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AI är det nya svarta
för några veckor sedan arrangerade vi den
200:e Estradföreläsningen. Så här långt har vi
haft hela 334 talare på Estrad – och över 24 000
deltagare. På jubileums-Estraden fokuserade
vi på ett av de hetaste ämnena för närvarande,
nämligen artificiell intelligens (ai).
En publikfråga handlade om hur många
miljarder jobb som kommer att försvinna på
grund av ai. ”Inga!”, svarade föreläsaren Fredrik Heintz direkt.
Han menade att det i dag inte finns tillräckligt med människor för att utföra de jobb
som behövs, till exempel i vården. Genom att
automatisera vissa arbetsuppgifter frigörs tid
till sådant som inte hinns med i dag.
Vill du ta del av denna ”crash course” om ai
och dess möjligheter – och utmaningar – för
företag? Läs artikeln på sidan 21 och se hela
föreläsningen som webb-tv. Det är 90 väl
investerade minuter.
I detta nummer av Entré handlar temat
på sidorna 11–15 om digitalt entreprenörskap.
Läs om digitisering, digitalisering och hur
entreprenörer kan orientera sig i ett landskap
som ständigt förändras. Det ställer nya krav
på ledarskap, organisering och utveckling av
affärsmodeller.
Vi har all anledning att återkomma till hur
nya teknologier, som ai, blockchain, virtual
reality och additativ tillverkning, kommer att
påverka näringslivet och samhället i stort. Att
bidra till ökad kunskap om detta passar väl in
i Esbris roll som en ledande hubb för entreprenörskap och innovation.
Till sist vill jag lyfta fram något mer jordnära
men ändå viktigt, nämligen Deca Idea Challenge (se sidan 21) som ingår i Global Entrepreneurship Week (gew). Esbri och Skolverket
arrangerar den svenska delen av tävlingen,
med fokus på att utveckla gymnasieelevers
kreativitet kring ett (ännu hemligt) vardagsföremål. Det ska bli spännande att ta del av
alla kluriga tävlingsbidrag!
Trevlig läsning,

Magnus Aronsson

Svenska storstäder bäst på innovation
Hur kan man mäta innovation? FoU-satsningar och patentering är två vanliga indikatorer.
Forskarna som bygger upp Swinno-databasen tar ett annat grepp. De granskar i stället
facktidskrifter från 1970-talet och framåt – och de innovationer som lyfts fram där. I rapporten Regionala innovationsmönster – Nya perspektiv från en innovationsdatabas för
svensk tillverkningsindustri och IT-tjänster 1970–2013 visar Josef Taalbi och Linnea Karlsson
att storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne har utvecklat flest innovationer över hela perioden. Tittar man på utvecklingen per capita 2000–2013 hamnar
Västmanland, Östergötland, Uppsala, Stockholm och Västerbotten i topp. [åk]
Ladda ner rapporten på www.utveckling.skane.se

Innovation är
en lagsport
”Måste det vara så
här?” Mikael Johnssons
mantra har lett honom
igenom anställningar,
egna innovationsprojekt, innovationsrådgivning och tillämpad forskning (vi skrev om hans avhandling i Entré nr
1-2017). I Högpresterande innovationsteam – steg
för steg (Liber, 2018) tar han sig an myten om den
ensamma uppfinnaren och menar att ensamvargarna sällan blir särskilt framgångsrika. Men
så behöver det förstås inte vara! Johnsson föreslår att det hårda men roliga innovationsarbetet
i stället sköts av team. [åk]

av företagens värde ligger
i immateriella tillgångar
Källa: PRV

Varför är vi så rädda för ny teknologi?
Danica Kragic Jensfelt intervjuas i DN

Möjligheter är inte universella
Tuija Mainela, Vesa Puhakka och Sakari Sipola tar ett systemperspektiv på entreprenöriella
möjligheter i International entrepreneurship beyond individuals and firms: On the systemic
nature of international opportunities (Journal of Business Venturing nr 4, vol 33, 2018). Forskarna har intervjuat entreprenörer, investerare, universitetsanställda, näringslivsutvecklare,
rådgivare och inkubatorföreståndare i Finland och Israel och finner många sätt att se på
internationella, entreprenöriella möjligheter. Entreprenörer verkar i strukturer som har historiska och politiska rötter. Vad entreprenören uppfattar som en möjlighet handlar inte bara
om hens egen kunskap och erfarenhet – platsen och dess regelverk påverkar också. [åk]

VD ESBRI

magnus@esbri.se

www.esbri.se

kontakta tuija.mainela@oulu.fi
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Fyra vägar till tillväxt
text maria linde

Framgångsrika företagsledare framställs ofta som handlingsorienterade personer med stora nätverk. Men bilden bygger på
fördomar – verkligheten är inte så enkel. Jonas Fasth har identifierat fyra olika arbetsstilar som alla leder till framgång.
jonas fasth undersöker i sin avhandling
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– En av företagsledarna jag träffade hade
gjort 137 företagsbesök för att förstå hur han
skulle kunna utveckla sin verksamhet. En
annan gjorde aldrig några företagsbesök. Vissa
tillväxtföretag har fokus på sina medarbetare
– andra har det inte. Poängen är att man kan
göra olika för att nå framgång.
Jonas Fasth använder begreppet närmiljö i
sin forskning. Närmiljön utgörs av de aktörer,
arenor och arbetsformer som företagsledaren
använder. Med utgångspunkt i företagarnas
olika närmiljöer har Jonas Fasth identifierat
fyra arbetsstilar – som alla leder till framgång.
Arbetsstilen avslöjar vad företagsledarna gör
för att skapa tillväxt.
– Närmiljön får företagsledarna att förstå hur de ska agera för att skapa tillväxt. Jag
intresserar mig för hur de skapar den förståelsen på olika sätt. Närmiljön prackas på oss,
men vi väljer också vilka personer vi omger
oss med.

i debatten om Sveriges företagsklimat och
vad som krävs för att lyckas som entreprenör
anses ofta institutionella faktorer – lagar, regler och skatter – vara avgörande för framgång,

bild: Petter Sand

sambandet mellan hur företagsledare arbetar,
och hur deras företag växer. Han har intervjuat
60 företagsledare med uttalade tillväxtambitioner. Samtliga deltagare i studien ingick i ett
tillväxtprogram för små och medelstora företag i Göteborgsregionen.
– I tidigare undersökningar har man fokuserat på vad personer i tillväxtföretag har för
egenskaper. Jag har i stället undersökt vad
företagsledarna gör för att skapa tillväxt, säger
Jonas Fasth.
Under intervjuerna fick företagsledarna
berätta om viktiga inslag i sina yrkesroller. Det
framkom att de arbetar mycket olika för att nå
framgång. Vissa är flitiga användare av swotanalyser och olika affärsredskap, medan andra
inte tror på konsultmodeller.
– ”Jag frågar mig fram till svaret”, sa en företagsledare.
Företagsledare kan vara internt eller externt
orienterade. Den som är internt orienterad
tillbringar mycket tid på jobbet för att förstå
vad som krävs för att skapa tillväxt. En externt
orienterad företagsledare är hellre ute och bollar idéer i sitt nätverk.

Jonas Fasth har lagt fram sin doktorsavhandling Företagsledares
arbete och tillväxt vid företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tidigare har han bland
annat arbetat som rådgivare på Almi Företagspartner.

enligt Fasth. Med sitt bidrag kring närmiljöernas påverkan vill han bredda bilden av entreprenöriella kontexter. De institutionella faktorerna ser han som yttre kontext och närmiljön
som inre kontext.
– I studien är samtliga företagsledare verksamma i samma yttre kontext: Göteborgsregionen. Men inom den existerar många
olika närmiljöer som vi behöver ta hänsyn till
när vi drar slutsatser om företags potentiella
framgångar. Jag har saknat det perspektivet i
debatten.
www.esbri.se

Vilken arbetsstil har du?
Tabellen visar tänkbara för- och nackdelar, den ingår inte i
avhandlingen utan är ett antagande från forskarens sida.

Fasth är kritisk till innovationssystemets
normer för hur man blir en lyckad företagsledare.
– Aktörer som Almi, inkubatorer och banker ger råden att jobba med affärsplaner och
strukturer, och bolla idéer i sitt nätverk. Jag
tycker inte att man ska sluta ge de råden, men
jag vill synliggöra att det också finns andra sätt
att uppnå tillväxt och lönsamhet. Utmaningen
ligger i hur vi bäst stöttar företagsledare med
olika arbetsstilar, menar Jonas Fasth.
– Utifrån den här studien går det inte att
säga att en stil är bättre än en annan. Min
intention är att fortsätta studera om en viss
arbetsstil leder till bättre resultat i någon specifik bransch.

forskningsresultaten kan med fördel
användas av företagsledare som vill få perspektiv på sitt sätt att arbeta, menar Jonas
Fasth. De kan få en tydligare bild av sitt ledarskap och göra mer medvetna val, eller nöja sig
med att konstatera att det finns flera sätt att
driva framgångsrika företag.
– Bilden av att man måste vara en extrovert
person för att lyckas är svår att komma ifrån.
Många har känt en lättnad när jag har föreläst
om de fyra arbetsstilarna. Jag har fått kommentarer som: ”Tack för att du säger att jag
inte är fel.”

arbetsstil

fördelar

nackdelar

Grupp A: Företagsledaren
har få inspel från andra
personer. Förståelse för hur
tillväxt kan uppnås utvecklas i produktionen och hen
testar sig fram.

• Realtidsinformation om
företagets processer.

• Begränsad information om
omvärlden.

• Goda möjligheter till snabba
beslut.

• Medarbetare och ledare har
inte samma bild av hur
företaget kan uppnå tillväxt.

Grupp B: Företagsledaren har fokus på
ledning och styrelse. Hen
har ofta möten, använder
många verktyg och mycket
dokumentation.

• Bra överblick över arbetet.

• Begränsad information
om företagets processer.

• Analyser och möten kan
främja nya tankar.

• Medarbetare och ledare har
inte samma bild av hur
företaget kan uppnå tillväxt.
• Små möjligheter till
snabba beslut.

Grupp C: Företagsledaren
har fokus på medarbetarna,
använder sig av arbetsgrupper, utvecklingsdagar och
olika systematiska
procedurer.

Grupp D: Företagsledaren har kontakt med
många olika aktörer, rör sig
mycket utanför verksamheten och minglar. Samtalet är i centrum.

• Bra information om
händelser i företaget.

• Hög risk för meningsskiljaktigheter mellan ledare
och medarbetare.

• Förändringsberedskap
finns i företaget.

• Allmän tröghet i företaget.

• Motiverade medarbetare.

• Förnyelse kan ta tid.

• Realtidsinformation om vad
som händer på marknaden.

• Ledaren besitter en stor
mängd ostrukturerad
information.

• Smidiga förändringsprocesser.
• Handlingsorienterad
organisation.

• Medarbetarna har svårt
att förstå förändringar.
• Mängden inspel kan leda
till handlingsförlamning.

kontakta jonas.fasth@handels.gu.se

www.esbri.se
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Friktion för
teamet framåt
text åse karlén bild anna-karin florén

Bra bråk och fånigt flams. Det kan faktiskt vara två
av nycklarna till framgång i entreprenöriella team.
Anna Brattström och Frédéric Delmar ingår i ett stort
forskningsprojekt om hur grupper av människor
startar och driver företag.
det finns mycket forskning om ensamma
entreprenörer, men mindre om entreprenöriella grupper. Detta trots att ungefär hälften
av alla entreprenöriella företag drivs av grupper. Ur den insikten föddes A Longitudinal
Project of New Venture Team Dynamics and
Outcomes.
I projektet samarbetar fyra professorer,
sju docenter/lektorer och fem doktorander,
verksamma vid Lunds universitet, Chalmers,
Linköpings universitet, Handelshögskolan i
Stockholm, Ratio och St Petersburg State University i Ryssland, i olika delprojekt. Med hjälp
av kvantitativa och kvalitativa metoder vill de
lära sig mer om hur team samarbetar för att
nå sina mål.
Projektet arbetades fram tillsammans med
Karl Wennberg på Linköpings universitet (läs
mer om honom på sidorna 16–17) och Alan
Johnson som är knuten till Ratio.
– Alla vi som ingår projektet har anknytning till Fréderic Delmar; som nuvarande eller
tidigare doktorander och kollegor, säger Anna
Brattström, biträdande universitetslektor vid
Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship,
Lunds universitet.
Professor Frédéric Delmar bytte för några
månader sedan sin huvudsakliga arbetsplats
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från Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship till Emlyon Business School i Frankrike,
men har fortfarande kvar en gästforskartjänst
i Lund.
– Entreprenöriella team verkar i en speciell kontext, därför behöver vi utveckla egen
kunskap om dem. Beteenden och processer
ser annorlunda ut i entreprenöriella team än i
andra professionella team, säger Delmar.
– I nystartade företag arbetar människor
tillsammans utifrån osäkra parametrar, och
tar ofta en stor personlig risk. De vet inte när
eller hur deras satsningar ska ge utdelning.
Det är verkligen något helt annat än att jobba
på ett storbolags fou-avdelning, konstaterar
Brattström.
Forskning med fokus på ensamma entreprenörer finns det alltså gott om, likaså studier som sätter affärsidén i första rummet.
Brattström och Delmar vill bredda även den
sistnämnda forskningsfåran.
– För att hårdra det: Vi tror att affärsidén är
en försvinnande liten del av företagets framgång. 99 procent handlar om hårt arbete – vad
man faktiskt uträttar, säger Frédéric Delmar.
Han leder en pågående enkätstudie som riktas till 120 inkubatorföretag i Sverige, Danmark
och Ryssland.

– Vi vet redan nu att grupper fattar bättre
beslut än individer. Grupper är också bättre på
att hantera risk. Däremot är individer bättre på
att ro projekt i land, säger Delmar.

oberoende är en viktig faktor för människor
som väljer att starta företag. Han menar att det
därför är intressant att studera ledarskapet i
teamen.
– Teamlitteraturen förespråkar delat ledarskap, men vi brukar faktiskt råda entreprenöriella grupper att tidigt sätta roller som vd,
utvecklingschef och ekonomichef, säger Frédéric Delmar.
Anna Brattström arbetar för närvarande
med en stor, kvalitativ datainsamlingsprocess.
– Vi studerar gruppdynamik och följer flera
personer i varje företag över tid. Det här är
etnografiskt fältarbete – inget man kan sköta
från sin forskarkammare, säger hon.
Brattström intresserar sig just nu för konflikter. De finns i de flesta mänskliga relationer,
nystartade företag är inget undantag. Startups
brottas ofta med ganska jobbiga frågor: Har vi
pengar till nästa löneutbetalning? Finns vi kvar
om tre månader? Och om vi skulle bli miljonärer – hur fördelar vi vinsterna?
– Det är viktigt att hitta sätt att bråka bättre.

www.esbri.se

När teammedlemmar ska väljas är det viktigt att inte bara involvera den närmaste kretsen. Om man känner varandra för väl finns det risk för att arbetet inte blir gjort. Det menar Anna Brattström och
Frédéric Delmar, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship och Emlyon Business School.

Det ligger mycket i att våga ta konflikter – men
göra det på ett konstruktivt sätt, säger Anna
Brattström.
Potentialen för konflikter är stor i nya företag
som är i färd med att bygga upp sin organisation. Det saknas ofta tydliga roller, mål och
processer. Entreprenörerna behöver möta kunder och andra intressenter. De måste pröva sig
fram, och lära sig under tiden. De måste också
agera som en enhet och föra företaget framåt.
– När vi bråkar med varandra riskerar gruppen att falla isär. Samtidigt är konflikter viktiga:
Friktion gör att vi kan röra oss framåt. Konflikter hjälper oss att se saker i ett nytt ljus.

gruppsammansättning har tidigare beforskats utifrån parametrar som erfarenhet, ålder,
teknisk kompetens och kön. Forskning om hur
grupper jobbar tillsammans är mer sällsynt.
– Grupper som är lika varandra utifrån sett
kan fungera olika när de börjar jobba. Det
innebär att två grupper som startar med ungefär samma förutsättningar kan utvecklas åt helt
olika håll, säger hon.
Det blev tydligt när Anna Brattström följde
tre ”trillingföretag” med liknande affärsidéer
och affärsmodeller över flera månader. Hon
kallar dem Ivory, Oak och Sand. Brattström har
intervjuat flera av personerna i teamen, filmat
dem för att observera hur de agerar, och tagit
www.esbri.se

del av deras chattar. Givet att företagen var så
lika från början – hur utvecklades de över tid?
Efter 1,5 år gick det jättebra för Oak, medan
både Ivory och Sand var bankrutta, avslöjar
Brattström.
– Jag har identifierat två stora fallgropar. Den
ena är att teamet inte tar tag i konflikter, utan
sopar dem under mattan. Där växer sig spänningarna så stora att de till sist blir ohållbara.
Den andra fallgropen är att teamet har för trevligt tillsammans – till den grad att de glömmer
bort att driva företaget framåt.
Entreprenöriella team måste både komma
överens, och komma framåt. Oak briljerade i
det hänseendet.
– De flesta tycker att konflikter är ganska jobbiga. Ivory och Sand vågade inte bråka av rädsla för att förstöra gruppen. Men Oak lät inte
konflikter stå i vägen för företagets utveckling.

medarbetarna i oak hade intensiva bråk
med varandra. Det kunde börja med att
någon stormade in och sa: ”Vad i helvete har
du gjort?” Det skapade förstås friktion, men
bråken avslutades med att teamet nådde ett
beslut. Därmed kunde de gå vidare.
Mellan bråken såg teammedlemmarna till
att fylla på med skratt och gemenskap. De
byggde en reservoar av glädje att falla tillbaka
på, enligt Brattström.

– Jag har ju följt deras chattkonversationer
och nivån av roliga gif-animationer, emojis och
flams är enormt hög! Det är tydligt att humor
fyller en viktig funktion i teamet.
– Det kan låta banalt, men kommunikation
och interaktion utanför konfliktsituationer är
en viktig förklaring till framgången, säger Anna
Brattström.

forskarna ser fram emot att leverera fler
resultat som ökar förståelsen för entreprenöriella team, i takt med att forskningen fortskrider. Resultaten kan vara till stor nytta för
coacher, inkubatorer och andra aktörer som
stöttar startups – och hjälpa människor att
fungera bättre i entreprenöriella miljöer.
kontakta
anna.brattstrom@fek.lu.se
frederic.delmar@fek.lu.se

Vill du veta mer redan nu? Brattström och Delmar
föreläste på Esbris Estrad 24 maj 2018. Titeln var
”Ensamma genier bygger inga startups – entreprenörskap är ett grupparbete”. Hela föreläsningen
går att se på www.esbri.se
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Petter B Forsberg undersöker i sin avhandling hur samarbeten mellan småföretagare och forskare går till i praktiken.

Lyckade samarbeten
utvecklas över tid
text katarina averås bild martin östberg

Tålamod, förtroende och ömsesidighet. Det är
tre viktiga faktorer för att samarbeten mellan
småföretagare och forskare ska bli lyckosamma på lång sikt. Däremot behöver de faktiskt
inte sitta ner och arbeta tillsammans. De flesta
samarbeten sker i stället genom växelvis överföring av kunskap, erfarenheter och insikter.
petter b forsberg har följt fyra samarbeten mellan småföretag och forskare under
sex år. Samtliga fanns i Uppsalaregionen och
kretsade kring produktutveckling inom olika
områden: nya material, biogas, life science
och it. Syftet med studien var att öka kunskapen om hur samarbeten utförs i praktiken.
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I våras disputerade han i industriell teknik
vid Uppsala universitet med avhandlingen Collaboration in Practice – A multiple case study
on collaboration between small enterprises and
university researchers.
Samarbeten mellan företag och forskare har
betydelse för Sveriges ekonomiska tillväxt och
innovationskraft. Petter B Forsberg menar att
tidigare forskning inom området främst har
handlat om effekterna av samarbeten, och om
hur samhället kan främja dem på bästa sätt.
– Jag har alltid intresserat mig för hur saker
och ting går till, och vill gärna hitta förklaringar
till sociala fenomen. Jag tyckte att det saknades
en djupare beskrivning av hur det praktiskt går

till när produktutveckling i nästa steg leder till
kommersialisering – framförallt när vi diskuterar småföretag, säger Petter B Forsberg.

han har haft regelbundna möten med universitetens forskare, ägarna till företagen och
andra medarbetare som involverats i arbetet.
– Jag har fått möjlighet att följa dessa samarbeten under längre tid än vad tidigare forskning i ämnet har gjort.
De fyra samarbeten som Forsberg fördjupade sig i, ingick i ett större projekt där Uppsala
universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet
bjöd in småföretag att bygga relationer och
nätverka med lärosätenas forskare. Projektet
www.esbri.se

kallades smurf (SMå företag i UppsalaRegionen samverkar med Forskare) och inom
ramen för det startade 27 samarbeten med
utgångspunkt i företagens faktiska behov. eu:s
strukturfonder fanns bland finansiärerna till
projektet som inleddes 2010 och pågick under
tre år.
Alla samarbeten som ingår i doktorsavhandlingen omfattar utvecklingsprocesser
som kom både företagen och forskarna till
gagn. Däremot skiljer
de sig avseende struktur, företagsstorlek,
bransch, forskningsområde och mognadsgrad
(se faktaruta).
Petter B Forsberg
hade inledningsvis en
föreställning om att
samarbete innebär att
människor jobbar tillsammans och åstadkommer något gemensamt. Den bilden har
han fått justera.
– Jag såg att samarbetena hade en snarlik dynamik som innebar att
forskarna och företagarna jobbade var för sig
med sitt, för att sedan växelvis överföra kunskap, erfarenheter och insikter mellan sig. Det
handlade inte om någon social interaktion i
nuet. Den normativa idén om hur samarbeten
praktiskt går till stämde alltså inte!
Resultatet av forskarnas kunskapsskapande processer letade sig in i företagen och fick
vissa innovationsfrämjande effekter. Tidigare
forskning har pekat på barriärer och kulturskillnader för forsknings- och företagssamarbeten. De kan förenklat förklaras av olika drivkrafter: En forskare vill publicera resultaten av
sin forskning, ett företag vill lösa problem som
kan leda till ekonomisk vinning. Det innebär i
praktiken att man inom samarbetet antingen
tvingas kompromissa eller hitta mål som inte
är i konflikt med varandra.
Forsberg bekräftar bilden, men anser inte
att skillnaderna är negativa.
– Olikheterna utgjorde inget hinder. I stället fungerade de som styrkor som bidrog till
värdeskapandet. Både företagare och forskare
hade förståelse för, och en öppen attityd till,
varandras intressen och mål, säger Petter B
Forsberg.

samarbeten går till. De är typexempel på vad vi
kan förvänta oss, menar han.
Han identifierar ett antal gemensamma
nämnare som kan lägga grunden till långsiktiga samarbeten, med mesta möjliga värde för
både forskare och företagare.
– De måste ha ett ömsesidigt intresse av
att samarbeta. Båda parter ska uppleva samarbetet som givande: Det bör finnas både
forskningshöjd och möjlighet till ekonomiskt
värdeskapande. Om
ömsesidigheten saknas
är det stor risk för att
samarbetet upphör när
nya resurser behöver
tillföras, eller när ett
projekt formellt tar slut.
En annan insikt är att
det tar tid innan det går
att avgöra vilket värde
den nya kunskapen har.
Efter många år kan det
vara svårt att veta om
de effekter som uppstår beror på samarbetet eller andra faktorer.
Under åren som samarbetet pågår byggs ett
starkt förtroende mellan parterna.
– De personer som är inblandade är öppna
med sina idéer och affärshemligheter, vilket ger
stora möjligheter till värdeskapande.
Petter B Forsberg menar att det sannolikt är
mer effektivt att fördela samhällets resurser till
samarbeten i mindre summor över längre tid,
än att satsa mycket pengar på ett samarbete
som pågår en kort period.
– Det handlar om att se potentialen i att
skapa värde genom att främja forskarnas och
företagarnas gemensamma arbete över tid.

Olikheterna
utgjorde inget
hinder

det visade sig också att småföretagens samarbeten med forskare skiljer sig från storbolagens samarbeten.
– Många småföretag kämpar för att använda
sina resurser på sätt som i slutänden genererar
bättre lönsamhet. För dem verkar det ha större
betydelse att samarbetet ger konkreta resultat.
Forsberg beskriver sin doktorsavhandling
som teoritung, men menar att resultaten
är värdefulla för företagsfrämjande aktörer,
småföretag och universitetsforskare. Det mest
väsentliga är att fallstudierna ger inblick i hur
www.esbri.se

kontakta petter.forsberg@angstrom.uu.se
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samarbeten med
olika karaktär

1. Ett litet högteknologiskt bolag och en forskare samarbetar för att kategorisera ett innovativt material
med hjälp av olika typer av elektronmikroskopiska
tekniker.
2. Ett mikroföretag och en forskare undersöker tillsammans om det är ekonomiskt genomförbart att
använda komprimerad biogas som bränsle i stället
för att lagra biogas på bondgårdar på konventionellt
sätt.
3. Ett litet life science-företag och en forskare samarbetar för att ta fram en variant på en biologisk
analysmetod för ett specifikt protein.
4. Ett litet konsultbolag samarbetar med forskare för
att kommersialisera en ny typ av IT-produkt.

Utrymme för innovation
i mellanrummen
Vad är det som kännetecknar interorganisatorisk samverkan? Ylva Askfors söker svaret
i ett samverkansprojekt inom vården där
samtliga triple helix-aktörer – akademi, industri och myndigheter – finns representerade.
vårdrel aterade infektioner berör
var tionde patient som vårdas på sjukhus i
Sverige, och kostar närmare fyra miljarder
kronor per år. Det är mycket angeläget att
sänka kostnaderna och minska risken för
att patienter drabbas. Kan samverkansprojekt generera innovationer som löser denna
samhällsutmaning?
Ylva Askfors har skrivit sin doktorsavhandling Samverkan för innovation: En fallstudie av mötet mellan akademi, industri och
sjukvård inom tillämpad medicinteknik vid
kth. I sin etnografiskt inspirerade fallstudie följer hon ett samverkansprojekt under
två år, främst via intervjuer och deltagande
observationer.
Askfors finner att interorganisatorisk
samverkan är flerdimensionell och kan förstås på flera nivåer. Inom varje organisation
finns människor med olika professioner och
synsätt.
Samverkan liknas ofta vid att bygga broar
mellan olika organisationer, men Ylva Askfors menar att det snarare handlar om att
verka i mellanrummen mellan organisationer. Där kan olika discipliner och kulturer
mötas utan institutionaliserade roller – och
det finns utrymme för innovation. Genom
möten och dialog kan aktörer lära av varandra.
I det projekt hon studerade deltog bland
annat läkare, ingenjörer, forskare, sjuksköterskor och mikrobiologer. De fick inte
fram några radikala innovationer under den
tid som studien pågick, och problemet med
resistenta bakterier kvarstår. Men projektet födde små delsegrar, exempelvis minskad bakteriebelastning på vissa ytor som
patienter kommer i kontakt med på vårdavdelningar. [åk]

kontakta ylva.askfors@sll.se
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Lokal förankring lyfte drake
text åse karlén

En bra idé är en bra idé, men det krävs mer än
så för att den ska få vingar. Havsenergiföretaget Minesto är resultatet av ett lyckat möte
mellan en ingenjörs upptäckt, studenter på
Chalmers Entreprenörskola, och ett fungerande
regionalt innovationssystem.
johnn andersson är doktorand på Chal-
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Johnn Andersson

har företaget sökt sig till Storbritannien, Irland
och Taiwan. Men att flytta huvudkontoret
utomlands har det inte varit tal om.
– Minesto slog tidigt ner sina rötter i det
västsvenska innovationslandskapet. Chalmers Entreprenörskola gav snabb tillgång till
kraftfulla nätverk. Och har man väl fått fäste
i en lokal kompetensstruktur är det svårt att
flytta sig, framförallt när det gäller komplex
teknologi.
– Kompetens och know-how sitter i människors huvuden, den är inte lätt att skriva ner och
överföra, säger Andersson.
I sin forskning gör han en distinktion mellan
policyåtgärder som är innovationsstimulerande i största allmänhet, och åtgärder som syftar
till att forma den industriella utvecklingen.
Andersson vill se mer av de senare.
– När vi pratar om förnybar energiteknik är
givetvis det viktigaste att tekniken sprids globalt. Klimatutmaningen är en ödesfråga och
vi måste ställa om energisystemet. Men det är
också viktigt att vi skapar lokala och nationella
värden, i form av arbetstillfällen, exportintäkter
och kunskapsuppbyggnad. Hur ska vi annars
kunna stödja nästa våg av grön teknikutveckling och säkra framtidens välfärd?
– En policy för nya techbolag bör inte bara
stimulera dem att växa, utan också hjälpa dem
att slå ner sina rötter i de strukturer som finns
på hemmaplan. Initiativ som Entreprenörskolan, stödjande strukturer och plattformar, är
avgörande, säger Johnn Andersson.
Chalmers Entreprenörskola har funnits i
över 20 år. Professor Mats Lundqvist är en av

bild: Jan-Olof Yxell

ingenjörens idé vandrade via Linköpings
universitet till Chalmers Entreprenörskola.
Där mötte ingenjörens tekniska kunnande
entreprenöriell och marknadsmässig kompetens. Ur mötet grundades Minesto.
– Företaget har gått väldigt bra, även om de
är långt ifrån färdiga. Ny teknik tar tid.
I dag har Minesto ett 50-tal anställda och är
börsnoterade. Företaget har kvar mycket av
sin verksamhet i Göteborgsregionen, trots att
marknaden är utanför Sverige. Johnn Anderssons slutsats är att de tidiga kontakterna, som
knöts då idén vidareutvecklades på Chalmers,
har satt en stark prägel på företaget.
– Det är fascinerande att Minesto i stor
utsträckning finns kvar i Västsverige. Tekniken kan inte ens testas här. Havsströmmarna
är inte tillräckligt starka utmed våra kuster.
För att hitta testmarknader och kompetens,
få in finansiellt kapital samt vinna legitimitet

bild: Ulrika Ernström

mers. Han intresserar sig för innovativ energiteknik och globala förändringsprocesser
mot hållbarhet. Både i hans licentiatuppsats
och den nyligen publicerade artikeln Shaping
factors in the emergence of technological innovations: The case of tidal kite technology (Technological Forecasting & Social Change, vol 132,
2018) står företaget Minesto i fokus.
Det har utvecklat en undervattensdrake
som kan producera elektricitet ur strömmande havsvatten.
– Både svenska och utländska företag inom
marin energi gör liknande saker, men Minestos teknik sticker ut, säger Johnn Andersson.
Han berättar att ursprungsidén kommer
från en ingenjör på Saab. Ingenjören arbetade med att utveckla flygteknologi och fick
på köpet insikter som skulle kunna få andra
användningsområden.
– Genom att ”flyga” draken under vattnet
accelereras hastigheten genom turbinen relativt strömmarna. Det liknar hur man kan få en
segelbåt att röra sig snabbare än vinden, och
är ett kostnadseffektivt sätt att producera el.
– Det är lite kittlande att en person som funderar på frågeställningar om flygplan kommer
på något som kan användas i en helt annan
kontext, drivet av helt andra samhällsutmaningar, konstaterar Andersson.

Mats Lundqvist

eldsjälarna som varit med sedan starten:
– Unika idéer och uppfinningar kommer till
oss för att få entreprenöriell drivkraft. Kundsamarbeten initieras och produkter utvecklas.
Vi har alltid haft stark uppkoppling mot regionens näringslivsutveckling, säger han.
Lundqvist har genom åren sett många exempel på ”Minestoeffekten”.
– Ofta får projekten en regional förankring,
även om de också kan behöva odla internationella kontakter kring mer specifik kunskap. Entreprenörskolan utvecklar globala
teknikbolag, men den regionala rotningen är
en värdesatt bieffekt. Den bidrar till att Chalmersstudenter stannar i regionen, och nya
kunskapsbolag etablerar sig här.

enligt mats lundqvist finns en del att göra
för att förbättra klimatet för nya, teknikbaserade företag. Han menar att svenska lärosäten
skulle kunna ta ett större regionalt utvecklingsansvar, och sammanföra idéer med entreprenöriella individer.
– I dag tar inkubatorer i ökande utsträckning
ansvar för det. Men vi behöver satsa ännu mer
på att möjliggöra entreprenöriella processer.
Det kan röra sig om studenter i program, eller
att man drar i sitt nätverk av alumner och entreprenörer. Poängen är att sådana ”surrogatentreprenörer” ofta är helt avgörande för om
en idé ska utvecklas eller inte, säger Lundqvist.
kontakta johnn.andersson@chalmers.se
mats.lundqvist@chalmers.se

www.esbri.se
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Oviss framtid när kartan ritas om

Digitala
entreprenörer
navigerar i
okänd terräng
text anna-karin florén

www.esbri.se
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tema | Digitalt entreprenörskap
Den digitala utvecklingen är snabb. Vi människor måste hinna
ta till oss den nya tekniken – och förstå dess affärsmässiga
potential. Hur ska entreprenörer navigera i ett digitalt landskap
där framtiden är höljd i dimma? Och hur kan de innovera med
människan i centrum när de tekniska förutsättningarna ständigt
förändras? Digitala entreprenörer blir, vare sig de vill eller inte,
förändringsagenter som bidrar till samhällsutvecklingen.

A

Alla som är
inblandade för
med sig något
till bordet

Kunden kan
lägga sina egna
förväntningar
på produkten

i, ar, vr, ir, blockkedjan och botar.
Ny teknik, nya affärsmodeller och
nya beteendemönster. För entreprenörer och företag av olika storlekar
innebär digitaliseringen hot och
möjligheter, beroende på vem du frågar. Ingen lämnas oberörd och alla måste ta ställning,
annars är en befintlig verksamhet snart utkonkurrerad
av snabbfotade digitala entreprenörer med kundnytta
i fokus.
När en fysisk tjänst omvandlas till en digital kallas
det digitisering eller digifiering. Det kan till exempel
vara att handla mat på nätet i stället för att gå till en
butik. Det mer svårfångade begreppet digitalisering är
en process där helt nya typer av produkter eller tjänster skapas. De förutsätter social förändring eller att vi
som användare måste förhålla oss till en företeelse på
radikalt nya sätt. Blockkedjan är ett exempel som, i alla
fall teoretiskt, skulle kunna tvinga hela bankväsendet
och alla centralbanker att omforma sin verksamhet – och göra skattesystemen så som vi känner dem
obsoleta.
Exemplet kommer från Claire Ingram Bogusz, forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hon belönades
nyligen med Börje Langefors-priset för sin doktorsavhandling Crowds, Coins and Communities: Digital
Entrepreneuring in Emerging Financial Structures. Den
handlar om social förändring, nya relationer och hur
människor gör saker i kölvattnet av den digitala transformationen. Alltså hur digitaliseringen driver social
förändring och entreprenörens roll i detta. Som empiri
har hon använt blockkedjan och crowdfunding.
Ingram Bogusz menar att digitaliseringen för samhället mot ökad individualism, som i sin tur för med
sig ett ökat individuellt ansvar. Det hela organiseras
enligt peer-to-peer-principer snarare än i hierarkier.
– Alla som är inblandade för med sig något till bordet. Det finns ingen maktstruktur där någon bestämmer hur teknologin ska utvecklas eller regleras. Det gör
utvecklingen oförutsägbar, säger Claire Ingram Bogusz.

det är inte ovanligt att människor börjar använda
plattformar för något helt annat än de var avsedda för,
och det är svårt för plattformens skapare att styra om
i efterhand. Ett exempel är Kickstarter. Utvecklarnas
avsikt var att bygga en crowdfundingplattform. Men i
stället för att bli en investeringsplattform blev det en
butik, dit användare vänder sig för att köpa eller sälja
prototyper.
– Företagets grundare är inte så glada över det. De
fokuserade på funktion när de byggde tjänsten, men
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borde kanske ha tänkt mer på hur användarna skulle
komma att uppfatta tjänsten.
Ett annat exempel är Swipp, den danska motsvarigheten till Swish, som nu är en del av Mobilepay. När
användaren började skriva in någons namn letade
appen upp personens telefonnummer. Folk började
använda appen som telefonbok, snarare än för transaktioner.
– Det kan upplevas som olyckligt om den affärsmodell som investerare har satsat på inte stämmer
överens med hur produkten faktiskt används, säger
Ingram Bogusz.
Innan digitaliseringen fanns en direkt dialog mellan
kunder och produktutvecklare. Då fick båda parter en
gemensam bild av syftet med produkten. I dag kommunicerar kund och utvecklare enbart genom digital
närvaro.
– Kunden kan lägga sina egna förväntningar på produkten. Det gör det svårt för utvecklaren att förutsäga
hur kunden kommer uppfatta och använda den digitala plattformen.

företag som verkar i den digitala sfären kan samla
in data för att följa hur kunderna använder en tjänst.
Men att utvärdera sina tjänster baserat på data kan
leda fel om man inte förstår dess begränsningar, enligt
Ingram Bogusz.
– Data är objektiva. De visar hur en besökare som
använder din tjänst agerar. Men data visar inte subjektiva värderingar, om vad användaren tänker och vill.
Det är lätt att få tunnelseende. Utvecklare riskerar att
ta fasta på det som datamängden innehåller, och missa
vad den inte innehåller.
Bitcoin och andra tjänster som bygger på blockkedjeteknologin är exempel på det, menar hon.
– Entusiaster tycker att det är den perfekta tekniken.
Men för 99 procent av befolkningen är blockkedjan så
abstrakt att det blir obegripligt hur den kan användas.
Utvecklarna har helt missat tjänstedesignen.
– Vi uppför oss ibland som om digitala processer
händer i ett vakuum. Men sociala system är komplexa
och det kan behövas olika sätt att presentera samma
funktionalitet för att det ska fungera i olika kulturella
kontexter, säger hon.
När Ingram Bogusz började studera bitcoin intervjuade hon entreprenörer i olika länder, däribland Tyskland, Polen, Finland och Sverige, om deras uppfattning
om blockkedjeteknologin. Hon fick väldigt olika svar i
de olika länderna, trots att det rör sig om grannländer
i Europa.
– I Tyskland tyckte intervjupersonerna inte om

www.esbri.se

bild: John Guthed

bild: Carl Thorborg

Claire Ingram Bogusz medverkade i Estradföreläsningen ”Welcome to the future of FinTech” i våras. Där
pratade hon om hur nya företag inom finansbranschen
kan vinna, eller förlora, användarnas förtroende. Se hela
föreläsningen på www.esbri.se/webb-tv.

transparens. För dem är blockkedjan intressant eftersom den möjliggör anonymitet. De ville ha alternativ
till betalsystem som Visa och Mastercard, som kan
spåra transaktioner.
– De svenska intervjupersonerna uttryckte i stället
att blockkedjan är en cool teknologi med hög innovationspotential. Kontrasten visar hur exakt samma sak
kan betraktas på väldigt olika sätt utifrån den lokala
kontexten, säger Claire Ingram Bogusz.

hanna von schantz har lagt fram sin doktorsavhandling Well, that makes sense! Investigating opportunity development in a technology start-up vid Stockholms universitet. Hon har studerat hur det är att vara
entreprenör när förutsättningarna ständigt förändras,
och hämtar sin empiri från spelindustrin. En av
von Schantz lärdomar är att förändringstakten inte är
så snabb som vi föreställer oss.
– Visst förändras marknaden, men det går inte så
fort som folk ibland vill göra sken av. Framför allt ska
människors beteende förändras i samma takt som tekniken – och det händer inte, säger hon.
Hanna von Schantz var själv entreprenör inom
e-handel 1999. Redan då fanns mycket av tekniken på
plats, men att få människor att handla eller utnyttja
tjänster på nätet var en annan femma. Det tog tid. För
att ny teknik ska kunna implementeras måste den vara
i samklang med marknadens behov och efterfrågan.
Under de år som von Schantz arbetade med
avhandlingen, 2011–2018, fick smarta telefoner sitt
genombrott. Teknologin förde obarmhärtigt marknaden från konsolspel och cd-romspel till helt nya sätt att
producera, köpa och använda spel – via mobiler och
bredbandsuppkopplade datorer. Det ledde till en våg
av små oberoende spelföretag och indieutvecklare.
– Folk satt i källare och utvecklade spel på egen
hand. Några blev väldigt framgångsrika. Det var en

www.esbri.se

Efter disputationen är Hanna von Schantz tillbaka i rollen som IT-entreprenör i bolaget Pickyeating. Företaget
vill hjälpa familjer med allergiska barn att få koll på
matens innehåll med hjälp av en app.

miljö där det fanns förutsättningar att skapa en marknad utifrån en ny idé.
De etablerade bolagen fick panik och började se
sig om efter nya affärsmodeller. Liksom många andra
bolag hade spelbolagen övergripande affärsmodeller.
I samband med det här skiftet tvingades de arbeta med
parallella eller helt nya affärsmodeller.
Vinnovarapporten Digitalisering – mer än teknik.
Kartläggning av svensk forskning och näringslivets
behov kom i april i år. Rapportförfattarna Joakim Björkdahl, Martin W Wallin och Charlotta Kronblad konstaterar att digitaliseringen inte huvudsakligen handlar
om teknisk utveckling. I stället ligger utmaningen i
att hitta nya sätt att leda, organisera, samarbeta och
utveckla nya produkter och tjänster – för att företagen
ska kunna tillgodogöra sig den nya tekniken.
Författarna anger rekrytering, hantering av data
och utveckling av affärsmodeller som tre områden där
svenska företag behöver bli bättre – och där det behövs
mer forskning.
– Att hela logiken för hur man tjänar pengar förändras kan bli en utmaning. Etablerade spelföretag hade
haft en kostsam process med ett års produktionstid
och distribution till butik. Nu skulle samma personer
utveckla spel som var gratis att ladda ner, och som
lockade till köp inuti spelen. Det ansågs inte fint att
jobba med, säger von Schantz.

tidigare hade man jobbat i team och plötsligt skulle

Data visar inte
subjektiva
värderingar

Framför allt
ska människors
beteende förändras i samma takt
som tekniken

man snabbt ta fram en betaversion. Sedan fick marknaden avgöra om spelet var en flipp eller flopp.
– Mjuka faktorer som har med kultur och identitet att
göra kan bromsa innovationstakten i etablerade företag. En del företag försökte komma runt det genom att
rekrytera nya människor och placera dem i ett dotterbolag som var fysiskt avskilt från moderbolaget.
Relationerna till omvärlden förändrades också.
e n t r é 3 • 2018 |
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tema | Digitalt entreprenörskap

Folk satt i källare
och utvecklade
spel på egen hand

Det handlar om
att ha en öppen
företagskultur
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Företagen hade redan en tajt relation till leverantörer
och distributörer, men nu skulle de samtidigt bygga en
direktrelation till kunden. Det uppstod en konkurrenssituation mellan de egna produkterna på butikshyllan
och dem som laddades ner från nätet.
– Kostnaden för att utveckla digitala produkter är
relativt låg. Har du en känsla för din målgrupp kan
du göra mycket med små medel, säger Hanna von
Schantz.
Hon nämner Minecraft som exempel, ett projekt
som kom till vid sidan av Markus ”Notch” Perssons
vanliga jobb.
– Samtidigt ska man vara medveten om att de här
bolagen arbetar under extremt mycket risk. Som individ kanske du väljer att jobba utan lön eller tar lån.
Det ställer speciella krav på dem som arbetar i de här
miljöerna. Den här riskbenägenheten finns inte på
samma sätt i etablerade bolag.

den som ändå väljer att ge sig in på den digitala
marknaden måste förstå sin omvärld.
– Det kan du bara göra genom att träffa olika företag
och individer som rör sig i branschen. Entreprenörskap är dessutom en distribuerad verksamhet. Det
behövs en stark grundargestalt, men också många fler
personer som stöter och blöter företagets utveckling.
– Det handlar om att ha en öppen företagskultur.
Ändå ser jag ofta etablerade företag som inte låter
medarbetare vara på sociala medier, till exempel. I dag
utgör sociala medier en konstant omvärldsbevakning
som gör det möjligt att ha tentaklerna ute så mycket
som möjligt.
Den kanske viktigaste insikten i allt det här är,
enligt Hanna von Schantz, att de digitala entreprenörerna själva är medskapare till sin och vår framtid.
Deras arbete följer inte en logik som säger att de först
ska observera och förstå, för att sedan gå hem och

utveckla och slutligen föra ut sin vara på marknaden.
– Så fort entreprenören börjar identifiera marknaden blir personen medskapare. Entreprenören medverkar till att förändra, bygga och påverka marknaden,
och blir själv en förändringsagent. Den produkt som
du utvecklar kan leda till helt oanade spinoffer eller
samarbeten.

osäkerheten gör det svårt att genomföra marknadsundersökningar. Om din produkt eller tjänst är
helt ny kanske du inte ens vet hur du ska kommunicera den i en marknadsundersökning.
– Det finns ingen färdig karta. Antingen kan du vänta på att världen ska bli mer begriplig, eller så får du
gå ut och förhålla dig till att förutsättningarna ständigt
förändras. Det enda sättet att få reda på om en idé har
bäring är att ta fram en beta eller bjuda in potentiella
kunder.
Digitala entreprenörer skäms inte för att ha en beta
ute, och det är helt accepterat av kunderna, konstaterar von Schantz.
– Självklart beror det på vilken bransch du är verksam i. Beta-testning kanske inte fungerar lika bra om
du ska utveckla en ny medicin. Men om man tittar på
datorspelsbranschen finns en stor öppenhet. Många
användare lägger mycket tid på att kommentera, och
engagerar sig verkligen för att förbättra produkten.
– Datorspelsbranschen valde själv att ha gemensamma torsdagspubar i stället för att konkurrera. Där
kunde man prata affärsidéer och kompetensfrågor.
Företagen diskuterade till och med hur de kunde dela
på kompetens, som är en bristvara i branschen, säger
Hanna von Schantz.
kontakta
claire@clairebogusz.com
hannavonschantz@gmail.com
www.esbri.se

Mer chatt och mindre
e-post bland unga
00-talisterna, som föddes när internet var etablerat, tycker inte att internet
är särskilt viktigt. De tillmäter internet samma betydelse som 50-talisterna.
Kanske 00-talisterna tar internet för givet, spekulerar Internetstiftelsen i
Svenskarna och internet 2018. Rapporten visar nämligen också att 100 procent
av 00-talisterna använder internet, bland annat för att lyssna på musik, titta
på video och snapchatta. Däremot använder de e-post i begränsad omfattning, faktiskt mindre än alla generationer som är yngre än 50-talisterna. Ända
upp i 25-årsåldern är chattjänsterna vanligare än e-post. Kanske ger det en
fingervisning om hur framtidens digitala kommunikationstjänster kommer
att se ut. Klart är att användningen av både Facebook Messenger och Whatsapp ökar. [af]

miljarder.
Så många uppkopplade
prylar används i världen 2018.
Källa: Business Insider Intelligence

Many really smart, well managed companies are
underestimating the scale, scope and speed of disruption
Andrew McAfee, MIT, USA

Kunskapen tar aldrig slut
Vill du veta mer om Hanna von Schantz forskning?
Missa inte Estradföreläsningen 11 december! Anmäl dig på www.esbri.se
Fler artiklar, boktips och webb-tv om digitalisering finns på www.esbri.se/digitalt

Så klarar du övergången
Hur digital är din verksamhet? En ny, svensk
bok erbjuder stöd för företagare som vill digitalisera och utveckla sina affärsmodeller.
nya företag som är digitala från start är
snabbfotade, utgår från kundens problem,
kapar åt sig en liten specialiserad del av kakan,
och kan vara svåra att identifiera som konkurrenter innan det är för sent. Företagen drivs
ofta mer av ideella än kommersiella värden:
De vill åstadkomma något för sina kunder, och
bygga långsiktigt.
Det innebär att produktutvecklingen kommer efter insikten om kundernas behov, och
fokus ligger snarare på affärsmodellens utveckwww.esbri.se

ling än tekniken. Självskrivna
exempel på det är Spotify
och Netflix. Frågan om
varför du gör det du gör
blir intressantare än hur
du gör det.
De etablerade företagen brottas samtidigt
med parallella affärsmodeller och
etablerade distributionskanaler, till exempel
papperstidningar och fysiska butiker, som
kostar pengar. Att arbeta med inkrementell
förändring, att ständigt förbättra en befintlig
produkt, leder sannolikt till att företag hamnar
på efterkälken.

Men att arbeta med disruptiv innovation, alltså att utveckla i grunden
helt nya produkter eller tjänster, förutsätter nya sätt att innovera. Prototyper
måste snabbt testas på marknaden, och
utvärderas inför utveckling och uppskalning. Det ställer också krav på ledarskap med fokus på strategi och generella
tendenser kring kunder, konsumtion och
behov.
Det är några teman i Digital transformation
– strategier för affärsutveckling (Liber, 2018).
Författaren Patrik Widlund går igenom vad
som krävs för att ett bolag ska klara den digitala
övergången. [af]
e n t r é 3 • 2018 |
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porträttet
karl wennberg vill blottlägga entreprenörskapets avigsidor:

»Entreprenörskap kan
leda till Donald Trump«
text & bild anna-karin florén

Karl Wennberg räds inte att uttrycka åsikter
och stannar inte heller vid ”å ena sidan, å andra
sidan”-resonemang. Han vill bidra till ett klarsynt förhållningssätt till begreppet entreprenörskap. Allt som glimmar är, som bekant, inte
guld. Entreprenörskap leder ofrånkomligen till
ökad ojämlikhet, visar hans forskning.
professor karl wennberg är intresserad
av entreprenörskapets konsekvenser, vad som
händer med personer som startar företag och
deras miljöer, på kort och lång sikt. Han har
studerat uppkomst, utveckling och avveckling
av företag över tid och hur de påverkar branscher och regioner.
– Jag är entusiastisk till fenomenet entreprenörskap, men kritisk till vurmen som omger
det. Entreprenörskapet förmodas kunna rädda
oss från allt som är dåligt, men entreprenörskap kan också leda till miljöförstöring – eller
Donald Trump, säger han.
Vad Wennberg egentligen avser med sin
hänvisning till Donald Trump lämnas till läsarens fantasi. Klart är däremot att vurmen för
entreprenörskap riskerar att göra oss blinda
för dess avigsidor, som ökad ojämlikhet.
Det var det berömda bananskalet som ledde
in Karl Wennberg på entreprenörskapsforskning, med lite hjälp av Esbri. Efter en påtänkt
forskarutbildning i psykologi, en konkursad
cateringfirma, en anställningsintervju med
oväntad utgång och det första barnet av fyra,
var Karl Wennberg rådvill.
– Jag hade läst finansiell ekonomi, var
intresserad av börspsykologi och beteendevetenskap och hade siktet inställt på en karriär på börsen. Under den här tiden pratades
det mycket om börsbubblor och psykologin
bakom dem, som en följd av 1990-talskrisen.
Men jag fick ångest redan under min första
anställningsintervju.
Finansbranschen var inte rätt ställe för
Wennberg.
– Jag tyckte att alla var lastgamla, 30-nånting, och mest satt och skyfflade Excelark,
haha. Jag gick på en Estradföreläsning om
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Karl Wennberg

komplexiteten i nya företag för att få inspiration. Där började jag prata med en trevlig dam
som visade sig vara Ingela Sölvell. Hon berättade att det fanns en ledig doktorandtjänst på
Handelshögskolan. Jag sökte och det klaffade.
– Institutionen var verkligen en kreativ
hubb. Entreprenörskapsämnet var ungt och
här fanns öppna, roliga och duktiga forskare.
Några, som Frédéric Delmar, hade kommit
från just Esbri, säger Wennberg.

även de mest framstående forskarna var tillgängliga för unga nybörjare. Wennberg tycker
att det var lätt att känna sig inkluderad från
start.
– Inom vissa områden, och kanske framförallt i andra länder, är det hierarkiskt och
folk fjäskar för ”viktiga” personer.
– För mig är entreprenörskapsforskningen
inget elfenbenstorn. Snarare för det med sig

passion och engagemang – som ibland kan
leda till att jag tror att allt är relevant.
Som tur är kan forskningsfrågor vara esoteriska och flummiga utan att för den sakens
skull vara dåliga, anser Karl Wennberg.
– Min styrka som forskare, tror jag, är att jag
kan se problem som är praktiska och teoretiska på samma gång.
– Forskning är härligt, utbrister professorn.
Wennberg tycker att forskning påminner
om att frilansa eller driva eget – vis av erfarenheten med cateringfirman. Om samhället eller
omvärldens intressen förändras, måste även
forskningen förändras.
En fråga som han har forskat mycket om
de senaste åren är den ökande ojämlikheten i
samhället, framför allt i relation till entreprenörskap. De flesta ser entreprenörskap som
bra, och ojämlikhet som dåligt. Men framgångsrikt entreprenörskap leder till ojämlik-

www.esbri.se

I Sverige har vi nu långsamt reformerat samhället för
att det ska gå att få belöning för den risk man tar

het. Vill man ha det ena, kanske man måste
acceptera det andra.
– Om det är skillnad mellan anställda städare och direktörer, så är skillnaden ännu större
mellan managementkonsulten och pizzabagaren som driver eget, säger Wennberg.
– I Sverige har vi nu långsamt reformerat
samhället för att det ska gå att få belöning för
den risk man tar som entreprenör. Men det är
fortfarande svårt att växa bolag här, det ser vi
på gasellerna som flyttar utomlands. Vi har
liten hemmarknad och höga skatter. Samtidigt
är det väldigt lönsamt att till exempel vara en
efterfrågad managementkonsult, jämfört med
att vara mellanchef med liknande arbetsuppgifter, på grund av de höga inkomstskatterna.

eller beslutsfattare. Jag tycker att studenter är
de mest givande mottagarna. De är kvicktänkta
och inte rädda för att säga vad de tycker.
I media och politik är det lätt att saker blir
snuttifierade. Därför värjer sig många forskare,
tror han. Också den svenska formen för forskningsfinansiering kan tänkas bidra till försiktigheten.
– Vi är en del av ett projektsamhälle, och
beroende av tillfälliga anslag. Om jag säger
något som gör en filantrop som Rune Andersson, eller en statlig tjänsteman som beslutar
om forskningsanslag, förbannad kanske jag
inte får några anslag från det hållet.

samtidigt finns mycket kunskap om entreprenörskap. Det skulle vara tjänstefel att inte

det är viktigt att skilja på innovativt värde- föra ut den, enligt Wennberg.
skapande, och repetitivt, replikativt arbete,
anser Wennberg. Det senare är inte entreprenörskap, det är företagande. Det behöver inte
betyda att det är dåligt, men det genererar inte
speciellt mycket positiva ”externaliteter” till
samhället – vilket innovativt entreprenörskap
gör.
– Det går att lösa, det finns recept. Vi har
varken förmögenhetsskatt eller gåvoskatt, och
kapitalskatten är en tredjedel av inkomstskatten. Att ha stora skillnader mellan beskattningen av inkomst av tjänst och inkomst av kapital,
borgar för det improduktiva entreprenörskapet. Vi vill att människor ska driva företag för
att föreslå nya tjänster och produkter, eller nya
sätt att göra saker och ting, inte för att man kan
dra av för mobilen och betala mindre skatt.
– Det här är svårt för politikerna att ta i,
delvis för att begreppet entreprenörskap är så
positivt laddat, säger han.
Karl Wennberg deltar gärna i det offentliga
samtalet med debattartiklar i olika tidskrifter.
– Det finns olika sätt att skapa nytta av sin
forskning. Ett sätt är inomvetenskapligt, det
som driver forskningsvetenskapen framåt. Då
tar det ett par år innan resultaten får genomslag. Ett annat sätt är att koka ner sina resultat
till något lättförståeligt för studenter, media

www.esbri.se

– Till exempel är det en myt att lätt identifierbara personliga egenskaper skulle förutsäga
vem som kan bli framgångsrik företagare. Det
är synd att inte fler psykologer intresserar sig
för entreprenörskapsforskning.
– Det finns väldigt mycket pseudoforskning
och ytlig forskning om kognition, personlighetsaspekter, och socialpsykologiska aspekter.
Men psykologerna är tränade att göra det här
på riktigt. Det som företagsekonomerna gör på
det här området blir sällan bra.
Wennberg menar också att forskare inom
många ämnen blir allt mer homogena.
– En anställd doktorand kostar institutionen
tre miljoner kronor. Därför vågar institutionen
inte ta några risker utan satsar på säkra kort.
Följaktligen blir doktoranderna färre, äldre och
mer homogena. Och avhandlingarna antagligen mindre innovativa. Vem vågar satsa på en
okänd sökande från Långtbortistan när det
kostar så mycket pengar och ses som ett misslyckande om någon inte blir klar?
– Jag tycker att fler ska få chansen att doktorera, men då måste det också vara möjligt för
fler att misslyckas. Utan att det ska behöva vara
ett stigma, säger Karl Wennberg.

mer av karl
Vilken politik skapar växande företag?
Liberal debatt, nr 1, 2018.
Habitual entrepreneurs in the making: how labour
market rigidity and employment affects entrepreneurial
re-entry. Small Business Economics, nr 2, vol 51, 2018
(tillsammans med Kun Fu och Anne-Sophie Larsson).
Entrepreneurship and income inequality. Journal of
Economic Behavior and Organization, nr 1, vol 145, 2018
(tillsammans med Daniel Halvarsson och Martin Korpi).
Entreprenörskap och inkomstspridning: hur företagare
påverkar ojämlikheten. Ekonomisk Debatt, nr 1, vol 45,
2017.
Den entreprenöriella eller byråkratiserade ekonomin?
Management of Innovation and Technology, nr 3, 2017.

mer om karl
Bakgrund Professor i företagsekonomi vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Gästforskare vid Handelshögskolan i
Stockholm, medlem i Sveriges unga akademi, knuten
till Ratio. Pratar japanska efter ett och ett halvt års
studier i Japan som 20-åring (”ett av världens minst
entreprenöriella samhällen” enligt Karl). Uppvuxen på
västkusten. Disputerade 2009 på Handelshögskolan i
Stockholm med avhandlingen Entrepreneurial Exit. Karl
föreläste på Esbris Estrad i juni på temat ”Misslyckandets dynamik”. Hela föreläsningen finns på
www.esbri.se/webb-tv
Fritid Umgås helst med familjen. Karl har fyra barn
så det blir en del lek, och bad på sommaren. Annars
tränar han, gärna klättring.
Aktuell Redaktör för en specialutgåva av Strategic
Entrepreneurship Journal. Temat är ”Public policy for
innovative entrepreneurship”.

kontakta karl.wennberg@liu.se
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Öppen innovation
svårjobbat i offentlig sektor
Vilka hinder finns för öppen innovation inom offentlig sektor? Och hur kan mäklande mellanhänder agera för att överbrygga hindren? Frågorna adresseras av Göran Smith, Chalmers. Hans
licentiatuppsats Public Sector Open Innovation: Exploring Barriers and How Intermediaries Can
Mitigate Them är en sammanläggning av fem artiklar, med svensk kollektivtrafik som studieobjekt. Smith konstaterar att det är svårare att driva öppna innovationsprocesser i offentlig sektor, än vad det är i privat sektor. Inom offentliga organisationer är reglerna strängare, byråkratin
mer omfattande och riskbenägenheten lägre. Innovationsmäklare kan ha god effekt, men måste
introduceras på rätt sätt. En av artiklarna handlar om en innovationstävling initierad av ett globalt bussbolag. Göran Smith finner att innovationstävlingar kan stimulera kunskapsöverföring
mellan olika aktörer och ligga till grund för öppen innovation. [åk]

kontakta goran.smith@chalmers.se

För att innovationsarbetet
ska lyckas krävs en tydlig
inriktning och avsatta resurser
Magnus Karlsson intervjuas om vikten av
innovationsledare på www.vinnova.se

Praktisk forskning
ökar förståelsen
för företagande
Praktisera som entreprenör! Då kan du som forskare verkligen förstå vad entreprenörskap
innebär. Bengt Johannisson har genom sin forskarkarriär levt som han har lärt. I Disclosing
Entrepreneurship as Practice – The Enactive Approach (Edward Elgar, 2018) delar Johannisson med sig av sina erfarenheter från två egna entreprenöriella projekt: Anamorphosis och
Soris. När man kombinerar rollerna entrepreneur och researcher blir man – enligt hans terminologi – en entresearcher. Men för att kunna växla mellan en traditionell, och ibland abstrakt,
akademikerroll, och en praktisk, entreprenöriell logik krävs en viss tvåspråkighet, hävdar
Bengt Johannisson. [åk]
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9 av 10
svenskar har en smartphone.
Källa: Internetstiftelsen

Familjeägda företag
en heterogen grupp
Svenska familjeföretag är en kraft att räkna med: De anställer en tredjedel av befolkningen, och står för en lika stor del av BNP. Ofta buntas familjeföretagen ihop i en
grupp som anses vara väsensskild från företag som inte är familjeägda. Fredrik W
Andersson, Dan Johansson, Johan Karlsson, Magnus Lodefalk och Andreas Poldahl
lyfter i stället fram heterogeniteten hos familjeföretagen. De finns i alla storlekar, och
förekommer inom alla branscher. I artikeln The characteristics of family firms: exploiting
information on ownership, kinship, and governance using total population data presenterar de en ny metod för att identifiera familjeföretag, oavsett företagsform. Artikeln
har publicerats i Small Business Economics (nr 3, vol 51, 2018). [åk]

kontakta fredrik.andersson@scb.se

Skapa din egen marknad
Hur kan små och nya företag få synlighet på en
stor, främmande marknad? Lösningen stavas
entreprenöriell marknadsföring, menar Man
Yang. Hon har studerat finländska företag som
satsar internationellt.

tuation och causation har gjort stort avtryck i
forskarvärlden. Enkelt uttryckt handlar effectuation om att man utgår från de resurser som
finns till hands, och agerar utifrån dem. Vanligt
bland entreprenörer, menar Sarasvathy. Causation är ett mer kalkylerat sätt att fatta beslut,
där man gör upp långa planer och håller sig
till dem.
Forskaren Man Yang utgår från Sarasvathys
begrepp när hon studerar finländska små och
medelstora företag som har gjort snabb internationell karriär. Empirin kommer dels från
fallstudier i fyra business-to-business-företag
i energibranschen, dels från enkäter till 185
andra företag.
– Jag frågade om deras entreprenörskap,
marknadsföringsinsatser, beslutsfattande och
www.esbri.se

för ett ungt företag med knappa resurser
ger det bättre utväxling än den kausala logiken
som går ut på att planera, sätta upp mål, och
utifrån konkurrentanalyser försöka förutspå
hur marknaden kommer att se ut.
– Mitt tips till företagare är att experimentera
och försöka identifiera de kundgrupper som
har störst nytta av det man vill sälja. Genom
att ta fram produkter och tjänster tillsammans
med potentiella kunder säkrar man köpare
redan innan man lanserar på den utländska
marknaden, säger Man Yang.

Apple är visserligen ett etablerat företag, men hon menar
att det ändå är ett bra
exempel på hur man
kan agera innovativt
och proaktiv.
– Apple lanserade
Iphone, en produkt
som mötte kundernas framtida behov.
Och det gjorde de Man Yang har lagt fram doktorsavhandlingen Internatioinnan kunderna själ- nal entrepreneurial marketing:
va visste att de hade Decision making in international business vid University of
behovet.
Vaasa i Finland.
– Fallföretaget We
Tech i min avhandling är ett annat exempel.
Deras innovativa teknologi minskar bränsleåtgången i stora fraktfartyg. Det var inget som
rederierna efterfrågade: We Tech identifierade
ett behov som inte var uttalat, konstaterar
Yang. [ha]

bild: University of Vaasa

saras sarasvathys teorier om effec-

internationella framgång. Min slutsats är att
de företag som använder sig av en internationell, entreprenöriell marknadsföring är de som
lyckas bäst, säger Yang.
Den internationella entreprenöriella marknadsföringen har stora likheter med effectuation. Det handlar om att upptäcka och skapa
marknadsmöjligheter på ett proaktivt sätt,
utgå från sina egna kunskaper, erfarenheter
och nätverk, samt skapa värde tillsammans
med partners.

kontakta man.yang@uva.fi
e n t r é 3 • 2018 |
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Relationer avgör affären
text anna-karin florén & åse karlén bilder viktor aronsson

1,4 miljarder invånare, 800 miljoner internetanvändare och 600 miljoner smartphoneanvändare. Den kinesiska marknaden är enorm, och
lockar många svenska entreprenörer. Men det
tar tid att förstå de kulturella koderna.
28 augusti arrangerade esbri och företaget
Fusin, med stöd från staden Hainings lokala
regering och Haining Economic Development
Zone, Sweden-China Entrepreneurship Forum
2018. Bland talarna fanns forskare, entreprenörer, investerare och många andra. De delade

frikostigt med sig av sina erfarenheter från den
kinesiska marknaden.
Under konferensen avslöjades också vinnarna i Haining Day Competition, en tävling
för lovande svenska företag. På första plats kom
Bioprocess Control.
Sweden-China Entrepreneurship Forum filmades och livesändes. Hela konferensen går att
se som webb-tv på www.esbri.se
En längre, sammanfattande artikel och fler
tips om hur svenska entreprenörer lyckas i Kina
finns också på Esbris webbplats.

Entreprenören Marcus Skinnar kom till Kina som 23-åring.
– Det tar lång tid att förstå kulturen, och det är dyrt i Kina. Man
måste lägga mycket pengar på underhållning sa han.

– Haining ska bli ett centrum för företagsutveckling inom nya material,
digital information, förnybar energi och mode, sa Hainings vice borgmästare Qinli Shen.

Bonnie Roupé driver företaget Bonzun inom digital
hälsa. Hon tipsade om att ta hjälp av både svenska och
internationella organisationer för att få ett kontaktnät.

Jasmine Lihua Liu är doktorand på Högskolan i Halmstad.
Tillsammans med kollegan Mike Danilovic (läs hans Åsikt på
sidan 24) berättade hon om kulturkrockar som kan uppstå när
västerländska företag etablerar sig i Kina.

Under dagen knöts många nya kontakter, inte minst i pauserna. Totalt deltog över 230 personer i konferensen.

5

tips till kinaprenörer

1. Satsa på att bygga relationer och nätverk.
2. Se till att alla dokument finns på både
kinesiska och engelska.
3. Framhåll gärna produktens samhällsnytta.
4. Utnyttja det digitala ekosystemet med
plattformar som Wechat.

– Kina ligger längre fram än Sverige inom AI, e-handel, digitala
betalningar och IoT, sa Marie Claire Maxwell, Business Sweden.
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– Man är i händerna på översättare, sa Clare Fairfield, Venture
Capital Institute China. Han rådde svenska entreprenörer att
dubbelkolla så att alla inblandade förstår överenskommelsen
på samma sätt.

5. Slå dig ihop med en kompetent lokal partner
som har goda kontakter med både det
offentliga och näringslivet.

www.esbri.se

27 september genomförde vi den 200:e Estradföreläsningen sedan starten 1997. Talare var Fredrik Heintz och Nasim Farahini.

Fullsatt Estrad om AI
Vi valde ett framtidsorienterat tema för Estradföreläsning nummer 200. AI, artificiell intelligens, har varit på allas läppar under hösten och
föreläsningen var helt fullsatt. Självklart bjöd
vi på bubbel och mingel, dagen till ära.
– ai gör det möjligt att få syn på komplexa mönster i stora mängder data. Det kan
användas till allt som omfattar segmentering
och klassificering. Företag kan använda det
i sin kundtjänst, eller för att identifiera olika
kundgrupper.
Det sa docent Fredrik Heintz, Linköpings
universitet, i samband med Estradföreläsningen From sci-fi to everyday ai – business
opportunities in new technology.
– Tyvärr kommer det inte gå att köpa ai som
en plug and play-funktion. Innan man integrerar ai i sin verksamhet måste man förstå hur
det kan användas tekniskt och affärsmässigt,
fortsatte han.
Heintz följdes av Nasim Farahini, teknologie
doktor och cto på Qamcom. Hon delade med
sig av exempel på hur ai kan tillämpas:

ai kan skanna patientdata för att prioritera patienter med akuta behov och hjälpa
till med avancerade operationer. Sensorer i
våra hem kan känna igen gester och ansikten,
och användas för att styra olika apparater.
Ett annat exempel var inbäddade sensorer i
maskiner som kan samla data för att förutspå
behov av underhåll.
– För att hitta information med hjälp av ai
behövs stora mängder data. I dag kommer
data främst från IoT, saker som pratar med
internet, sa Farahini.

föreläsarna följdes av en paneldebatt.
Margareta Groth, ai-samordnare på Vinnova,
är intresserad av hur ai kan hjälpa oss att nå
de globala målen.
– De är komplexa, om man skruvar på en
ratt kan det få fel konsekvenser någon annanstans. Här kan ai göra det möjligt att se konsekvenserna av olika aktiviteter, sa Groth.
Hittills har Vinnova investerat i ai inom
utbildning och sjukvård.
– Vi använder ai för att ta fram personifie-

text & bild anna-karin florén
rad utbildning. Varje student kan få personligt
innehåll baserat på vad de redan kan, hur de
lär sig och vad som har fungerat för andra
elever, sa Sana Labs vd Joel Hellermark, som
också medverkade i panelen.
Företag behöver utforska och lära, menade
Christina Henryson, avdelningsdirektör på
Tillväxtverket. De måste fundera över i vilken
del av affären som ai kan göra nytta. Hon fick
medhåll av Fredrik Heintz, som tycker att företag ska se sin roll i det större ekosystemet.
– Om jag öppnar min plattform för en tredje
part så kan den tillföra värde, sa han.
– I dag går hälften av alla investeringar i
Silicon Valley till startups som jobbar med
bildigenkänning och språkbearbetning. Det
är så vi kommer att interagera i framtiden, sa
Nasim Farahini.
Vill du veta mer? Hela denna föreläsning, och
över 100 andra, finns på www.esbri.se/webb-tv

Kreativitetsövning kring hemligt vardagsföremål
deca idea challenge är en global idétävling
för elever och studenter. Esbri och Skolverket
ansvarar för den svenska delen av tävlingen
som är öppen för gymnasieelever. Utmaningen
består i att bilda en grupp om 3–5 medlemmar,
arbeta fram ett alternativt användningsområde
för ett vardagsföremål, och presentera den nya
produkten i en treminutersvideo.
www.esbri.se

Det hemliga vardagsföremålet som årets
tävling kretsar kring avslöjas 9 november 2018.
Några exempel på tidigare tävlingsobjekt är
gummiband, petflaska och kartong. Tävlingen
utmanar eleverna i att vara kreativa och resurssmarta, och tränar dem i entreprenöriellt tänkande. Deca Idea Challenge ingår i Global
Entrepreneurship Week (gew), en manifesta-

tion för entreprenörskap där 170 länder deltar.
gew-veckan infaller i år 12–18 november, men
firas hela november månad. Esbri är värd för
gew i Sverige. [åk]
All info finns på www.gew.se
e n t r é 3 • 2018 |
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personnytt
caroline wigren-kristoferson,
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet,
kommer att vara inhouseforskare på Helsingborgs stad i två år. Tjänsten ingår i ett
Flexit-projekt som finansieras av Riksbankens jubileumsfond och kommunen.

boktips
titel The Dynamics of
Entrepreneurial Contexts.
Frontiers in European
Entrepreneurship Research
redaktörer Ulla Hytti, Robert
Blackburn & Silke Tegtmeier
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78811-098-3

titel Experiential Learning for
Entrepreneurship. Theoretical
and Practical Perspectives on
Enterprise Education
redaktörer Denis Hyams
Ssekasi & Elizabeth F Caldwell
förlag Palgrave Macmillan
isbn 978-3-319-90004-9

Chalmers pedagogiska pris gick till

christian sandström för hans engagerande och motiverande undervisning. Han
får dela på äran och prissumman 100 000
kronor med två andra lärare.

ove granstrand, Chalmers, har
utsetts till Leverhulme Trust Visiting Professor under ett år på University of Cambridge, Storbritannien.
karin berg, Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet, fick pris för bästa
doktorandartikel på Uddevalla Symposium
2018. Artikeln har titeln How Academic
Engagement Can Influence Firm Innovation. The Perspective of Industrial PhD Students in Engineering.
stan metcalfe, professor emeritus vid
University of Manchester, har utsetts till
hedersdoktor på Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet.
Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship har fått en ny föreståndare från och
med 1 september: thomas kalling . Han
tar över efter marie löwegren .

mikael samuelsson har flyttat från
Handelshögskolan i Stockholm till Graduate School of Business at University of
Cape Town, Sydafrika.
jane webb, Chalmers, tilldelades Knut
Holt Best Paper Award vid ispim Innovation Conference i Stockholm.
johan netz, Karlstads universitet, har
belönats med 2018 års imit-stipendium
om 25 000 kronor för sin doktorsavhandling First things first – think before you
decide. Vi skrev om den i Entré nr 1-2018.

sarah jack, Handelshögskolan i Stockholm, har blivit vald till pdw Chair för Academy of Managements Entrepreneurship
Division. Kollegan magnus mähring är
ny innehavare av Erling Perssons professur
i företagsekonomi, samt chef för nyinrättade House of Innovation som samlar
lärosätets forskning inom entreprenörskap,
innovation och digitalisering.

Bytt arbetsplats, beviljats medel
eller fått pris? Tipsa entre@esbri.se
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I boken The Dynamics of Entrepreneurial
Contexts vill redaktörerna undersöka möjliga
riktningar som den europeiska entreprenörskapsforskningen kan ta i framtiden, med
utgångspunkt i dagens forskning. Ett kännetecken för den europeiska entreprenörskapsforskningen är en öppenhet för metodologisk
mångfald där kvalitativ forskning bedrivs
med hjälp av fallstudier och analyser av
policytexter, enkäter och registerdata. Vidare
har den europeiska forskningen en tradition
av att tona ner individens roll, till förmån för
gruppen eller nätverket. Redaktörerna identifierar flera intressanta ämnen för framtida
forskning som också avspeglar sig i bokens
kapitel. Företagstillväxt, resurser och förmågor, policy, entreprenörskapsutbildning
och genus, samt universitetens betydelse för
kunskapsöverföring är några av dem. [af]

De flesta har förkastat tanken på att entreprenörskap skulle vara en medfödd egenskap.
Det går alltså att lära sig entreprenörskap
och utveckla sina entreprenöriella förmågor
– men hur? Egna erfarenheter väger tyngst.
I Experiential Learning for Entrepreneurship
har redaktörerna Denis Hyams-Ssekasi och
Elizabeth Caldwell samlat bidrag från olika
delar av världen. Bokens första del handlar
om erfarenhetsbaserat lärande inom utbildningen, och hur man kan jobba med både
datorspel och riktiga företag. Bokens andra
del tar upp lärprocesser i familjeföretag,
inkubatorer och etablerade företag. Martin
Lackéus och Karen Williams Middleton står
för bokens enda svenska bidrag. De diskuterar utvärdering av entreprenörskapsstudenter
– både baserat på studenternas eget lärande
och det värde som de skapar för andra. [åk]

Reflektera mera
Inom forskningen ställs många kritiska frågor
om vad entreprenörskap är, och vad dess följder
kan bli. Sådana perspektiv behövs också inom
utbildningen, hävdar Karin Berglund och Karen
Verduijn.
kurser och program i entreprenörskap har
under de senaste decennierna gjort sitt intåg
på i stort sett alla universitet och högskolor.
Hajpen har varit stor, och det flesta ser entreprenörskap som en positiv kraft.
Men ämnet kräver också kritisk analys,
menar författarna till Revitalizing Entrepreneurship Education: Adopting a Critical
Approach in the Classroom. De vill blåsa nytt
liv i entreprenörskapsutbildningarna genom
att tillföra fler infallsvinklar och låta studenterna ta större ansvar.
Redaktörerna Karin Berglund och Karen Verduijn beskriver i sitt inledande kapitel några
principer som kan ligga till grund för nästa
generations utbildningar och vidga studenternas bild av entreprenörskap.
Det handlar bland annat om att introducera
studenterna till entreprenörskapets ”mörka”
sidor och uppmuntra till kritisk reflektion.
Entreprenörskap är mer än bara företagande.

Därför är det viktigt att betona kreativitet och
nyfikenhet, snarare än produktivitet och prestation. Det kan öka studenternas motivation
och lärande, samt stärka relationerna till andra
studenter, menar redaktörerna.
I bokens kapitel diskuteras hur konst, filosofi, feminism, dans, dialog, film och många
andra inslag kan berika entreprenörskapsutbildningen – och rucka på komfortzoner.
Ulla Hytti bidrar med en epilog om ”McDonaldiseringen” inom högskolevärlden. Studenter
ses som konsumenter, och de får de kurser de
efterfrågar. Men entreprenörskap ska inte vara
så lättuggat, menar Hytti, och önskar att fler
skulle ställa frågan: ”Varför?”
Boken har getts ut av Routledge och har
isbn 978-1-138-21379-1. [åk]
www.esbri.se

titel Reinventing Business
Models: How Firms Cope
with Disruption
författare Henk Volberda,
Frans van den Bosch
& Kevin Heij
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-879204-8

titel Open Innovation and
Knowledge Management in
Small and Medium Enterprises
redaktörer Susanne Durst,
Serdal Temel & Helio Aisenberg
Ferenhof
förlag World Scientific
isbn 978-981-3233-58-4

Att förnya sin affärsmodell är särskilt
angeläget i disruptiva branscher med hög
konkurrens. Det finns mycket forskning om
affärsmodeller, ändå har många företag svårt
att förnya sin affärsmodell. De fortsätter helt
enkelt att göra lite mer av det som gjorde
dem framgångsrika från början. Med boken
Reinventing Business Models: How Firms
Cope with Disruption vill Henk Volberda,
Frans van den Bosch och Kevin Heij visa hur
företag kan jobba med affärsmodellsinnovation, vad de bör arbeta med för att lyckas,
när det ska göras och, inte minst, ledarskapets avgörande betydelse. Författarna
hämtar sin empiri från omfattande enkätstudier och fallstudier. Boken har en praktisk
ansats och vänder sig främst till företagsledare. Kopplat till den finns ett webbaserat
verktyg som kan vara till stöd i arbetet med
den nya affärsmodellen. [af]

Kunskap är en värdefull råvara, och hanteringen av den i öppna innovationssamarbeten kan vara avgörande för små och
medelstora företag. Genom öppen innovation kan de få tillgång till resurser som de
inte har själva. Men det finns också risker
med att dela med sig av sin kunskap alltför
frikostigt. Open Innovation and Knowledge
Management in Small and Medium Enterprises handlar om just detta, med exempel från
bland annat Island, Nederländerna, Spanien
och Kina. Redaktörerna Susanne Durst,
Serdal Temel och Helio Aisenberg Ferenhof
konstaterar att hanteringen av kunskap i
öppen innovation oftast diskuteras i storföretagsammanhang. De mindre företagen
har hamnat i skymundan, men de har också
behov av att dela kunskap och innovera med
andra. Och deras utmaningar skiljer sig från
storföretagens. [åk]

titel The Routledge
Companion to Global
Female Entrepreneurship
redaktörer Colette Henry,
Teresa Nelson & Kate V Lewis
förlag Routledge
isbn 978-1-138-01518-0

Kvinnor som är entreprenörer, och forskningen om dem, finns i en mängd kontexter.
The Routledge Companion to Global Female
Entrepreneurship är en reflektion av den
forskning som bedrivs i dag, och ger en del
insikter om möjliga riktningar som forskningen kan ta i framtiden. 54 forskare från
hela världen bidrar, och kontextens betydelse
för kvinnor som är entreprenörer löper som
en röd tråd genom verket. Bland författarna
finns flera nordiska forskare. Elisabeth Sundin och Carin Holmquist har med ett kapitel
om entreprenörskap, ålder och kön utifrån
en svensk fallstudie. Karin Berglunds, Helene
Ahls och Katarina Pettersons kapitel handlar
om hjältinnor i entreprenörskapslegender.
Lene Foss skriver om genus i entreprenöriella
nätverk. Boken är indelad i fem delar som
behandlar kontext, ekosystem, stöd, identitet
och demografi. [af]

Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips
Nov 2018
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Onsdag

Evenemangstips
Social Innovation Summit
13–14 november 2018
Malmö
RENT XXXII
14–16 november 2018
Toledo, Spanien
ACERE Conference
5–8 februari 2019
Sydney, Australien
3E Conference
8–10 maj 2019
Göteborg
Mer på www.esbri.se

www.esbri.se

Sökes: Bästa
uppsatserna
Skriver du eller dina
studenter uppsats om
innovation, kommersialisering och nyttiggörande?
Var med och tävla om totalt
65 000 kronor i resestipendier. Uppsatstävlingen Nytt & Nyttigt arrangeras
av Esbri och Vinnova. I den
aktuella tävlingsomgången
kan uppsatser från läsåret
2018–2019 delta. Deadline:
27 juni 2019. [åk]
All info finns på
www.innovationsuppsats.se

Sverige stärks av
invandrad arbetskraft
Sverige behöver bli mer attraktivt för högkvalificerad arbetskraft från
andra länder. Det menar Tillväxtanalys i rapporten Den globala jakten
på kompetens – statens roll (2018:03). De skickar en rad åtgärdsförslag till regeringen, bland annat att snabba på processer som rör
personnummer och folkbokföring, samt ge utländska studenter och
forskare mer tid att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
”Att ge högkvalificerade arbetskraftsinvandrare större säkerhet om
framtiden bedömer vi är en viktig åtgärd för att stärka Sveriges attraktionskraft”, skriver rapportförfattarna. [åk]
Ladda ner rapporten på www.tillvaxtanalys.se

Entré nr 4-2018 kommer som en tidig julklapp!
Följ Esbri på Facebook och Twitter för löpande info.
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åsikten

»Tillit bygger affärer i Kina«
Mike Danilovic är professor vid Högskolan i Halmstad och Shanghai Dianji University, Kina. Till hans forskningsintressen
hör innovation, affärsmodeller och internationalisering. Mike var en av talarna på Sweden-China Entrepreneurship Forum
(se sidan 20). Han nås på mike.danilovic@hh.se
för sex år sedan frågade jag en mellanchef

det beror på att man missar en viktig
aspekt: Kunderna behöver se och känna att
företaget är svenskt. Ikea blev framgångsrikt
i Kina just för att de hade svenska chefer på
plats i landet. De blev en symbol för en autentisk svensk kultur och vann därmed de kinesiska kundernas tillit – och hjärtan. Det var en
dyrare väg att gå, men troligen värd varenda
krona på lång sikt.
En annan lärdom är att affärsmodeller som
funkar i väst inte nödvändigtvis gör det i Kina.
Kinesiska Alibaba gjorde vad amerikanska
Ebay och Amazon inte klarade. Det handlar
inte i första hand om teknologi, utan om att

bild: Patrik Leonardsson

på ett stort, svenskt techbolag i Shanghai om
kostnader förknippade med att göra affärer i
Kina. Han berättade att det kostar ungefär en
halv miljon kronor att rekrytera en svensk chef
till Kina. Men det tar flera år innan den personen kan göra sitt jobb på ett effektivt sätt – och
den totala kostnaden landar på 10–20 miljoner
kronor. Många företag missar att förbereda sin
personal på vad som krävs för att jobba i Kina.
Det får de sedan lära sig den hårda vägen.
Jag har jobbat i Kina i sex år, både med
forskning och affärsutveckling i kinesiska företag. Jag har börjat förstå den kinesiska kulturen och vad man som svensk behöver känna
till för att kunna göra affärer där.
En första viktig lärdom är att utnyttja företagets svenska rötter. Bland svenska företag som
verkar i Kina har jag sett två ledarskapsstrategier. Den ena är att anställa svenska chefer,
den andra är att placera unga, driftiga kineser som har pluggat i Sverige på chefsposter.
Den sistnämnda strategin ökar i popularitet.
Många företag ser kinesiska chefer som ett
sätt att undvika kulturkrockar, sänka kostnader och komma ut på marknaden snabbare.
Problemet är bara att affärerna sällan går bra.

Mike Danilovic

förstå affärslogiken och kundernas behov, värderingar och preferenser.
En stor skillnad mellan västvärlden och
Kina är att näringslivet styr politiken i väst. I
Kina är det i stället politiken som styr näringslivet. Nästan alla företagsframgångar måste
förstås i en politisk kontext.

det moderna kina har växt fram ur ett bondesamhälle. Historiskt sett har handeln varit
begränsad och haft låg status. Regelverket släpar fortfarande efter. I väst regleras affärsöverenskommelser av kontrakt, men i Kina bygger
affärerna på relationer. Och det tar lång tid att
skapa starka band till andra människor.
Som främling kan det vara svårt att vinna
tillit i Kina. Det gäller att bygga relationer så

att människor får förtroende för dig. Tillit kan
överföras från person till person, och är en av
nycklarna till framgång i Kina.
Tillit tar tid, men när du väl har skapat relationer går det fort. Du kommer att bli förvånad
över hur snabbt kinesiska chefer arbetar och
fattar beslut. I väst vill vi gärna gå hem och
analysera, diskutera och dra presentationer
på evighetslånga möten. Det händer sällan i
Kina. Kineserna fattar beslut, agerar snabbt,
experimenterar, lär sig och rättar till det som
eventuellt blev fel. En sista lärdom är därför:
Din affärsmodell måste vara snabb och experimentell om du vill göra succé i Kina. Lycka till!.

Mike Danilovic
HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Fler debattartiklar finns på www.esbri.se/debatt

