på hur sjukvården kan 
få syn på de ofta dolda innovationerna.  Totalt 

Sjukvården missar  
patienters idéer

text maria linde

tema | Öppen innovation
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hittat hur och när de kan bidra med bra idéer 
till sjukvården.

Snyder berättar om en kvinna med kronisk 
smärta som tränade sin tvååring i att själv 
klättra upp på skötbordet på ett säkert sätt. En 
annan patient lärde sin hund att ställa sig på 
bakbenen för att hon skulle få på kopplet. En 
tredje experimenterade med att ta sin värk-
tablett en timme tidigare för att vara smärtfri 
när hen kom till jobbet.

– Målet är att sätta ihop de små idéerna och 
innovativa lösningarna, som patienterna syss-
lar med hemma, till en större bild. På så vis kan 
sjukvården få insikt i hur man bättre kan stödja 
patienter utanför sjukvården. Med min forsk-
ning vill jag sätta ljuset på hur viktig patientens 
egen roll är i sjukvårdsprocessen.

När kunder är med och utvecklar Apples 
operativsystem eller lokaltidningens appar, kan 
man gissa att upptäckarglädje och nyfikenhet 
ofta är en av drivkrafterna.

– När vi talar om kundkreativitet inom sjuk-
vården är det helt andra faktorer som påverkar 
kreativiteten. Ofta är man så illa tvungen att 
vara kreativ. Det handlar om behovet av inno-
vation, snarare än att det är roligt. I egenvården 
upptäcker man nya sätt att klara av vardagen.

Enligt Hannah Snyder har sjukvården ansvar 
för att fånga upp innovationer. Om det som 
händer i egenvården utanför sjukhuset var 
tydligt skulle incitamenten att komma med 
lösningar öka. Traditionellt har man inte varit 
så bra på att fånga upp innovationer, men en 
ändring verkar vara på gång.

Den offentliga sjukvården tar trots allt steg 
framåt i att se patienten som en central del i 
utvecklingen. Patienten är i dag mer involve-
rad i vilken typ av behandling och medicin som 
hen ska ta. Och detta har gett bättre resultat.

– Även om man är sjuk vill man bli respekte-
rad. Man vill bli lyssnad på, och känna att man 
har något att säga till om.

– Det är lätt att tänka att kreativitet är posi-
tivt. Men en 70-årig ortopedpatient vill varken 
vara sjuk eller göra några appar, och uppskattar 
därför inte alltid kreativiteten. Trots det tvingas 
hon ofta att tänka kreativt, konstaterar Hannah 
Snyder.

kontakta hannah.snyder@liu.se

Hannah	Snyder är i dag lektor i marknadsföring på University of 
Queensland i Australien. Hon undervisar och forskar vidare om 
tjänsteinnovation i sjukvården.

– Andra, främst privata, sektorer har varit 
bättre på att fånga upp kundernas perspektiv. 
Men vi kan se att sjukvården börjar ta steg i den 
riktningen.

skulle det exempelvis läggas mer resurser 
på att undersöka hur man kan stödja patienter 
med långvarig eller kronisk sjukdom – som ska 
leva med det resten av livet – i hemmet, är det 
en rimlig slutsats att belastningen inom sjuk-
vården skulle minska.

– Vi lever längre och längre, och det är bra 
om vi kan hitta andra sätt att bedriva sjukvård.

       faktorer som 
           påverkar patienters
           kreativitet

1.  Individen (utbildning och erfarenhet)

2.  Situationen (typ av sjukdom, ork)

3.  Omgivningen (stöd från anhöriga och personal)

4.  Den sociala och fysiska platsen (hemmet,  
sjukhuset)

4 

bild: U
niversity of Q

ueensland
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kraft när kulturyttringarna görs till produkter 
på en marknad, säger Prax.

Som exempel berättar han om hur det ame-
rikanska spelföretaget Blizzard Entertainment 
plockade in några av de bästa spelutvecklarna 
för att jobba med WoW. Utvecklarna fick var-
ken lön eller omnämnande i spelet. Företaget 
ansåg att gratis spelande, samt kontakterna 
de fått i spelbranschen, räckte som ersätt-
ning. Utöver det fick utvecklarna skriva på ett 
sekretessavtal.

– Skulle användare gå med på samma sak 
i andra branscher? Om vi pratar om öppen 
innovation måste vi acceptera att det faktiskt 
är andra som har varit med och skapat vår pro-
dukt eller tjänst. Och att vi har varit med om 
att skapa andras.

Patrick Prax påpekar att det finns spel-
företag som ger sina spelare kredd och frihet, 

spela – det vill säga deltagande observation, 
genom att analysera innehållet och designen 
i spelen, samt intervjua spelare, spelskapare 
och experter.

I avhandlingen Co-creative Game Design 
as Participatory Alternative Media, frågar sig 
Patrick Prax bland annat om vi kan gå tillbaka 
till den ursprungliga metoden att skapa spel. 
Är det möjligt att de här digitala spelen kan 
bli alternativa medier – det vill säga att spelen 
skapas och utvecklas åtminstone delvis av spe-
larna själva – utan vinstintresse?

– Svaret är ja, förklarar Prax. Medskapan-
det är så stort i de digitala spelen i dag, och 
spelarna förändrar spelets design och förut-
sättningar så pass mycket, att man kan prata 
om att ett spel har skapats i samverkan mellan 
företag och spelare.

men trots det råder en maktobalans. Spel-
företagen behåller kontrollen över delaktig-
heten och medskapandet genom ett tekniskt 
övertag och välbetalda jurister. Därför blir det 
heller ingen öppen innovation som man skulle 
kunna tänka sig.

– Spelarna bygger saker som är bra för spelet 
– och som företaget sedan tjänar pengar på – 
utan att få kredd för det. Spelarna är nödvän-
digtvis inte ute efter pengar, de vill kanske bara 
nämnas vid namn. I forskningsvärlden gör vi 
det hela tiden: ”Använd gärna mitt resultat, 
men referera till mig”. Men spelföretagen hän-
visar till upphovsrätten – att det är deras spel, 
även om man kan visa att det inte är så.

– Så i stället för att bidra till ett nytt produk-
tionssätt som öppen innovation är tänkt att 
vara, blir det endast ett utnyttjande av arbets-

fyra studenter sitter på Köpenhamns 
universitet och skapar en textbaserad fan-
tasivärld med öppen källkod (en programvara 
som går att använda och modifiera av den som 
vill). Spelet, DikuMUD, får tusentals anhäng-
are världen över. Spelarna är högst delaktiga i 
skapandet av sina egna fantasivärldar. Grun-
darna – de fyra studenterna – bygger spelet för 
att det är kul, de har inga ambitioner att tjäna 
pengar på det.

– Eventuellt fick spelarna betala en liten 
summa för att få en disk hemskickad till sig, 
så att de kunde installera spelet i datorn, säger 
Patrick Prax.

Sedan dess har det gått närmare 30 år. 
De stora spelen som finns i dag har i stort 
sett samma speldesign som DikuMUD. Med 
dagens begrepp skulle man kalla dem alterna-
tiva medier, enligt Prax. Med en stor skillnad 
– i dag kan du se fantasivärlden på skärmen. 
Och det är de stora spelföretagens investe-
ringar som har gjort det möjligt. 2004 lanse-
rade Blizzard Entertainment det digitala spelet 
World of Warcraft (WoW). I dag är det ett av 
världens största spel, med som mest 13 mil-
joner spelare världen över. Och med en spel-
design tydligt baserad på DikuMUD.

– World of Warcraft skapades för nästan 
30 år sedan där på Köpenhamns universitet. 
DikuMUD är den konceptuella fadern till 
dagens stora spel som bygger på delaktighet 
och medskapande. Skillnaden är att de nu ägs 
av de stora företagen, ett måste för att fantasi-
världen ska kunna upplevas visuellt.

I sin forskning har Patrick Prax använt sig 
av flera metoder, så kallad triangulering. Han 
har undersökt branschen genom att själv 

Patrick	Prax är filosofie doktor i media- och kommunikations-
vetenskap och forskar om medskapande i datorspel som alter-
nativ media. Han är verksam vid Uppsala universitet och deltar 
också i ett forskningsprojekt på Tekniska museet i Stockholm.

tema | Öppen innovation

Medskaparna i spelvärlden är kreativa, innovativa och kunniga. 
De stora spelföretagen har länge kommit undan med att ta åt 
sig äran för spel som kunderna har skapat. Men snart är det 
slut med det, enligt datorspelsforskaren Patrick Prax.

Kreativitet utan     kredd 
text maria linde

Spelbranschen utnyttjar spelarna:

bild: U
ppsala universitet
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kulturbranschen. Kulturen är till sin natur 
skapad ur kollektivet, menar han. Vi skapar 
den för att förstå oss själva och den värld vi 
lever i. Och när vi skapar kultur, gör vi det i 
en redan existerande kultur med idéer och 
föreställningar från andra människor som har 
präglat oss.

– På så vis är kulturskapandet i grunden kol-
lektivt. Det är bra. För det får oss att prova och 
debattera våra idéer och komma fram till hur 
vi vill vara som människor och vilket samhälle 
vi vill leva i.

Men i dag är vi inte skapare av vår egen kul-
tur i samma utsträckning. Vi köper kultur som 
någon annan har gjort. Patrick Prax berättar 
om hur en engagerad och nostalgisk dator-
spelare hade byggt en WoW-server, som den 
såg ut från början. Tusentals spelare tyckte det 
var en rolig grej och det blev snabbt en väx-
ande community utan vinstintresse.

– Men Blizzard Entertainment stängde ner 
servern.

Internationellt pratar man om det svenska 
spelundret. Sverige är bland de bästa i världen 
på att skapa, utveckla och spela datorspel. I 
Dagens Industri Digitals aktuella lista ”Tech-

exempelvis Mojang som har skapat Minecraft. 
Men de dåliga exemplen är många och han 
tror att det bara är en tidsfråga innan duk-
tiga spelare tröttnar på att bli utnyttjade. Det 
finns forskning som visar att om man inte ger 
upphovsrätter till medskapare inom tv, radio, 
skrivande, musik och spel, så lämnar de platt-
formen. Just nu kan spelbranschen få många 
att jobba gratis men det finns ett bäst-före-
datum för det, misstänker Prax.

– De här killarna och tjejerna är otroligt 
innovativa, kreativa och passionerade. Men 
de är också väldigt kunniga på det de gör, och 
de vet sina rättigheter. De är inga människor 
man utnyttjar. Om spelföretagen vill ha deras 
hjälp i framtiden kommer de att behöva ge 
dem kredd.

– Företaget behöver uppskatta sina med-
skapare, hantera dem rättvist. Det är ju det 
som är tanken med öppen innovation – att 
vi bygger något tillsammans som sedan blir 
bättre för alla. Alla får ut något av det, och på 
så sätt har företaget ett existensberättigande. 
De företag som bara utnyttjar sina användare 
utan att bidra själva, är inte hållbara. Då är det 
tillbaka till det gamla utnyttjandet av kreati-
vitet.

patrick prax menar att när mycket av vår 
kultur blir digital så finns det viktiga frågor att 
ställa kring kreativt skapande. Hur ska vi han-
tera det? Skapar vi kultur på ett kreativt sätt? Är 
vi medborgare eller människor? Är vi kunder 
som ger feedback till företag utan ersättning 
eller bygger vi kultur tillsammans?

Enligt Prax är öppen innovation, med- 
skapande och delaktighet inget nytt inom  

miljardärerna” finns åtta personer inom dator-
spelsutveckling med. Bland annat finns spel-
titlar som Minecraft från Mojang, Candycrush 
från King, Europa Universalis från Paradox, 
Battlefield från Dice och Payday från Starbree-
ze. De tre förstnämnda bolagen har genererat 
flera miljardärer.

Den breda internettillgången är en förkla-
ring till det svenska spelundret. Men huvud-
skälet är enligt Patrick Prax att branschen är så 
innovativ.

den är dessutom attraktiv och spännande. 
Det gör att spelföretagen kan välja och vraka 
bland de bästa spelutvecklarna. Baksidan är 
dock ett gränslöst arbetsliv där spelutveck-
larna jobbar så gott som jämt, och det skördar 
många offer. Utbrändheten är hög i branschen, 
vilket åtminstone har fått ansvariga i Sverige 
att fundera på förbättringar i arbetsvillkoren.

– De har anställda som skulle kunna få ett 
bättre jobb, med bättre villkor. Men spelföreta-
gen är så attraktiva rent kreativt och innovativt 
så de största talangerna dras dit ändå.

Men precis som med de medskapande spe-
larna/kunderna tror Patrick Prax att det bara 
är en tidsfråga innan duktiga spelutvecklare 
på spelföretagen tröttnar på att bli utnyttjade.

Vad kan då andra branscher lära av spel-
branschen när det kommer till medskapande?

– Att det kostar resurser att jobba med del-
aktighet, men att det lönar sig om man gör det 
på ett ärligt sätt. Kultur skapas kollektivt. Den 
bygger historiskt på delaktighet, det är något 
att hålla i åtanke.

kontakta patrick.prax@im.uu.se

Kreativitet utan     kredd 

Kultur skapas 
kollektivt
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– Det gäller att kommunicera sina val och se 
till vem kunden är. En del kunder tycker att det 
är oseriöst med en konsumentskapad produkt, 
andra tycker att det är bra: ”Kul, den är gjord 
av någon som mig!”

Många företag öppnar sin innovations-
process i tron att de ska spara pengar. De tän-
ker att konsumenterna gör jobbet gratis. Men 
Liljedal poängterar att det sällan blir en billig 
historia. Man sparar på ett ställe men i stället 
kostar det någon annanstans, till exempel på 
kommunikationssidan. 

dessutom misslyckas medskapandeprojekt 
ofta. En av anledningarna är att det inte satsas 
tillräckligt på styrning av innovationstävling-
arna. Liljedal efterlyser mer multidisciplinärt 
samarbete, både i praktiken och i forskarvärl-
den. 

– Vi måste tala mer öppet om öppen innova-
tion. Det fungerar, men det finns svårigheter. 
Det tar ofta många år att få till en bra process. 
Det gäller att ha uthållighet och en bra strategi 
som förankras inom organisationen.

– Företag som vill prova på medskapande 
bör agera entreprenöriellt och starta i liten 
skala. Det är dumt att dra igång något som 
man sedan inte har resurser att fullfölja. Det 
är bortkastade pengar, säger Karina T Liljedal.

kontakta	karina.tondevold@hhs.se

hallelujastämningen har tonats ner lite på 
senare tid. Numera har de flesta en ganska 
pragmatisk syn på vad öppen innovation kan 
bidra med. Det finns både positiva och nega-
tiva sidor, och vi måste hitta sätt att komma 
runt svårigheterna.

Ett av Liljedals resultat är att vinnarna är 
de enda som får en mer positiv upplevelse av 
företaget efter en innovationstävling. Varför 
ska förlorarna bry sig? Eller de som inte deltog? 
De kan till och med bli mer negativt inställda 
till företaget efter en tävling, visar Liljedal i 
sina experimentstudier.

– Det gäller för företagen att se till att fler än 
vinnarna får ut något av tävlingen. De måste 
skapa det jag brukar kalla för give-a-shit-
ability. Många företag är rädda för att drab-
bas av en negativ twitterstorm efter en kam-
panj, men det de verkligen borde vara rädda 
för är att ingen bryr sig över huvud taget. Ett 
sätt att skapa give-a-shit-ability är att baka in 
möjligheter till lärande och sociala fördelar i 
tävlingen. 

när man utformar en tävling måste man 
bland annat ta hänsyn till vilken typ av pro-
dukt det handlar om, hur starkt varumärke 
företaget har och vilken typ av konsumenter 
man vänder sig till. Det är svårare att få för-
troende för komplexa produkter som har med-
skapats av allmänheten. De flesta köper inte 
att en annan konsument har kompetensen att 
ta fram exempelvis en dator. 

Innovationstävlingar	ses	av	många	som	ett	
effektivt	–	och	billigt	–	sätt	att	få	in	ny	kun-
skap	och	skapa	buzz	kring	företaget.	Men	det	
är	inte	alltid	så	enkelt.	Uppmärksamheten	kan	
bli	negativ,	eller	ännu	värre:	utebli	helt.	Karina	
T	Liljedal	efterlyser	mer	give-a-shit-ability	i	
tävlingsuppläggen.

karina t liljedal attackerar ämnet från 
marknadsföringsforskarens perspektiv. Det 
innebär att hon använder begreppet konsu-
mentsamskapande (consumer co-creation) 
och inte öppen innovation. Men uttrycken har 
stora beröringspunkter.

– Konsumentsamskapande inom utveck-
lingen av nya produkter och tjänster är en 
del av öppen innovation. Det handlar om att 
företagen tar in kompetens och aktivitet från 
”utsidan”, från konsumenterna, säger hon.

En stor del av diskussionen om öppen inno-
vation har handlat om hur bra det går för före-
tag som släpper in allmänheten. Innovations-
forskarna fokuserar framförallt på de konkreta 
resultaten i form av alla nyskapande produkter 
och tjänster som tas fram. När det gäller före-
tagets marknadsföring har man mest antagit 
att den påverkas positivt av medskapande. 
Men Liljedals forskning visar att det inte alltid 
stämmer. 

– Medskapande har en stor påverkan på 
marknadsföringen. Det kan styra hur det går 
för en ny produkt eller tjänst, och i förläng-
ningen för hela företaget. Men jag tycker att 

Karina	T	Liljedal har lagt fram 
doktorsavhandlingen Commu-
nicated Consumer Co-creation: 
Consumer Response to Consumer 
Co-creation in New Product and 
Service Development vid Handels-
högskolan i Stockholm.

Innovationstävlingar 
– vem bryr sig?

tema | Öppen innovation

text jonas gustafsson  bild nicklas gustafsson
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Lägg krutet på relationerna
Hur öppen vågar man vara? Frågan är relevant för många företag när de 
väljer att öppna sina gränser mot omvärlden. I Öppen innovation – i teori 
och praktik (Studentlitteratur, 2016) medverkar 26 författare 
som alla har forskat om ämnet. Syftet med boken är bland annat 
att öka företagens chans att lyckas med öppen innovation, men 
inga färdiga recept utlovas. I inledningskapitlet definierar redak-
törerna Nicolette Lakemond och Fredrik Tell öppen innovation 
som att ”företag och organisationer systematiskt söker efter 
kunskap från externa aktörer och tillåter intern kunskap att gå 
utanför företagets gränser så att andra kan använda den”. 
Boken tar bland annat upp öppen innovation i svenska företag, 
på tillväxtmarknader och inom universitetsvärlden. Anna Yström 
skriver i sitt kapitel om de ledarskapsutmaningar som följer 
satsningar på öppen innovation där flera organisationer deltar. 
En sådan är att leda resurser som egentligen ligger utanför 
ens kontroll. Ledarskapet måste, i stället för att fokusera på 
leveranser och formalia, lägga krutet på relationer och menings-
skapande. [jg]

Användarna driver innovation
1976 skrev Eric von Hippel sin första artikel om öppen innovation. Så förknippad har han blivit 
med begreppet, att det ibland kallas för ”von Hippelsk innovation”. Dietmar Harhoff och Karim 
Lakhani är redaktörer för Revolutionizing Innovation. Users, Communities, and Open Innovation 
(MIT Press, 2016), en festskrift till von Hippels ära med bidrag från många av hans kollegor 
runtom i världen. De har gemensamt att de menar att användare är minst lika viktiga som käl-
lor till nya innovationer som producentledet. Det står i kontrast till Schumpeters tankar om att 
vinstmaximerande företag ligger bakom alla stora teknologiska genombrott. Många företag 
har upptäckt användarnas innovationsdriv och nya sätt att organisera innovation har växt fram, 
inte minst inom kunskapsekonomin. I ett kapitel tar Lakhani upp hur communities och innova-
tionstävlingar kan användas som en del i företags innovationsstrategi. [jg]

miljoner kronor lägger Vinnova på 

patientinnovationsprojekt i en ny satsning

Källa: Vinnova

Vi får fler skott på mål
Karim	Lakhani om vinsten med öppen innovation. 

Han föreläste på Estrad i januari 2016,
hela föreläsningen finns på www.esbri.se/webb-tv

Mer på 

www.esbri.se/oppen
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mer att uppmuntra sina kollegor att fortsätta 
utveckla metoder för samarbete, och forska 
vidare kring samarbeten mellan olika aktörer 
i välfärdssektorn.

Malin Tillmars forskning om offentlig sek-
tors omvandling i Sverige föregicks av studier 
inom ett helt annat område. 

– Det började med att jag ville skriva min 
magisteruppsats i ett utvecklingsland, som 
det hette på den tiden. Jag hade varit i Austra-
lien under ett sabbatsår och läst engelska. Där 
lärde jag känna människor från jordens alla 
hörn och blev fascinerad över att människor 
tänker så olika och har andra logiker än de jag 
är uppväxt med.

petence Center (som tidigare hette Helix Vinn 
Excellence Center). Här bedrivs forskning 
med fokus på att utveckla kunskap om hur 
goda arbetsvillkor, i termer av hälsa och jäm-
ställdhet, kan kombineras med effektivitet och 
innovationsförmåga.

Forskningen genomförs tillsammans med 
de organisationer som beforskas: aktörer inom 
det privata näringslivet, universitet, offentlig 
sektor och det civila samhället. Organisatio-
nerna medverkar tidigt i forskningsprocessen, 
från arbetet med frågeställningar och hela 
vägen fram till återföringsseminarier.

– Arbetssättet ger en win-win-situation.
Hon tillägger att hon som professor kom-

En	kombination	av	obotlig	nyfikenhet,	stort	
intresse	 för	 samhällsfrågor	 och	 livslångt	
engagemang	för	småföretagande.	Det	är	driv-
krafterna	i	Malin	Tillmars	forskarkarriär.	Hon	
har	alltid	intresserat	sig	för	sådant	som	är	lite	
”vid	sidan	av”.	Som	kvinnors	företagande,	eller	
socialt	entreprenörskap.	I	våras	utsågs	hon	till	
professor	i	företagsekonomi	vid	Linköpings	
universitet.

– jag hade med mig en förståelse för småföre-
tagande redan när jag började studera. När jag 
växte upp drev min familj ett detaljhandels-
företag inom konfektionsbranschen och sålde 
barnkläder, säger Tillmar.

På den tiden handlade det mesta på eko-
nomprogrammet om stora företag. Det var då 
hon fick upp ögonen för frågeställningar som 
andra inte tittar på.

Malin Tillmar forskar om skärningspunkter 
av olika slag. Som hur institutionella förut-
sättningar påverkar småföretagare och hur 
aktörer som det privata näringslivet, offentlig 
sektor och ideell sektor kan samverka för att 
lösa samhällsutmaningar. Hon intresserar sig 
för entreprenörskap i vid mening, inte bara 
inom företag.

– Det kan lika gärna handla om personer 
som bidrar till samhällsförändring på olika 
sätt. Just nu tittar jag bland annat på hur olika 
aktörer kan organisera sig för att integrera 
långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa på 
arbetsmarknaden.

Samarbete, eller kollektiva processer som 
Tillmar säger, är också den arbetsmetod hon 
själv föredrar. Om man får stöta och blöta sina 
idéer blir det ofta bättre, tycker hon.

– Jag är inte den som sitter ensam på min 
kammare mer än nödvändigt i en forsknings-
process. Jag är hela tiden ute på företag, träffar 
andra forskare och deltar i seminarieverksam-
het. Det är viktigt att bygga en grupprocess där 
man hjälper varandra framåt. Dels är det roligt 
att se andra människor utvecklas, dels tänker 
flera hjärnor bättre än en.

Utöver sitt arbete som professor är Malin 
Tillmar biträdande enhetschef på Helix Com-

porträttet

malin tillmar, swahilitalande professor som gillar kollektiva processer: 

»Flera hjärnor 
tänker bättre än en«

Malin Tillmar

text anna-karin florén  bild teiksma buseva
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mer om malin

Bakgrund Disputerade 2002 vid Linköpings universi-
tet, på avhandlingen Swedish Tribalism and Tanzanian 
Agency – Preconditions for Trust and Cooperation in a 
Small-Business Context. Har tidigare varit anställd på 
Sida i Tanzania och på Arbetslivsinstitutet. Är i dag 
biträdande enhetschef för Helix Competence Center 
och leder också forskargruppen More som studerar 
organisatorisk förändring och entreprenörskap. Inom 
ramen för forskningsfältet genus och entreprenörskap 
är hon en av fyra forskare i det nationella excellence-
centrumet Embla. 

Fritid På sommaren hittar man Malin Tillmar säkrast 
strax utanför Sveriges kuster. Där seglar hon sin Maxi 
Fenix, med sina båda döttrar som gastar.

Aktuell Blev tidigare i år utsedd till professor vid före-
tagsekonomiska institutionen, Linköpings universitet.

mer av malin

Gendering of commercial justice – experience of self-
employed women in urban Tanzania. Journal of Enter-
prising Communities: People and Places in the Global 
Economy, nr 1, vol 10, 2016.

From feminism to FemInc.ism: On the uneasy relations-
hip between feminism, entrepreneurship and the Nordic 
welfare state. International Entrepreneurship and 
Management Journal, nr 2, vol 12, 2016 (tillsammans 
med Helene Ahl, Karin Berglund och Katarina Petters-
son). Se notis på sidan 3.

Sustainable Development in Organizations. Studies 
on Innovative Practices. Edward Elgar, 2015 (redaktör 
tillsammans med Mattias Elg, Per-Erik Ellström och 
Magnus Klofsten).

A Nurse and a Civil Servant changing institutions: 
Entrepreneurial processes in different public sector 
organizations. Scandinavian Journal of Management, 
nr 2, vol 24, 2008.

Swedish tribalism and Tanzanian entrepreneurship: pre-
conditions for trust formation. Entrepreneurship and 
Regional Development nr 2, vol 18, 2006.

Genussystemet reproduceras i företagandet

Sverige hade goda kontakter i Östafrika, och 
det var avgörande för att det blev just Tanza-
nia för Tillmar. Två år som doktorand och en 
licentiatuppsats följdes med tiden av ett Sida-
jobb, som företagsrådgivare i staden Singida i 
centrala Tanzania.

– Jag lärde mig swahili för att kunna kom-
municera med invånarna på landsbygden. Då 
förstod inte folk här hemma vad jag skulle ha 
swahili till, men nu när Östafrika är en tillväxt-
marknad har jag nytta av mina språkkunska-
per, säger Malin Tillmar.

hon återvänder ständigt till Afrika. De 
senaste åren har Tillmar intervjuat sextio kvin-
nor och män som driver företag i Tanzania, 
Uganda och Kenya, om konflikter i samarbetet 
och om genusaspekter. Och hon gjorde flertalet 
intervjuer på swahili.

– Det finns ett mindset i Afrika som får mig 
att längta tillbaka. Människor är närvarande. 
De har alltid tid att prata med varandra, och 
lyssna på svaret. Det finns en värme mellan 
människor samtidigt som omständigheterna 
är ganska tuffa.

Som forskare tycker hon att det är intressant 
att studera hur människor lyckas med både sin 
försörjning och med sitt entreprenörskap, trots 
att det offentliga ramverket inte fungerar och 
de institutionella förutsättningarna ofta sak-
nas.

Arbetet under de första åren i Afrika gav 
Malin Tillmar viktiga insikter om förutsättning-
arna för entreprenörskap och organisatorisk 
förändring i olika sammanhang. Framförallt 
om hur nationell och institutionell kontext 
samspelar med villkoren för företagande.

– Efter ett halvår som Sida-anställd, läng-
tade jag efter att intervjua och analysera, och 
började samla material till en jämförande stu-
die. Materialet blev grunden till min doktors-
avhandling.

den handlar om samarbete och förtroende 
mellan småföretag. Empirin från Sverige och 
Tanzania visade att både kvinnor och män 
hade förtroende för mäns kompetens, men inte 
för kvinnors. Å andra sidan fanns ett förtroende 
för kvinnors goda vilja – man blir inte lurad när 
man gör affärer med kvinnor.

– Tidigare hade jag inte fäst särskilt mycket 

vikt vid genusfrågor, men resultaten var tydli-
ga. När jag kom hem från Tanzania började jag 
läsa på. Jag ville få bättre verktyg för att förstå 
resultaten.

Sedan dess finns genusaspekter med som ett 
självklart inslag i Malin Tillmars forskning. Hon 
menar att det finns många paralleller mellan de 
frågor hon studerade i Tanzania och omvand-
lingen av offentlig sektor i Sverige. Exempelvis 
institutionella förutsättningar, genusfrågor och 
samspelet mellan olika aktörer.

– När marknaden öppnades för privata 
företag och ideella organisationer var ambi-
tionerna höga. Det skulle leda till ett ökat före-
tagande. Så blev det till viss del, men huvud-
sakligen har stora företag kunnat utkonkurrera 
småföretagen med stordriftsfördelar.

det fanns också förväntningar på att kvin-
nors företagande skulle öka. Det har det gjort, 
men mäns företagande har ökat ännu mer. I 
sin forskning visar Malin Tillmar och hennes 
kollegor att många kvinnor som har sagt upp 
sig från trygga anställningar har fått sämre för-
hållanden av företagandet.

– Villkoren är tuffa. Kvinnor driver ofta min-
dre företag och har företagen som organisato-
risk form för att driva verksamheten, medan 
män bygger upp företag för att sälja dem 
vidare. En av mina doktorander har studerat 
barnomsorgen och finner ”omsorgsarbetande 
kvinnor” respektive ”affärsmän”. Genussyste-
met reproduceras i företagandet, konstaterar 
Tillmar.

Så vad ska samhället göra för att stärka kvin-
nors företagande?

– Det är en politisk fråga. Men vår forskning 
visar att de offentliga marknaderna behöver 
tydligare styrning och regelverk. Ett styrmedel 
som används i några andra länder är kvotering 
vid offentlig upphandling. En andel kan avsät-
tas för små företag och det civila samhällets 
organisationer.

– Genus är ett politiserat område, och det är 
viktigt att det finns forskning som kan belysa 
frågorna ur olika perspektiv – baserat på teo-
retisk och empirisk kunskap, snarare än på 
politisk ideologi eller känslor.

kontakta malin.tillmar@liu.se	
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Inkubatorerna 
missar akademikerna
Politiker vill se ökat samarbete mellan akademi och 
näringsliv, men inflödet av idéer från akademin till 
inkubatorer har minskat stadigt sedan 2007. Det visar 
Olof Ejermo i rapporten Den svaga länken? Inkubatorer-
nas roll i det svenska innovationssystemet (Entreprenör-
skapsforum, 2016). Att akademikers idébidrag minskar 
kan ses som ett problem, av flera anledningar. En är att 
idéer från akademin skiljer sig från andra idéer. De kan 
vara viktiga som inspiration för andra. Dessutom kan 
erfarenhet av kommersialisering hjälpa forskarna att 
bli bättre på forskning.

– I dag finns en trend att bara de allra bästa idéerna 
väljs ut av inkubatorerna – idéer som kanske hade kla-
rat sig även utan det stödet, påpekar Olof Ejermo. [åk]

Datamassage och salamipublicering
Publicera dig eller gå under – det är verkligheten för många forskare 
i dag. Forskarkarriären kan avgöras av i vilka vetenskapliga 
tidskrifter man får in sina artiklar. Bra forskningsresultat 
räcker inte, det behövs andra färdigheter för att 
få sina artiklar publicerade. Att skriva på rätt 
sätt och samarbeta med kollegor är två viktiga 
faktorer menar Christian Berggren i Vetenskaplig 
publicering – historik, praktik och etik (Student-
litteratur, 2016). I boken går han igenom den 
vetenskapliga publiceringens historia och kommer 
med en hel del praktiska råd. Berggren tar också 
upp det så aktuella ämnet forskningsfusk. Plagiat, 
”datamassage” och ”salamipublicering” är ökande problem som tidskrif-
terna måste bekämpa med olika metoder. Datamassage handlar om att 
använda sina data på ett otillbörligt sätt, och salamipublicering om att 
dela upp resultaten i många olika artiklar för att snabba på publicerings-
takten. Trots problemen med dagens publiceringssystem påpekar Chris-
tian Berggren att det inte finns några riktigt bra alternativ för att sprida 
forskning i samhället. [jg]

Familjeband	stärker	företaget
Are high performance work practices really necessary in family SMEs? Daniel Pittino, 
Francesca Visintin, Tamara Lenger och Dietmar Sternad ställer frågan i Journal of Family 
Business Strategy nr 2, vol 7, 2016. De konstaterar att små och medelstora företag i all-
mänhet, och familjeföretag i synnerhet, lägger mindre vikt vid formaliteter. Till exempel 
satsar de inte lika mycket på HR-frågor som större företag gör. Samtidigt är de mindre 
företagen beroende av att nyckelpersoner finns kvar inom organisationen. Forskarna 
har studerat 230 mindre företag i Ungern och Österrike och finner att familjeföretagens 
sociala kapital hjälper dem att engagera och behålla de anställda. Relationerna blir ett 
substitut för formella praktiker. [åk]

kontakta daniel.pittino@ju.se

länder deltar i 
Global Entrepreneurship 

Week 14–20 november 2016
www.gew.se
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Radikala	brobyggen
Hur ser innovationsprocesserna ut inom infrastruktursektorn? Det under-
söker Johan Larsson, Luleå tekniska universitet, i doktorsavhandlingen 
Managing Radical Innovation in the Swedish Infrastructure Sectors. A Study 
of Industrialized Construction. Han menar att industriellt byggande måste 
ses som en radikal innovationsprocess med två faser: utveckling och imple-
mentering. Trafikverket är den största statliga beställaren av infrastruktur 
i Sverige, men en mängd olika aktörer är förstås inblandade i byggandet av 
exempelvis en bro. Det gör det hela mycket komplext. Johan Larsson pekar 
på vikten av att öka förståelsen för möjligheter och utmaningar i radikala 
innovationsprocesser. Informerade aktörer kan fatta bättre långsiktiga 
beslut, och implementera fler innovationer. [åk]

kontakta johan.p.larsson@ltu.se

Portföljföretagare vinner i längden
Familjeföretag	framhålls	ofta	som	mer	hållbara	
och	långsiktiga	än	andra	företag.	Men	hur	kan	
ägarfamiljerna	försäkra	sig	om	längsta	möjliga	
hållbarhet?	Enligt	Naveed	Akhter	är	framgångs-
receptet	att	äga	flera	företag,	så	kallat	portfölj-
entreprenörskap.

naveed akhter har lagt fram sin doktors- 
avhandling Family Business Portfolios. 
Enduring Entrepreneurship and Exit Strategies 
vid Jönköping International Business School. I 
den har han studerat nio företagande familjer i 
Pakistan. Han har intervjuat ägare och anställ-
da, samt använt sig av arkivmaterial.

Alla familjerna äger flera företag, något som 
Akhter förordar. Genom portföljägandet kan 

familjerna återvinna resurser på andra håll när 
de avslutar eller säljer ett företag.

Naveed Akhter har både intresserat sig för 
hur familjerna bygger upp sina företagsport-
följer över generationerna, och hur de senare 
väljer att avsluta sina åtaganden i ett företag. 
Familjeföretag kommer i många former och 
färger, men en sak som de har gemensamt är 
att de ofta är mer känslostyrda än andra före-
tag.

Akhters resultat visar också mycket riktigt att 
familjerna låter sina känslor styra när de fat-
tar beslut kring vilka företag de ska göra sig av 
med respektive behålla. Alla väljer till exempel 
att behålla det först grundade företaget. Sena-
re generationer ser det som ett sätt att betala 

tillbaka till sina förfäder som grundade före-
taget. I stället gör man sig av med nyare och 
mer perifera företag, utan att ta hänsyn till hur 
framgångsrika företagen är.

Det här återspeglar sig även i hur familj-
erna väljer att stänga sina företag. Företag 
som familjerna identifierar sig med läggs ner, 
medan mer perifera företag i portföljen gärna 
säljs av.

Naveed Akhters råd till familjeföretagare 
som står inför svårigheter är att agera snabbt. 
Det ökar chansen att återvinna resurserna i 
andra företag i portföljen. [jg]

kontakta nav568@outlook.com

Har du tänkt på varför 
skolorna idag lär ut att 

jorden är rund?
May-Britt	Öhman bloggar om 

kunskapsproduktion i tidningen Curie
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Rätt	affärsnätverk	
avgörande	för	framgång
Entreprenöriella	företag	lyckas	bättre	med	sin	
internationalisering	än	icke-entreprenöriella	
företag.	Men	entreprenörskap	är	inte	hela	
förklaringen	till	framgången.	Företaget	måste	
också	ha	bra	nätverk,	visar	Mojtaba	Hosseini	i	
sin	forskning.

företag som är entreprenöriella presterar 
bättre, och det positiva sambandet mellan 
entreprenörskap och ekonomiskt resultat har 
rönt stort intresse inom entreprenörskaps-
forskningen. Forskarna har också börjat stude-
ra de effekter som entreprenörskap har inom 
andra områden, som internationalisering. 
I sin avhandling studerar Mojtaba Hosseini 
hur relationen mellan entreprenörskap och 
internationalisering ser ut hos iranska små 
och medelstora företag.

– Mer specifikt har jag försökt förstå hur 
internationaliseringen ser ut i mindre iranska 
livsmedelsföretag genom att analysera både 
deras affärsnätverk och entreprenörskapet 
på företagsnivå, säger Mojtaba Hosseini, Lin-
köpings universitet.

En orsak till framgången hos små och medel- 
stora iranska företag är framför allt att de 
internationella affärerna sker inom ramen för 
deras nätverk.

– Om man jämför med svenska företag för-
litar sig de iranska mer på att nätverken ska 
sätta igång och expandera entreprenöriella 
aktiviteter på internationella marknader. Det 
iranska affärslivet präglas också av att det poli-
tiska systemet stödjer entreprenörskap i syfte 
att förbättra möjligheterna till internationali-
sering för små och medelstora företag.

Hosseini skickade ut en enkät till 198 före-
tag, och djupintervjuade personer på fem av 
företagen. Han delar in företagen i fyra grup-
per som utgår från deras entreprenöriella 
orientering:
1.  Icke-entreprenöriella: Företagens målsätt-

ning är bara att överleva och försörja ägarna 
och deras familjer.

2. Tvingat entreprenöriella: Företagen måste 
producera något entreprenöriellt, kraven 
kommer exempelvis från de nätverk som de 
ingår i. Ett exempel från avhandlingen är en 
räkodlare som ingår i ett livsmedelskluster. 
Klustret har en stark entreprenöriell orien-
tering, vilket sätter press på räkföretaget att 
skapa innovationer.

3. Latent entreprenöriella: Företag som inte 
producerar något entreprenöriellt trots att 
de har en entreprenöriell orientering. Det 
kan till exempel röra sig om unga företag 
som saknar resurser för innovationssats-
ningar.

4. Verkligt entreprenöriella: Företag som har 
en genuint entreprenöriell orientering, och 
som även framgångsrikt kommersialiserar 
sina entreprenöriella idéer på prioriterade 
marknader.

ett överraskande resultat  i Hosseinis 
forskning är att de tvingat entreprenöriella 
företagen (med några undantag) visade sig vara 
bäst på internationalisering. Detta strider mot 
tidigare antaganden om att de verkligt entre-
prenöriella företagen skulle vara överlägsna. 
Förklaringen ligger i deras affärsnätverk, menar 
Mojtaba Hosseini.

– I de tvingat entreprenöriella företagens 
externa affärsnätverk finns många olika typer 
av internationella aktörer. Dessa nätverk har 
ett antal ”strukturella hål”. Med det menas att 
de består av aktörer som inte är direkt sam-

mankopplade. Det bidrar till att företagen får 
upp ögonen för flera affärsmöjligheter på olika 
marknader. Dessutom har tvingade entrepre-
nörsföretag gedigna interna nätverk där både 
leverantörer och konkurrenter ingår.

hosseinis empiriska studier  visar att 
entreprenörskap är en viktig faktor för företa-
gens internationalisering. Det förklarar till viss 
del varför entreprenöriella företag är bättre på 
att verka internationellt än vad icke-entrepre-
nöriella företag är. Studien har däremot inte 
kunnat förklara hur företag med olika grad av 
entreprenöriell orientering når upp till olika 
nivåer av internationalisering. Men den visar 
tydligt att växelverkan mellan företagets entre-
prenörskap och dess nätverksstruktur utgör en 
väsentlig förklaring till skillnaden i internatio-
naliseringsgrad.

– Min uppmaning till beslutsfattare är där-
för att se till både entreprenörskapet och före-
tagsnätverken när de utformar planer för att 
förbättra internationaliseringen av små och 
medelstora företag, säger Mojtaba Hosseini.

kontakta mojtaba.hosseini@liu.se

text emilie eliasson hovmöller  bild nasrin hosseini

Mojtaba	Hosseini har lagt fram sin doktorsavhandling The 
Internationalization of SMEs: An Interactive Perspective of Firm-
Level Entrepreneurship and Network Structure vid Linköpings 
universitet.

      tips för inter-
          nationell framgång

1.   Identifiera affärsnätverk som bidrar till att starta 
och expandera internationella verksamheter. Ett 
passande nätverk har många olika internationella 
aktörer och en struktur som öppnar för nya affärs-
möjligheter.

2.  Utveckla företagets entreprenörskap och dess roll 
i affärsnätverket. Att kombinera entreprenörskap 
med ett gediget affärsnätverk ger det bästa resul-
tatet för små och medelstora företags internatio-
nalisering.

3.  Skapa ett entreprenöriellt samarbete i nätverket där 
alla aktörer gynnas av resultatet. I vissa fall kan det 
även vara värt att lämna invanda mönster i företa-
get till förmån för entreprenörskap i hela nätverket.

3
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Närmare 200 personer var anmälda till 13th Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum.

www.esbri.se

esbrinytt

Inspiration,	kunskapsutbyten	och	nätverkan-
de.	Sweden-U.S.	Entrepreneurial	Forum	är	ett	
av	Esbris	flaggskeppsevenemang.	4	oktober	
2016	sammanstrålade	svenska	och	amerikan-
ska	entreprenörer,	investerare,	beslutsfattare,	
forskare	och	studenter	för	en	konferensdag	
med	många	interaktiva	inslag.	Missade	du	det	
hela?	På	www.esbri.se	finns	webb-tv,	blogg-
inlägg,	bilder	och	mycket	mer	info.FORUM STOCKHOLM

THESWEDEN-U.S.
entrepreneurial

Det är i pauserna det händer. Med en så intressant mix av erfarenheter i 
rummet fanns goda nätverksmöjligheter.

Per	Frankelius, Linköpings universitet, delade med 
sig av erfarenheter från projektet Grönovation.

Vi lyssnade på deltagarnas feedback från tidigare konferenser 
och la in fler parallella seminarier, med mer dialog mellan publik 
och panel, denna gång.

Mångfald föder entreprenörskap, konstaterade Azita	Raji, USA:s ambas-
sadör i Sverige, som inledde konferensen. Läs hennes Åsikt på sidan 24.

– Inget är viktigare än att bygga ett bra team. Idén 
är grunden men det är relationerna och passionen i 
gruppen som löser problemet, sa serieentreprenören 
Shelly	Porges som jämförde Hillary Clintons kam-
panj med en startup.

Caroline	Walerud, Volumental,	Charlotta	Tönsgård, Mindoktor.se, och 
Johan	Attby, Fishbrain, delade frikostigt med sig av sina entreprenöriella 
erfarenheter av att verka i Sverige och USA.

Faz	Bashi, Life Science Angels,	Anne	Lidgard, Vinnova, och 
Lotta	Ljungqvist, GE Healthcare Life Sciences, i samspråk om 
trender inom lifescience och digital hälsa.

– De bästa entreprenörerna kan välja sina investerare, i stället 
för tvärtom, sa Staffan	Helgesson på venture capital-bolaget 
Creandum.

bilder
: Sofia Ernerot
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 gustav hägg, doktorand på Lunds 
universitet, fick ett best paper award på 
årets esu-konferens i Lyon, Frankrike. Den 
prisade artikeln har titeln The reflective 
novice entrepreneur: From habitual action 
to intelligent action using experience-based 
pedagogy as a vehicle for change.

 susanna toivanen vid Chess, Stock-
holms universitet, får 3 miljoner kronor 
från Arbetsmiljöverket för att forska om 
mikroföretagares arbetsmiljö under tre år.

 assar lindbeck, ifn och Stockholms 
universitet är årets mottagare av Global 
Economy Prize. Priset delas ut av Kiel 
Institute for the World Economy.

 eu sponsrar sju lärosäten, däribland 
Linköpings universitet, med totalt 35 mil-
joner kronor. Det ska ge 14 unga innova-
tionsforskare bättre verktyg för att arbeta 
med regional utveckling. magnus klof-
sten och dzamila bienkowska kommer 
att handleda minst fyra av doktoranderna.

 Även Södertörns högskola har fått eu-
pengar. Det är paulina rytkönen som 
håller i trådarna i ett nytt projekt som ska 
utveckla företagandet i skärgården i Sve-
rige och Finland. 

 marko kohtamäki, gästprofessor på 
Luleå tekniska universitet, har av Academy 
of Management utsetts till ”Outstanding 
Reviewer”. 

 chanchal balachandran och karl 
wennberg, Linköpings universitet, och 
timurs umans, Högskolan i Kristianstad, 
har fått en miljon kronor för att undersöka 
etnicitet, nationalitet och klasstillhörighet 
i nya företags styrelser. Pengarna kommer 
från Jan Wallanders och Tom Hedelius stif-
telse samt från Tore Browaldhs stiftelse. 

 ethel brundin är ny forskningschef på 
Jönköping International Business School.

 ifn-forskarna matilda orth och flo-
rian maican publicerade sig under 2015 i 
International Journal of Industrial Organi-
zation. Tidskriften har utsett deras artikel 
till en av fjolårets två bästa.

 carlo salvato, tidigare doktorand på 
Cefeo och Jönköping International Busi-
ness School, har av Family Firm Institute 
tilldelats Barbara Hollender Award.

 per kristensson tillträder vid årsskift-
et som föreståndare för ctf, Centrum för 
tjänsteforskning, vid Karlstads universitet.

Tipsa entre@esbri.se

titel Innovation Drivers and 
Regional Innovation Strategies 
redaktörer Mario Davide  
Parrilli, Rune Dahl Fitjar  
& Andrés Rodrígues-Pose
förlag Routledge
isbn 978-1-138-94532-6

Innovation Drivers and Regional Innovation 
Strategies handlar om hur företag, kluster 
och regioner bygger innovativ kapacitet 
för att göra globala avtryck. Redaktörer är 
Mario Davide Parrilli, Rune Dahl Fitjar och 
Andrés Rodrígues-Pose. I boken är det nord-
iska inslaget stort, bland kapitelförfattarna 
finns exempelvis Arne Isaksen och Michaela 
Trippl. De skriver om så kallat stigberoende 
i olika typer av regionala innovationssystem. 
Zsuzsanna Vinczes och Jukka Teräs kapitel 
handlar om förändringsmekanismer i inno-
vationsbaserade kluster. De beskriver utveck-
lingen på två platser: ett bioraffinaderikluster 
i Örnsköldsvik och ett kluster kring infor-
mations- och kommunikationsteknologi i 
Oulu. Författarna konstaterar att alla kluster 
utvecklas i olika riktningar, men i de fall de 
har följt har tre mekanismer varit tydliga. De 
inbegriper klustrens kunskapsbas, affärs-
modell och identitet. [åk]

personnytt boktips

titel China as an  
Innovation Nation
redaktörer Yu Zhou,  
William Lazonick & Yifei Sun
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-875356-8

Den kinesiska staten har satt upp ett tufft mål 
för landet: År 2020 ska Kina tillhöra världstop-
pen inom innovation. Och utvecklingen har 
varit markant under de senaste tre decennier-
na. Kina har satsat på utbildning, infrastruk-
tur, telekommunikation och nya energikällor. 
Hundratals miljoner människor har lyfts ur 
fattigdom, skriver Yu Zhou, William Lazonick 
och Yifei Sun. Men är det tillräckligt för att 
nå målet om att bli en av de främsta innova-
tionsnationerna? Det återstår att se. I boken 
China as an Innovation Nation gör författarna 
nedslag i innovationssystemet. Policy, risk-
kapital, bilindustrin och vindkraft är några 
delar som avhandlas. Ett kapitel handlar om 
”good-enough innovation” inom kinesisk 
mobiltelefoni. Sektorn formades från två håll 
samtidigt. Uppifrån kom statligt ägda företag, 
industristandarder och stödstrukturer. Nedi-
från kom exempelvis piratlurar som tog stora 
marknadsandelar. [åk]

Afrika	är	fortfarande	relativt	dåligt	represen-
terat	inom	entreprenörskapsforskningen.	Men	
i	takt	med	att	den	ekonomiska	utvecklingen	tar	
fart	sker	även	ett	akademiskt	uppvaknande.

leona achtenhagen  och Ethel Brundin 
är redaktörer för Entrepreneurship and sme 
Management Across Africa. Context, Challen-
ges, Cases. I sitt inledningskapitel poängterar 
de att Afrika inte kan behandlas som en homo-
gen enhet. Det är en stor kontinent, med stora 
olikheter mellan länderna.

Många av författarna har själva bakgrund 
i afrikanska länder. De tar upp ämnen som 
crowdfunding, mikrofinansiering och turism. 
Speciellt fokus ligger på Rwanda, med ett fler-
tal fallstudier som presenteras i fyra kapitel. 
Rwanda är intressant bland annat eftersom 
det är ett av de snabbast växande och minst 
korrumperade länderna i Afrika. Staten satsar 
på entreprenörskapsutveckling som ett sätt att 
komma över efterverkningarna från folkmor-
det 1994.

Malin Tillmar tar i sitt kapitel upp hur små-
företagare i östra Afrika hanterar konflikter. 
När rättssystemet misslyckas tvingas de ”ta 
saken i egna händer”, något som kan vara 

Afrika på gång

hämmande för den ekonomiska utvecklingen. 
Kvinnor råkar särskilt illa ut, visar Tillmar.

Några andra afrikanska utmaningar som tas 
upp i boken är politisk oro, korruption, outbil-
dad personal och miljöfrågor. Men kontinen-
ten är långt ifrån den primitiva plats som den 
ibland beskylls för.

I sin avslutande kommentarstext slår Ben-
son Honig tvärtom fast att Afrika har mycket 
att bygga vidare på. Här finns en lång historia 
av entreprenörskap, teknologisk utveckling 
samt konst och kultur.

Boken har getts ut av Springer och har isbn 
978-981-10-1725-4. [jg]
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Stockholm och  
Jämtland startar mest
Trots att det totala antalet nystartade företag 
minskade med två procent under 2015 jämfört med 
2014, finns det branscher där nyföretagandet öka-
de kraftigt. Vård och omsorg ökade med 25 procent 
och finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 
ökade med 11 procent. Stockholms och Jämtlands 
län startade flest nya företag per invånare under 
2015. Det framgår av Tillväxtanalys rapport Nystar-
tade företag i Sverige 2015 (Statistik 2016:05). [ml]

RENT 2016
16–18 november
Antwerpen, Belgien

DRUID 2017
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Odense, Danmark

USASBE 2017
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Global Entrepreneurship Congress
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titel Achieving Longevity. How 
great Firms Prosper Through 
Entrepreneurial Thinking
författare Jim Dewald  
förlag University of 
Toronto Press
isbn 978-1-4426-5029-9

Hur kan ett etablerat företag hänga kvar i 
startupmentaliteten, och hela tiden fortsätta 
att förnya sig? Det är temat i boken Achie-
ving Longevity. How great Firms Prosper 
Through Entrepreneurial Thinking, skriven 
av Jim Dewald. Han menar att många före-
tagsledare har tappat kontakten med sin 
entreprenöriella sida, och vill hjälpa dem att 
återknyta till den. Alla företag måste tackla 
marknadsmässiga, teknologiska och kon-
kurrensrelaterade förändringar hela tiden, 
och genom att tänka som en entreprenör 
kan de se nya möjligheter. Dewald diskuterar 
bland annat disruption, motivation, balans-
en mellan strategisk planering och entrepre-
nörskap, varför företag misslyckas, och hur 
man bygger en entreprenöriell organisation. 
Etablerade företag med resurser har egent-
ligen de överlägset bästa förutsättningarna 
för att driva långsiktiga förändringsprocesser, 
argumenterar han. [åk]

titel Public Procurement  
for Innovation
redaktörer Charles Edquist, 
Nicholas S Vonortas, Jon Mikel 
Zabala-Iturriagagoitia & Jakob 
Edler
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78471-362-1

2012 års eu-spri hade ett konferensspår om 
offentlig upphandling. Bland deltagarna 
fanns de 21 forskare som har bidragit med 
kapitel till boken Public Procurement for 
Innovation. Redaktörer är Charles Edquist, 
Nicholas S Vonortas, Jon Mikel Zabala-
Iturriagagoitia och Jakob Edler. I introduk-
tionskapitlet konstateras att statliga innova-
tionssatsningar ofta riktas mot utbudssidan. 
Det handlar exempelvis om utbildning, 
fou-stöd och nätverkande. Men att staten 
aktivt kliver in som en beställare av nya, för-
bättrade och innovativa produkter har också 
stor påverkan. I boken får vi inblick i hur 
upphandlingsinstrumentet används i usa, 
Kina, Storbritannien, Brasilien och Grekland. 
Ville Valovirta listar i sitt kapitel 17 förmågor 
som är av stor vikt för organisationer som 
vill lyckas med offentlig upphandling. Bland 
annat att balansera de egna innovations-
målen mot statens. [åk]

titel The Sharing Economy. 
The End of Employment and the 
Rise of Crowd-Based Capitalism
författare Arun  
Sundararajan
förlag MIT Press
isbn 978-0-262-03457-9 

Gränsen mellan det personliga och det 
professionella håller på att suddas ut i och 
med framväxten av delningsekonomin. Men 
själva delandet är inte nytt. Det nya är att vi 
delar till personer vi inte känner, med pengar 
som ersättning. Tjänster som Airbnb, Uber, 
Etsy och Taskrabbit gör kapitalismen folklig, 
menar Arun Sundararajan. I The Sharing Eco-
nomy går han igenom hur den folkbaserade 
kapitalismen har växt fram, hur den fungerar 
och hur den förändrar förutsättningarna 
för arbetsmarknaden och den ekonomiska 
tillväxten. Innebär det nya paradigmet större 
frihet, eller kommer vi alla att bli timanställ-
da slavar som måste jaga nästa uppdrag på 
olika webbaserade plattformar? Sundara-
rajan lyfter flera utmaningar för policy och 
påpekar att nya regelverk kommer att behö-
vas. Han tar också upp blockkedjetekniken 
som ligger bakom bitcoin, och som många 
menar är nästa stora grej. [jg]
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Vi gillar sociala medier
Vi på Esbri tittar gärna in på sociala medier 
några gånger om dagen. Där skriver vi om våra 
egna och andras evenemang, ger lästips och 
delar kunskap. På Twitter har vi 2 500 följare 
och på Facebook har hittills 1 150 personer gil-
lat vår sida. Utöver våra egna inlägg hjälper 
vi också vänner att sprida budskap som berör 
innovation och entreprenörskap. Finns du 
på sociala medier? Du hittar oss på Twitter 
(@_esbri) och facebook.com/esbri.se [ml]
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»Mångfald driver 
  kreativt tänkande«

POSTTIDNING B
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113 59 Stockholm

under min tid i Sverige har jag kommit att 
uppskatta den innovationsanda som genom-
syrar många delar av det svenska samhället, i 
synnerhet näringslivet. Det är en anda som jag 
känner igen från Silicon Valley i min hemstat 
Kalifornien.

Även om Silicon Valley är en typiskt ame-
rikansk framgångssaga, är det också ett bevis 
på kraften i mångfald. Ungefär hälften av alla 
företag i Silicon Valley har grundats av invand-
rare. Deras livshistorier, talanger och idéer 
har hjälpt till att bygga vårt innovationsrykte, 
och de företag som de har skapat sysselsätter 
hundratusentals människor runt om i värld-
en – bland annat i Sverige. Jag ser samma 
potential här, när svenska företag nu inser den 
ekonomiska nyttan av nyanlända. Det är bra 
för Sverige, och det är bra för de amerikansk-
svenska ekonomiska förbindelserna.

Vårt växande ekonomiska samarbete kom-
mer att öppna för nya möjligheter för risk- 
villiga individer. Deras innovationsanda  
kommer att skapa nya arbetstillfällen och eko-
nomisk tillväxt, och driva på båda våra länders 
ekonomier. Det krävs enormt mycket mod, 
energi, ambition – och hopp – för att börja 
om från början och försöka bygga ett bättre 
liv i ett främmande land. Det är karaktärsdrag 
som utmärker framgångsrika entreprenörer.

medan nyanlända och entreprenörer arbe-
tar för att etablera sina verksamheter, är det 
viktigt att deras små och medelstora företag 
har rättvis tillgång till den marknad där de 
verkar. Det är en av anledningarna till varför 
handels- och investeringsavtalet ttip  är en 
prioritet för de amerikansk-svenska relatio-

nerna. Storföretag har tillräckliga resurser för 
att betala tullar, bygga produkter utifrån olika 
standarder och bekosta upprepade tester och 
inspektioner av sina tillverkningsanläggning-
ar. Men för ett litet företag kan dessa krav och 
kostnader visa sig vara oöverstigliga hinder. 
Föreställ dig sedan de ekonomiska fördelarna 

– för båda våra länder – om vi kunde frigöra 
dessa företags möjligheter. ttip är en väg att 
göra just detta.

Är	TTIP	bra	för	Sverige?
Diskutera gärna på www.esbri.se/debatt
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Azita	Raji är USA:s ambassadör i Sverige sedan mars 2016. Hon har en bakgrund inom 
finansbranschen och ett stort intresse för innovation. Följ henne på Twitter: @USAmbRaji
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Vi arbetar också för att göra det lättare 
för svenska företag att få tillgång till kunder 
och investerare i usa, där den amerikanska 
inresekontrollenheten på Arlanda (så kallad  
preclearance) är ett viktigt steg i att stärka våra 
ekonomiska förbindelser. Kontrollen på Arlan-
da kommer göra det möjligt för resenärer att 
gå igenom den amerikanska tullen och inrese-
processen redan här i Stockholm.

för att ytterligare  öka de transatlan-
tiska investeringarna har det amerikanska 
Department of Homeland Security föreslagit 
ett ”startupvisum”. Det skulle göra det möjligt 
för en utländsk entreprenör att tillfälligt vistas 
i usa för att starta eller expandera sitt företag. 
Alla svenska företag som är intresserade av att 
expandera till usa kan kontakta Select usa:s 
kontor på vår ambassad i Stockholm för att få 
gratis stöd.

På usa:s ambassad arbetar vi ständigt med 
att sammanföra organisationer över hela Sve-
rige och usa, skapa plattformar för att under-
lätta för företag att dela idéer och kunskap, och 
uppmuntra utbyten. Esbri och Sweden-u.s. 
Entrepreneurial Forum har varit värdefulla 
partners i detta arbete. Låt oss fortsätta att 
bygga vidare på våra gemensamma styrkor 
inom innovation och kreativitet, samt utfors-
ka synergier som förbättrar vår ekonomiska 
trygghet och vårt välstånd. Jag ser fram emot 
att arbeta tillsammans för att ta usa:s och Sve-
riges ekonomiska partnerskap till nästa nivå.

Azita	Raji
USA:S AMBASSADÖR I SVERIGE


