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Designer  
– till er tjänst
Hållbarhet eller kollaps. Är det 

de två vägarna framtiden bjuder? 
Anders Emilson har intresserat sig för 

vilken roll social innovation kan spela för att 
lösa samhällets framtida utmaningar, när 
inte de tekniska och ekonomiska lösningarna 
räcker till. I utrymmet mellan ett hållbart 
samhälle och business as usual har design en 
roll att spela. Ett skifte mot tjänstedesign 
och design för hållbar utveckling är i så fall 
nödvändig. Emilson har lagt fram sin  
doktorsavhandling Design in the space bet-
ween stories vid Malmö högskola. [jg]

Analog anomali
entré finns fortfarande som tryckt tid-
ning. Men det är inte någon självklarhet – om 
tio år kanske en anomali. Begreppen digitali-
sering, automatisering och robotisering dyker 
upp dagligdags i diskussioner, och troligtvis än 
mer de kommande åren. Mediebranschen är 
ett av de områden som har skakats om i grun-
den.

Men ingen går ”säker”. Taxi- och hotellföre-
tag har fått helt ny konkurrens av plattforms-
företag som fungerar som intermediärer mel-
lan kund och leverantör. Boomen för den så 
kallade delningsekonomin har möjliggjorts 
av digitaliseringen – här finns potentiella nya 
konkurrenter till i princip alla branscher.

Temat i detta nummer handlar om hur digi-
tal innovation påverkar företagens verksam-
het på olika sätt. En av avhandlingarna som vi 
skriver om handlar om hur biltillverkare har 
behövt styra om sin organisation i och med 
att bilen numera är digital.

Det finns även anledning för oss alla – dig 
och mig – att fundera över vilka kompetenser 
och färdigheter som krävs framöver för att 
vara konkurrenskraftig. Även här ger digitali-
seringen nya möjligheter med exempelvis så 
kallade Moocs, onlinekurser via internet. I en 
uppkopplad värld är ny kunskap bara några 
klick bort.

All omvandling skapar nya möjligheter, 
samtidigt som andra möjligheter försvinner. 
Det gäller för länder, företag och individer. 
Helt klart är att vi bara har sett början på de 
innovationer och entreprenöriella möjlig-
heter som kommer med digitaliseringen. Det 
är något som vi har anledning till att åter-
komma till.

På tal om kunskap några klick bort – kom 
ihåg att det finns mycket matnyttigt på vår 
webb om du vill ta en paus från julfirandet. 
På andra sidan årsskiftet återkommer vi med 
nya nummer av (analoga) Entré och (digitala) 
e-Entré samt Estradföreläsningar, bland annat 
om öppen innovation och design thinking.

God jul och gott nytt år! 

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

All innovation innefattar  
social innovation

Helga Nowotny i Tänka vidare  
(Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2015/2016)

ledaren

Politik för entreprenörskap
Politiska entreprenörer är aktörer som är verksamma 
inom offentlig sektor – till exempel politiker, tjänste-

män, byråkrater och institutioner – och som i sitt arbete 
skapar bättre förutsättningar för entreprenörer inom 
privat sektor. I Politiskt entreprenörskap (Santérus förlag, 

2015) granskas hur institutionella förändringar påverkar 
entreprenörers möjligheter. Författarna diskuterar också 
hur politiska entreprenörer kan bidra till att fler invandrare, 

kvinnor och unga akademiker blir företagare. Det skulle öka 
den entreprenöriella mångfalden i Sverige. Redaktörer är 
Daniel Silander och Charlotte Silander. [åk]

Matiga erbjudanden 
lockar turist
På semestern vill vi äta gott, och för många 
turister är maten en viktig del av upplevelsen. 
Men hur kan små, lantliga restauranger på turist-
destinationer förbättra sina erbjudanden? Lotte 
Wellton, doktorand i måltidskunskap, använder 
etnografiska metoder för att söka svar på frågan. 
Hon har lagt fram licentiatuppsatsen Improved 
Meal Offerings in Tourist Destinations Provided by 
Professional Practitioners vid Örebro universitet. 
Via intervjuer, besök och inte minst praktiska 
arbetsinsatser på fältet, har hon studerat hur 
elva svenska, småskaliga restauratörer planerar 
och organiserar. Wellton konstaterar att det 
finns utrymme för förbättringar när det gäller att 
möta efterfrågan, uppnå ett jämnare gästflöde 
och säkra inkomster. Hon föreslår bland annat en 
formalisering av arbetsplatserna, i syfte att öka 
professionaliteten. Satsningar på ledarskap kan 
få säsongsanställd personal att vilja återvända. 
Och samarbeten med andra företagare på orten 
kan öka inslaget av lokala råvaror, och bidra till 
mer attraktiva måltidserbjudanden. [åk]

kontakta lotte.wellton@oru.se

är Sveriges poäng på Global  
Entrepreneurship Index 2016.  
Det placerar oss som nummer  

fem i världen.

Källa: www.thegedi.org
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Nadav Shir, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm,  
slår fast att entreprenörskap leder till välbefinnande.  
Det kan nämligen tillfredsställa människors grundläggande  
psykologiska behov av autonomi, kompetens och tillhörighet.

rers välbefinnande snarare beror på alla de  
möjligheter som entreprenörer upplever att  
de har – till följd av friheten att själva organi-
sera sitt arbete och sina arbetsrelationer. Att 
uppskatta frihet är en sak, men att uppleva 
den och göra något med den är något helt 
annat.

i det tidiga skedet när en ny verksamhet ska 
ta form måste man ta ställning till komplexa 
och osäkra faktorer. Då verkar entreprenör-
skapet ha en negativ inverkan på den mentala 
hälsan. Entreprenörer i den fasen kan i många 
fall må sämre än arbetslösa, enligt Nadav Shir. 
Allt ifrån rädsla för att misslyckas till pressen 

välbefinnande till följd av en allmän preferens 
att bli oberoende. Men Nadav Shir menar att 
slutsatsen är förhastad.

– Till att börja med handlar mental hälsa 
inte bara om att ha positiva tankar om sitt liv, 
utan även om att uppleva glädje, energi och 
vitalitet i en meningsfull tillvaro. Sedan får vi 
inte glömma att entreprenörer i själva verket 
är mycket beroende av andra, ibland även av 
en arbetsgivare. De måste ständigt tänka ut 
innovationer åt andra, bygga broar till sina 
kunder och andra intressenter, lära av och få 
hjälp av andra för att kunna förverkliga sina 
idéer, säger Nadav Shir och fortsätter:

– Min avhandling visar att entreprenö-

entreprenörskap har en positiv påverkan 
på välbefinnande som inte primärt handlar 
om att tjäna pengar, eller om jobbtillfreds-
ställelse. Det handlar snarare om möjligheten 
att själv organisera det man gör (autonomi), 
bli bättre på det man gör (kompetens) och 
samverka med andra på ett meningsfullt sätt 
(tillhörighet). Det visar Nadav Shir i doktors-
avhandlingen Entrepreneurial Well-Being: The 
Payoff Structure of Business Creation.

Tidigare forskning har främst inriktat sig på 
sambandet mellan egenföretagande och jobb-
tillfredsställelse. Ofta drogs slutsatsen att även 
entreprenörer – de som är aktivt engagerade 
i att starta upp nya företag – upplever högre 

Entreprenörer 
mår bättre text emilie eliasson hovmöller  

illustration johan brunzell
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observerat och analyserat deras mentala hälsa 
och entreprenörsmässiga utveckling. Eftersom 
han gav sig ut i ”ny terräng” kunde han inte 
samla in data från scb  utifrån redan ställda 
frågor, utan behövde konstruera en egen 
undersökning.

– I vanliga fall hade kanske enkätutskick 
eller personliga möten varit att föredra, men 
eftersom svarsfrekvensen är låg för enkäter 
och många frågor är ganska personliga och 
intima, gjorde vi bedömningen att telefon-
intervjuer var bäst.

Nadav Shir arbetar nu bland annat med att 
tillgängliggöra sitt forskningsresultat för fler 
genom att presentera resultaten i ett antal 
populärvetenskapliga böcker.

– Jag vill inte bara få organisationer att 
komma till insikt om hur de kan öka välbefin-
nandet på arbetsplatsen, utan även att familjer 
och individer ska få ut det mesta möjliga av 
sina liv. Det finns en stor potential i att hjälpa 
människor att komma ur ett liv präglat av tris-
tess, stress och meningslöshet.

kontakta nadav.shir@hhs.se

vad som driver en entreprenörs välbefinnan-
de. Enligt Nadav Shir handlar det inte om att 
arbetstagarna ska få total frihet att bestämma 
sina arbetsuppgifter, utan snarare om att ge 
dem friheten att utforma och organisera sitt 
eget arbete. Företag borde med andra ord ge 
sina anställda meningsfulla och målinriktade 
arbetsuppgifter som de har möjlighet att orga-
nisera på bästa sätt själva.

varje år blir cirka 70 000 svenskar entre-
prenörer. År 2013 fanns 770 000 egenföretagare 
i Sverige, visar siffror från Tillväxtverket. Men 
även om relativt många svenskar lockas av 
entreprenörskapet, är andelen entreprenörer 
lägre i Sverige jämfört med de flesta andra 
utvecklade länder.

– Unikt för Sverige är att många ”ser” stora 
möjligheter att starta nya verksamheter, men 
att få utnyttjar dessa möjligheter. Något annat 
som är unikt för Sverige är att 15–20 procent av 
entreprenörerna är anställda som fått i uppgift 
att starta nya verksamheter.

Nadav Shirs slutsatser bygger på telefon-
intervjuer där 3 100 personer utgör ett repre-
sentativt urval för hela landet. Av dem har han 
följt 160 personer, både blivande och etable-
rade entreprenörer, under tre års tid. Shir har 

att uppnå stora mål, som rekrytering, produkt-
utveckling och att få den finansiella biten på 
plats, leder till ”kognitiv överbelastning”. Det 
resulterar i sin tur i att många aldrig går från 
ord till handling. De startar helt enkelt inget 
företag.

– Vi måste skapa system som uppmuntrar 
dessa människor, och får dem att ta sig över de 
hinder som de ser som oöverstigliga. Exempel-
vis bör entreprenörskapsutbildningar ta fasta 
på detta, i stället för att som nu ”bara” lära 
studenterna grunderna inom entreprenörskap 
utifrån ett företagsmässigt perspektiv.

För dem som lyckas erbjuder entrepre-
nörskap stora möjligheter att växa, utvecklas 
personligt och finna mening med livet. Men 
avtar detta välbefinnande hos entreprenörer 
efter en tid?

– Nej, det verkar inte så. När entreprenörer 
har etablerat sina verksamheter och övergår 
från själva entreprenörskapet till att driva före-
taget som egenföretagare upplever de fortfa-
rande ett större välbefinnande än genomsnitt-
liga anställda. Även om orsakerna då mer har 
att göra med större jobbtillfredsställelse än 
ökad vitalitet och energi.

Personer som arbetar med anställda i stora 
organisationer kan också ha nytta av att förstå 

Entreprenörskap uppmuntras starkt i samhället, men hur mår egentligen entreprenörerna? Nadav Shir visar i sin forskning att 
entreprenörer är fria att organisera sig själva, öka sin kompetens och samverka med andra. Friheten gör att de mår bättre.

Att uppskatta frihet är en sak, 
men att uppleva den och göra 
något med den är något helt annat
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       tips för mer väl-    
           befinnande på jobbet

1. Ge dina medarbetare möjlighet att sträva efter 
meningsfulla arbetsuppgifter. Låt dem organisera 
sitt arbete och sina arbetsrelationer själva. Kom 
ihåg att det inte är friheten i sig som är viktig, utan 
snarare friheten att planera och lägga upp sitt eget 
arbete.

2. Se till att dina medarbetare inte kopplar sin fram-
gång och utveckling på jobbet till en föreställning 
om inneboende talang, som är statisk och svår att 
förändra. Fokusera i stället på värdet av ansträng-
ningarna de gör för att lösa sina arbetsuppgifter.

3. Möt medarbetarnas psykologiska behov av auto-
nomi, kompetens och tillhörighet. Tänk holistiskt 
– från organisationsnivå till team-/individnivå.

4. Försäkra dig om att medarbetarna förstår den posi-
tiva påverkan de har på andra människors liv, både 
inom organisationen och externt.

4
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Ya Zhang har studerat 12 svenska företag 
som är, eller har varit, verksamma på tillväxt-
marknader. Hon har identifierat fyra olika 
internationaliseringsmönster. I dessa mönster 
finns företag som startar internationalisering-
en sent, och andra som börjar den så fort som 
möjligt. En del företag väljer att använda sig 
av mellanhänder för att lättare få kontakt med 
den nya marknaden. Andra går in med egen 
kunskap och stort intresse på den utländska 
marknaden. Allt beror på hur stor möjlighet 
de har att satsa.

– I ett av fallen tog det lång tid innan före-
taget började intressera sig för att expandera 
utomlands. De hade visserligen kontakt med 
ett multinationellt företag som har dotter-
bolag i flera länder, men det var först efter 
den ekonomiska krisen 2008 som de insåg att 
de behövde sprida risken på flera marknader. 
Trots att det började sent, har företaget använt 
olika nätverk strategiskt så att inträdet på flera 
tillväxtmarknader har blivit effektivt.

Zhang konstaterar att många företag skif-
tade fokus efter 2008.

När ett företag vill börja handla med utlandet 
behöver de hitta samarbetspartners. För att 
inträdet på den nya marknaden ska bli lycko-
samt, måste de förmodligen också anpassa sig 
en hel del. Den här processen kallas internatio-
nalisering. Ya Zhang har undersökt hur inter-
nationaliseringsmönstret ser ut för svenska 
företag med färre än 50 anställda.

ya zhang har disputerat vid Linköpings 
universitet. Hon har i sin forskning bland annat 
studerat hur småföretagares begränsade resur-
ser påverkar deras internationaliseringsmöns-
ter.

– Jag började med att undersöka småföre-
tagares internationalisering utifrån tre olika 
dimensioner: miljö, organisation och individ. 
Hur fort efter att de har startat företag börjar de 
med internationell handel? Hur många mark-
nader ger de sig in på, och hur utspridda är de? 
Vilka kunskaper och resurser krävs för att de 
ska kunna internationalisera företaget? Sköter 
de sin export själva eller måste de ta hjälp av 
en agent?

Småföretagaren i stora världen
– Deras satsningar blev mindre ad hoc, och 

mer strategiska. Många företag börjar väldigt 
entreprenöriellt men blir mer intresserade av 
möjligheter på internationella marknader när 
de väl har etablerat sig, och nått ett visst mått 
av internationell framgång. Då kanske de byter 
ägare eller anpassar sina strategier för att leta 
efter andra entreprenöriella möjligheter.

i två av de mönster som Zhang har identi-
fierat startar företagen internationaliserings-
processen väldigt tidigt, ofta inom tre år från 
företagets start. De allra snabbaste är de så 
kallade born global-företagen.

– I vissa fall börjar företagen tidigt, men 
använder sig av indirekt försäljning. De expor-
terar alltså inte själva, utan vänder sig till en 
mellanhand: en agent eller en fristående dist-
ributör.

Med en mellanhand blir företagets åtagande 
mindre, men samtidigt minskar även det för-
väntade resultatet.

I andra fall startar företaget internationalise-
ringen tidigt, och ökar efter hand sitt engage-

text hanna andersson
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mang på de viktigaste utländska marknaderna. 
Till exempel via ett dotterbolag eller genom en 
egen kontaktperson.

I det fjärde mönstret börjar företaget sin 
internationalisering på många marknader på 
en gång, kanske utspritt över tre kontinen-
ter. Men för småföretagare kan det vara tufft, 
menar Ya Zhang.

– Företagen måste orka upprätthålla kon-
takten med flera olika marknader. Men många 
kan inte ge tillräckligt med stöd till sin mellan-
hand, och inte heller påverka mellanhandens 
engagemang.

det ser ut som att de har nått ut till många 
marknader, men deras inflytande på varje 
marknad är väldigt litet. Det kan leda till pro-
blem för företagarna, enligt Zhang.

– Distributörerna säljer vidare produkten till 
dina kunder, men de saknar ofta kunskap om 
den. Det gör att distributörerna inte alltid är de 
bästa på att erbjuda support efteråt. I vissa fall 
har det till och med hänt att en distributör har 
sålt vidare kontraktet till en annan distributör. 
Då blir det ännu längre mellan tillverkarens 
kunskap och kunden.

Säljmarginalen minskar också ju fler som ska 
tjäna pengar på produkten. Företag som saknar 
kunskap inför sin internationalisering, eller går 
in på många marknader samtidigt, förlorar ofta 
eftersom deras resurser är begränsade.

Men det är förstås inget måste för alla före-
tag att verka internationellt. Ya Zhang kon-
staterar att internationalisering eller ej beror 
på vilka kunder företaget söker, och i vilken 
bransch det är verksamt. För en lokal restau-
rang är det här inte speciellt relevant, medan 

innovativa och teknikintensiva företag behöver 
tänka internationellt tidigt.

– Det kan också vara värt att se över i vilken 
grad just din bransch redan är aktiv på den 
internationella marknaden. Teknikföretag mås-
te tänka stort från början, eftersom Sverige är 
en alltför liten marknad att jobba på.

Hur fort internationaliseringen går påverkas 
av företagets egna nätverk, och till viss del av 
om grundaren har tidigare erfarenhet av inter-

Ya Zhang kommer ursprungligen från Kina men valde att 
disputera vid Linköpings universitet. Hon har lagt fram sin 
avhandling Contextualization of Evolving Patterns in the 
Internationalization of Small Firms vid avdelningen för  
industriell ekonomi.

nationell handel. Det handlar också om att ha 
en internationell inställning i vardagen.

– Bra kontakter kan vara avgörande. Men det 
är även viktigt att ägaren har en positiv och för-
domsfri inställning till vad som händer utanför 
Sverige. En utlösande faktor för internationa-
lisering kan också vara att företagets kunder 
efterfrågar detta.

kultur och lagar kan skilja sig rejält mellan 
den nya marknaden och hemmamarknaden. 
Det betyder att såväl kostnaderna som riskerna 
ökar. Därför är samarbete viktigt.

– Till min förvåning upptäckte jag att små-
företag i Sverige är väldigt öppna med sina 
erfarenheter, och gärna delar med sig till andra. 
Ibland delar de till och med information om 
sin agent i utlandet.

Ett sådant erfarenhetsutbyte kan sänka kost-
naden för ett annat företag som gör research 
inför sitt internationaliseringsarbete.

– Mindre företag som vill börja exportera 
måste vara medvetna om i vilket segment de 
befinner sig, vilken typ av tjänst eller produkt 
de erbjuder, vilken teknologinivå de har, och 
hur mycket de kan investera i nätverkande.

Ya Zhangs slutsats är att interaktionen mel-
lan miljö, organisation och individ påverkar 
vilka mönster som växer fram under interna-
tionaliseringsprocessen.

– De tre dimensionerna påverkar resultatet 
på ett avgörande sätt och behövs för att inter-
nationaliseringen ska lyckas. Och alla tre är 
resurskrävande, säger hon.

kontakta yazh565@gmail.com

Öppen dialog främjar samverkan
Utmaningar inom miljöområdet skär över alla 
sektorer, och påverkar oss alla. För att tackla 
dem krävs samarbeten mellan olika aktö-
rer. Joacim Rosenlund studerar Triple Helix- 
modellen i praktiken.

när universitet, näringsliv och offentlig 
sektor samverkar blir resultatet innovation. 
Det är i alla fall tanken bakom Triple Helix-
modellen.

Sociologen Joacim Rosenlund disputerar i 
miljövetenskap. Han har lagt fram licentiat-
uppsatsen An Interactive Research Approach 
to the Triple Helix Model in Environmental  
Science vid Linnéuniversitetet, och han intres-
serar sig för vad som faktiskt händer i miljö-
projekt där de olika sektorerna möts.

Rosenlund har bedrivit interativ forskning i 
två treåriga projekt som involverade olika typer 
av deltagare. Det ena var ett internationellt 
projekt där Triple Helix-aktörer samverkade 
kring hanteringen av avloppsvatten från den 
grekiska olivoljeindustrin. 

I det andra projektet försökte representan-
ter från universitet och näringsliv tillsammans 
lösa vattenhanteringen i Kalmarregionens trä-
industri.

En viktig lärdom är att resultatet av sam- 
verkan är svår att förutspå. Till syvende och sist 
handlar det om människors förmåga att arbeta 
tillsammans. 

Joacim Rosenlunds tips är att aktörerna 
betraktar själva samverkansprocessen som 
en utmaning i sig, vid sidan av de miljö- 

mässiga och tekniska 
utmaningarna.

Gemensamma mål 
och drivkrafter spor-
rar deltagarna, men 
de måste inse att de 
går in i samarbetet 
med skilda förutsätt-
ningar. Rosenlund 
betonar vikten av en 
öppen dialog mellan 
deltagarna – och att 
den får utvecklas över tid. [åk]

kontakta joacim.rosenlund@lnu.se

bild: Privat

Joacim Rosenlund

bild: Johan Strand
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Att företag bör satsa på innovation är alla över-
ens om. Däremot är det inte lika självklart hur 
de ska finansiera satsningarna. För etablerade 
företag, med upparbetade vinster, finns resur-
ser att hämta internt. Men för nya företag är 
läget svårare.

forskarna på cesis intresserar sig för inno-
vationssystem: Hur de fungerar och hur de 
kan utvecklas. På forskningscentrumet bedrivs 
policyrelevant forskning inom områden som 
företagsdynamik, internationella nätverk, kun-
skapsflöden och entreprenörskap.

Ett exempel är Gustav Martinssons forskning 
som handlar om hur skatter påverkar kostnad 
på kapital. Det hänger i förlängningen ihop 
med individers och företags vilja, och förmåga, 
att satsa på entreprenörskap och innovation.

– Skattefrågor är viktiga ur en policykontext. 
De kan påverka den direkta kostnaden för 
finansiering, säger Martinsson, som är verksam 
vid kth och kopplad till Cesis.

Han doktorerade för några år sedan, samti-
digt som finanskrisen startade. Avhandlingen 
handlar om hur olika länders rättssystem 
påverkar finansmarknaden, och viljan att 
investera i fou-intensiva småföretag (vi skrev 
om den i Entré nummer 4-2010).

– Finanssektorn ska stötta den reala ekono-
min. När finansmarknaden fungerar bra kan 

Tillväxtviljan finns 
i de nya företagen

den allokera medel till potentiellt högavkas-
tande företag – företag som bankerna aldrig 
skulle ta i.

Men det finns en asymmetri; olika finan-
siella medel beskattas olika. Det finns också 
ett finansiellt gap, ett slags marknadsmisslyck-
ande där unga och innovativa företag har svårt 
att få finansiering.

Cesiskollegorna Börje Johansson och Hans 
Lööf har i sin forskning visat att företag som 
gör uthålliga satsningar på forskning och 
utveckling (fou), så kallade persistenta inno-
vatörer, lyckas bättre än dem som satsar mer 
sporadiskt. Men för att kunna göra stora och 
kontinuerliga fou-satsningar krävs att företa-
get har funnits ett tag.

Det statliga riskkapitalet har svårt att finan-
siera små, innovativa projekt – de fasta kostna-
derna är för stora. Och bankerna kräver säker-
heter som är lite mer påtagliga än bara ”smarta 
människor med idéer”.

– Stora företag kan finansiera innovations-
projekt med egna medel. Men för att få ett 
inflöde av nya företag med spännande idéer 
är det viktigt att de kan få in kapital utifrån.

– Den så kallade Dödens dal målas upp som 
ett svenskt problem, men är egentligen globalt. 
Riskvillig finansiering i tidiga skeden saknas i 
de flesta marknadsekonomier, säger Gustav 
Martinsson.

Han deltog i företagsskattekommittén som 
la fram sitt betänkande sommaren 2014, och 
konstaterar att han sedan dess har glidit in allt 
mer på skatter.

– Jag kom in i skatteutredningen utan att 
egentligen ha skattebakgrund, och ville kunna 
få med det arbete som jag gjorde där i min 
forskning. I stort sett alla mina forsknings-
projekt efter det har varit kopplade till skatter.

i ett av de senaste projekten jämför han, 
tillsammans med två amerikanska forskare, 
tillgång till finansiering av innovation mellan 
länder. De använder oecd-data som väger in 
en rad olika aspekter, bland annat immaterial-
rätt, transparens i redovisningssystem, avtals-
rätt och långivares rättigheter. I studien ingår 
ett 20-tal tillverkande industrier i varje land, 
och forskarna intresserar sig för hur de agerar 
när fou-skatteavdrag införs.

– Många tycker nog att fou-skatteavdrag är 
en bra idé. Tidigare forskning har också visat 
att fou-skatteavdrag är bra – men då har man 
tittat på landet som helhet. I själva verket görs 
nästan all fou inom 4–5 sektorer. Det handlar 
bland annat om tillverkning av datorer, läke-
medel, samt elektronikvaror och optik.

Martinsson och hans kollegor undersökte 
hur innovationsintensiva de olika industri-
erna var, vilken typ av teknologi de använde, 

text åse karlén  bild nicklas gustafsson

– Sverige ligger i världstoppen när det gäller transparens i bolagsredovisningar, och det är en viktig faktor för att få ner kostnaden för risk. I internationella jämförelser av innovativa aktiviteter brukar 
Sverige också rankas högt, säger Gustav Martinsson.
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Forskare skissar 
scenarier för 2050 
Forskare och styrelseledamöter på Ciir har, 
tillsammans med kollegor vid Luleå  
tekniska universitet, de senaste åren varit 
flitigt engagerade som kunskapsproducen-
ter till regionala planerare. Hittills har detta 
inneburit produktion av fem olika tematiska 
rapporter. De utgör nu underlag för den fort- 
gående regionala planeringen i norra Sveri-
ge. Det handlar exempelvis om rekryterings-
behov, nyföretagande, tillväxtförutsättning-
ar, export, samverkan och Norrbottens roll 
i samhällsekonomin. De fem temarapport-
erna utgör också viktig input för en  
metaanalys av regionens utvecklingsförut-
sättningar. Analysen redovisas i en syntes-
rapport, som bland annat utmynnar i olika 
scenarier för regionen år 2050. Syntes- 
rapporten presenteras för Sven-Erik Öster-
lund, landshövding i Norrbottens län, och 
Johan Sterte, rektor på Luleå tekniska  
universitet, strax innan jul. [åk]

kontakta hakan.ylinenpaa@ltu.se

På väg mot miljömålen 
Circle var en av deltagarna i det nordiska, 
fyraåriga forskningsprojektet Top-Nest. Det 
initierades av Nordisk Energiforskning och 
har nyligen avslutats. Syftet var att se vad 
de nordiska länderna kan göra för att möta 
energi- och klimatmålen 2050, med fokus 
på transportfrågor. Tre teknikplattformar 
granskas: el/batteri, bränsleceller/vätgas, 
samt avancerade biobränslen. I slutrappor-
ten konstaterar forskarna att övergången 
till mer hållbara bränslen och fordon präglas 
av så kallat stigberoende. Det innebär att 
vi gärna agerar i enlighet med hur vi har 
gjort tidigare, och det mönstret kan behöva 
brytas. En policy för hur övergången ska se 
ut kan inte kopieras från en annan plats, 
påpekar forskarna, utan måste ta hänsyn 
till de förhållanden som råder i regionen 
eller landet. Samtidigt vill de se en ökad 
samordning mellan olika policyområden och 
policyinstrument i Norden. Utvecklingen av 
de tre plattformarna är också beroende av 
EU:s policy på området. Forskarna slår fast 
att de nordiska länderna behöver starka 
politiska ledarskap, där besluten bygger på 
en strategisk, långsiktig hållbarhetspolicy. 
Då kan vi nå miljömålen. [åk]

kontakta lars.coenen@circle.lu.se

www.esbri.se

mer om cesis

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

Cesis ingår, tillsammans med Ciir och  
Circle, i Vinnovaprogrammet ”Dynamiska  
innovationssystem i omvandling”.

Utöver detta finansieras Cesis av KTH  
och JIBS.

Läs mer på www.cesis.se

och vilka som borde satsa på fou. Ett rimligt 
antagande är att fou-intensiva sektorer borde 
satsa ännu mer på fou  när ett fou-skatte-
avdrag införs. Men studien visar att det tvärtom 
är de fou-svaga sektorerna som ökar sin fou 
när avdraget gör det billigare.

– En tänkbar förklaring kan ligga i hur före-
tagen klassificerar sina satsningar. När fou-
skatteavdrag införs klassas fler aktiviteter som 
”fou”, i syfte att minska företagets skatte- 
inbetalningar.

i ett annat av hans forskningsprojekt är det 
kapitalskatten som står i fokus. En granskning 
av både tillverkande industrier och tjänste-
sektorer i 21 länder, över en tidsperiod på 20 
år, visar ett tydligt resultat.

– En sänkning av kapitalskatten leder till att 
fou-satsningarna ökar i de 4–5 industrier som 
är mest beroende av externt riskkapital.

I Sverige ligger kapitalskatten på 30 procent, 
något över medelnivån. Den påverkar priset på 
riskkapital. En sänkning borde gynna de fou-
intensiva sektorerna – vilket den gör, även om 
Martinssons forskning visar att effekten inte är 
så stor.

Men hur ser tillgången till riskkapital ut i 
Sverige? Är det så knapert som det ibland låter 
i debatten?

– Nej, den föreställningen tycker jag är lite 
vilsen. Komparativt ser det ganska bra ut för 
Sverige, och vi hamnar högt i innovationsrank-
ningar.

Under finanskrisen 2008 påverkades finans-
sektorn först, de svenska bankerna slutade i 
stort sett att låna ut pengar. I syfte att under-
lätta för företag, erbjöds de år 2009 att skjuta 
upp sina inbetalningar av arbetsgivaravgifter.

Martinsson har, tillsammans med bland 
annat Cesisforskaren Christian Thomann, 
undersökt hur många som nappade på erbju-
dandet. Det visade sig bara vara ungefär fem 
procent av företagen.

– Slutsatsen är att de fem procenten är våra 
verkliga tillväxtföretag. De investerar mer, och 
deras genomsnittliga omsättning och tillväxt är 
större. De flesta småföretag har inget intresse 
av att växa. Därför är det viktigt att rikta stöd 
mot nya företag, i stället för mot små företag, 
säger Gustav Martinsson.

professor hans lööf, kth, är föreståndare 
för Cesis.

– Gustavs och Christians forskning är jätte-
viktig. Den handlar om vilka företag som upp-
lever trånga sektorer kring finansiering, och 
som med olika policymedel skulle kunna öka 
sin innovationsverksamhet, säger Lööf.

– På Cesis forskar vi om företagande, från idé 
till kommersiell produkt. Finansieringsfrågan 
är extra viktig i början av processen. Kostna-
den för till exempel patentering är relativt liten, 
men kostnaden för fou är desto större. Och det 
är en osäker verksamhet. Med bättre system för 
att finansiera innovation skulle tillväxten lyfta.

Cesis etablerades år 2004, och har sedan 
dess arbetat mycket för att bygga upp natio-
nella och internationella forskarnätverk. Hans 

Hans Lööf

Lööf poängterar vikten av personliga kontakter 
mellan individuella forskare.

– Vi studerar exempelvis metodutveckling, 
multinationella företag och spinoffproces-
ser tillsammans med kollegor i usa, England 
och Tyskland. Den grupp som utgörs av oss 
på Cesis mångfaldigas i nätverken, vi hittar 
synergieffekter när vi samarbetar med andra 
forskare.

– Cesis vill också bidra mer till policyutveck-
ling. Christian Thomann delar i dag sin tid mel-
lan finansdepartementet och en postdoktjänst 
hos oss. Det upplever jag som en bra lösning. 
Det innebär att vi får bättre inblick i konkreta 
policydiskussioner, och vilka forskningsfrågor 
som departementet intresserar sig för. Vi skulle 
gärna utöka samarbetet till fler departements-
områden.

En framtida forskningsfråga som Cesis kom-
mer att ägna sig åt är hållbar tillväxt.

– En allt större del av tillväxten kommer att 
ha restriktioner, och ta hänsyn till hur miljön 
och klimatet påverkas. Vi på Cesis kommer 
framöver att forska mer om gröna innovation-
er och om hur innovationssystem påverkar 
miljön långsiktigt. Det blir allt viktigare frågor, 
säger Hans Lööf.

kontakta  
gustav.martinsson@indek.kth.se
hans.loof@indek.kth.se

bild: Jonas G
ustafsson
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I dag jobbar designer med allt från produkt- 
och tjänstedesign till affärsutveckling. Samti-
digt bidrar de ofta som en strategisk resurs i 
företagen. Tidigare var de flesta designföretag 
fåmansföretag, men numera finns det design-
företag i Sverige med 40–50 anställda. 

Enebergs forskning visar att industridesign-
företagen håller på att förändras, bland annat 
som en konsekvens av ett breddat design-
erbjudande. Organisationen och ledningen 
i företagen ser annorlunda ut nu. Även vilka 
kompetenser designföretagen eftersöker har 
förändrats. 

Kunskapen om att design är mer än estetik 
har visserligen ökat i samhället, men fort-
farande är det få som känner till att design kan 
vara en strategisk resurs i affärs- eller organi-
sationsutveckling. En stor del av designerns 
uppdrag går i dag ut på att förklara design-
erbjudandet.

De flesta småföretagare är ovana vid att 
anlita en designer. När de väl beslutar sig, vill 
de kanske bara ha hjälp med att göra en snygg 
produkt. 

– Men designern försöker se en problem-
ställning i ett vidare perspektiv och sätta den i 

magnus eneberg forskar om designens 
betydelse för små och medelstora företag. Han 
konstaterar att nyttan av att anlita en design-
konsult är tydlig.

– Organisationer som använder sig av 
designkonsulter blir mer innovativa, exporterar 
mer än andra företag och konkurrerar mindre 
med priset, säger Eneberg.

Hans resultat grundar sig på intervjuer, 
observationer och deltagande i workshops. 
Både designföretag och företag som anlitar 
designkonsulter ingår i studierna. Magnus 
Eneberg har också undersökt hur relationerna 
mellan designer och mindre företag ser ut i 
praktiken, genom att delta i konkreta design-
aktiviteter.

Han menar att det delvis är dagens diskus-
sion kring innovation som har gjort att före-
tagare och managementforskningen fått upp 
ögonen för detta med design. Samtidigt som 
intresset för design växer, har erbjudandet från 
designhållet breddats rejält.

– De senaste tio åren har det skrivits mer och 
mer om designmetoder och designprocesser. 
Det finns en nyfikenhet på vad design kan 
bidra med. 

ett sammanhang. Kanske är det en tjänst som 
behövs för att lösa problemet? Eller kan det 
vara något annat som egentligen är kundens 
problem? 

– att förklara hur man kan bidra i kund- 
organisationen har länge varit ett frustrerande 
jobb för designer. Jag tror att de fortfarande 
brottas med detta i designföretagen. 

Eneberg menar att det inte längre handlar 
om det traditionella sättet att se hur ett pro-
blem har en lösning. Det handlar snarare om 
ett slags meningsskapande där designern till 
exempel kan ses som en talesperson för kun-
den.

– Designern utgår ofta från de människor 
som faktiskt ska använda en produkt eller 
tjänst. I ett fall som jag har studerat gick 
designkonsulten in och sammanförde kom-
petenser inom organisationen. De jobbade 
med företagets hela identitet: Vilka är vi i för-
hållande till potentiella kunder, och vad är vårt 
erbjudande? 

I ett annat fall hjälpte designkonsulten till 
med att förklara företagets processer för nuva-
rande och potentiella kunder. 

Design som 
värdeskapare

 text hanna andersson

Kommentera 

arti
klarn

a på 

www.esbri.
se

Industridesign är en bransch i förändring. Det handlar inte längre bara om en pro-
dukts utseende. Design är ett bredare begrepp, som kan bidra till företags strategi-
arbete och hjälpa dem att bli mer innovativa. En designer kan skapa ny kunskap och 

möten mellan olika intressenter i en värdeskapande process. Även i små företag.
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Företag som har arbetat med 
design kommer ofta tillbaka

– Tillsammans skapade man en fysisk modell 
för kunden att sätta ihop som ett pussel. 
Modellen användes för att förtydliga företagets 
kompetenser, erbjudande och styrkor.

– I ett fall studerade man vad som händer 
på en akutmottagning på ett sjukhus. Alltifrån 
den fysiska miljön till hela upplevelsen. Hur tar 
sig patienterna dit? Vad ser patienterna när de 
kommer in? Hur kan man gå och ta en smör-
gås utan att förlora sin plats i kön? Hur leder 
man patienterna så att de känner sig trygga? 
Visst handlar det till viss del om att studera hur 
människor beter sig, men sedan kan det ändå 
få en fysisk lösning i rummet eller i hur man 
arbetar med information på platsen – både 
innan besöket och efter, konstaterar Magnus 
Eneberg.

En av designkonsultens stora styrkor är att 
visualisera. Företag kan behöva hjälp med att 
kommunicera på andra sätt än med ord. När 
man tänker kring företagsidentitet är så kall-
lade mood boards ett sätt att jobba, där man 
kombinerar ord och bild.

– Det var ett nytt sätt att tänka som de flesta 
företag uppskattade jättemycket, eftersom 
de fick en tydlig bild av sig själva. En bild kan 
uttrycka sådant som är svårt att beskriva med 
ord. 

ett annat exempel på ett konkret arbetssätt 
är att med hjälp av tidningspapper, limstift, 
sax och pennor skapa en råmodell som visar 
hur varje person i gruppen skulle vilja att deras 
samarbete såg ut. Det behöver inte se perfekt 
ut, modellen är bara ett sätt att få igång sam- 
talet. När gruppen sedan presenterar sin mo-
dell för varandra låser de inte fast sig i objektet 
som sådant, utan har det som en gemensam 
utgångspunkt. 

– För att resultatet ska bli lyckat är det vik-
tigt att man verkligen ser designarbetet som en 
gemensam process. Speciellt på mindre företag 
är det viktigt att beslutsfattare är med i proces-
sen tidigt, för att undvika att ledningen i slutet 
av projektet frågar sig: ”Vad menar de här tom-
tarna nu egentligen?”

– Ju mer involverade beslutsfattarna var i 
processen, i desto högre utsträckning upplev-
de de att de var nöjda med slutresultatet och 
kunde använda det i framtiden. 

Designern skapar förutsättningar för en 

Magnus Eneberg har lagt fram doktorsavhandlingen Beyond  
the Product: Enabling design services in small and medium  
sized enterprises vid institutionen för designvetenskaper, 
Lunds universitet.

social aktivitet där människor kan mötas. I det 
kreativa utforskandet är hela företaget med i en 
meningsskapande process. Designkonsulten 
försöker exempelvis skapa ett samarbete mel-
lan produktutvecklare och marknadsförings-
avdelning, så att man får med de olika perspek-
tiven. Och det ger resultat.

– Företag som har arbetat med design kom-
mer ofta tillbaka. När de väl har introducerats, 
börjar de förstå vad designern faktiskt kan 
bidra med.

Eneberg konstaterar att många företag som 
har anlitat en designkonsult blir förvånade 
över vad designern kan bidra med. 

– Företagen förväntade sig hjälp med det 
estetiska, men blev glatt överraskade av vad 
de fick ut ur processen.

Eneberg menar att det bästa sättet att få 
inblick i vad en designer kan åstadkomma i just 
ditt företag, är att titta på olika exempel som 
visar vad designkonsulter har gjort för andra 
företag. 

Hans råd till företag som för första gången 
vill ta hjälp av en designkonsult, är att först 
kontakta organisationen Svid, Stiftelsen svensk 
industridesign.

– Olika designkonsulter har olika områden 
som de verkar inom, så det gäller att hitta rätt. 
Är man ett litet företag kan det vara svårt att 
veta vad man söker, då är det bra att kunna 
bolla tankarna kring vad man vill åstadkomma, 
säger Magnus Eneberg.

kontakta magnus@eneberg.eu

Samhällsentreprenörskap som går över gränser
Entreprenörskap ser olika ut, beroende på var 
i samhället man tittar. Den ideella sektorn har 
ofta en annan syn på begreppet än ett privat 
vinstdrivande företag. Vivi Hallström forskar 
om samhällsentreprenörskap som går över 
sektorsgränser.

den offentliga sektorn står under föränd-
ring. Nya krav leder till nya arbetssätt, och nya 
sätt att organisera sig på. En konsekvens är fler 
entreprenöriella samarbeten mellan privata 
och ideella aktörer. Med sådana samarbeten 
följer också nya utmaningar. Entreprenörer i 
samhällets olika sektorer har ofta olika driv-
krafter. 

”Därför krävs ett alldeles särskilt entrepre-
nörskap för att gemensamt utveckla organise-
ring över gränser mellan sektorer”, skriver Vivi 

Hallström i sin licentiatuppsats Samhälls-
entreprenörskap i teori och praktik. Exemplet 
Överenskommelsen mellan ideell sektor och 
en svensk kommun, som hon har lagt fram vid 
Linköpings universitet. 

Det konkreta exemplet i uppsatsen är en 
”dialogprocess” mellan Norrköpings kommun 
och ett antal ideella organisationer. Hallström 
har följt utvecklingen av samarbetet i real-
tid, med hjälp av bland annat observationer, 
intervjuer, offentliga handlingar och e-post-
korrespondens.

Hon intresserar sig för de institutionella 
skillnaderna mellan de två sektorerna, och 
för hur det går till när de ska organisera sig 
tillsammans i ett samhällsentreprenörskap. 
Hon menar att det sker genom olika former 
av ”sammanvävande”. Det kan handla om att 

de inblandade 
personerna har 
kunskap om båda 
sektorerna och 
därmed under-
lättar samarbetet. 
En mer officiell 
roll som medla-
re/mäklare är ett 
annat sätt. 

Vivi Hallström 
utvecklar begrep-

pet ”institutionellt sammanvävande”, som 
skedde under dialogprocessens gång när de 
två sektorerna närmade sig varandra. [jg]

kontakta vivi.hallstrom@liu.se

Vivi Hallström
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Vi är med stormsteg på väg in i det digitaliserade samhället. Det måste vi förhålla oss till som människor, och det 
måste företagen förhålla sig till när de planerar sin verksamhet. Nya tekniska lösningar, affärsmodeller, värdekedjor 
och sätt att organisera växer fram. Entré har tittat närmare på ny forskning om hur digitaliseringen påverkar inno-
vationsarbetet i företag. Samarbete, maktbalans, flexibilitet, ständig förnyelse och identitetsproblem är återkom-
mande begrepp.

DIGITALISERINGEN 
STÖRTAR GAMLA 
MAKTBALANSER

Daniel Nylén disputerade vid Umeå 
universitet i maj 2015. Han är nu 
verksam som postdoktor på samma 
lärosäte. Nyléns avhandling har titeln 
Digital Innovation and Changing 
Identities. Investigating Organizatio-
nal Implications of Digitalization. 

bild: M
atilda Sandberg

 text jonas gustafsson  illustration johan brunzell

Identitetskris och möjligheter:

atorer och robotar tar över allt fler av våra 
sysslor. De kör bil, ställer sjukdomsdiagnoser, 
spelar Jeopardy, skriver tidningsartiklar, lagar 

mat och masserar oss när vi får ont i ryggen – av att  
sitta för länge framför datorn. Den digitala utveck-
lingen går svindlande snabbt och påverkar samhället 
på alla plan, från individ till den offentliga apparaten. 
Många av oss konsumenter lever redan mitt i det digi-
tala samhället. Men för många företag är förändring-
arna bara i sin linda. 

Forskningen som den här texten bygger på ligger 
ämnesmässigt inom informatik, och fältet digital 
innovation. Här handlar det mycket om hur digitali-
seringen förändrar innovationsprocesser, och hur det 
påverkar företagen. 

– Forskningen om digital innovation har fått en mer 
framträdande roll de senaste åren. Det är ett spän-
nande fält, speciellt nu när digitaliseringen ofta lyfts 
fram som en av vår tids viktigare frågor, säger Daniel 
Nylén som är knuten till Swedish Center for Digital 
Innovation, scdi. 

scdi är ett samarbete mellan Umeå universitet, 
Chalmers och Göteborgs universitet. Här samlas runt 
30 forskare med digital innovation, i vid bemärkelse, 
som gemensamt intresse. 

Digitaliseringen kommer att förändra precis allt, 
menar en del debattörer. Medan andra är mer försik-
tiga och ser det mer som vilket teknikskifte som helst.
Daniel Nylén är en av dem som menar att effekterna 
av digital innovation går på djupet.

– Det finns många aspekter av digital innovation. 
Den otroligt snabba utvecklingen av digitala produkter 
och tjänster är såklart en viktig del. Men det handlar 
om mycket mer än bara teknik. Med digitalisering 
och digital innovation följer också socio-tekniska 
förändringar som påverkar organisationer, oss som 
människor och hur vi arbetar. Och även på ett större, 
samhälleligt plan.

För företagen handlar utmaningarna om att styra 
om organisationen efter förändringarna. Det finns 
gemensamma mönster som återkommer i flera bran-
scher, men det finns också skillnader. Branscher som 

har en fysisk produkt i centrum påverkas av digitalise-
ringen, menar Nylén. Men i mediebranschen, som är 
hans studieobjekt, slår förändringarna verkligen in i 
kärnan – själva innehållet.

– Allt medieinnehåll kan digitaliseras. Musikindu-
strin var den första branschen som fick se de verkligt 
stora förändringarna som digitaliseringen för med sig. 

I sin doktorsavhandling har Daniel Nylén bland 
annat gjort fallstudier i två traditionella mediebolag, 
som på olika sätt påverkas av digitaliseringen:  
Västerbottenskuriren och Bonnier. Han har följt deras 
innovationsarbete, och studerat hur de tagit fram nya 
produkter som drar nytta av digitaliseringen. 

– Det speciella med digital teknik är formbarheten. 
Det är den som leder till att många branscher ser så 
radikala förändringar. Formbarheten påverkar organi-
sationer kulturellt, kognitivt och identitetsmässigt. Vad 
betyder den nya tekniken? Hur påverkar den oss? Vilka 
är vi? Varför gör vi det här?

Nylén följde Bonnier under en period när de ställde 
om för att möta de digitala utmaningarna genom att 
bilda en fou-avdelning med inriktning mot digital 
innovation. Avdelningen tog bland annat fram Mag+, 
en plattform för digitala tidskrifter, som de även sålde 
till andra publicister.

i sin studie av Västerbottenskuriren har Daniel 
Nylén och hans medförfattare ett historiskt perspektiv, 
för att förstå hur företaget har förändrat sina organi-
satoriska processer i relation till digital teknik. Värde-
kedjan inom tryckt media såg ungefär likadan ut i 100 
år. Tidningen skulle produceras, tryckas och distribu-
eras till prenumeranter och kiosker. Det var en kost-
sam och stor apparat, där relationen mellan de olika 
aktörerna i värdekedjan var tydlig. Alla adderade sin 
del av värdet och kunde förvänta sig sin del av vinsten. 
Man hade en statisk position i kedjan. 

I medieindustrin fanns en handfull produkter och 
aktörer: Radiostationer sände radio, tv-sändningar 
sköttes av tv-bolag och innehållet i tryckt press produ-
cerades av tidningsredaktioner. 

– Allt var strukturerat runt den fysiska, analoga 

D
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Lena Hylving la fram sin doktors-
avhandling Digitalization Dynamics: 
User Interface Innovation in an Auto-
motive Setting vid Institutionen för 
informatik, Oslo universitet 18 juni. 
Hon jobbar på Viktoria Swedish ICT 
i Göteborg.

bild: R
ebecka Bergvall

– Det är ingen lätt omställning. Bilföretagen har 
kommit en bit på väg, men har långt kvar att gå från 
det gamla sättet att tänka, med en produkt i centrum. 
Och det gäller att försöka vara proaktiv i vilken kun-
skap som kommer att behövas framåt. Det är jätte-
svårt. Man tar gärna in den nyaste coola tekniken, 
men det är inte alltid man har den sociala strukturen i 
företaget för att nyttja den. 

När Lena Hylving var aktiv inom bilindustrin tog 
det uppåt två år att uppdatera en karta i navigerings-
systemet. I dag finns tekniken för att göra samma upp-
datering mer eller mindre direkt. Däremot finns inte 
strukturerna i företagen. Vem ska vara ansvarig? Hur 
tar man betalt?

en annan stor utmaning är att dra nytta av de nya 
affärsmöjligheter som kommer med digitalisering. Tradi-
tionellt säljer bilföretagen en produkt: bilen. Sedan kan 
de eventuellt göra lite pengar på service och kringutrust-
ning som reservdelar, nya däck och takboxar. Men i en 
digital värld kanske de i stället ska fokusera på att sälja 
mjukvara eller appar?

– Det finns massor av nya möjligheter, men många 
företag har inte organisationsstrukturerna eller affärs-
modellerna för att dra nytta av dem. 

Bilindustrin är van vid långa ledtider, inte minst för 
att saker och ting måste testas noga. Normalt bestäms 
hur en ny bilmodell ska se ut fem år innan den lan-
seras. I en digital värld är det en oändlighet, påpekar 
Lena Hylving. 

– Här måste bilföretagen tänka om, samtidigt som 
de inte får tumma på sina säkerhetsregler, säger hon. 
Tillverkarna behöver ha två parallella processer för de 
två olika logikerna: en traditionell och en digital. 

– Som sagt, det är absolut ingen lätt övergång och 
jag har inget exakt svar på hur företagen bör gå tillväga. 
Men de måste nog våga släppa lite på kontrollen. De 
kan inte vänta ett och ett halvt år med en uppdatering, 
när vi har vant oss vid att det går direkt i telefoner och 
andra digitala produkter. 

Förändringarna till följd av digitaliseringen kommer 
även utifrån. Tjänster som bilpooler och Uber påverkar 
konsumenternas bilinköp. Det måste biltillverkarna 
förhålla sig till. Och såklart till helt nya, mer direkta 
konkurrenter som Tesla, och framöver Google och 
Apple med sina självkörande bilar. 

– Frågan är hur länge Volvo och andra traditionella 
bilföretag klarar sig. De behöver se sig om efter nya 
affärsmodeller för att klara sig i Ubersamhället, och 
i vad som kommer i framtiden. Tidigare behövde de 
”bara” göra en säkrare bil än bmw och Mercedes. Nu 
kommer hoten från helt andra håll. 

Lena Hylving menar att hennes resultat kan vara till 
nytta även i andra branscher. Att hantera dynamiken 
mellan det gamla och det nya, mellan det sociala och 
det tekniska, gäller många företag. Organisationen ska 
spegla den produkt eller tjänst man jobbar med.

– Företagen måste anpassa sina processer och sin 
organisation till en digital värld. Det behövs mor-
fismer – länkar – mellan organisationen och produkten 
eller tjänsten. Svårigheten är att förstå och förutse 
vilka morfismer som behöver etableras i en ständigt 
föränderlig värld. Det är också en paradox att mor-
fismer måste finnas för att kunna producera något,                                                   

produkten. Att exempelvis sända tv var dyrt, det fanns 
ingen risk att det skulle poppa upp en ny tv-kanal över 
en natt. Den digitala tekniken har förändrat det här. 
I dag finns en uppsjö av digitala plattformar där vem 
som helst kan streama rörligt innehåll. Samtidigt luck-
ras de tydliga gränserna mellan traditionella aktörer 
upp. Aftonbladet sänder live-tv och svt producerar 
textbaserat material på webben. 

Nu när de tryckta medierna har blivit mindre rele-
vanta, har värdekedjorna förändrats. Tidningarna 
måste bygga nya relationer, med andra typer av orga-
nisationer. Exempelvis har relationen med läsarna 
förändrats, de är numera medskapare till en stor del 
av innehållet. Västerbottenskuriren har en portal där 
läsare kan lägga upp sina egna bloggar. Det ställer nya 
krav på organisationen och på hur man arbetar. Vem 
konkurrenten är ändras också. Tidigare konkurrerade 
Bonnier framförallt med andra tidningspublicister, och 
Västerbottenskuriren med den andra lokaltidningen i 
länet. Nu är det snarare digitala plattformar som Face-
book, där konsumenterna tillbringar allt mer av sin tid, 
de konkurrerar med.

– Vi kan se att utvecklingen av digital teknik spelar 
roll på många plan för företagen. Värdekedjorna inom 
tryckt media är ett bra exempel som har lett till stora 
förändringar för publicisterna, när det gäller i princip 
allt: produktion, distribution, affärsmodeller, organisa-
tion, relationer... 

– Det är ett stort skifte. Men det handlar inte bara 
om att gå från analogt till digitalt. Det handlar om att 
vi går från något stabilt till något mycket mer föränder-
ligt. Dagens organisationer måste bli mer lyhörda och 
formbara. De måste skapa rutiner för att kontinuerligt 
omforma sina produkter, och sig själva. Därför är det 
viktigt att tillåta spontanitet och improvisation på alla 
nivåer i organisationerna, säger Daniel Nylén.

lena hylving har i sitt avhandlingsprojekt följt digi-
taliseringen av personbilen. Vad betyder skiftet för före-
tagen? Vilka utmaningar och spänningar innebär det?

Innan hon började forska arbetade hon själv inom 
bilindustrin. Det tror hon hjälpte studierna, som till 
stor del har bedrivits på plats hos studieobjekten Saab 
och Volvo. Hon har intervjuat personer på alla nivåer, 
från ingenjörer till divisionschefer. 

Mer specifikt har Hylving intresserat sig för hur digi-
taliseringen av hmi-funktionerna (Human Machine 
Interface) påverkar bilindustrin. Hur ser dynamiken 
mellan det gamla och det nya ut? Vilka utmaningar 
möter företagen, när det gäller arbetsprocesser och 
organisation? Vilka förändringar måste de gå igenom?

– När jag jobbade på Volvo bestod hmi-avdelningen 
av två personer, som ansågs jobba med något lite flum-
migt. Man gick till dem i slutet av en process för att få 
råd om exempelvis vilken färg visarna på bilens klocka 
skulle ha, säger Lena Hylving.

– I dag är hmi en stor avdelning med en viktig och 
central roll i bilföretagen. De är en del i säkerhetstän-
kandet för föraren, men också i bilföretagets branding. 

Bilindustrin är traditionell och många gamla tanke-
sätt lever kvar. Organisationen är uppbyggd runt själva 
bilens fysiska struktur, med mer eller mindre isolerade 
avdelningar som ansvarar för Hjulet eller Ratten. Nu 
krävs ett helt annat upplägg. 
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inom digital innovation. Man vet att man vill ha ett 
snabbt och smidigt datorprogram, men inte så mycket 
mer. Kravspecifikationen blir lite mer svårjobbad än vid 
annan innovation. 

En ritning – service blueprint – över vad man vill 
uppnå är ett bra verktyg. Vem ska leverera vad, hur ska 
utvecklingsprocessen se ut och hur ska respektive aktör 
tjäna pengar? Det gäller att alla hittar sin plats i värde-
kedjan, och i innovationsnätverket. En tidig prototyp 
kan också vara värdefull.

– Jag har inga magiska formler för hur man ska göra. 
Men min forskning visar på några enkla saker som 
underlättar övergången till digitala innovationsproces-
ser. Som att tidigt få till en service blueprint över vad 
man vill åstadkomma i projektet, och spalta upp var 
värde genereras, på vilket sätt och för vem.

I tidningsexemplet stötte man på mängder med tek-
niska problem, som ingenjörerna ville lösa på sitt sätt. 
Endast en liten del av kundsynpunkterna hamnade i 
slutprodukten. Visst, det kan finnas en poäng med att 
snabbt få fram en produkt som fungerar. Men kundens 
åsikter är också ganska viktiga, resonerar Lund.

betalningsviljan var inte särskilt stor för att få 
en elektronisk tidning till sin läsplatta två gånger per 
dag. Användarna ansåg att de redan hade betalat för 
sin dator och internetuppkoppling. Förståelsen för att 
det kostar att trycka och bära ut papperstidningen är 
mycket större. 

– Konflikten mellan betalningsvilja och innehåll 
brottas många branscher med i dag. Det visar på vikten 
av att jobba nära användarna. Och få ut information 
från användarna till alla aktörer som jobbar med pro-
jektet. 

Jesper Lund vill inte hänge sig för mycket åt musik-
metaforen. Men tanken med att använda sig av orkest-
reringsramverket är bland annat att komma ifrån det 
linjära tänkandet som präglar många innovations- 
processer. Digital innovation är komplicerat, man 
måste vara både proaktiv och reaktiv. 

– Det behövs någon som håller ihop det hela. Som 
planerar allt, som ser till att översättningen mellan 
aktörer fungerar, som sätter upp visioner. Någon som 
håller i taktpinnen, helt enkelt. Det kan se lite olika ut, 
men ofta är det en aktör som initierar hela projektet 
och håller i trådarna. Sedan kan maktbalansen ändras 
under processens gång, beroende på hur projektet 
utvecklas. 

Men även med insikter i hur digitala innovations-
processer ser ut, är de inte lätta att handskas med. 

– Det här är superkomplext, även om man i teorin 
vet hur man ska göra. Man kan försöka skapa modeller 
över hur processen ska se ut, men man måste också 
vara ödmjuk för att det kommer att hända saker under 
resans gång. I slutändan har det att göra med individers 
beslut, konstaterar Jesper Lund.

kontakta 
lena.hylving@viktoria.se
jesper.lund@hh.se
daniel.nylen@umu.se

samtidigt som etablerade morfismer kan vara häm-
mande för förändring, säger Hylving. 

Jesper Lund har, precis som Daniel Nylén, intres-
serat sig för digitalisering i mediebranschen. I sin 
avhandling undersöker han vilka nya krav som ställs 
i och med att traditionella produkter och tjänster i 
tidningsvärlden digitaliseras. Han har också studerat 
digitaliseringen av dörrlås i hemtjänstmiljö.

lund har tagit fasta på att digital innovation ofta 
kräver inblandning av flera personer från flera olika 
discipliner, jämfört med ”vanlig” innovation. I sin 
avhandling har han därför fokuserat just på innova-
tionsnätverk, hur man organiserar dem och får dem att 
fungera. 

– Nätverk är viktiga i all innovation, men det blir 
väldigt tydligt just inom digital innovation. En digital 
innovation kräver en arkitektur med leverantörer av 
tjänster, hårdvara, nätverk och innehåll, säger Lund.

I sina studier har Lund använt sig av ett ramverk 
kring hur nätverk ”orkestreras”, det vill säga styrs. Han 
presenterar 19 aktiviteter som är viktiga för att få till ett 
bra innovationsnätverk vid digitala innovationsproces-
ser. De 19 delaktiviteterna kan grupperas i fyra huvud-
aktiviteter.

Den första huvudgruppen handlar om flexibilitet. 
Medan traditionella innovationsnätverk behöver stabi-
litet, måste nätverken vid digital innovation vara flexi-
bla. Beroende på hur processen utvecklar sig, måste 
kanske nya aktörer tillkomma och andra sluta. 

– Teknikutvecklingen går snabbt, och det gäller att 
kunna hantera snabba förändringar. Se till exempel på 
mobiltelefonen. Förr fick man sin Nokia med spelet 
Snake och det var allt. Med de smarta telefonerna är 
det annorlunda. En telefon kan vara helt olika produk-
ter för olika användare. Det innebär också att tillver-
karna måste vara öppna för fler möjligheter.

Den andra aktivitetsgruppen handlar om att kunna 
tygla den så kallade generativiteten. De nästintill 
oändliga möjligheter till förändring som den digitala 
tekniken erbjuder, måste i slutändan kontrolleras på 
något sätt för att ett värde ska skapas. En grundidé kan 
i förlängningen föra med sig massor av nya möjlig-
heter. Men när grundidén ändras eller byggs på, upp-
står också nya problem som måste hanteras och lösas 
innan man har en färdig affärsmodell och kan börja 
tjäna pengar. 

– Många it-projekt har fallerat på grund av att de 
har styrt alltför långt ifrån grundidén. Samtidigt måste 
man vara öppen för förändringar. Det gäller att klara 
av balansgången mellan flexibilitet och stabilitet. 

Den tredje aktivitetsgruppen handlar om att han-
tera en splittrad målgrupp. En modern telefon har till 
exempel användare från 7 till 97 år. Den fjärde, och 
kanske viktigaste, huvudaktiviteten är att det behövs 
översättning mellan de aktörer som ingår i ett innova-
tionsnätverk. 

– Utvecklare av hårdvara, tjänster, innehåll och nät-
verk kan ha ganska olika synsätt på hur utvecklingen 
ska gå till – vad som är viktigt, vilka roller man har, och 
hur man ska tjäna pengar. 

– Även mellan olika kundgrupper, och mellan kun-
der och aktörer, kan det behövas översättning. Det är 
ofta svårt att uttrycka exakt vad man vill ha som kund 

25 september försvarade Jesper 
Lund sin doktorsavhandling med 
titeln Digital Innovation: Orchestra-
ting Network Activities. Jesper Lund 
arbetar på Akademin för informa-
tionsteknologi på Högskolan i Halm-
stad och disputerade vid Göteborgs 
universitet.
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»Förändringarna inom media, 
detaljhandel och betalsystem 

är bara vågorna som förebådar 
störtfloden«

Björn Ekelund, Ericsson Research, 
om digitalisering i Tidningen Curie

Den andra maskinåldern är här
James Watt lanserade sin nya, effektiva ångmaskin 1776. Den 
industriella revolutionen satte fart på allvar, och med den 
befolkningstillväxten och människans sociala utveckling. Det 
moderna livet tar sin början, helt enkelt. Digitalisering, roboti-
sering, automatisering, eller ”den andra maskinåldern”, kom-
mer att ha motsvarande inverkan. Det menar MIT-forskarna 
Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee. Enligt dem lever vi just 
nu mitt i den här stora – mestadels positiva – utvecklingen. 
Men den medför också mer kompetensbaserad ojämlikhet, 
arbeten som försvinner och ökade ekonomiska klyftor. Mycket 
av det går att hantera, men politiker, företagare och andra 
måste ta tag i det nu. Annars är risken stor att vi hamnar i ett 
samhälle med få vinnare och många förlorare – och då hindras 
även utvecklingen. Några av författarnas policyrekommendatio-
ner är att satsa på utbildning (som utnyttjar tekniken), få igång 
nyföretagandet och stödja forskningen. De utvecklar sina tankar 
i Den andra maskinåldern. Arbete, utveckling och välstånd i en tid 
av lysande teknologi (Daidalos, 2015). [jg]

Läs mer på www.esbri.se/digitalt

Digitala produkter ger nya tjänster
Soumitra Chowdhury har intresserat sig för digital innovation i bilbranschen. Han 
är verksam på Högskolan i Halmstad men har lagt fram sin doktorsavhandling, 
Service Logic in Digitalized Product Platforms. A Study of Digital Service Innovation 
in the Vehicle Industry, vid Göteborgs universitet. En av hans poänger är att digita-
liseringen av fysiska produkter är en viktig drivkraft för tjänsteinnovation, som i sin 
tur ger nya affärsmöjligheter. Några exempel på sådana tjänster inom bilindustrin 
är förbättrad trafikplanering, övervakning av förarlösa bilar, ökad trafiksäkerhet, 
felsökning på distans och effektivare lokaltrafik. Men med möjligheterna kommer 
också utmaningar. Det krävs en väl uppbyggd plattform kring den fysiska produk-
ten för att kunna dra nytta av potentiella tjänsteinnovationer. Tillverkande företag 
är vana att följa en produktlogik, nu måste de samtidigt utveckla en tjänstelogik. 
Den logiken innebär bland annat att vara öppen för att helt nya affärsmodeller kan 
dyka upp under resans gång. [jg]

kontakta soumitra.chowdhury@hh.se

Digitaliseringens transformerande kraft  
– vägval för framtiden. Slutbetänkande av  
Digitaliseringskommissionen, SOU 2015:91.

Lynda Applegate, Daniel Nylén, Jonny Holm-
ström och Kalle Lyytinen: Bonnier: Digitalizing 
the Media Business. Harvard Business School Case 
813-073, 2012.

Anna Breman och Anna Felländer: Diginomics – 
nya ekonomiska drivkrafter. Ekonomisk debatt, nr 
6, 2014.

Irene Ek: Digitaliseringens bidrag till tillväxt och 
konkurrenskraft i Sverige. Tillväxtanalys, 2014.

Robert G Fichman, Brian L Dos Santos och Zhiqi-
ang Zheng: Digital Innovation as a Fundamental 
and Powerful Concept in the Information Systems 
Curriculum. MIS Quarterly, nr 2, vol 38, 2014.

Ola Henfridsson, Lars Mathiassen och Fredrik 
Svahn: Managing Technological Change in the Digi-
tal Age: The Role of Architectural Frames. Journal 
of Information Technology, nr 1, vol 29, 2014.

Rikard Lindgren, Owen Eriksson och Kalle Lyy-
tinen: Managing Identity Tensions During Mobile 
Ecosystem Evolution. Journal of Information Tech-
nology, nr 3, vol 30, 2015.

Daniel Nylén, Jonny Holmström och Kalle Lyy-
tinen: Oscillating between Four Orders of Design: 
The Case of Digital Magazines. Design Issues, nr 3, 
vol 30, 2014.

Martin Peitz och Joel Waldfogel (red):  
The Oxford Handbook of the Digital Economy. 
Oxford University Press, 2012.

Christian Sandström: A revised perspective on Dis-
ruptive Innovation – Exploring Value, Networks and 
Business models. Avhandling, Chalmers, 2010.

Lisen Selander, Ola Henfridsson och Fredrik 
Svahn: Capability Search and Redeem across Digi-
tal Ecosystems. Journal of Information  
Technology, nr 3, vol 28, 2013.

Youngjin Yoo, Ola Henfridsson och Kalle Lyyti-
nen: The New Organizing Logic of Digital Innova-
tion: An Agenda for Information Systems Research. 
Information Systems Research, nr 4, vol 21, 2010.

Youngjin Yoo, Richard J Boland Jr, Kalle Lyytinen 
och Ann Majchrzak: Organizing for Innovation in 
the Digitized World. Organization Science, nr 5, vol 
23, 2012.

Maria Åkesson: Digital Innovation in the Value 
Networks of Newspapers. Avhandling, Göteborgs 
universitet, 2009.

Läs mer om 
digital innovation
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föreläst vid universitet i Europa, usa, Latin-
amerika, Afrika och Australien.

I Sverige har familjeföretagen haft en 
undanskymd plats i det offentliga samta-
let, menar Mattias Nordqvist. Här är vi ofta 
fokuserade på startups, gärna tekniskt drivna 
innovationsföretag och stora traditionella 
börsbolag. Men faktum är att många av våra 
mest framgångsrika företag är familjeföretag 
som styrs av grundarens familj, ibland i andra 
eller tredje generationen. 

– Det finns fördomar om att familjeföretag 
skulle vara små och konservativa, säger Mat-
tias Nordqvist. 

Centrumet startade 2005 och Nordqvist har 
jobbat här sedan dess. I dag är det rankat som 
nummer tre i världen, och nummer ett i Euro-
pa, inom sitt område. Totalt är 36 personer 
knutna till Cefeo, från professorer och docen-
ter till lektorer, postdoktorer och doktorander.

den internationella atmosfären var en av 
de saker som lockade Mattias Nordqvist till 
jibs. Här fanns många utbytesstudenter som 
bidrog till den kreativa miljön. I dag, 20 år 
senare, har han varit gästforskare vid Babson 
College, usa, University of Alberta, Kanada 
och vid Bocconi University i Italien. Han har 

Mattias Nordqvist har varit med från början, 
sedan JIBS födelse 1994. Som internationellt 
engagerad chef för Cefeo, reser han världen 
runt och delar med sig av centrumets forskning 
om familjeföretagande. Han önskar att familje-
företagen kunde ha en mer framskjuten plats i 
det offentliga samtalet och tycker att det finns 
likheter mellan att vara forskare och bonde.

mattias nordqvist är chef  på Sveriges 
enda forskningscentrum som specialiserar sig 
på familjeföretagande och ägande, Center for 
Family Enterprise and Ownership, på Interna-
tionella handelshögskolan i Jönköping. Eller 
Jönköping International Business School, jibs, 
som är det officiella namnet sedan augusti 
2015.

1994 tillhörde Mattias Nordqvist den första 
kullen studenter på jibs. Den nyfödda han-
delshögskolan skulle ha fokus på entrepre-
nörskap i en tid då ekonomutbildningarna 
fortfarande hade storbolagen i centrum.

– Miljön var stimulerande. Jag läste först  
litteraturvetenskap och funderade på att bli 
lärare eller journalist. Men efter ett år bör-
jade jag läsa till civilekonom. Jag lockades av 
entreprenörskapsfrågorna eftersom jag själv 
kom från småföretagarmiljön, säger Mattias 
Nordqvist.

hans familj hade drivit lantbruk i Mantorp 
i generationer. Men i slutet av 1980-talet, när 
han skulle välja yrkesbana, såg framtiden 
mörk ut. Det hade blivit svårt att försörja sig 
på lantbruk i Sverige. 

Desto ljusare såg framtiden ut på jibs. Med 
en kreativitet som äldre lärosäten hade svårt 
att mäta sig med, blev högskolan snabbt en 
ledande aktör inom entreprenörskapsforsk-
ningen. Det var mycket nybyggaranda under 
de första tio åren, med nya forskningsprogram 
och projekt. 

– Cefeo var ett sådant initiativ, som skapa-
des av medarbetare här, och som var unikt. Då 
fanns förmodligen ingen undervisning som 
var inriktad på familjeföretag i Sverige.

porträttet | Mattias Nordqvist

mattias nordqvist, världsvan professor med rötterna i jorden: 

»Familjeföretagen  
driver på utvecklingen«

Mattias Nordqvist

text anna-karin florén  bild patrik svedberg
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mer om mattias

Namn Mattias Nordqvist

Bakgrund Doktorerade på Jönköping International 
Business School (JIBS) 2005 med avhandlingen Under-
standing the Role of Ownership in Strategizing: A Study 
of Family Firms. Sedan disputationen har han varit 
forskare och lektor vid JIBS. Han har också gästforskat 
i USA, Kanada och Italien. Han belönades med Unga 
forskarpriset 2006 och har fått Family Firm Institute 
Award för bästa opublicerade forskningsartikel 2005 
och 2011. På JIBS har Nordqvist initierat ett interna-
tionellt utvecklingsprogram för högre studier i Afrika. 
Han är medgrundare och redaktör för Journal of Family 
Business Strategy. I dag är Mattias Nordqvist professor 
i företagsekonomi och föreståndare för forsknings-
centrumet Cefeo vid JIBS. 

Aktuell Cefeo tioårsjubilerar i år. I september 2015 
utsågs Mattias Nordqvist till ”stjärnprofessor” av 
tidningen Family Capital, samtidigt som JIBS och Cefeo 
lyftes fram som en av de 25 bästa miljöerna för utbild-
ning och forskning om familjeföretag.

mer av mattias

Theoretical Perspectives on Family Businesses. Edward 
Elgar, 2015 (redaktör tillsammans med Leif Melin, Mat-
thias Waldkirch och Gershon Kumeto. Se även boktips 
på sidan 22).

Family Ownership and R&D Intensity in Small and 
Medium-Sized Enterprises. I Journal of Product Innova-
tion Management, nr 3, vol 32, 2015 (tillsammans 
med Salvatore Sciascia, Pietro Mazzola och Alfredo De 
Massis).

CEO Succession Mechanisms, Organizational Context 
and Performance: A Socio-Emotional Wealth Perspecti-
ve on Family Controlled Firms. I Journal of Management 
Studies, nr 7, vol 51, 2014 (tillsammans med Alessandro 
Minichilli, Guido Corbetta och Mario Daniele Amore).

Sage Handbook of Family Business Studies. Sage Publi-
cations, 2013 (redaktör tillsammans med Leif Melin 
och Pramodita Sharma). 

Att vara nära kunskapen är stimulerande

Han spekulerar i att ointresset handlar om 
att familjeföretagen är aktiva i branscher som 
tillverkningsindustri eller detaljhandel, som 
inte anses särskilt ”sexiga”. Familjen Dafgård, 
Jula och Löfbergs Lila är välbekanta exempel. 
Dessutom har vi i Sverige en syn på familjen 
som problematisk i arbetssammanhang, tycker 
Nordqvist. 

– I många andra länder ser man familjen 
som en fantastisk resursbas av personer som 
man kan lita på. Ofta är familjemedlemmar 
mer genuint engagerade i företaget och har en 
känslomässig koppling som gör att de arbetar 
hårdare. Som anställd har man en mer trans-
aktionell relation till arbetet. 

mattias nordqvist har inte ångrat att han 
valde akademin framför lantbruket. Han trivs 
med sitt arbete. Friheten och flexibiliteten som 
finns i lantbruksmiljön finns också i akademin, 
menar han. 

– Att vara nära kunskapen är intellektuellt 
stimulerande, på samma sätt som en lant-
brukare är nära miljön och livselementen. Jag 
skulle nog ha gjort samma val i dag, men jag 
vet inte om det är ett lika attraktivt yrkesval 
längre.

Villkoren för både forskning och undervis-
ning har försämrats, anser han. Resurserna till 
forskning är begränsade och fördelas inte alltid 
på grundval av forskares internationella forsk-
ningsmeriter. Och den del av finansieringen 
som kommer från staten styrs till olika sats-
ningar som bestäms av politiker. Detsamma 
gäller undervisningen. 

– För att kunna ge en högre kvalitet i utbild-
ningen skulle jag vilja ha fler timmar i sal, och 
möjlighet till mer kontakt med studenterna. 
Som det ser ut i dag kommer det bli svårt med 
kompetensförsörjningen, och att hänga med 
i den internationella utvecklingen, om ambi-
tionen är att hålla en konkurrenskraftig aka-
demisk nivå.

Själv forskar Mattias Nordqvist om familje-
företagens entreprenöriella och strategiska 
processer. Det omfattar bland annat frågor 
som ägande, generationsskiften och ledarskap. 

– Familjeföretagen finns med i hela entre-
prenörskedjan. De är ofta entreprenöriella 
ägare som driver på utvecklingen i sina bran-
scher och bidrar till uppkomsten av nya företag 
genom investeringar och ängelverksamhet. För 
att förstå den här typen av processer behöver 
man förstå företagens kultur och karakteristik, 
säger han. 

Familjeföretag har långsiktiga ägare som ofta 
strävar efter utveckling snarare än kortsiktig 
finansiell tillväxt. 

– De balanserar finansiella mål med andra 
saker. Det kan vara att ha ett gott rykte på orten 
till exempel. Man vill skapa bättre produkter 
med högre kvalitet, eller utvecklas på nya 
marknader. Förhoppningsvis leder det även till 
tillväxt men drivkraften är ofta att göra saker 
bättre.

De stora börsbolagen investerar inte särskilt 
mycket i Sverige. I stället är det familjeföretag 
i olika storlekar – allt ifrån småföretag med 
ett par anställda, till de riktigt stora aktörerna 
– som står för dynamiken i näringslivet. De 
medelstora företagen är ofta de största privata 
arbetsgivarna i sin kommun.

– Det här vill man inte se i Sverige, trots att 
statistiken är tydlig. Men man har fått upp ögo-
nen för det i länder som Tyskland, Spanien och 
usa. 

– De offentliga investeringar som görs i 
forskning och utveckling av nya eller stora före-
tag, skulle kunna kompletteras med satsningar 
på utvecklingsfrågor i medelstora ägarledda 
företag. Det skulle kunna förebygga att bolag 
säljs iväg utomlands eftersom generations-
skiften är för komplicerade. 

Men Nordqvist tycker sig se förändringar i 
attityden till familjeföretag på senare tid. Medi-
er tar oftare upp frågor som rör familjeföretag, 
och skattesystemet har förändrats på ett sätt 
som underlättar för till exempel generations-
skiften. 

Sedan januari i år är Mattias Nordqvist gäst-
professor vid slu Alnarps nystartade kompe-
tenscentrum för företagsledning. Han har valt 
att engagera sig i arbetet med att utveckla och 
utbilda i de gröna näringarna. 

– Min bakgrund gör att det är roligt. Hemma 
höll vi på med växtodling, potatis och spann-
mål. I dag är marken utarrenderad eftersom 
ingen i familjen har valt den banan. Men det 
betyder mycket för mig och jag känner mig 
hemma i de här frågorna. 

Sektorn har stora utmaningar. Gårdarna 
behöver bli större eller mer diversifierade, för 
att vara lönsamma. I botten finns nästan alltid 
familjeföretag, sedan många generationer.

– För att lantbrukare och trädgårdsföreta-
gare ska klara sig i framtiden måste man bygga 
upp deras kompetens som företagsledare och 
entreprenörer, konstaterar Mattias Nordqvist.

kontakta mattias.nordqvist@ju.se
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Socialt kapital främjar tillväxt 
Bra stöd från familj, vänner och kollegor är 
viktiga pusselbitar för ett framgångsrikt före-
tagande. Men många tänker inte på att de kan 
använda sina befintliga nätverk på ett profes-
sionellt sätt för att få stöd i sitt företagande. 
Det gäller inte minst kvinnor som driver företag.

det finns flera studier som visar att kvinnor 
vill utveckla sina företag och att de är lika duk-
tiga företagsledare som män. Ändå är tillväxten 
i kvinnors företag, generellt sett, begränsad. Ett 
skäl kan vara att kvinnor inte använder sina 
nätverk på ett så professionellt sätt som de 
skulle kunna.

Det framgår i avhandlingen Socialt kapital 
– relationer och tillit – för utveckling av kvin-
nors företagande, författad av Maria Bogren, 
nybliven doktor vid avdelningen för ekonomi- 
vetenskap och juridik på Mittuniversitetet. 
Hon studerar hur socialt kapital utvecklas och 
kan stimuleras i företag som drivs av kvinnor. 

– Utan relationer kan man sitta ensam på sin 

kammare och jobba – och det händer ingen-
ting. Att ha socialt kapital innebär en möjlig-
het till kunskapsutveckling inom den egna 
branschen, men också att få nya kreativa idéer 
genom inspiration utifrån, säger Maria Bogren

Begreppet socialt kapital är svårfångat.  
I avhandlingen definieras det som ”karaktärs-
egenskaperna hos relationerna till andra, vilka 
kan ge tillgång till viktiga resurser”. Vid sidan 
av finansiellt kapital och humankapital, har 
socialt kapital stor betydelse för företag som 
vill växa. 

Att använda sina nätverk på ett professio-
nellt sätt kan i handling betyda att ta hjälp av 
bekanta med kompetens inom vissa områden, 
som bokföring. Eller att plocka in erfarna före-
tagsledare i styrelsen. 

– Det ger företagaren förutsättningar att 
fokusera på sin huvuduppgift. Kvinnorna 
i studien hade inte alltid tänkt på att deras 
befintliga relationer kunde vara fruktbara för 
företagets utveckling. 

I avhandlingen har Maria Bogren koncentre-
rat sig på de små sammanhangen. Hon följer 
24 företagande kvinnor från Sverige och Norge 
som deltog i utvecklingsprogrammet ”Kvinnor 
och tillväxt”, riktat mot kvinnor i Jämtland och 
Tröndelag, som pågick 2010–2013. 

kriterier för att få vara med i program-
met var att företagen ansågs ha ambition och 
potential att växa. Utöver det hade företags-
ledarna väldigt olika förutsättningar. Kvin-
norna drev företag inom olika branscher som 
service, hälsovård, upplevelseindustri, handel 
och tillverkning. Några hade varit verksamma 
i tjugo år, andra bara i några få år. Några var 
ensamföretagare, andra hade anställda.

En annan viktig slutsats i avhandlingen är att 
kvinnor som har ett heterogent nätverk sedan 
tidigare, är mer öppna för nya nätverk. 

– Företagsledare som verkar i branscher där 
det är självklart att arbeta i konstellationer med 
flera olika yrkeskategorier, till exempel inom 

text anna-karin florén  bild johan landin

Maria Bogren har examen i både sociologi och företagsekonomi. I sin doktorsavhandling undersöker hon vad socialt kapital betyder för utvecklingen av kvinnors företag. Bogren har själv arbetat som 
projektledare för stora arrangemang där nätverkande och relationer har haft en avgörande betydelse.
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Med kreativ distans
Ett liv i centrum dödar kreativiteten, menar Stefan 
Svallfors. Han driver i stället tesen att de riktigt 
kreativa idéerna trivs bäst i utkanten av etablerade 
sociala och intellektuella sammanhang. Och, att det 
medvetet går att distansera sig, just i syfte att skapa 
något verkligt nytt. I Kreativitetens människa – Om 
konsten att ställa sig i hörnet och vikten av att vårda 
sina fiender (Santérus förlag, 2015) utvecklar Svallfors 
sina tankar med exempel från sitt eget liv, och sin 
egen forskning inom sociologi. [jg]

Döttrar gör familjeföretag hållbarare
Kristoffer Milonas har lagt fram avhandlingen Essays in Empirical Finance vid Han-

delshögskolan i Stockholm. En av artiklarna undersöker hur familjeföretag presterar 
på miljöområdet. Det viktigaste resultatet är att företagen blir miljövänligare om ägar-

familjen har fler döttrar. En tolkning av resultatet är att döttrar påverkar sina föräldrar 
att bry sig mer om miljön. Att ha fler döttrar verkar däremot inte leda till att fler kvinnor tar 

plats som vd:ar, eller sitter i familjeföretagens styrelser. [jg]

kontakta kristoffer.milonas@bankofengland.co.uk

Led med hjärnan
Kan hjärnforskning vara till någon hjälp för en entreprenör eller företags-
ledare? Ja, det menar i alla fall Katarina Gospic och Stefan Falk, författare till 
Neuroledarskap – Effektivt ledarskap byggt på hjärnforskning och beprövade 
metoder (Natur & Kultur, 2015). I boken tar de upp sin syn på ett effektivt 
ledarskap, från hjärnforskarens synvinkel. De skriver bland annat om hur 
man utvecklar sig själv och sina medarbetare, om att sätta spelregler 
och om att driva förändring. Som ledare har man mycket att vinna på att 
känna till hur den mänskliga hjärnan fungerar, menar Gospic och Falk.  
”De viktigaste insikterna om hjärnan att bära med sig i sitt ledarskap är 
att människan föredrar snabba belöningar och helst vill undvika allt som 
är osäkert, jobbigt och obehagligt”, konstaterar de i slutordet. [jg]

»I sitt sökande efter 
ökad innovationskraft 

använder regeringen en 
felvisande kompass«

Per Frankelius på DN Debatt

kultursektorn, visade sig vara snabbare på att 
bygga nya relationer, säger hon. 

Bilden förstärks av att företagare som upp-
gav att de har stöd från flera håll, till exempel 
från familj, vänner, coacher, företagarnätverk 
och andra sociala nätverk, är mer villiga att ge 
sig in i nya relationer. Men relationernas kvali-
tet är också viktig, framför allt graden av tillit. 

– Litar jag på dig? Är jag beredd att berätta 
om mina misslyckanden och nya affärsidéer? 
Många vill känna sig trygga. De är rädda för 
konkurrens, men det handlar också om att 
våga släppa lite på kontrollen, säger Bogren. 

Arrangörerna av utvecklingsprogrammet var 
noga med att inte ta in konkurrerande bolag. 

De som arbetade i samma bransch hade sina 
företag på olika orter och konkurrerade inte 
på samma marknad. Alla deltagare fick också 
skriva under sekretessavtal. 

det tror maria bogren var betydelsefullt. 
Men tilliten kom också allt eftersom, med gra-
den av engagemang. 

– Ju bättre människor lär känna varandra, 
desto mer tillit känner de. Deltagarna kände 
större tillit för dem som både la ner tid och 
visade engagemang för programmets akti-
viteter.

Maria Bogren hoppas att avhandlingen ska 
inspirera organisationer som anordnar utveck-

lingsprojekt. Hon tycker att hon har varit tydlig 
med vilken praktisk nytta de kan ha av avhand-
lingen.

– Dels är den en påminnelse om att man 
inte ska glömma betydelsen av det sociala 
kapitalet i utvecklingsprogrammen, vid sidan 
av traditionella ämnen som finansiering och 
marknadsföring. Dels pekar den på vikten av 
att sätta ihop en grupp så att den är tillräck-
ligt homogen för att deltagarna ska känna sig 
trygga, och samtidigt tillräckligt heterogen för 
att generera ny kunskap. 

kontakta maria.bogren@miun.se
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esbrinytt

”Ditt personliga varumärke är vad andra säger om dig då du inte är närvarande”. 
Det var ett av budskapen från låtskrivaren Andreas Carlsson. Han föreläste under 
Linnéuniversitetets stora GEW-satsning. Luleå tekniska universitet arrangerade 
”Entreprenörsveckan” för att inspirera studenterna till entreprenörskap.

Näringsminister Mikael Damberg och Vinnovas generaldirektör 
Charlotte Brogren sammanstrålade på Vinnovas årskonferens.

Under GEW-paraplyet ryms flera olika 
tävlingar, och flera av dem hade svenska 
deltagare. Pricelizer var en av dem. De ham-
nade, liksom svenska Zeifie, på en hedrande 
topp-50-placering i tävlingen Startup Open. 
På Esbribloggen delar de, och fyra andra 
startups, med sig av sina erfarenheter.

På Fryshuset avslöjades vilka som har utsetts till Sveriges  
Ungdomsentreprenörer 2015. En av dem är Shabir Noori,  
Amicorum, som prisades för Årets idé.

Näringsutskottets Hans Rothenberg (M) och Jennie Nilsson (S) 
kommenterade rapporten Det innovativa Sverige 2 som lanse-
rades under GEW.

Sida arrangerade ett förmiddagsmöte för att presentera Global Innovation Fund, 
en fond som finansierar innovationer riktade mot utvecklingsländer.

Årets ”flagship event” var Anders Wall-föreläsningen, som har kallats Skandinaviens största föreläsning i entreprenörskap. Den 
hölls 18 november i Uppsala. Omkring 2 000 deltagare lyssnade till talare som Petter Stordalen, Renée Voltaire och Mattias Klum. 

Jessica Stark (till höger i bild) driver SUP 46 som har upprättat 
Swedish Startup Hall of Fame. Under GEW valdes en tredje 
person in, nämligen Jane Walerud (i mitten). Hon gör därmed 
Niklas Zennström (till vänster) och Daniel Ek sällskap.

GEW 2015 160 länder. 25 000 partners. 1 entreprenöriellt ekosystem. Det var 
utgångsläget för Global Entrepreneurship Week (GEW) som firades 16–22 
november 2015. Över hela världen hyllades entreprenörer och entrepre-
nörskap genom en mängd olika diskussioner, konferenser och andra 
inspirerande aktiviteter. Esbri samordnar GEW-veckan i Sverige. 

Mer om GEW
Vill du veta mer? Info om evenemang och 
partners finns på den svenska respektive 
globala GEW-sidan: www.gew.se och 
www.gew.co. På www.flickr.com/esbri finns 
bilder från en mängd aktiviteter, och på 
esbribloggen.blogspot.se hittar du blogg-
intervjuer med heta entreprenörer och GEW-
partners. GEW 2016 hålls 14–20 november. 
Följ oss på Twitter (@GEW_Sweden) och 
Facebook (GEWSweden) för mer info.
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Öppen innovation är ett aktuellt ämne, som 
många företag vill satsa på. Men för att lyckas 
behövs ett klokt och lyhört ledarskap. Det visar 
Aakriti Singh och Jana Wenzlaff, årets vinnare 
av Nytt & Nyttigt.

den nationella uppsatstävlingen Nytt & 
Nyttigt arrangeras av Esbri och Vinnova. Syftet 
med tävlingen, som i år hölls för sjätte gången, 
är att öka kunskapen om innovation, nyttig-
görande och kommersialisering, och upp-
muntra studenter att skriva uppsatser inom 
området. I år fick den namnkunniga juryn 
69 uppsatser från 19 olika lärosäten att sätta 
tänderna i. Och som vanligt var det en svår 
uppgift, med många bra alster att välja mellan. 

Årets förstapristagare är Aakriti Singh och 
Jana Wenzlaff, Umeå universitet, med upp-

satsen Leadership in Open Innovation: An 
exploratory study on the nature of r&d projects 
and predominant leadership characteristics in 
industry-academia collaborations. 

Den handlar om det aktuella ämnet öppen 
innovation. Singh och Wenzlaff lyfter fram fle-
ra centrala utmaningar inom området, bland 
annat vikten av ett klokt och lyhört ledarskap. 

I prismotiveringen står bland annat att: 
”Uppsatsen är ’nyttig’, med högsta relevans 
för länder som Sverige som investerar bety-
dande belopp i en öppen innovationsmodell. 
Studien lyfter fram många intressanta resultat 
och belyser ett antal utmaningar som inte dis-
kuteras i den klassiska litteraturen om öppen 
innovation”.

Författarna själva kunde inte närvara under 
prisutdelningen. I stället tog deras handledare 

Öppen innovation kräver kloka ledare
text jonas gustafsson  bild anette andersson

Sujith Nair, Handelshögskolan vid Umeå uni-
versitet, emot priset.

Två författarpar från Chalmers delar på 
andrapriset i Nytt & Nyttigt 2014–2015: Johan-
nes Schygge och Martin Falk Danauskis, res-
pektive Amanda Palmqvist och Patrik Unevik.

Priserna består av resestipendier som i år 
uppgick till sammanlagt 70 000 kronor. Pris-
utdelningen ägde rum under Vinnovas årskon-
ferens, och prisutdelare var Vinnovas styrelse-
ordförande Hasse Johansson. Konferensen var 
även en del av årets svenska gew-firande.

På www.innovationsuppsats.se finns sam-
manfattningar av uppsatserna, juryns motive-
ringar, bilder och ett filmklipp från prisutdel-
ningen. Där finns också mer information om 
nästa omgång av Nytt & Nyttigt.

Prisutdelning i Nytt & Nyttigt 2014–2015, på Vinnovas årskonferens 17 november. Från vänster till höger: Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, andrapristagarna Patrik Unevik och Amanda 
Palmqvist, förstapristagarnas handledare Sujith Nair, andrapristagarna Martin Falk Danauskis och Johannes Schygge, Hasse Johansson, styrelseordförande Vinnova och Magnus Aronsson, vd Esbri. 

www.esbri.se/webb-tv
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 robin teigland har utsetts till profes-
sor vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Hon har fått 5,45 miljoner kronor från 
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, 
och 2,5 miljoner kronor från Internetstif-
telsen i Sverige för att studera crowdfun-
ding och internet.

 Marianne och Marcus Wallenbergs stif-
telse har även beviljat 5,3 miljoner kronor 
till forskning om invandrares företagande. 
Huvudsökande är martin klinthäll, 
Linköpings universitet.

 malin tillmar, Linköpings universitet, 
och katarina pettersson, slu, har fått 
2,53 miljoner kronor från Forte för projek-
tet Grön omsorg.

 Professor richard swedberg är verk-
sam vid Cornell University, usa. Han har 
utnämnts till hedersdoktor vid samhällsve-
tenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

 Mittuniversitetet och Högskolan i Nord-
Tröndelag, Norge, samarbetar kring sam-
hällsentreprenörskap i projektet Resens. 
Det beräknas omsätta 17 miljoner kronor 
under perioden 2016–2018 och har fått 
medel via Interreg. yvonne von frie-
drichs är en av forskarna.

 joakim wincent, professor vid Luleå 
tekniska universitet, får Nordeas veten-
skapliga pris 2015.

 Serieentreprenören och -affärsängeln 
jane walerud har under hösten upp-
märksammats för sin roll i Sveriges entre-
prenöriella ekosystem. Hon har valts in i 
sup46:s Swedish Startup Hall of Fame, och 
även utsetts till hedersdoktor vid kth.

 helene ahl, lucia naldi och magda-
lena markowska har fått 4,5 miljoner 
kronor från Vetenskapsrådet för att stu-
dera mammaprenörer.

 När Läkartidningen utsåg 2015 års bästa 
artiklar belönades per frankelius, Lin-
köpings universitet, för artikeln Innovatio-
nen som tog skruv.

 Professor mary walshok, University 
of California San Diego, usa, har fått Ivas 
guldmedalj. Professor pontus brauner-
hjelm, kth, har valts till ny vice preses i 
Ivas presidium.

 Cesisforskaren anders broström har, 
tillsammans med kollegor från kth, fått 
forskningsmedel om 12,1 miljoner kronor 
från Riksbankens jubileumsfond.

Tipsa entre@esbri.se

titel Frame Innovation.  
Create New Thinking by Design
författare Kees Dorst
förlag MIT Press
isbn 978-0-262-32431-1

Det går inte att lösa dagens komplexa pro-
blem med gårdagens metoder. När samhället 
förändras, måste också problemlösningen 
uppdateras. Det är grundpremissen i Kees 
Dorsts Frame Innovation. Han hävdar att 
man kan använda designmetoder för att lösa 
riktigt svåra samhällsproblem. Det handlar 
om något så ”enkelt” som att se problemet 
från nya perspektiv. Det leder till ny förståel-
se, och nya lösningar. I boken beskriver Dorst 
de nio stegen i sin frame creation-metod med 
hjälp av fallstudier. Ett exempel är hur man 
inreder en butik för att uppmuntra till köp 
och förhindra stöld. Ett annat hur designer 
använde idéer från en musikfestival för att 
lösa problem med kriminalitet och trängsel i 
nöjesdistriktet Kings Cross i Sydney. Tanken 
är att det ska vara en gör det själv-bok. Alla 
måste hitta sin egen väg till radikal innova-
tion, menar författaren. [jg]

personnytt boktips

titel Innovation and Entrepre-
neurship in the Global Economy. 
Knowledge, Technology and 
Internationalization
redaktörer Charlie Karlsson, 
Urban Gråsjö & Sofia Wixe
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78347-731-9

Globalisering. Ordet har nästan fått eget liv, 
och därmed många olika innebörder. Inom 
ekonomi handlar globalisering till stor del 
om ökad internationell rörlighet av produk-
ter, kapital, människor, idéer, information 
och kunskap. Charlie Karlsson, Urban Gråsjö 
och Sofia Wixe är redaktörer för Innovation 
and Entrepreneurship in the Global Economy. 
I introduktionskapitlet poängterar de att en 
stor del av globaliseringsdiskussionen foku-
serar på makronivå, medan globaliseringens 
inverkan på meso- och mikronivå har sak-
nats. Det vill de ändra på. Globaliseringen 
har också varit en viktig drivkraft för entre-
prenörskap, och vice versa. Kunskap och nya 
idéer är fundamenten för ekonomisk tillväxt 
och konkurrenskraft i en globaliserad värld. 
Det och mycket annat tas upp i 13 kapitel, 
många författade av forskare verksamma i 
Sverige. [jg]

Familjeföretag är världens vanligaste före-
tagsform, därtill ett av de snabbast växande 
forskningsfälten. En ny bok sammanfattar de 
teoretiska perspektiv som legat till grund för 
fältet, och pekar ut nya riktningar.

familjeföretagsforskare måste ta hänsyn 
till två system: företaget och familjen. Det gör 
fältet unikt och spännande, menar Mattias 
Nordqvist, Leif Melin, Matthias Waldkirch och 
Gershon Kumeto. De är redaktörer för Theore-
tical Perspectives on Family Business.

Bokens upprinnelse är en europeisk dokto-
randworkshop som hölls i Jönköping för två 
år sedan. Deltagarna fick under tre dagar dis-
kutera centrala teman och möjligheter inom 
familjeföretagsforskningen. De diskussionerna 
ligger nu till grund för bokens 13 kapitel.

Doktoranderna – forskningsfältets framtid – 
går i kapitlen igenom olika teoretiska perspek-
tiv som kan användas för att ringa in familje-
företagandet, och kasta nytt ljus över det. Vissa 
teorier har använts brett medan andra inte är 
lika kända. Det handlar bland annat om agent-
teori, genus, behaviorism, social identitet och 
processtänkande.

Flera av kapitelförfattarna är verksamma 
vid svenska universitet och högskolor. Hen-
rietta Nilson argumenterar i sitt kapitel för 
att forskaren bör etablera så kallade kritiska 
dialoger. De kan leda till att assymetrier 
och maktförhållanden synliggörs, i familjen  
och/eller företaget. 

Naveed Akhter granskar betydelsen av släkt-
skap, och hur det påverkar kontinuitet, succes-
sion, arv och resurser i familjeföretaget.

Boken har getts ut av Edward Elgar och har 
isbn 978-1-78347-965-8. [åk]

Familjen först
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Mr Robot är här
Robotrevolutionen påverkar alla aspekter av mänskligt liv. Det 
är utgångspunkten för Stefan Fölsters Robotrevolutionen. 
Sverige i den nya maskinåldern (Volante, 2015). I boken tar han 
upp hur robotiseringen/automatiseringen/digitaliseringen 
påverkar viktiga samhällsområden som arbetsmarknad, eko-
nomi, välfärd och demokrati. Fölster menar att vi har ett antal 
ödesfrågor att hantera i en värld som, trots att maskinerna 
gör det enklare för oss, blir allt mer komplicerad. [jg]

Global Entrepreneurship Congress
14–17 mars
Medellín, Colombia

19th Nordic Conference 
on Small Business Research
19–20 maj
Riga, Lettland

Diana International  
Research Conference
12–14 juni
Bodö, Norge

ICSB 2016
15–18 juni
New York, USA

Mer på www.esbri.se

titel Tillväxt 
författare Klas Eklund
förlag Studentlitteratur
isbn 978-91-44-10854-4

Boken Tillväxt består av fyra delar: tillväx-
tens rötter, tillväxtens anatomi, den svenska 
tillväxtens historia och tillväxtens framtid. 
Klas Eklund förklarar vad tillväxt ger oss i 
form av exempelvis förnyelse, och ett ”gott 
materiellt och tryggt liv för folkflertalet”. 
Men han tar också upp tillväxtrelaterade 
problem. ”Från att tidigare ha haft en täm-
ligen okritisk inställning till bnp-tillväxt har 
jag blivit övertygad om att den ekonomiska 
tillväxten framöver måste bli mer hållbar och 
att tillväxtmåtten bör förnyas”, skriver han. I 
takt med att världsbefolkningen och trycket 
på ekosystemet ökar, behövs mer hänsyn till 
”naturkapitalet”. Eklund vill att ett tydligare 
pris sätts på miljön, med hjälp av skatter 
och avgifter. För att behålla svensk konkur-
renskraft, behövs bra utbildning och hyggliga 
villkor för entreprenörer. Vi måste också vara 
bättre än alla andra länder. [jg]

titel The Oxford Handbook  
of Local Competitiveness
redaktörer David B 
Audretsch, Albert N Link  
& Mary L Walshok
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-999330-7

Hur skapar och underhåller platser sin kon-
kurrenskraft? Frågan utreds i The Oxford 
Handbook of Local Competitiveness av ett 
40-tal forskare och praktiker från usa och 
Europa. Redaktörerna David Audretsch, 
Albert Link och Mary Walshok hävdar att 
regioners särart avgör deras förmåga att 
möta global konkurrens och snabb tekno-
logisk förändring. Förutsättningarna att 
konkurrera varierar mellan olika platser. 
Samtidigt skiljer sig också vad som anses 
vara en ”framgång” mellan olika platser. 
Bokens kapitel tar bland annat upp talang-
tillförsel i städer, entreprenöriella ekosystem, 
klusterkonstruktion och innovationsmäklare. 
Flera svenska forskare medverkar, däribland 
Martin Andersson och Magnus Henrekson. 
Deras bidrag handlar om hur formella och 
informella institutioner tillsammans formar 
entreprenörskapet på en plats. [åk]

titel The Entrepreneurial  
University. Context and  
institutional change
redaktörer Lene Foss  
& David V Gibson
förlag Routledge
isbn 978-1-138-83077-6

Allt större hopp sätts till universitet och 
högskolor som tillväxtmotorer. Och allt fler 
lärosäten vill bli mer entreprenöriella. Men 
hur bär de sig åt? The Entrepreneurial Uni-
versity innehåller fallbeskrivningar från usa, 
Storbritannien, Sverige, Finland och Norge. 
Två lärosäten per land presenteras, en bland-
ning av små och stora, nya och etablerade 
samt regionala och urbana skolor. Några är 
mer forskningsfokuserade, medan andra lutar 
starkt på utbildningsbenet. I berättelserna 
träder en rad utmaningar och lösningar fram. 
I strävan efter att bli ”det entreprenöriella 
universitetet” har lärosätena utvecklat pro-
gram för kommersialisering, lanserat entre-
prenörskapsutbildningar, ingått partnerskap 
med industrin, och byggt upp en entreprenö-
riell kultur. De svenska exemplen hämtas från 
Chalmers och Lunds universitet. Redaktörer 
för boken är Lene Foss och David Gibson. [åk]

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

God jul och gott nytt år!
Mer helgläsning och webb-tv finns på www.esbri.se/kunskapsbank

Maj 2016

19
Torsdag

Född till uppfinnare
Vilken roll spelar den lokala uppfinnarmiljön under individers uppväxt för deras egen uppfinnings-
kapacitet? Olof Ejermo och Högni Kalsö Hansen ställer frågan i artikeln How important are local 
inventive milieus: The role of birthplace, high school and university education. Den har publicerats i tid-
skriften Geoforum (vol 65, 2015). Utifrån mikrodata över hela Sveriges befolkning visar forskarna att 
samlokalisering med framtida uppfinnare påverkar sannolikheten att själv bli uppfinnare. Individens 
födelseregion och val av lärosäte för högre utbildning har betydelse för uppfinningsrikedomen. [åk]

Evenemangstips



 

»Spöa upp Jante
– misslyckas mer«

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

forskarna greg stephens  och James 
Burley har räknat fram att av 3 000 idéer för 
nya produkter i tillverkningsindustrin, brukar 
ungefär 300 väljas ut för närmare granskning. 
Av dessa får 125 pengar till tidig utveckling. Om 
du trodde att gallringen var över här, så vänta 
bara. Fyra idéer får till slut ordentliga utveck-
lingsresurser. Färre än två blir något som kan 
lanseras på marknaden. Till slut är det endast 
en produktidé som lyckas kommersiellt, det 
vill säga ger pengarna tillbaka med vinst.

Innovation är tätt förknippat med risk. 
Oddsen är alltså en på 3 000 för att en idé ska 
lyckas inom tillverkningsindustrin. I läkeme-
delsindustrin krävs ungefär 6 000–8 000 idéer 
för en succé. Innovationsprojekt misslyckas 
alltså oftare än vad du tror. Vad betyder det 
här? Två saker:

1. vi måste låta tusen eldar brinna. Gene-
rellt är vi människor mycket dåliga på att förut- 
spå framtiden, i alla fall om man ska fråga 
forskaren Philip Tetlock. Hans livsverk är att 
följa upp experters förutsägelser om vad som 
kommer att hända i framtiden. Han har hun-
nit med 28 000 separata utsagor. Resultatet? 
Vi kan lika gärna kasta pil på de olika alter-
nativen: Experter gör sämre ifrån sig än slum-
pen. Däremot har de en övertro på sin egen 
förmåga att gissa rätt, speciellt om gissningen 
ligger inom deras eget expertområde.

Faktum är att innovationsarbete pågår i 
en kaosartad, så kallad low validity environ-
ment där det i princip är omöjligt att avgöra 
vad som är orsak och verkan. Ibland floppar 
produkten som verkade ha alla förutsätt- 

ningar för att lyckas. Ibland kommer uppstickar- 
företaget från ingenstans och blåser förbi kon-
kurrenterna. Vad är lösningen?

Eftersom innovation är oförutsägbart måste 
vi låta tusen eldar brinna. Starta igång små 
innovationsprojekt och låt dem misslyckas 
tidigt. Förhoppningsvis är det någon eld som 
tar sig och kan väga upp för alla som slock-
nade under vägen.

Har du spöat Jante? Lärt av dina misstag?
Diskutera gärna på www.esbri.se/debatt

åsikten |  Leif Denti 

Leif Denti har en postdoktjänst vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, och forskar bland annat 
om ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation. Han nås på leif.denti@gu.se

Leif Denti

bild: Jeffrey Johns

2. vi måste spöa upp Jante. I Sverige har vi 
svårt att hålla isär person och prestation. Vi tror 
gärna att vårt värde som människor hänger 
samman med hur vi presterar. Det finns också 
en social funktion – de flesta av oss vill ses som 
framgångsrika och genomtänkta i andras ögon.

Kopplar vi detta till riskfyllt innovationsar-
bete så är det bara de personer som klarar av 
att misslyckas på regelbunden basis som kom-
mer att syssla med innovation. Men vi kan inte 
längre lita på att innovationen ska fixas av eld-
själar – alla måste bidra till en organisations 
förmåga att förnya sig.

hur kan vi bli bättre på att misslyckas? För 
det första behöver vi förstå att den som syss-
lar med innovation tar risk och har rätten att 
misslyckas. För det andra behöver vi odla idén 
om att misstag leder till lärande. Forskning har 
visat att vinnarteam inte lär sig särskilt mycket 
eftersom de inte får anledning att ifrågasätta 
sina antaganden och samarbetsformer. För för-
lorande team är lärandet på steroider – under 
förutsättning att någon är intresserad av att 
lyfta på stenarna.

När något gått snett, bjud in kollegorna och 
be om deras analys. Var öppen, ödmjuk och 
autentisk. Någon måste börja våga misslyckas 

– och det kan lika gärna vara du.

Leif Denti
FILOSOFIE DOKTOR

GÖTEBORGS UNIVERSITET


