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»Entreprenöriellt lärande ger sammanhang«

är din ingång till forskningsfälten entreprenörskap, innovation
och småföretagande.
Tidningen fungerar som en länk mellan forskare och alla
som intresserar sig för entreprenörskapsfrågor. Entré ges
ut av Esbri, med stöd från Tillväxtverket och Vinnova.
Den kommer ut med fyra nummer per år. Prenumerationen är kostnadsfri. Vill du adressändra, anmäla en ny
prenumerant eller tipsa om forskning? Kontakta oss.
adress Esbri, Saltmätargatan 9, 113 59 Stockholm
Tel: 08-458 78 00 entre@esbri.se www.esbri.se
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redaktörer Jonas Gustafsson [jg], Åse Karlén [åk]
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Esbri grundades 1997 av entreprenören och uppfinnaren
Leif Lundblad, med den övergripande målsättningen
att stimulera entreprenörskap i Sverige. Verksamheten
bedrivs i stiftelseform och är icke-vinstdrivande. Esbri är
oberoende av politiska och religiösa intressen.

Zeynep Yetis Larsson har intresserat sig
för entreprenörer som verkar i gemenskaper
för öppen kod. 			

Familjeföretag i Pakistan
med tillväxt som strategi
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»Jag får energi av
att ha tentaklerna ute«

			 Martin Andersson bor och arbetar i Blekinge,
			 men har även jobbåtaganden i Lund och
			 Stockholm.
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Kunskapsgap mellan
stad och landsbygd

Motstånd vässar idéer
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Sovande gaseller vill inte växa

			 Under Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum
			 berättade Navin Thukkaram om när han sålde
			 sitt företag till Yahoo.
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arbetar främst med att sprida
forskningsbaserad kunskap om
entreprenörskap, innovation och
småföretagande till olika aktörer:
forskare, företagare, politiker,
finansiärer, studenter, policyfolk och rådgivare. Syftet är
att på bred front öka förståelsen för hur innovationskraft
och företagande hänger samman med hållbar tillväxt.
Kunskapsspridningen sker bland annat genom tidningen
Entré, nyhetsbrevet e-Entré, föreläsningsserien Estrad
och webbplatsen www.esbri.se

Relationer avgörande
för öppna kodprojekt

10

– Gaseller fluktuerar i sin tillväxt och inget
tyder på att vi kan identifiera dem i ett tidigt
skede, säger Anders Bornhäll.
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Entreprenörskap i skolan
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Rasmus Rahm har skrivit Åsikten.

			

Företagsamhet, förmågor eller förhållningssätt? Tolkningen av entreprenörskap i skolan
skiljer sig mellan skolor och lärare. Entré har
kikat närmare på tre nya avhandlingar inom
området.
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ledaren
Grabbig bransch i förändring
bild: Sofia Ernerot

Skolning i
företagsamhet
1997 publicerades rapporten I entreprenörskapets tecken: en studie av skolning i
förnyelse, skriven på uppdrag av dåvarande
Närings- och Handelsdepartementet. Samma
år startade Esbri, och vi började omgående ge
ut den tidning som i dag heter Entré. Sedan
starten har vi återkommande lyft fram forskning om just entreprenörskapsutbildning.
2011 blev det inskrivet i läroplanen att entreprenörskap ska genomsyra hela utbildningssystemet, och det har även resulterat i mer
forskning i ämnet. I detta nummer uppmärksammar vi tre aktuella doktorsavhandlingar,
skrivna av Karin Axelsson, Monika Diehl och
Ida Lindh. De har på olika sätt studerat konsekvenserna av entreprenörskapets intåg i skolan på olika nivåer. En intressant reflektion är
hur begreppet entreprenörskap har tolkats på
olika sätt, och anpassats efter olika miljöer.
Jag skulle önska att fler fick en bred utbildning om företagande. Med det menar jag en
grundläggande kunskap om vad entreprenörskap och innovation innebär för samhällets
utveckling och dynamik. Det skulle öka förståelsen för entreprenörernas roll i ekonomin.
Vår inställning till alla som försöker, och
antingen lyckas eller misslyckas, skulle bli
klart mer informerad och nyanserad. Och de
som i olika roller påverkar förutsättningarna
för entreprenörskap skulle få bättre verktyg för
att skapa ett gynnsamt klimat för företagare,
innovatörer och deras idéer. En bättre jordmån att växa i för alla de frön som sås, helt
enkelt.
Serieentreprenören Leif Lundblad var den
som tog initiativet till Esbri, ett fristående
institut som sprider forskningsbaserad kunskap. När jag ser tillbaka på hans framsynthet
för mer än 20 år sedan är jag tacksam över att
– tillsammans med excellenta medarbetare och
insiktsfulla finansiärer – ha kunnat bidra till
att göra den viktiga forskningen mer tillgänglig.
Trevlig läsning,

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se
ps: Besök gärna www.esbri.se/kunskapsbank
där du hittar tusentals artiklar och boktips!
www.esbri.se

Först: Bli en av grabbarna. Sedan: Utmana och stärka den professionella positionen. Det
är två strategier som utkristalliserar sig i Maria Aggestams och Caroline Wigren-Kristofersons fallstudier av kvinnor som har etablerat sig som framgångsrika kockar. Gastronomin
är ett traditionellt manligt område, med få kvinnor på toppjobben. Forskarna har, via
arkivmaterial och intervjuer, studerat tre entreprenörer som har lyckats: Nina Christenson,
Tina Nordström och Titti Qvarnström. Resultaten redovisas i How women entrepreneurs
build embeddedness: a case study approach. Artikeln har publicerats i International Journal
of Gender and Entrepreneurship (nr 3, vol 9, 2017). [åk]

kontakta caroline.wigren@fek.lu.se

Affektiva konflikter driver härskartekniker
Daniel Yar Hamidi på www.styrelseakademien.se

Idéburen och
innovationsbenägen
”I denna bok riktar vi strålkastarljuset mot en grupp av
aktörer som kan vara en av Sveriges mest innovativa,
men som sällan omnämns som innovationsutvecklare”.
Det skriver Malin Lindberg och Cecilia Nahnfeldt, och de
syftar på våra idéburna organisationer. Anledningen är att
innovation förknippas så starkt med teknisk utveckling,
privata företag och enskilda uppfinnare. I engelskspråkiga
länder har nonprofit innovation vunnit mark, och författarna
hoppas att fenomenet får ökad synlighet även i Sverige
när de nu lanserar begreppet ”idéburen innovation”. Boken
Idéburen innovation. Nyskapande lösningar på organisatoriska
och samhälleliga problem (Idealistas Förlag, 2017) bygger på en
enkätstudie där 370 svenska, idéburna organisationer deltog.
Lindberg och Nahnfeldt undersöker också ett tiotal praktiska
exempel inom Sensus studieförbund och Svenska kyrkan. [åk]

Innovation är
historiskt bunden

miljarder kronor bidrog
kulturella och kreativa
näringar med till Sveriges
BNP år 2015.
Källa: Kreametern

De flesta innovationer är inte resultatet av ett långsiktigt arbete. I stället har de utvecklats som direkta svar
på enskilda händelser, tidsspecifika problem och nya
teknologiska möjligheter. Det visar Josef Taalbi i What
drives innovation? Evidence from economic history
(Research Policy, nr 8, vol 46, 2017) där han undersöker
vilka historiska impulser som har format innovationsaktiviteten i den svenska ekonomin. Han använder
sig av en databas över svenska produktinnovationer
1970–2007. Ett exempel på en möjlighetsdriven förändring som har tänt innovationsgnistan är utvecklingen
av telekommunikationen på 1990-talet. De miljöinnovationer som såg dagens ljus på 1970-talet var ett svar
på ett stort dåtida problem; energikrisen. [jg]

kontakta josef.taalbi@ekh.lu.se
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Relationer avgörande
för öppna kodprojekt
text jonas gustafsson
Företag jagar innovationskraft genom att öppna sina dörrar för att släppa in – och ut – ny
kunskap. Det kallas för öppen innovation och
ett bra exempel är de gemenskaper på internet
där datorprogram med öppen kod utvecklas.
Ideellt arbete är vanligt, men här frodas också
entreprenörskapet. Bra relationer är avgörande
för entreprenörer som vill lyckas.
när zeynep yetis larsson blev antagen till
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bild: Handelshögskolan i Stockholm

doktorandprogrammet vid Handelshögskolan
i Stockholm höll hennes handledare Robin
Teigland på med ett stort projekt kring virtuella världar. Teigland hade också börjat intressera sig för open source communities (OSS). Så
kallas de internetbaserade gemenskaper som
samverkar kring datorprogram med öppen
källkod. Ett par kända exempel är Linux och
Open Office.
– Jag kom in i forskningsområdet från dag
ett på doktorandutbildningen och började i
princip forska samtidigt som jag gick de första
kurserna, säger Zeynep Yetis Larsson.
Hon har hunnit med många länder under
sin akademiska karriär. Hon utbildade sig till
ingenjör på Bilkent University i Turkiet, var

utbytesstudent på University of Berkeley i usa
och tog en master inom logistik på Eindhoven
University of Technology i Nederländerna.
Efter det gjorde hon en utbytestermin i Kina
innan hon bytte inriktning till samhällskunskap och började forska på Handels i Stockholm.
Under doktorandtiden har hon hunnit med
en sejour som gästforskare vid eth i Zürich,
Schweiz, och sedan 2014 är hon tillbaka i
Kina, på China Europe International Business
School (ceibs) i Shanghai.
– Jag blev jätteglad när jag fick möjlighet att
komma tillbaka till Kina. Min man fick jobb
här och jag lyckades ordna en plats på ceibs
som är en av de bästa handelshögskolorna i
världen. Men forskningsmässigt har jag hela
tiden varit knuten till Handelshögskolan i
Stockholm.
Zeynep Yetis Larssons avhandling handlar om entreprenörer som verkar inom OSS.
Hon har studerat det öppna källkodsprojektet Open Simulator, en 3d-applikationsserver
som används för att skapa virtuella världar,
liknande Second Life.
En OSS-miljö är ett tydligt exempel på

Zeynep Yetis Larsson har lagt fram sin avhandling Open
Entrepreneurship. Investigating Entrepreneurship in Open Source
Software Communities vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon
har nu en postdoktjänst vid Stockholm School of Economics
Institute for Research och arbetar samtidigt med forskare vid
China Europe International Business School i Shanghai, där hon
är bosatt.

www.esbri.se

Vi gjorde intervjuer i Second Life
öppen innovation, menar hon. Det finns ett
ständigt in- och utflöde av kunskap, från en
mängd olika aktörer. Alla är medskapare till
det som växer fram. Många arbetar helt utan
ersättning, andra för att tjäna pengar.
En viktig grupp är hobbyanvändarna. De
har ett annat jobb på dagarna, men ägnar stora delar av kvällarna åt att skriva kod ideellt.
Deras bidrag är ofta stort och de kräver egentligen inte så mycket tillbaka. Andra grupper
som samsas i OSS är akademiker, små och
stora företag, samt statliga och ideella organisationer.
– Tidigare forskning om OSS har fokuserat
på hobbyanvändarna, och på vilken motivation de har till att bidra ideellt. För mig var
entreprenörerna en spännande grupp. De håller till på gemenskapen för att de har identifierat en möjlighet att kapitalisera på de resurser
som finns där. Samtidigt bidrar många även
gratis med sin tid. De ser det som en ny väg
till kunskapsskapande, som går åt båda hållen.

entreprenörer som verkar inom en OSSgemenskap kan med den öppna koden som
grund ta fram egna programvaror som de
sedan – helt lagligt – säljer på marknaden.
Yetis Larsson använder begreppet öppet entreprenörskap för att beskriva de entreprenörer
som använder kunskapen från en OSS för att
tjäna pengar, men samtidigt har en stark social
koppling till gemenskapen och bidrar tillbaka
med sin egen kunskap.
En metodmässig utmaning med hennes
forskning var att merparten av kontakterna
inom en OSS sker via internet. Hon använde
sig bland annat av avancerad textanalys för att
studera forumdiskussioner, och kartlägga vilka
som verkar i Open Simulator.
– Forumen är viktiga plattformar där aktörerna möts, diskuterar och nätverkar. Det är en
bra miljö för att förstå vad de olika aktörerna
gör och vilka de är. Men man kan aldrig vara
riktigt säker på vem som döljer sig bakom ett
alias eller en avatar, om det är en man eller en
kvinna exempelvis. Det finns hela tiden ett
lager mellan dig och den du vill studera.
– Vi gjorde faktiskt några intervjuer i den
virtuella världen Second Life. Det kändes lite
speciellt att sitta och välja kläder till sin avatar
inför en forskningsintervju. Men de flesta
intervjuerna gjorde vi över Skype, det är betydligt smidigare, säger Yetis Larsson.
I intervjuerna har hon velat ta reda på hur
entreprenörerna använder nätverken inom
OSS för att arbeta tillsammans med andra,
hitta resurser och skapa affärsmöjligheter. Hur
verkar man som entreprenör i en miljö där allt
är gratis? Och hur ”inbäddade” blir entreprenörerna i OSS?
www.esbri.se

Resultaten visar att entreprenörerna lägger mycket tid och kraft på relationer, och på
att bygga socialt kapital. Det är fördelaktigt
att vara en central och respekterad spelare i
gemenskapen, eller åtminstone lära känna
dem som är det. Då blir man viktig för kodens
utveckling och kan styra den mot ett mål som
passar en själv och ens affärsintressen.
– Men du får inte ge ett girigt intryck. Det
finns de inom OSS-miljöerna som hatar det
kommersiella, och som inte tycker att någon
ska få tjäna pengar på öppen kod. Som entreprenör gäller det därför att vara smart kring
hur man agerar. Att ha bra relationer och bidra
tillbaka till gemenskapen är avgörande. Det
ger trovärdighet, och visar de andra medlemmarna att entreprenörerna kan vara nyttiga för
utvecklingen – och inte bara är där för att tjäna
pengar.
En tysk entreprenör som ingick i Zeynep
Yetis Larssons studie utvecklade egna virtuella
världar baserade på den öppna källkoden i
Open Simulator. Hon la även till egenutvecklade specialfunktioner som inte fanns i den
öppna koden. När specialfunktionerna inte
var nya längre och hade mist sitt kommersiella värde, släppte hon dem gratis i Open
Simulator-gemenskapen – ett upplägg som de
flesta tyckte var okej. Entreprenören tjänade
visserligen pengar, men bidrog samtidigt med
ny kod och var hela tiden öppen med hur hon
jobbade.

– Entreprenörer som är mycket inbäddade i
en OSS kan ställas inför att hela deras affärsmodell kastas omkull på grund av en förändring i koden. Det är verkligen en utmaning för
entreprenörer inom öppen källkod; de investerar resurser i något som de inte har kontroll
över.

men att befinna sig i en OSS-miljö ger också legitimitet till entreprenören. Det är ett sätt
att komma runt risken med att vara liten och
ny, som alla entreprenöriella projekt står inför.
Och nätverken inom gemenskapen är till stor
nytta, på många olika sätt.
– Frågan är om man vill dela med sig av sin
kunskap och sitt intellektuella kapital – även
till konkurrenter? En del entreprenörer vill bara
ta koden och utveckla sin egen produkt för att
sälja. Men då får man inte ut lika mycket av
gemenskapen. En entreprenör med starkt nätverk kan till exempel få bra feedback och hjälp
med att fixa fel i koden. Sådan support kan vara
ovärderlig.
– Att bidra är en viktig del av det öppna
entreprenörskapet. Men det handlar inte om
filantropi eller om att vara trevlig. De flesta
entreprenörer har en tydlig strategi kring sin
medverkan, och i slutändan vill de tjäna pengar, säger Zeynep Yetis Larsson.

kontakta zeynep.yetis@hhs.se

kommersiella projekt blir också ett sätt
att legitimera den öppna koden. De visar att
öppen kod inte bara är lek och hobby, utan att
den även har ett ekonomiskt värde.
– Det är hela tiden en svår balansgång för
entreprenörerna mellan att tjäna pengar och
bidra gratis.
– Att ansöka om patent är det värsta brottet
man kan göra inom en OSS. Det ses som ren
ondska. Många inom den öppna källkoden är
väldigt ideologiska, och tycker att koden ska
vara gratis och öppen för alla. De menar att
alla ska bidra till gemenskapen, och att ingen
får hävda ägande. Det förekommer en hel del
hat och hårda ord på forumen mot personer
som anses snåla eller giriga.
Entreprenörer som vill jobba med öppen
källkod måste fundera på hur inbäddade de vill
bli i projektet, menar Zeynep Yetis Larsson. Om
man använder den öppna koden som grund
och sedan utvecklar egna produkter, kan det
bli problem längre fram om den öppna koden
ändras mycket. Nya funktioner i den öppna
koden kanske då inte kan användas i entreprenörens produkt. Om entreprenören i stället väljer att ligga nära grundkoden minskar friheten
att lägga till egna funktioner i produkten.

öppen källkod/oss
Datorprogram med öppen källkod utvecklas och
underhålls av personer, organisationer och företag
som samverkar via en open source community (OSS)
– en virtuell gemenskap – på internet.
En OSS drivs ofta av teknikentusiaster och forskare
med en tydlig ideologi som säger att koden ska vara
tillgänglig för alla.
I en OSS ingår många olika typer av aktörer: hobbyanvändare, akademiker, entreprenörer, stora och små
företag, samt statliga och ideella organisationer.
Den samverkan som sker i en OSS beskrivs ofta som
ett exempel på öppen innovation.
Några välkända program som är framtagna med, eller
drivs av, öppen källkod: Linux (som Android bygger på),
Open Office, Firefox och My SQL.

e n t r é 4 • 2017 |
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Familjeföretag
i Pakistan med
tillväxt som strategi
text jonas gustafsson bild sara landstedt

Familjeföretag är inte i första hand kända för sitt entreprenörskap
och starka tillväxt. Men Imran Nazirs forskning visar att även familjeföretagare kan ha tillväxt som överlevnadsstrategi. Han beskriver hur
två företag i den pakistanska mediebranschen utvecklade entreprenöriella förmågor för att klara en hårdnande konkurrens.

imran nazir är född i Pakistan där han även
gick sin grundutbildning. Han har en master i
informatik från University of Derby, Storbritannien. Efter det undervisade han inom strategi
och entreprenörskap på samma universitet,
innan han återvände till Pakistan och fortsatte
undervisa där. När han ville gå vidare i sin akademiska karriär, sökte han sig efter rekommendation till Internationella handelshögskolan i
Jönköping.
– Jag ville fortsätta inom strategi och entreprenörskap, och hörde att Jönköping var
specialinriktade mot det, säger Imran Nazir.
Intresset för familjeföretagande kom bland
annat från tiden som universitetslärare i Pakistan.
– Många av mina studenter hade bakgrund i
familjer som drev företag, så diskussionen kom

6
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ofta upp under lektionerna. Det är också en
av de vanligaste företagsformerna i Pakistan.
Att det blev just mediebranschen hade
bland annat att göra med den institutionella
utvecklingen i Pakistan. Tv-området var fram
till 2002 helt reglerat och det fanns bara en
statsdriven kanal. Efter avregleringen exploderade marknaden och en mängd privata aktörer kom in på kort tid. I dag finns närmare 100
kanaler, nästan alla är lokala och sänds på ett
inhemskt språk. Det finns sex större medieföretag som äger nät av kanaler. Fyra av dessa
var redan innan avregleringen etablerade
mediehus, med verksamhet inom exempelvis
tidnings- och bokbranschen.
De två andra nätägarna var innan avregleringen oberoende producenter, som levererade innehåll till statstelevisionen. I och med

avregleringen tog de steget över till att starta
egna kanaler. Det är i dessa två familjeföretag
som Imran Nazir har gjort fallstudier.
– Tv-branschen är extremt konkurrensutsatt
i dagens Pakistan. Det var spännande att följa
hur de här, till en början små, familjeföretagen
slogs mot de stora etablerade mediehusen. Jag
trodde att de skulle ha svårt att överleva och
växa, men de har klarat sig otroligt bra i konkurrensen. De är unika i den pakistanska mediesektorn och därför intressanta att studera.

det finns en föreställning om att familjeföretag är försiktiga av sig, och därför inte växer
så snabbt. Men Nazirs resultat visar att det inte
gäller alla. För att konkurrera med de stora spelarna var företagen han studerade tvungna att
växa snabbt. Och för att växa snabbt var de
www.esbri.se

Imran Nazir har lagt fram sin
doktorsavhandling Nurturing
Entrepreneurial Venturing Capabilities. A study of family firms vid
Internationella handelshögskolan
i Jönköping. För tillfället har han
ett vikariat som lektor vid samma
lärosäte. Han väntar just nu på svar
på en postdok-ansökan med inriktning mot entreprenöriella team i
familjeföretag.

tvungna att ha en entreprenöriell inställning.
Båda företagen startade tv-kanaler på
löpande band inom olika segment: nyheter,
mode, matlagning, musik. De var ofta först ut
på marknaden med ett nytt koncept, och fick
många efterföljare. På bara några år utvecklade
de varsitt nät av stationer.
– De inte bara överlevde, utan växte jättesnabbt. De var väldigt målmedvetna kring sin
utveckling, och hade som uttalad strategi att bli
mer entreprenöriella.
Imran Nazir har hittat tre färdigheter som
företagen utvecklade för att snabbt kunna lansera nya kanaler och överleva i konkurrensen:
1. Förädla möjligheter.
2. Skaffa resurser.
3. Vara kundorienterade.
Det pratas ofta om vikten av att kunna identifiera möjligheter. Men Nazir menar att det är
minst lika viktigt att kunna förädla de möjligheter man hittar. Det handlar om att ta nästa
steg och anpassa möjligheterna för att matcha
kundernas önskemål och marknadens behov.
– Om man inte kan finslipa de möjligheter

man hittar finns det ingen anledning att leta
efter dem. Båda företagen i min studie hade en
kontinuerlig dialog kring att identifiera och förädla nya möjligheter. Det handlar om att inte
bara prata om finansiering, utan även ha ett
tjänsteperspektiv och fundera på hur kunden
kommer att ta emot ett nytt upplägg, konstaterar Nazir.
För att kunna lansera en ny tv-kanal, och fylla den med nytt innehåll, behövs resurser. Det
behövs finansiella resurser, men också humankapital som har idéer till nya tv-koncept. Företagen i Imran Nazirs studie satsade mycket på
samarbeten med externa produktionsbolag.
De investerade i små unga företag och sände
deras program, även om de inte alltid höll så
hög kvalitet.

– kanalerna erbjöd de unga produktionsbolagen en plattform att synas på, gav dem
feedback och hjälpte dem att bli bättre på att
göra tv. För familjeföretagen var det en medveten och långsiktig strategi för att säkra innehåll
till sina kanaler i framtiden. De insåg att om

de skulle kunna fortsätta växa snabbt, skulle
de även behöva öka takten på innehållsproduktionen.
En tredje viktig erfarenhet är kundorientering. Pakistan är ett land som till stor del präglas av konservativa värderingar. Det är därför
viktigt för medieföretagen att producera tvprogram som ligger i linje med de värderingarna. Även en kanal med modeinriktning måste
ha ett innehåll som passar in i värderingarna.
Annars tappar man kunder.

sedan nazir avslutade sin empiriska studie 2013 har båda företagen, som fortfarande är
familjeägda, fortsatt att växa. De har startat fler
nya kanaler och även diversifierat till film- och
bokbranscherna.
– Grundarna är mycket kompetenta och har
hela tiden varit inställda på att fortsatt tillväxt
är vägen framåt, och enda sättet att överleva på
en tuff marknad, säger Imran Nazir.
kontakta imran.nazir@ju.se

Svårt sprida innovationer i vården
Förväntningarna på nya innovationer från
medicinteknikbranschen är stora. De gäller
såväl människors hälsa, som samhällets vårdkostnader och den ekonomiska tillväxten. Men,
visar Sofia Wagrells forskning, det är inte helt
lätt att implementera ny teknik i vården.
sofia wagrell har lagt fram sin doktorsavhandling Drivers and Hindrances to MedTech Innovation. A device’s guide to the Swedish
healthcare galaxy vid Uppsala universitet.
I den har hon följt framtagandet av tumt,
en medicinteknikinnovation för behandling av
godartad prostataförstoring. Det är en longitudinell studie, med fokus på den teknologiska
www.esbri.se

och vetenskapliga utvecklingen av tumt, som
togs fram i samarbete mellan ett privat företag
och den offentliga vården. Stor vikt läggs även
vid hur en ny teknisk lösning får spridning
inom den svenska vården.
Wagrell delar upp innovationsprocessen i
tre faser: utveckling, produktion och användning. Hon identifierar faktorer som hindrar
och främjar i de olika faserna. Hon finner att
samma mekanismer kan ha olika – till och med
motsatt – inverkan, beroende på var i processen de uppstår. Något som triggar innovation
under utvecklingsfasen kan alltså hindra innovation senare i processen.
Det som hindrar spridningen av nya lösning-

ar inom vården är bland annat att finansieringen är dålig. Organisationen och regelverken har
också en negativ inverkan. I fallet tumt, som
aldrig blev den framgång som många förväntade sig, var ett av problemen att det saknades
resurser när tekniken skulle börja användas.
Policymakare och andra förutsätter ofta att ny
teknik har ett inneboende värde, och att spridningen mer eller mindre ska gå av sig själv.
En policyrekommendation blir därför att
mer krut bör läggas på användarfasen i utvecklingen av nya vårdinnovationer. [jg]

kontakta sofia.wagrell@sts.uu.se
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Motstånd vässar idéer
text jonas gustafsson bilder berkshire community college

Banbrytande innovationsprocesser är av nödvändighet sociala och komplexa. Aktörer från
vitt skilda områden måste samverka, och det
radikalt nya stöter ofta på patrull i form av
politik, moral och debatt. Men motståndet bör
omfamnas – till och med uppsökas – menar
Camilla Dahlin-Andersson.
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bild: Erik G Svensson

– en stor del av kraften i ett innovationsprojekt ligger i motståndet. Det utvecklar och
vässar idén, säger Dahlin-Andersson som har
lagt fram sin doktorsavhandling I händelse
av delaktighet i en omvälvande innovationsprocess vid Mälardalens högskola.
I avhandlingen följer hon tre projekt inom
stamcellsforskning mellan 2002–2016, när
området var som hetast. Hennes syfte är att
öka förståelsen för hur verkligt banbrytande
innovationsprocesser går till i komplexa sammanhang.
Camilla Dahlin-Andersson är ekonom i
grunden. Under utbildningen började hon
arbeta socialt, blev intresserad av juridik och

tog en examen inom det också. Hon engagerade sig i politiken och blev så småningom
invald i riksdagen, där hon bland annat ägnade sig åt teknikfrågor. Nu har hon alltså gått
igenom en forskarutbildning, och i samma
veva startat medieteknikbolaget Newstag tillsammans med sin man.
– Jag är kunskapsdriven, nyfiken och gillar att testa nya saker. Jag vill omsätta teori i
praktik och påverka samhället på längre sikt.
Jag är den första i min familj som tar studentexamen. Att doktorera blev väl ett sätt att kompensera för det, antar jag.

Camilla Dahlin-Andersson kan numera titulera sig teknologie
doktor. Innan forskarkarriären satt hon i riksdagen och nu driver
hon ett startupföretag.

dahlin-andersson ville göra empirinära
forskning, helst vara på plats när det hände.
Det landade till slut i en etnografisk studie,
skriven i form av en personlig berättelse. Hon
kallar det för en innovationsetnografi.
– Jag ville tänja lite på gränserna och göra
min forskning mer relevant och tillgänglig. Det
här är min berättelse om hur en omvälvande
innovationsprocess gick till.
www.esbri.se

Uppslaget till ämnesvalet kom en kväll när
hon såg ett inslag på nyheterna om ett nytt
forskningscentrum inom embryonala stamceller.
– Jag visste ingenting om stamceller, men
ringde upp professor Lars Ährlund-Richter
som inslaget handlade om. Det här var runt
millennieskiftet och stamceller var fortfarande
ett relativt okänt område. För en lekman kändes stamcellsforskningen nästan som hokuspokus.

ährlund-richter gick med på att träffas,
och efter lite övertalning och godkännande
från Karolinska institutet fick Camilla DahlinAndersson möjlighet att följa forskargruppens
arbete. Hon fick samtidigt kontakt med två
andra forskargrupper inom samma område.
Dahlin-Andersson vill gärna slå ett slag för
den innovationsetnografiska forskningsmetoden. Vanligtvis kommer forskare in i efterhand
och får förlita sig på statistik och andrahandsuppgifter. Det landar gärna i framgångsberättelser där några få aktörer framstår som hjältar.
– Som innovationsetnograf har man möjlighet att vara på plats när och där det faktiskt
händer. Jag fick ett eget passerkort och kunde
komma och gå i princip som jag ville. Det var
fantastiskt att följa stamcellsforskarnas arbete
live, i en tid när ingen riktigt visste vad som
skulle komma ut av det.
– Det är svårt att beskriva innovationsprocesser i efterhand. Det blir mindre tillrättalagt om man är där på plats. Statistik kan
givetvis vara användbart, men det skulle tillföra mycket om fler använde sig av en etnografisk metod. Man upptäcker saker som inte
går att se med statistik och får vara med om
både framgångar och misslyckanden. Speciellt
misslyckandena, som kan vara väldigt lärorika,
utelämnas ofta i efterhandsberättelser.
Camilla Dahlin-Andersson använder
begreppet ”omvälvande innovation” för att
beskriva det hon upplevde under sin tid som
innovationsetnograf inom stamcellsområdet.
I begreppet ryms både disruptiva, radikala och
inkrementella delprocesser.
En sådan omvälvande innovation kan vara
en ny behandlingsmetod som bygger på stamcellsteknik. Dahlin-Andersson blev ögonvittne
till när flera sådana banbrytande behandlingstekniker testades på patienter.

www.esbri.se

– Den omvälvande innovationen går bortom
både radikala och disruptiva innovationer. Den
är transformerande på så många plan. Den
utmanar och förändrar grundläggande värderingar, hos individer och kollektivt.
– Det går inte att se att processen har varit
omvälvande förrän i efterhand. En del skulle
nog snarare beskriva arbetet med stamceller
som kunskapsutveckling. Men eftersom jag var
där kan jag säga att det faktiskt var en omvälvande innovationsprocess. Stamceller har alltid
funnits i vår kropp, men i och med kunskapsgenombrotten runt millennieskiftet uppstod
mängder av nya möjligheter som bidrog till
värdeskapande processer och innovationer,
konstaterar Camilla Dahlin-Andersson.
Hon tycker att vi borde bli mer ödmjuka
inför begreppet innovation. Det har blivit ett
diffust modebegrepp som alla slänger sig med
och vill associeras med, anser hon. Många
politiker, innovationsfrämjare och andra har
en förenklad och något naiv syn på innovation.
Man tänker sig att det räcker med att sätta några smarta typer tillsammans i ett rum och pytsa
in lite kapital för att magi ska uppstå. Men så
enkelt är det alltså inte.

dahlin-andersson efterlyser i stället
en mer holistisk och tvärvetenskaplig syn på
innovation.
– Omvälvande innovation är gränsöverskridande i tid, plats, handlingar, tankar och kompetens. Därför behöver den tillgång till många
olika typer av aktörer; teknik, människor och
organisationer. Det gäller att inse vilka aktörer
som behövs, respektive inte behövs. Många
aktörer från olika sfärer är en bra grogrund för
att skapa det motstånd som behövs för omvälvande innovation.
– När människor samverkar i oförutsägbara
sammanhang leder det alltid till komplexitet.
För att innovation ska vara riktigt omvälvande
behövs ett komplext sammanhang. Den här
typen av innovation har ett stort samhällsvärde, inte bara ekonomiskt.
Dahlin-Andersson menar att alla i det
moderna samhället skulle vara betjänta av
att förstå processerna kring innovation och
teknikutveckling bättre. Människa och maskin
blir alltmer sammankopplade, det måste vi alla
förhålla oss till.
– Utvecklingen går fort och det gäller att

ligga steget före. Det teoretiska och det praktiska går hand i hand. Och det handlar inte
bara om teknik och juridik, det ligger mycket
filosofiska och moraliska tankar i det.
– Politikerna bör se innovationsfrågor på
lång sikt, och inse när de ska gasa och bromsa.
Innovation är inte bara positivt, och det går
inte att stoppa alla oönskade innovationer.
Stamcellsforskningen är ju till exempel kontroversiell, i vissa länder mer än i andra. Men om
man försöker stoppa kunskapen tar den bara
andra vägar. Politikerna måste inse att de regler och institutioner de förfogar över påverkar
innovationsprocesserna på olika sätt.

camilla dahlin-andersson hoppas kunna
vara kvar inom akademin i framtiden, på ett
eller annat sätt. Men just nu pustar hon ut efter
disputationen och fokuserar främst på det egna
företagandet.
– I mitt företagande får jag användning för
alla mina erfarenheter, allt knyts samman på
ett spännande och innovativt sätt. Men det
har varit lite hektiskt att både driva startup
och avsluta min avhandling, säger DahlinAndersson.
kontakta camilla@newstag.com

förutsättningar för
omvälvande innovation
Var uppdaterad på de aktörer som behöver samverka
i ditt innovationsnätverk. Vilka är de? Vad tänker de
om din idé? Bjud in många i innovationsprocessen.
Det finns en kraft i att många vill backa din idé.
Se till att ha tajming. Man kan faktiskt konstruera sin
tajming genom att vara proaktiv och skapa utrymme
för sitt arbete.
Identifiera hinder och skapa motstånd.
Din idé blir bättre i slutändan.
Inse att innovation är, och måste få vara,
komplext. Sluta vara naiv.
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Sovande gaseller
vill inte växa

text åse karlén

Att växa eller inte växa, det är frågan. En del företag vill växa,
men saknar förutsättningar. Andra skulle mycket väl kunna
växa – men vill inte. Interna eller externa barriärer kan stå i
vägen. Anders Bornhäll har studerat två stora hinder för tillväxt: turordningsregler och finansiering.
de flesta företag föds små, förblir små
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lerna innan de har börjat växa snabbt. Då började jag i stället fundera över varför de flesta
företagen väljer att inte växa alls. Och framför
allt blev jag intresserad av företag som faktiskt
har den finansiella potential som krävs för att
växa – men som ändå inte växer.
– Det finns mycket forskning om gaseller
och deras bidrag till jobbskapande och tillväxt.
I min avhandling problematiserar jag det stora
fokus som vi har på gaseller, och jag ifrågasätter att vi ska ha specifika stöd riktade mot

bild: Per Hortlund

under hela sin livslängd, och dör som småföretag. En annan, betydligt mindre, företagsgrupp
uppvisar stark tillväxt. Dessa extrema snabbväxare kallas ofta för gaseller. De är viktiga som
jobbskapare, men svåra att fånga in innan de
har börjat växa.
– När jag började som doktorand intresserade jag mig först för snabbväxande företag,
och vad som kännetecknar dem. Efter ett tag
insåg jag att det är svårt att identifiera gasel-

Unseen job creators and firm growth barriers: The role of capital
constraints and seniority rules är titeln på Anders Bornhälls
avhandling. Han har disputerat vid Örebro universitet och var
tidigare verksam vid Högskolan Dalarna. I dag forskar han om
arbetsmarknadsfrågor på HUI Research.

www.esbri.se

dem. Gaseller fluktuerar i sin tillväxt och inget
tyder på att vi kan identifiera dem i ett tidigt
skede, säger Anders Bornhäll, hui Research.
Han konstaterar att det finns både interna
och externa barriärer som gör att företag inte
växer. De kan sakna vilja eller kompetens att
växa, eller hindras av institutionella barriärer.
I avhandlingen, som är en sammanläggning
av fem artiklar, granskar Bornhäll hur turordningsregler och kapitalbrist påverkar företagares tillväxtvilja.

tillväxt mäter han som ökning i antal
anställda – inte i omsättning. Och företagen
som intresserar honom mest är alltså de som
år efter år uppvisar hög lönsamhet, men väljer
att inte växa. Anders Bornhäll och hans forskarkollegor kallar dem ”sovande gaseller”.
– De sovande gasellerna har en lönsamhet
som ligger över genomsnittet minst tre år i rad.
Ändå är de sannolika att fortsätta vara sovande,
förklarar han.
– Om de började växa skulle det kunna ge
stor effekt på sysselsättningen. Och även om
inte alla är potentiella snabbväxande gaseller
så är det en stor och intressant grupp. Det är
nästan 10 procent av alla aktiebolag i Sverige
som, oberoende av politiska skiften och konjunkturer, uppvisar hög lönsamhet över långa
tidsperioder.
Bornhälls avhandling bygger på data från
Patent- och registreringsverket över alla
svenska aktiebolag som var aktiva i perioden
1996–2010. Han har också samlat in empiri via
telefonintervjuer med 1 000 svenska företag där
merparten har mellan 1 och 9 anställda, och
övriga har mellan 10 och 49 anställda.
Det kostar att växa, och finansieringsfrågan
är flitigt debatterad. Ofta menar man att den
springande punkten är att det saknas riskvilligt
kapital i Sverige. Anders Bornhälls forskning
lyfter ett annat perspektiv:
– Intervjuerna med företagsägare visade att
de flesta är motvilliga till att ta in externt kapital. Investerare kräver kontroll, och det innebär
att företagaren måste släppa på sitt oberoende.
Och för många är huvudsyftet med att starta,
äga och driva eget företag att vara just oberoende. Därför kan jag verkligen förstå deras
oro. Företagarna säger att de hellre vill använda
interna medel för att växa.
Hur kan då mindre företag ges bättre möjligheter att ackumulera internt kapital? Det är
en fråga som skulle kräva en egen analys, konstaterar Bornhäll. Han nämner att skatter och
andra regelverk skulle kunna ses över.
– Personaloptioner kan vara en lösning. De
finns i många andra länder men beskattas på
ett ovanligt sätt i Sverige.
Den andra tillväxtbarriären som han har
studerat är turordningsreglerna. Lagen om
www.esbri.se

anställningsskydd (las) reglerar förhållandet
mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den
säger bland annat att den som är sist anställd
i ett företag också är den som får gå först om
det blir arbetsbrist. Men via en reform år 2001
luckrades turordningsreglerna i las upp. Det
blev då möjligt för småföretag med högst 10
anställda att undanta två personer från principen ”sist in-först ut”.
– Efter införandet började de mindre företagen växa mer, jämfört med andra företag
och innan reformen. Det blev alltså en positiv
sysselsättningseffekt. Främst var det unga,
inrikesfödda individer som anställdes. Samtidigt visar mina studier inte på någon försämring för äldre personer.
– Turordningsreglerna innebär ju en kostnad
för företag, men det blir mindre riskfyllt för
dem att anställa om de vet att de kan undanta
två personer. Då vågar man satsa på ung och
oerfaren arbetskraft. De som nyanställdes var
tidigare arbetslösa, studerande eller på annat
sätt utanför arbetskraften.

Investerare
kräver kontroll

ZZZ ZZ ZZ

anders bornhäll är inte den första forskaren som har studerat effekterna av turordningsreformen. I Entré nr 1-2014 skrev vi om
Carl Magnus Bjuggrens avhandling. Den visade
bland annat att arbetsproduktiviteten ökade i
företag som omfattades av reformen. Två andra
studier har granskat sjukskrivningar och visar
också på positiva effekter till följd av reformen.
– Jag är förvånad över att både jag och andra
forskare har funnit så starka effekter av en förhållandevis liten reform. Och detta trots att vi
vet att det finns möjligheter att kringgå las
genom att förhandla med facket eller använda
inhyrd personal, säger Anders Bornhäll.
– Dynamiken har förbättrats som en följd av
reformen: Nyanställningarna ökar och tidigare
arbetslösa individer kommer in på arbetsmarknaden. Min slutsats är att turordningsregler
utgör hinder för företag, och därför borde
undantagsreglerna utökas. Antingen borde de
innefatta företag med fler anställda än 10, eller
ge möjlighet att undanta fler än två anställda.
– Som det är nu blir företag som har strax
under 10 anställda mindre benägna att anställa.
Storlekströskeln gör att tillväxten bromsas upp.
Vad krävs för att fler företag med tillväxtpotential ska ta steget att anställa? Den viktigaste lärdomen för policy är att inte ägna sig åt
punktinsatser, utan i stället försöka identifiera
och riva de generella barriärer som hindrar
företag att från växa, poängterar Bornhäll.
– Selektiva företagsstöd riskerar att bli kostnadsineffektiva. Satsa i stället på att förenkla
för företag att generera egna medel. Och utöka
undantagen från turordningsreglerna.

gasellfakta
1979 publicerade David Birch The Job Generation
Process. Rapporten lyfter fram de nya och mindre
företagens viktiga roll som jobbskapare, och fick stort
genomslag. Birch kategoriserade företag som ”elefanter”, ”möss” och ”gaseller”.
Definitionerna av vad som är en gasell varierar, men
det handlar om företag som uppvisar mycket snabb
tillväxt. De ska ha växt organiskt, i omsättning eller
antal anställda, ofta med 20 procent per år över en
fyraårsperiod.
”Sovande gaseller” uppvisar hög lönsamhet över lång
tid, men växer ändå inte. Inom perioden 1998–2010
fann Bornhäll och hans forskarkollegor att andelen
sovande gaseller var mellan 7,87 och 9,44 procent i
Sverige.

kontakta anders.bornhall@huiresearch.se
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tema | Entreprenörskap i skolan

Företagsamhet, förmågor
eller förhållningssätt?
Demokrati. Jämställdhet. Lika värde. Solidaritet. Tunga värdeord som skolorna ska arbeta efter, och som nämns inledningsvis i läroplanen. Sedan
2011 finns också ”entreprenörskap” med där. Många är positiva – men
entreprenörskapets intåg i skolvärlden har inte varit friktionsfritt. Tolkningarna av begreppet varierar, och det finns inget facit för hur man ska
jobba med det.

A

Hur entreprenöriella
får lärare
vara?

tt ”entreprenörskap ska löpa som en

röd tråd genom hela skolsystemet” uttrycktes 2009 i den borgerliga regeringens strategi
för utbildningsområdet. Vad hände sedan?
Hur har begreppet entreprenörskap tolkats och til�lämpats av skolornas huvudmän, rektorer och lärare?
Vilken kunskap får eleverna med sig?
De senaste åren har en rad doktorsavhandlingar
handlat om entreprenörskap i utbildningen. Monika
Diehl, Karin Axelsson och Ida Lindh bidrog till kunskapsbasen med varsin avhandling under 2017. Alla tre
fokuserar på hur entreprenörskap lyfts in i undervisningen för barn och unga.
Karin Axelsson, Mälardalens högskola, intresserar
sig för vad som händer när entreprenörskap – ett
affärsrelaterat begrepp – plockas in i utbildningssystemet, det vill säga offentlig sektor. Vad står det i
strategin, och vad blir det av den i praktiken?
– Jag ville se hela den röda tråden, så jag gick ut lite
nyfiket och letade efter entreprenörskap i förskolan,
grundskolan, gymnasiet, och på lärarutbildningen.
Jag var intresserad av att höra hur lärarna pratade om
entreprenörskap, hur de tolkade det och vad de gjorde
med det i undervisningen.
– Till en början blev jag ganska förvirrad. Jag letade
efter entreprenörskap, men jag fann något annat
– nämligen entreprenöriellt lärande. Det förvånade
mig verkligen. I strategin står det ju om entreprenörskap i betydelsen ”företagande”. Entreprenöriellt
lärande nämns inte, säger Axelsson.

den nationella satsningen Ung företagsamhet
lyfts ofta fram som ett bra initiativ. Karin Axelsson
håller med, men menar att det inte är nog. Hon skulle
gärna vilja se mer entreprenörskap i skolan.
– Entreprenöriellt lärande är en pedagogik. Det är
en metod som handlar om att jobba med verklighetsanknutna projekt, i kontakt med det omgivande samhället, och att träna upp entreprenöriella kompetenser
under hela skolgången. Då räcker det inte med enbart
Ung företagsamhet på gymnasiet.
– Det entreprenöriella lärandet kan absolut vara en
inträdesbiljett till entreprenörskap. Men jag tycker per-
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sonligen att det är bra om barnen får fler möjligheter:
Att företagande ses som lika naturligt som en anställning. Och som jag läser strategin har entreprenörskapet fått en svagare roll i praktiken.
Axelsson berättar att hennes inledande förvåning
först slog över i irritation: Får skolorna göra så här? Är
det okej att plocka in entreprenöriellt lärande, i stället
för entreprenörskap? Sedan blev hon mer förstående
inför lärarnas situation.
– Lärarna har tagit ”entreprenörskap”, lagt på
”lärande” och satt ett hjärta kring det. Strategin i praktiken – när lärarna gör entreprenörskap – blir alltså
entreprenöriellt lärande.
– Å ena sidan tänker jag att lärarna lever som de lär.
De är ju entreprenöriella när de anpassar strategin till
sin verklighet. Men å andra sidan kan man fråga sig:
Hur entreprenöriella får lärare vara? Det handlar trots
allt om skattemedel och offentlig verksamhet. Och
den enskilda medborgaren tror nog att barn och ungdomar får lära sig just entreprenörskap.
Hon liknar det vid en klosslåda, där man slipar på
den fyrkantiga klossen för att få den att passa i det
runda hålet.
– Jag förstår att det blir så här, man måste anpassa
sig. Samtidigt tycker jag att strategin handlar om att
Sverige behöver fler företagare, att de är viktiga för vårt
välstånd.
Karin Axelsson är i grunden statsvetare. Hon var
med och drog i gång Idélab vid Mälardalens högskola,
har undervisat i innovationsteknik och driver eget
företag. När hon började doktorera var hon vicerektor
med ansvar för samverkan, kommersialisering och
innovation, och hon jobbade parallellt med frågorna
under doktorandtiden.
Hennes forskning visar att entreprenöriellt lärande
ger goda resultat. Det ökar elevernas motivation, och
det påverkar även lärarnas eget lärande. Som pedagoger har de blivit modigare och mer entreprenöriella.
Avhandlingen visar också att lärarna, i sin strävan
att mjuka upp entreprenörskapet och ta det till sig
genom att lägga till ”lärande”, har gått ett steg längre
– kanske utan att tänka på det. Den entreprenöriella
pedagogiken har blivit ett förhållningssätt.
www.esbri.se

Karin Axelsson har lagt fram doktorsavhandlingen Entrepreneurship
in a School Setting – Introducing a
business concept in a public context
vid Mälardalens högskola. Hennes
forskning bygger bland annat på
intervjuer med lärare, observationer och deltagande i möten i hela
utbildningssystemet, från förskola
till högskola

bild: Lotta Diehl

Monika Diehl har lagt fram doktorsavhandlingen – Måste det här vara
som en väckelserörelse? En studie
om (det som kallas) entreprenöriellt
lärande i grundskolan, utifrån Basil
Bernsteins begreppsapparat vid
Umeå universitet. Hon har studerat
ett typiskt, homogent medelklasshögstadium, och en högstadieskola
där den etniska och socioekonomiska
mångfalden är större.

det senare kan kopplas till entreprenöriellt lärande.
Men, påpekar Monika Diehl, bara för att eleverna får
göra roliga saker innebär det inte att de lär sig mer.
Kunskapsuppdraget måste stå i fokus.
– Det är svårt att ha entreprenöriella arbetsformer
och försäkra sig om elevers utveckling och lärande.
Dessutom är lärande så individuellt. Olika elever lär
på olika sätt – traditionell undervisning är bättre för
några. Som lärare är det bästa man kan göra att variera
mellan olika arbetsformer. Då ser man till att så många
som möjligt kan ta till sig sammanhanget.
– Begreppskombinationen ”entreprenöriellt lärande” kan ses som ett uttryck för individualism. ”Entreprenöriellt” kopplas till konkurrens och ”lärande” till
individens ansvar att lära. Fokus flyttas alltså från lärarens ansvar att undervisa till individens ansvar att lära.
– Jag är lite kritisk till begreppet – men inte till
arbetsformerna som entreprenöriellt lärande medför.
De är inte nya. Tidigare har undervisningsmetoderna
gått under namn som ”problembaserat lärande”,
förknippats med vänsterpolitik och även kallats flummiga. Och en del menar att entreprenöriellt lärande
redan är ute.

bild: Luleå tekniska universitet

professor emeritus Bengt Johannisson har under
många år pläderat för att entreprenörskap måste få
utrymme på lärarutbildningarna. Axelsson har studerat vad hon kallar ”en modig pionjär”, nämligen lärarutbildningen vid Mälardalens högskola.
– Jag ville se om de nya lärarna får med sig entreprenörskap. Om man menar allvar med satsningen
måste man lägga in det i utbildningen. De lärare som
är aktiva nu har inte utbildats i entreprenörskap, och
saknar ofta praktisk erfarenhet av det. Om man ska få
ett genombrott krävs arbete med både nuvarande och
framtida lärarkår!
– Min studie visar att de som undervisar på lärarutbildningen försökte tona ner businessbiten. De
trodde att studenterna skulle tycka att entreprenörskap
var lite konstigt, de förväntade sig motstånd och
anpassade undervisningen därefter. Men mina fokusgrupper och enkäter visade att lärarstudenterna såg
entreprenörskap som positivt, viktigt och väldigt kul.
Det finns ingen anledning att tassa så mycket kring
det, säger Karin Axelsson.
Ifous är ett fristående forskningsinstitut, inriktat på
skolfrågor. Inom ramen för institutets fou-program
Entreprenöriellt Lärande medverkade 12 skolhuvudmän med 25 grund- och gymnasieskolor. Monika Diehl
skrev sin avhandling inom programmet.
Hon har studerat två högstadieskolor, belägna
utanför varsin storstad. Den ena skolan låg i ett typiskt
medelklassområde med villor och i huvudsak etniskt
svenska elever. Den andra skolan var mer blandad.
Barnen bodde i villor och lägenheter, och en stor del
av barnen och föräldrarna hade en annan etnisk härkomst än svensk. Några lärare från varje skola deltog i
regelbundna Ifousträffar kring entreprenörskapsfrågor,
och skulle sedan sprida informationen till sina kollegor.
– Jag har intervjuat åtta lärare, genomfört gruppintervjuer med en stor mängd elever, och gjort en väldig massa observationer, berättar Monika Diehl, Umeå
universitet.
– Under observationerna tittade jag på hur undervisningen bedrevs, och om den gav eleverna möjlighet att
utveckla entreprenöriella förmågor. Jag intresserar mig
för vad som händer med begreppen från oecd och eu
när de ska ner i praktiken, via läroplanen, Skolverket,
institut som Ifous, och sedan från rektorer och lärare
till eleverna. Det är en lång väg att gå, och i varje steg
görs olika tolkningar.
Hon konstaterar, liksom Karin Axelsson, att ”entre-

prenörskap” har omvandlats till ”entreprenöriellt
lärande”. Diehl betonar att de förmågor som man
säger sig vilja utveckla hos eleverna, förutsätter andra
arbetsformer än de traditionella. Till förmågorna hör
exempelvis problemlösning, samarbete och nyfikenhet. Om eleverna ska kunna utveckla dem måste de få
öva på att just lösa problem, eller samarbeta.
Men det finns hinder på vägen. Många lärare känner
sig tveksamma till begreppet ”entreprenörskap” som
de förknippar med en politisk agenda och en neoliberal anda. Och parallellt med att läroplanen säger att
entreprenörskap ska genomsyra hela utbildningen, har
den också blivit mer strikt vad gäller kunskapskraven.
Det blir en krock.
– Vi lever i en mättid, där skolor mäts och resultaten
slås upp i lokaltidningen. Eleverna mäts förstås också,
och de konkurrerar med sina betyg. Så har det varit
länge, men mätbarhetskraven har skärpts allt mer. Och
betygen kommer redan i klass 6 nu.
– Ett entreprenöriellt lärande ger sammanhang och
mening, det får eleverna att problematisera, undersöka, och ta ansvar. Men det kan vara svårt att kombinera med individuell betygsättning och specifika kunskapskrav. Det är ett dilemma för lärare, säger Diehl.
Hennes forskning visar också att det är stora skillnader mellan olika skolor.
– I medelklasskolan var det uppenbart att barn och
föräldrar ”kan” samhället och hur skolan fungerar. De
har en annan ryggsäck och förståelse, och det var lättare att få gehör för entreprenöriella arbetsformer.
– I den andra skolan använde lärarna mer traditionella undervisningsformer, helt enkelt för att kunna
hantera situationen. De socioekonomiska och kulturella förutsättningarna var annorlunda, och lärarna
kan inte lastas för att de inte jobbade lika entreprenöriellt där.
Diehl frågade högstadieeleverna vad de tyckte var
roligast respektive tråkigast i skolan. Tråkigast var
att råplugga in saker, att fylla hjärnan inför ett prov.
Roligast var arbete där de fick prova att göra själv, och
få förståelse för en helhet. Det såg de som mer givande.

bild: Kim Norman

– Jag har studerat skolor som satsar mycket på entreprenörskap, och bilden jag får är att alla människor,
dygnet runt, ska vara alerta, flexibla, drivande, modiga
och kreativa. Entreprenörskap är inte ett skolämne
utan ett förhållningssätt som barn och unga ska tillägna sig och använda: i utbildningen, på fritiden, i sitt
framtida arbete.
– Jag, som ändå var positiv till entreprenörskap från
början, kände att det var väldigt oreflekterat. Man kom
närmare ett neoliberalt synsätt, och alla ska vara bra på
allt – hela tiden. Orkar vi det? Eller får man säga nej?
– ”Förhållningssätt” kan låta attraktivt men det finns
en baksida. Att entreprenörskapsbegreppet vidgas så
att det innefattar allt och alla kan bli tungt för enskilda
individer, säger Axelsson.

Ida Lindh har lagt fram doktorsavhandlingen An Entrepreneurial
Mindset: Self Regulating Mechanisms for Goal Attainment vid Luleå
tekniska universitet. Den bygger på
flera långa fallstudier av både barn
och vuxna, entreprenöriella som oentreprenöriella, och jämför det entreprenöriella lärandet i skolan med hur
verksamma entreprenörer lär.
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I de virtuella
världarna
blev eleverna
experterna

Mätbarhetskraven har
skärpts
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Monika Diehl har själv jobbat som mellanstadielärare, läst pedagogik, och undervisat på universitetet i
tio år innan hon blev doktorand.
– Om jag ska vara ärlig har jag inte tänkt så mycket
på entreprenörskap tidigare. Men jag tilltalas av det
djupa lärande som förordas i relation till entreprenöriellt lärande. Undervisningsmetoder som gör att man
på riktigt förstår, så att det inte bara blir ytlig kunskap.
Jag tror att många lärare såg entreprenörskap som ett
sätt att införa de arbetsformerna i skolan igen, så krass
är jag.
– Lärande är en svår sak, och jag har lärt mig fantastiskt mycket av att skriva en avhandling. Att fördjupa
sig i fyra år gör att man ser sambanden. Det är ju samma process som elever går igenom. Det gäller att bygga
på tidigare kunskap, så att undervisningsinnehållet
inte blir fragmenterat, säger Diehl.

just lärandet står i centrum för Ida Lindhs forskning. I avhandlingen beskriver hon hur entreprenörer
lär, och jämför med det entreprenöriella lärandet som
elever möter i skolan.
– Min avhandling fokuserar på entreprenöriellt
lärande som just ett sätt att lära. Jag försöker hitta kärnan i det, vad som är relevant för både elever i skolan
och verksamma entreprenörer, säger Ida Lindh, Luleå
tekniska universitet.
Hon konstaterar att satsningar på entreprenörskap i
skolan ofta handlar om att försöka utveckla elevers sätt
att vara. Till exempel att de ska bli mer kreativa, beslutsamma och initiativtagande. De ska också göra saker
”på riktigt”, helst utanför skolan och i samverkan med
det lokala näringslivet.
Lindh utmanar dessa antaganden i sin doktorsavhandling, där så kallat självreglerat lärande är ett
centralt begrepp. Det handlar om att bli aktiv i sitt eget
lärande, bland annat genom att lära sig bli medveten
om – och kunna förändra – sina tankemönster, känslor,
motivationer och mål.
Det minskar risken att fastna i negativa tankebanor,
och ökar förmågan att se situationer ur andra perspektiv. Med ett självreglerat lärande kan man bli bättre på
att både känna igen och komma över negativa känslor
kring misslyckanden, och även hitta tillbaka till sin
egen motivation och sina mål.
– Entreprenörer är i regel väldigt duktiga på att lära.
De lär av kunder, samarbetspartners och anställda. De
lär av vad som funkar och – ännu viktigare – de lär av
vad som inte funkar. Det behöver vi stärka hos elever i
skolan.
– Vi hör ofta att man bör lära av sina misslyckanden. Men det är långt ifrån självklart att det sker, och
det kan dessutom vara ganska svårt. Entreprenöriellt
lärande kopplas till att lära av erfarenheter – av att
göra. Men att man har fått en erfarenhet garanterar ju
inte att man också har lärt av den. Tvärtom.
– Det framställer också lärandet som ganska passivt:
Att man ska ”utsätta” studenter för någon slags entreprenöriell erfarenhet. Jag ser det mer som en proaktiv
process.
Enligt Lindh kan entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan uppfattas som ganska diffust. Det
kan vara svårt för lärare att veta hur de ska jobba med
det. Som hon ser det tappar man ofta bort entreprenöriellt lärande som ett sätt att lära i alla policyer, strate-

gier och dokument för implementering.
– Här finns det möjlighet att lära av entreprenörskapsforskningen. Titta bara på vad som utmärker
framgångsrika entreprenörer. De har långt ifrån alltid
den kompetens och de erfarenheter som de kan behöva
för att lyckas. De är kanske inte heller de bästa på att
göra affärsplaner, eller upprätta budget. Men de är
uthålliga – och duktiga på att lära.
Ida Lindh är skeptisk till antagandet om att entreprenöriellt lärande i skolan måste innebära att man gör
saker i miljöer utanför skolan, och i samverkan med det
lokala näringslivet.
– Jag är inte säker på att ”på riktigt” för dagens
studenter måste involvera att gå utanför skolan. Min
forskning visar att virtuella världar kan funka lika bra
och att digitaliseringen är en del av det entreprenöriella
lärandet. Det bästa för lärandet är förstås om man kan
kombinera virtuella och vanliga världar, säger Lindh.
Själv har hon studerat vad som händer när 10-åringar
spelar Minecraft.
– I de virtuella världarna blev eleverna experterna.
De blev modigare, vågade testa olika typer av idéer,
och blev mer öppna för feedback. De var i en miljö där
de kände sig trygga. Jag såg en stark entreprenöriell
utveckling hos eleverna.
Hon har också intresserat sig för i vilket sammanhang lärandet sker, och menar att samverkan med närsamhället kan vara hämmande för elevers förmåga att
tänka nytt och kreativt.
– Samverkan mellan skolan och det lokala näringslivet är inte alltid positiv. Det visade sig att den kan leda
till en starkare inlåsning i den geografiska kontexten.
– I regioner med hög grad av företagande, kan entreprenörskap i skolan innebära att man får lära sig att
tro på sig själv och fullfölja sina idéer som egenföretagare. Men i regioner med lägre grad av företagande
kan entreprenörskap i skolan handla om att lotsas in i
befintligt näringsliv. Att förstärka det som finns, snarare
än att skapa nytt. Jag tror på mer utomregionala och
internationella samarbeten i stället.

hur man förstår och tolkar entreprenörskap varierar mellan landets alla skolor.
– Överlag verkar skolor i dag vara inriktade på att träna på entreprenöriella kompetenser. Men det riskerar
att bli ett självändamål i sig. Det vore bättre att fokusera
på vad kompetenserna och förmågorna ska leda till.
– När jag träffar studenter är det nästan alltid någon
som säger: ”Jag skulle gärna bli företagare om jag bara
får en jättebra idé”. Men idéer faller ju aldrig ner från
skyn. Man måste lära sig att jobba fram idéer, hitta relevanta problem och utmaningar som idéerna kan lösa,
jobba om idéerna, testa dem på andra, vara uthållig
och ha modet att driva igenom dem i praktiken. Det är
därför det är så viktigt att vara aktiv i sitt eget lärande,
och kunna självreglera, säger Ida Lindh.

kontakta
karin.axelsson@mdh.se
monika.diehl@umu.se
ida.lindh@ltu.se
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Fler lästips
Michael Dal, Janne Elo, Eva Leffler, Gudrun Svedberg och Mats Westerberg: Research on pedagogical entrepreneurship – a literature review based on
studies from Finland, Iceland and Sweden. Education Inquiry, nr 2, vol 7, 2016.

poäng kammade Sveriges
15-åringar hem i Pisas test
av ”gemensam problemlösning”. Därmed hamnade
vi på plats 17 av 51 rankade
länder. Singapore toppar
listan med 561 poäng.
Källa: OECD

Mer forskning på gång
22 december 2017 disputerar Gustav Hägg i företagsekonomi vid Lunds universitet. Avhandlingen har titeln Experiential entrepreneurship education: Reflective
thinking as a counterbalance to action for developing entrepreneurial knowledge.
16 januari 2018 disputerar Yashar Mansoori på Chalmers. Hans avhandling har
titeln Entrepreneurial Methods as Vehicles of Entrepreneurial Action. [åk]

www.esbri.se/utbildning
är adressen för dig som vill veta mer om entreprenörskap i utbildningen.
Här har vi samlat en mängd artiklar och länkar.

Janne Elo: Företagsamhet i skola och utbildning
– Lärares tankar om förutsättningarna att nå
målen i temaområdet Deltagande, demokrati och
entreprenörskap. Avhandling, Åbo Akademi, 2015.
Håkan Karlsson: Pedagogiska identiteter. Fostran
till entreprenörskap. Avhandling, Mittuniversitetet, 2017.
Anne Kirketerp och Karin Svennevig Hyldig: Innovation i folkeskolen – foretagsomhed som kompetence. Dansk psykologisk forlag, 2016.
Martin Lackéus: Value Creation as Educational
Practice – Towards a new Educational Philosophy
grounded in Entrepreneurship? Avhandling, Chalmers, 2016.
Eva Leffler: Företagsamma elever – Diskurser
kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan.
Avhandling, Umeå universitet, 2006.
Eva-Lena Lindster Norberg: Hur ska du bli när du
blir stor? En studie i svensk gymnasieskola när
entreprenörskap i skolan är i fokus. Avhandling,
Umeå universitet, 2016.
Kåre Moberg: Assessing the Impact of Entrepreneurship Education – From ABC to PhD. Avhandling, Copenhagen Business School, 2014.
Heidi N Neck, Patricia G Greene och Candida G
Brush: Teaching Entrepreneurship – A PracticeBased Approach. Edward Elgar, 2014.

Entreprenörskap en svår nöt
för många gymnasielärare
2009 publicerade Skolverket rapporten
Entreprenörskap i skolan – en kartläggning. Den visade att ungefär hälften av
Sveriges grund- och gymnasieskolor kände
till begreppet entreprenörskap. Rapportförfattarna fann stora skillnader mellan olika
regioner, och även mellan kommunala och
privata skolor, i hur man arbetade med
entreprenörskap. Skolverket har inte gjort
någon ny, stor kartläggning av entreprenörskap i skolan sedan dess. Men i rapporten
Lärarnas uppfattningar om gymnasieskolan efter 2011 års gymnasiereform (Skolwww.esbri.se

verket, 2017) finns entreprenörskap med.
Över 3 600 undervisande lärare har svarat
på frågor om hur gymnasiereformen har
förändrat deras arbetssituation. Rapporten
visar att 26 procent av yrkeslärarna, främst
inom vård- och omsorgsämnen samt inom
barn- och fritidsämnen, anser att det är svårt
att föra in entreprenörskap i undervisningen. Av lärarna i teoretiska ämnen svarade
hela 58 procent att de tycker att det är svårt
att inkludera entreprenörskap i undervisningen. [åk]

Annica Otterborg: Entreprenöriellt lärande
– Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande. Avhandling, Högskolan i
Jönköping, 2011.
Helena Sagar: Teacher Change in Relation to Professional Development in Entrepreneurial Learning.
Avhandling, Göteborgs universitet, 2014.
Gudrun Svedberg: Entreprenörskapets avtryck i
klassrummets praxis. Om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt. Avhandling,
Umeå universitet, 2007.
Karen Williams-Middleton: Developing Entrepreneurial Behavior. Facilitating Nascent Entrepreneurship at the University. Avhandling, Chalmers,
2010.
Vi har skrivit om samtliga avhandlingar ovan i
Entré, du hittar artiklarna på www.esbri.se
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porträttet
mandarin och musik är martin anderssons dolda talanger:

»Jag får energi av
att ha tentaklerna ute«
text & bild jonas gustafsson
Martin Andersson växte upp på landet i Ronneby kommun i Blekinge. Sedan dess har han
hunnit med att studera och forska i Jönköping,
Taiwan, Stockholm, Boston och Lund. Nu är
han tillbaka i hemtrakterna och arbetar som
professor i industriell ekonomi vid Blekinge
tekniska högskola. Men banden till omvärlden
finns kvar, och det blir många resor från huset
i Listerby.
– de flesta skulle nog säga att vi bor på
landet. För mig som är uppväxt på bondgård
är det inte så mycket landet. Mina föräldrar
var vad man kan kalla för månskensbönder, vi
hade kor och hästar, säger Martin Andersson.
Efter gymnasiet i Ronneby var han inställd
på att läsa en pol mag vid Lunds universitet.
Det var innan han fick tag på en reklambroschyr för en utbildning i Jönköping som ”lät
så intressant att han bara måste åka dit”. Det
är ett beslut som han inte har ångrat, utbildningen som kombinerade statsvetenskap och
nationalekonomi passade honom perfekt.
– När jag höll på med min master fick jag
ett erbjudande om att bli forskarassistent åt
professor Charlie Karlsson, och tackade ja.
Senare fick jag frågan om jag ville doktorera,
och tackade ja då också. För mig handlade det
mer om nyfikenhet och en chans att se vad jag
går för, än om en långsiktig karriärplan.

inom sin grundutbildning gjorde Andersson en utbytestermin i Taiwan. En fantastisk
lärare bidrog till att han lärde sig en hel del
mandarin under tiden där.
– Det var riktigt roligt, vi fick måla tecken
med kalligrafipenslar och lärde oss olika system för att översätta kinesiska tecken. Jag har
tyvärr glömt mycket nu. Men tiden i Taiwan
gjorde verkligen intryck på mig. Det ger mycket att åka iväg på det sättet som student.
2007 disputerade Martin Andersson i nationalekonomi med avhandlingen Disentangling
Trade Flows – firms, geography and technology. Hans forskning kombinerar ekonomisk
geografi, innovationsstudier och industriell
ekonomi, och fokuserar på hur industriell
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Martin Andersson

dynamik hänger ihop med frågor om entreprenörskap, teknologi, innovation, utbildning
och plats.
– Jag är en problemdriven forskare, och
motiveras av att ta mig an nya frågor – ofta
sådana som kräver att jag läser in mig på nya
områden. Kanske hade det varit mer strategiskt att specialisera sig som ung forskare,
samtidigt ger breddning nya perspektiv och
idéer.
– När jag läser en artikel är jag mer intresserad av forskningsfrågan än av om den är
skriven av en nationalekonom eller en ekonomgeograf.

ett av hans intresseområden är samspelet
mellan stora och små företag. Men den gamla
frågeställningen om policykrutet bör läggas på
små eller stora företag ger han inte mycket för.

– Historiskt finns det argument för båda
sidorna. Tidiga Schumpeter menade att de
små företagen är mest innovativa eftersom de
är mer snabbfotade. Senare i sin karriär sa han
tvärtom att de stora blir effektivare på grund
av skalfördelar.
– På många vis har frågan nu spelat ut sin
roll. Både små och stora företag behövs, de
kompletterar varandra och samspelar på olika
sätt.
Dessutom, menar Andersson, är stora företag plantskolor för nästa generations entreprenörer och inkubatorer för kunskapsintensiv arbetskraft. Det spelar därför en viktig roll
för ett frodigt startupklimat. En annan vanlig
uppfattning som Andersson vänder sig emot
är att det per definition skulle innebära ett
marknadsmisslyckande att startups blir uppköpta av större företag.

www.esbri.se

Är det ett misslyckande att
Mojang såldes till Microsoft?
– Det framställs ofta som att en försäljning
är något negativt. Men är det verkligen ett
misslyckande när exempelvis Mojang såldes
till Microsoft? Eller är det en marknadslösning
som är helt naturlig? Det är lika mycket ett sätt
för de stora att få tillgång till den senaste tekniken, och för de små att kommersialisera sin
innovation. Många små företag har som uttalad strategi att bli uppköpta.

martin andersson har alltid rest mycket i
jobbet. Efter disputationen fick han jobb som
koordinator för forskningscentrumet Cesis,
som drevs i samverkan mellan Internationella
handelshögskolan i Jönköping och kth i Stockholm. Tjänsten var förlagd till Stockholm, men
han undervisade fortfarande i Jönköping.
– Jag hade årskort på sj. Jag bodde i Jönköping, men åkte fram och tillbaka till Stockholm
hela tiden.
2011 sökte han en professorstjänst på Circle i
Lund. Tjänsten var utlyst internationellt, men
Martin Andersson passerade nålsögat trots att
det bara hade gått fyra år sedan han disputerade. Ganska snabbt marscherat kan man tycka,
särskilt för en som ”halkade in i forskningen på
ett bananskal.”
– Som tjänsten var skriven tyckte jag att den
passade mig perfekt, och det tyckte tydligen
bedömargruppen också. Även om jag inte hade
en utstakad plan att bli forskare när jag började
studera, är det i forskningen jag har hittat min
drivkraft. Jag har dessutom haft förmånen att
få arbeta i miljöer och grupper som har hållit
en hög nivå. Sådant färgar av sig.
– Det är klart att jag försöker ha en strategi
kring var jag publicerar mig och vilka konferenser jag åker på. Men jag har aldrig haft någon
grand plan för min karriär. Jag är inte den
typen av person. Jag tycker helt enkelt att det är
vansinnigt roligt att forska. Och när man märker att det går bra, blir man såklart stimulerad
att utvecklas ännu mer, konstaterar Andersson.
i samband med att han rekryterades till Circle
fick han ett stort anslag från Formas. Det hette
Framtidens forskningsledare, var på 15 miljoner kronor och sträckte sig över fem år. Projektet handlade om entreprenörskap, tillväxt
och samspelet mellan stora städer och mindre
regioner. Förutom Martin Anderssons egen
forskningstid, finansierade anslaget doktorander, datainköp, konferenser och en sommarskola.
– Ett så stort anslag präglar ens forskning för
www.esbri.se

en lång tid. Men man blir inte helt låst, det går
alltid att vända och vrida på frågeställningar så
att de blir mer aktuella.
Sedan snart två år tillbaka har Andersson sin
huvudtjänst vid Blekinge tekniska högskola där
han är med och bygger upp forskningsmiljön
kring industriell ekonomi. Samtidigt har han
kvar en deltidstjänst som professor på Circle
i Lund, och är knuten till Entreprenörskapsforum och ifn i Stockholm.
– Det kanske låter spretigt, men jag får jättemycket energi av att ha tentaklerna ute. Jag får
jobba med smarta kollegor i intressanta miljöer, och det gör att jag håller mig på tårna. Det
bidrar även till idéer som jag drar nytta av i min
egen forskning. Själva resandet är ingen favorit,
men det är helt klart värt det!
Ett av Martins Anderssons stora intressen
förutom forskningen är musik. Han har spelat
i band och samlingen med 600–700 cd-skivor
har inte förpassats ner till källaren. Han kal�lar sig för kräsen allätare, men har en förkärlek
för klassisk, gitarrbaserad rock. I cd-hyllans
visningsfack står just nu Joe Satriani, The Who,
Eddie Floyd och ”bananskivan” med The Velvet
Underground.
– Musiken har alltid funnits med mig. Jag har
sex elgitarrer på väggen där hemma, och två
akustiska. Jag umgås fortfarande med trummisen i bandet jag spelade i under gymnasietiden, han driver ett elteknikföretag här i Blekinge. Det är inget bestämt, men vi har pratat
om att hitta på något framöver…
– Jag var på de första Sweden Rock-festivalerna när de fortfarande hölls inne i Karlshamn.
Tyvärr har jag missat festivalen på senare år för
att den har krockat med jobb och andra resor.
Det vore roligt att komma dit igen någon gång.

när det gäller inriktningen på den framtida
forskningen söker sig Andersson till frågor som
handlar om hur företag och näringsliv utvecklas på längre sikt.
– Jag vill gripa efter de större frågorna, hitta
bredare mönster. Vi lever i en tid som präglas
av snabb utveckling. Då är det centralt att förstå inte bara hur näringslivet är, utan hur det
förändras. Det är rörelsen och förändringen
som är mest intressant. Jag har gjort en del
policynära forskning tidigare och det vill jag
fortsätta med. Inte minst för att det bidrar till
samhällsdebatten – och i förlängningen till faktiskt förändring, säger Martin Andersson.

mer av martin
Local Entrepreneurship Clusters in Cities. Journal of Economic Geography, nr 1, vol 16, 2016 (tillsammans med
Johan P Larsson).
Acquisitions of Start-ups by Incumbent Firms – a
market selection process of “high-quality” entrants?
Research Policy, nr 1, vol 45, 2016 (tillsammans med
Jing Xiao).
Characteristics and Performance of New Firms and
Spinoffs in Sweden. Industrial and Corporate Change,
nr 1, vol 22, 2013 (tillsammans med Steven Klepper).
Innovation and Growth – from innovating firms to
economy-wide technological change. Oxford University
Press, 2012 (redaktör tillsammans med Börje Johansson, Charlie Karlsson och Hans Lööf).
Creative Destruction and Productivity – entrepreneurship by type, sector and sequence. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, nr 2, vol 1, 2012 (tillsammans
med Pontus Braunerhjelm och Per Thulin).

mer om martin
Bakgrund Disputerade vid Internationella handelshögskolan i Jönköping 2007. Utnämndes 2011 till professor
i innovationsstudier vid Circle, Lunds universitet. Där
var han även biträdande föreståndare 2012–2015. 2012
blev han professor vid Blekinge tekniska högskola
(BTH) och Internationella handelshögskolan i Jönköping. Fick Entreprenörskapsforums Unga forskarpris
2012. Är redaktör för Annals of Regional Science, sitter
i Tillväxtanalys vetenskapliga råd, är ordförande i juryn
för Global Award for Entrepreneurship Research och
sitter i juryn för Esbris och Vinnovas uppsatstävling
Nytt & Nyttigt. Sedan januari 2016 har han sin huvudhemvist vid BTH, där han är professor i industriell
ekonomi. Han är också kopplad till Entreprenörskapsforum, IFN och Circle.
Fritid Musik, spelar gitarr. Äger sex elgitarrer och två
akustiska gitarrer. En favoritartist är Devin Townsend,
som tidigare bland annat har sjungit med Steve Vai.
Aktuell Publicerade nyligen en rapport om automatisering och utbildning i Östersjöregionen, tillsammans
med Joakim Wernberg. Rapporten ges ut av Top of
Digital Europe som är ett samarbete mellan Baltic
Development Forum och Microsoft.

kontakta martin.andersson@bth.se
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Fler företag
kan agera
Fler
företag kan
intraprenöriellt
agera intraprenöriellt
Intraprenörskap – entreprenöriella initiativ inom etablerade organisationer – utgör en slumrande, outnyttjad potential i svenskt näringsliv. Den måste
synliggöras, analyseras och förbättras om
företagen ska kunna fortsätta utvecklas. Det
slår Katarina Blomkvist, Philip Kappen och Ivo
Zander fast i Intraprenörskapskompassen
2017 (Uppsala universitet). I rapporten lyfter de fram flera åtgärder som kan hjälpa
företag att realisera sitt intraprenörskap.
Det handlar bland annat om att decentralisera företagsstrukturen så att anställda
kan ta egna initiativ. Ett annat tips är att
formalisera selektionsrutiner och tydliggöra processen från idé till färdig produkt
eller tjänst. Författarna föreslår också en
ambitiös företagskultur där intraprenöriella förebilder lyfts fram, och där det finns
ett tydligt mål om att överträffa konkurrenterna. [åk]

N

V

Ladda ner rapporten på www.ikompassen.se

Mäträtt
rätt
och
mer innovativ
Mät
och bli
merbli
innovativa

S

De flesta företag vill vara innovativa. Men hur vet man hur innovativ man egentligen är? Det går till exempel att mäta hur stor andel av försäljningen som kommer från nya produkter eller hur många innovationsprojekt som drivs samtidigt. Även antal idéer och hur stor andel av investeringarna som läggs
på innovationsprojekt är populära mått på innovation. Anders Richtnér,
Anna Brattström, Johan Frishammar, Jennie Björk och Mats Magnusson menar att det viktigaste inte är att hitta det perfekta måttet.
I stället bör fokus ligga på att hitta ett mått som är relevant för
den egna organisationen, och för det man vill uppnå med sin
innovationsverksamhet. Ofta handlar det om att ställa rätt
fråga snarare än om att söka svar. Vilka innovationsutmaningar står företaget inför? Främjar eller hindrar de mått
som används företagets innovationsmål? I Creating
Better Innovation Measurement Practices (MIT Sloan
Management Review, 2017) ger författarna förslag
på hur man hittar rätt mått på innovation, och på
hur man undviker de värsta fällorna. I slutändan
kan det leda till att företaget stärker sin innovationskraft. [jg]

kontakta jenniebj@kth.se
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Informella nätverk
Informella nätverk
gerkonkurrensfördelar
konkurrensfördelar
ger
aktiviteter med koppling till entreprenörskap
genomfördes i Sverige under GEW-månaden
november. Läs mer på sidorna 20–21.

Startups med starka informella nätverk har större chans att överleva.
Informella kontakter är nämligen viktiga för kunskapsdelning, entreprenörskap och innovation, och kan därför ge stora konkurrensfördelar. Den
här typen av nätverk är särskilt betydelsefulla för kunskapsintensiva och
teknikdrivna företag, och betydelsen ökar i takt med teknikutvecklingen.
Det är några av huvudresultaten i Plug in Your Network – A Review of
the Role of Informal Networks for Knowledge Sharing and Innovation.
Även konkurrerande företag är viktiga noder i de informella nätverken.
Styrelseledamöter sitter i flera styrelser är ett exempel på hur informella
kontaktytor skapas. Rapporten är en del i projektet ”The Internet and
its Direct and Indirect Effects on Innovation and the Swedish Economy”
under ledning av Robin Teigland, Handelshögskolan i Stockholm. [jg]

kontakta robin.teigland@hhs.se

Ö

Sensorer föder
nya möjligheter

Att folket används som innovationsmotor, så kallad
crowdsourcing, är vi rätt vana vid numera. Men vi har
bara sett början, menar Terrence Brown. Snart kommer
en ny våg av digitalt entreprenörskap. I artikeln Sensorbased entrepreneurship: A framework for developing new
products and services (Business Horizons, nr 6, vol 60, 2017)
ser han fram emot mängder av nya produkter och tjänster
som använder sig av sensorteknik, robotar och artificiell
intelligens för att automatiskt samla in och analysera enorma
mängder data. I takt med att sakernas internet (Internet of
Things, IoT) och big data sprids ytterligare i samhället, kommer även
det sensorbaserade entreprenörskapet att öka. Brown nämner hälsa
och sjukvård som ett område där den här typen av teknik, kombinerat
med nya innovativa affärsmodeller, kan göra verkligt stor nytta. ”Låt
revolutionen börja!”, manar han. [jg]

Varför ska forskare
sprida kunskap om
den inte används?
Cecilia Bjursell på bloggen Collearn

kontakta terrence@kth.se

Kunskapsgap mellan stad och landsbygd
Ju fler som flyttar in till städerna, desto mer
flyttas stadsgränserna ut mot landsbygden. Till
slut blir det svårt att se var staden slutar och
landsbygden tar vid. Vissa regioner avfolkas,
medan andra blomstrar i stadens närhet. Niclas Lavesson har undersökt samspelet mellan
stad och landsbygd.
pendlare kan spela en viktig roll för rurala
ekonomier. Möjligheten att ta sig till en större
stad, jobba och tjäna en storstadslön, höjer
köpkraften och skatteintäkterna på hemmaplan. Men då ska pendlingsavståndet helst
inte överstiga en timmes bilfärd, konstaterar
Niclas Lavesson.
Han har skrivit sin doktorsavhandling vid
Circle samt institutionen för kulturgeografi och
www.esbri.se

ekonomisk geografi, Lunds universitet. Titeln
är Rural–urban interdependencies. The role of
cities in rural growth. Lavesson har använt sig
av scb-data över alla individer och företag i
Sverige 1985–2012.
Avhandlingen är en sammanläggning av fyra
artiklar, varav två fokuserar på nyföretagande.
I den ena artikeln pekar Niclas Lavesson på ett
kunskapsgap mellan städer och mer perifera
regioner, där städerna har en högre andel högutbildade invånare. Det påverkar vilken typ av
företag som startas. Exempelvis är kunskapsintensiva tjänster en viktig sektor som genererar många nya jobb. Den typen av företag
finns främst i storstäderna.
Den andra artikeln med nyföretagstema
handlar om hur avståndet till städer påverkar

möjlighetsrespektive
nödvändighetsbaserade
startups. Tidigare forskning har
visat att närhet till städer i stort sett alltid är
gynnsamt för det regionala entreprenörskapet. Lavesson menar att sambandet inte är
så enkelt. I riktigt perifera regioner, som inte
behöver konkurrera med en närliggande stad,
gynnas exempelvis nödvändighetsbaserade
startups. [åk]

kontakta niclas.lavesson@circle.lu.se
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esbrinytt
Navin Thukkaram

Designa din exit
Enhörningar, AI, neurala nätverk och data som
är guld värd. Det var några av samtalsämnena
på den fjortonde upplagan av Sweden-U.S.
Entrepreneurial Forum. Bland talarna fanns
entreprenörer, finansiärer, policymakare och
forskare.
– en exit innebär att man säljer sitt företag
för en massa pengar. Men det är också starten
på något nytt, spännande och inspirerande.
Man måste planera och designa sin exit noga,
sa entreprenören och investeraren Navin
Thukkaram som var en av talarna på Swedenu.s. Entrepreneurial Forum i Stockholm 13
november 2017.
Rötterna har han i Indien, men tack vare
sin företagsamma och riskvilliga far har han
också vuxit upp i Danmark, Tyskland, Kanada
och usa. I dag delar han sin tid mellan usa
och Sverige.
– Mitt allra första techbolag, Qwiki, var en
tjänst för att sätta ihop bilder och videoklipp
till en film.
Qwiki var hett, fick utmärkelser, drog in
stora pengar – men hade ingen färdig produkt
som folk ville betala för.
– Startups lägger ner och försvinner hela
tiden, det är inget konstigt med det. Men
det var inget alternativ för oss. I stället satte
vi ihop en galen plan. Vi bestämde oss för att
avskeda halva personalstyrkan och slakta de
två produkter som vi hade plöjt ner massvis
med tid och pengar i. Sedan skulle vi ta fram
en Iphoneapp, se till att den blev en succé, och
sälja snabbt. Helst till Yahoo.
Och så blev det faktiskt. Thukkaram konstaterade att steget från ultimate hero till total
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text jonas gustafsson och åse karlén

zero inte alls är långt i startupvärlden, men
den här gången hade han tur. Och en skickligt
utformad exitstrategi förstås.
Anne Lidgard leder Vinnovas Silicon Valleykontor och bidrog med en trendrapport.
– Artificiell intelligens, ai, har varit på tapeten i 15 år. Kopplat till det pratar man nu om
deep learning och neural networks. Nästan
alla startups säger att de håller på med ai,
men nu börjar investerarna bli smartare. De
frågar: ”Vad har du för data?”. Det gäller att ha
högkvalitativ data, och big data har blivit massive data. Data är det nya guldet, konstaterade
Lidgard.

Talanger flyttar hit – de vill komma hit, konstaterade Teigland.
Hon menar att en av Stockholms – och kanske Sveriges – fördelar är att vi är användarcentrerade. Tekniken blir en möjliggörare,
snarare än målet i sig.
På företagsnivå handlar det mycket om att
bygga relationer som sträcker sig mellan olika
sociala nätverk. Att våga ifrågasätta, och kliva
ur sin bekvämlighetszon när det gäller nätverkande.
– Lika barn leka inte bäst – olika barn leka
bäst. Vad händer om jag tar en idé från ett
sammanhang till ett annat? Kanske uppstår
något helt nytt, sa Teigland.

dave chase är amerikan , serieentreprenör
och investerare, framförallt inom vårdbranschen. Han talade om vikten av att synas som
entreprenör – och att det inte behöver betyda
en påkostad marknadsföringsbudget.
– Jag hatade att skriva i skolan, nu ser många
mig som skribent och författare. Att skriva och
prata är ett viktigt sätt att nå ut med din story.
Det spelar ingen roll inom vilken bransch du
verkar, om du har startat ett företag har du en
åsikt. Utnyttja det, sa Chase.
Skype, King, Spotify, Mojang och Klarna är
alla företag grundade i Stockholm som är värderade till över en miljard dollar. Varför har
just Stockholmsregionen lyckats producera så
många enhörningar? Det var temat för professor Robin Teiglands anförande.
För att förstå vad som är unikt i Stockholm
behöver vi fokusera på tre olika nivåer: individen, företaget och ekosystemet.
– Linkedin gjorde en stor undersökning som
visade att Stockholm har en stor ”brain gain”.

Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum arrangerades
av Esbri och Commercial Service vid amerikanska
ambassaden. Huvudpartner var Vinnova, tidningen
Entreprenör var mediepartner. Forumet fungerade
också som kickoff för Global Entrepreneurship
Week (GEW) i Sverige. GEW är en global manifestation för entreprenörskap.
Vill du se återuppleva forumet? Webb-tv
från hela dagen, sammanfattande blogginlägg, bilder, info om talarna och mycket
mer hittar du via www.esbri.se/sweden-us-2017.
Mer information om GEW finns på www.gew.se

www.esbri.se

bilder: Viktor Aronsson, Jonas Gustafsson och Åse Karlén

Vad, varför och wow. Det är de tre faktorer som Elisabeth Thand
Ringqvist, SVCA och NFT Ventures, är intresserad av i sin roll
som investerare.
Konferensen var uppdelad i plenumsessioner och seminarier, med gott om tid för nätverkande däremellan. Panelen Clare Fairfield,
Navin Thukkaram, Elisabeth Thand Ringqvist och Dave Chase diskuterade finansieringsfrågor från sina respektive horisonter.

– Entreprenörer rör sig från whining till winning. Det är därför de
är så glada, menade professor Bill Gartner, Babson College och
Linnéuniversitetet.
Dillon Banerjee är relativt nytillträdd som Minister Counselor på amerikanska ambassaden i Stockholm. Han berättade om Select USA:s verksamhet
och kommer själv att leda den svenska delegationen till Select USA Investment Summit i juni 2018.

Marie Wall är startupansvarig på näringsdepartementet.
– Jag tror starkt på startupföretagens förmåga att
förändra samhället, det handlar om mycket mer än
export och fler jobb.

98 procent av alla startups inom digital hälsa är zombier,
konstaterade Dave Chase. För att bli en vinnare krävs en unik
affärsmodell, och ett team som är både erfaret och nytänkande.

– Alla idéer blir inte succéer. Och alla akademiker passar inte som
vd:ar, sa Clare Fairfield, Venture Capital Institute.

www.esbri.se

Nami Zarringhalam är en av medgrundarna till Truecaller – ett företag som
är på god väg att sälla sig till Stockholms enhörningshjord. Han berättade
om sina erfarenheter av att söka finansiering i Sverige och USA.

– Stockholm har ackumulerat en entreprenöriell
erfarenhet som matas tillbaka in i ekosystemet.
De personer som var i centrum under den första
internetbubblan på 1990-talet är väldigt involverade
nu också, men på ett mer informellt sätt, sa Robin
Teigland, Handelshögskolan i Stockholm.

– Vi måste se Silicon Valley som en del av Sveriges innovativa ekosystem,
sa Anne Lidgard, Vinnova.
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personnytt
pernilla andersson joona, Stockholms universitet, får 1 miljon kronor från
Vetenskapsrådet för projektet ”Inkomströrlighet mellan och inom generationer för
inrikes och utrikes födda: Vilken roll spelar
egenföretagande?”
Internationella handelshögskolan i
Jönköping rankas som tvåa i världen inom
entreprenörskapsforskning. Och per
davidsson, professor vid Queensland
University of Technology och Internationella handelshögskolan i Jönköping, rankas som en av de bästa forskarna inom fältet. Allt enligt en studie i Journal of Small
Business Management.

anna brattström, lektor vid Sten
K Johnson Centre for Entrepreneurship,
Lunds universitet, har fått anslag från
Vinnova för att utveckla en undervisningsmodell kring samarbeten inom innovation.
1 september blev daniel hjorth , professor vid Copenhagen Business School
och Nottingham Business School, chefredaktör för Organization Studies. Mandatet löper över fyra år och delas med trish
reay, professor vid University of Alberta.

lotten svensson har fått Skaraborgs
Akademis pris på 10 000 kronor för sin
avhandling. Priset delar hon med erik
brolin . Både är forskare vid Högskolan i
Skövde.
Ett av årets anslag från Riksbankens
jubileumsfond går till fredrik tell ,
professor vid Uppsala universitet. Han får
4 799 000 kronor för projektet ”Den svenska patentdatabasen, 1746–1975”.

johan wiklund, professor vid Syracuse
University, usa, blir 1 januari 2018 chefredaktör för Entrepreneurship Theory and
Practice.

boktips
titel Effektfull. Detaljerade
studier av ledarskap – så
ökar du effekten av din tid
författare Simon Elvnäs
förlag Volante
isbn 978-91-88123-978

Gör mindre – men gör rätt. Det är kärnbudskapet i Simon Elvnäs bok Effektfull.
Detaljerade studier av ledarskap – så ökar
du effekten av din tid. Han har filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteende.
Slutsatsen är att de varken gör vad de ska,
vad de vill, eller ens vad de tror att de gör.
Många ledare är otydliga, ostrukturerade och
omedvetna om sina egna tankar, känslor och
handlingar. Precis som man i engelskan skiljer mellan effective och efficient, vill Elvnäs
göra en distinktion mellan effektiv och effektfull. En effektiv ledare betar av mycket, men
risken är att det går så fort att det blir fel.
Snabba möten där medarbetarna är mer förvirrade efteråt, är ett kännetecken. Och missförstånd kan leda till konflikter. En effektfull
ledare får i stället ut största möjliga effekt av
den tid hen lägger ner. I genomtänkta möten
får medarbetarna svar på sina frågor, och kan
därefter ta sig an arbetsuppgifterna. [åk]

titel Employer branding.
Så bygger arbetsgivare
starka varumärken
författare Anders Parment,
Anna Dyhre & Hieronymus
Rony Lutz
förlag Studentlitteratur
isbn 978-91-44-10907-7

I många branscher är det arbetstagarnas
marknad och att vara en attraktiv arbetsgivare har blivit allt viktigare. Begreppet employer
branding lanserades av de två forskarna
Simon Barrow och Tim Ambler 1996, och etablerades i Sverige runt millennieskiftet. Det
handlar om de fördelar som en arbetsgivare
förknippas med, eller om ”konsten att sälja
upplevelsen av en arbetsplats.” Employer
branding. Så bygger arbetsgivare starka varumärken utgår ifrån aktuell forskning och
intervjuer med arbetsgivare i olika branscher.
Författarna Anders Parment, Anna Dyhre och
Hieronymus Rony Lutz menar att employer
branding är så mycket mer än ett buzzword
och något som alla borde ägna sig åt – på
samma sätt som att man ägnar sig åt ha koll
på sina kunder. De skriver: ”Insikten är att
medarbetarna är varumärket och att allt vad
dessa människor gör och säger avgör styrkan
i hela varumärket.” [jg]

Bete dig som
en entreprenör
Hur hittar och utvecklar entreprenörer möjligheter? Kan man lära sig att bete sig som
en entreprenör? Det är frågor som ställs i The
Emergence of Entrepreneurial Behaviour. Intention, Education and Orientation.
boken är indelad i tre avsnitt. Första delen

Sing it out loud! är titeln på staffan
albinssons artikel som utsågs till best
paper vid Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research.
rent arrangerades i Lund 15–17 november, och flera av konferensens utmärkelser
gick till forskare vid svenska lärosäten,
bland annat samuel kamugisha , Cefeo,
Internationella handelshögskolan i Jönköping, som fick best paper award. En artikel
av ziad el awad och anna brattström ,
Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet, fick priset ”Challenging the conventional wisdom in Entrepreneurship”.
Tipsa entre@esbri.se
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fokuserar på entreprenören som individ, och
på hens intentioner. Den andra delen handlar
om hur entreprenöriellt beteende kan tränas
upp och läras in, och om entreprenörskapsutbildning. Den sista delen går in på organisationsnivå och på hur man kan skapa ett
entreprenöriellt förhållningssätt.
Boken är tänkt att kunna användas för att
främja entreprenöriella aktiviteter i olika sammanhang, bland annat i en utbildningsmiljö.
Gustav Hägg och Diamanto Politis skriver
i sitt kapitel om mentorskapet som pedagogisk metod. Kan en mentor underlätta lärsituationen på erfarenhetsbaserade entreprenörskapsutbildningar? Ja, menar Hägg och
Politis som har intervjuat studenter på masterprogrammet i entreprenörskap vid Lunds
universitet.

När studenterna paras ihop med erfarna
entreprenörer skapas en stimulerande och
reflekterande läromiljö. Men för att få till en
fruktbar och lärorik mentorskapsrelation
behöver mentorn och adepten bygga upp ett
ömsesidigt förtroende. De psykosociala aspekterna är därför mycket viktiga att ta hänsyn till,
speciellt i början av relationen. En utmaning
ligger i att våga öppna sig och dela med sig av
personliga, och potentiellt känsliga, tankar och
idéer.
Redaktörer är Susana C Santos, António
Caetano, Craig Mitchell, Hans Landström och
Alain Fayolle. Boken har getts ut av Edward
Elgar och har isbn 978-1-78643-442-5. [jg]
www.esbri.se

titel Entreprenöriell
fritidspedagogik – Att bygga
handlingskraft, mod, självtillit
och motivation
författare Helena Ackesjö,
Jonas Berggren, Marianne Dahl,
Katarina Ellborg, Per-Ola Friman
& Kari Koskenkorva
förlag Liber
isbn 978-91-47-12251-6

Fritidshemmet fungerar som en sluss mellan
barnens skoltid och lediga tid, och har ett
tydligt pedagogiskt uppdrag. Förskoleklass,
fritidshem och grundskola delar samma
läroplan, och ska alla arbeta med entreprenörskap. Att det entreprenöriella lärandet är
en viktig del av fritidshemmets verksamhet,
framgår i Entreprenöriell fritidspedagogik
– Att bygga handlingskraft, mod, självtillit
och motivation. Författarna redogör för hur
ett fritidshem i Kalmar arbetar under ett år,
där olika aktiviteter präglar olika månader.
Särskilt följer de november månad. Den
är vikt åt Legotown, ett ambitiöst projekt
som växer för varje år. Barnen ansöker om
bygglov, planerar och bygger upp en stad,
med centrala samhällsfunktioner. De har
en valuta och röstar i viktiga frågor. I boken
beskrivs hur de tränar bland annat ansvar,
inflytande, problemlösning, omvärldsanalys,
nytänkande och samspel. [åk]

titel Handbook of Research
on Corporate Governance
and Entrepreneurship
redaktör Jonas Gabrielsson
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78254-555-2

Forskning om bolagsstyrning, eller corporate governance, har ofta fokuserat på stora
företag. Men det finns en underdisciplin som
inriktar sig på bolagsstyrning i entreprenöriella miljöer som startups, gasellföretag och
entreprenörskapssatsningar i etablerade
organisationer. I Handbook of Research on
Corporate Governance and Entrepreneurship
har redaktören Jonas Gabrielsson samlat en
del av den forskningen. I inledningskapitlet
konstaterar han att fältet har växt på senare
tid, i takt med att intresset för startups och
snabbväxande företag har ökat. Forskningen
har bland annat uppmärksammat vilken
betydelse en extern styrelse har i mindre
företag. Riskkapitalisters roll i entreprenörsdrivna företag är en annan inriktning. Ett
kapitel i boken, skrivet av Marita Blomkvist
och Mari Paananen, undersöker hur gasellföretag respektive icke gasellföretag sköter
sin finansiella rapportering. [jg]

titel Gender and innovation
in the new economy: Women,
identity, and creative work
författare Seppo Poutanen
& Anne Kovalainen
förlag Palgrave Macmillan
isbn 978-1-137-52700-4

Vilken roll spelar genus, innovation och
kreativa näringar i den nya ekonomin? Seppo
Poutanen och Anne Kovalainen belyser frågan ur olika synvinklar i Gender and innovation in the new economy: Women, identity,
and creative work. De följer skiftet från tung
industri till gigekonomi och visar att tidens
tand ruckar på relationerna mellan genus,
identitet, företagskultur och kreativt arbete.
I exempel från olika årtionden möter vi kvinnor som är innovatörer. Exempelvis finländska Maiju Gebhard vars torkskåp för disk
sparade mycket tid för efterkrigstidens dubbelarbetande kvinnor. Författarna konstaterar att tekniska innovationer fortfarande får
mer uppmärksamhet än innovationer inom
vård och socialt arbete. De traditionellt manliga sfärerna skattas högre än de traditionellt
kvinnliga. Frågan är vilken utveckling som
kommer att ske framöver, på de nya plattformarna som växer fram. [åk]

Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips
April 2018
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Måndag

Evenemangstips
Global Entrepreneurship
Congress (GEC)
16–19 april
Istanbul, Turkiet
Entrepreneurship
as Practice
17–20 april
Växjö
3E Conference
16–18 maj
Enschede, Nederländerna
Nordic Conference on
Small Business Research (NCSB)
23–25 maj
Luleå
Mer på www.esbri.se

www.esbri.se

100 inspirerande
innovationer
Bibliotek, brandkår, förskola och
a-kassa. Det är några exempel
på sociala innovationer som vi
i dag tar för givet. I 100 sociala
innovationer – som kan förändra
Sverige (Mötesplats Social Innovation, 2017) presenteras en mängd
nyskapande och inspirerande idéer
som kanske blir lika självklara som
mödravård i framtiden. Det handlar
bland annat om inkludering, stödverksamhet och hushållning med
knappa resurser. [åk]

Det är en djungel därute
Vilka behov av stöd, finansiering och rådgivning har sociala
entreprenörer i Sverige? Och vilka utmaningar möter de i sina
kontakter med det företagsfrämjande systemet? En övergripande slutsats i rapporten Vilse i stöddjungeln? Sociala entreprenörers behov av rådgivning och finansiering (Tillväxtverket,
nr 0236, 2017) är att sociala företag har liknande behov som
”vanliga” företagare. Samtidigt skiljer de sig på en rad punkter:
De skapar samhällsnytta, snarare än ekonomisk vinst. De har
ett mer komplext nätverk av kunder, målgrupper och intressenter. De har ofta en hybrid organisationsform. Och de är i
behov av nya, innovativa finansieringsformer. [åk]

På www.esbri.se hittar du webb-tv,
poddar och tusentals forskningsbaserade artiklar
e n t r é 4 • 2017 |
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»Kunskap i stället
för startupfabrik«
Rasmus Rahm är vd för Stockholm School of Entrepreneurship (SSES). Han är också doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, där han forskar om entreprenörskap i utbildningen.
Rasmus nås på rasmus.rahm@sses.se
för ett par veckor sedan besökte jag en

många av dagens entreprenörskapsutbildningar fungerar alltså som startupfabriker. Det
är nämligen mindre resurskrävande att driva
en strömlinjeformad utbildning där analysenheten är studentens imaginära företag, snarare än hens faktiska kunskap. En entreprenörskapsutbildning som fokuserar på individens
kunskapsbehov och -utveckling kräver mer
resurser och är svårare att skala upp, både i
antal deltagare och i innehåll. En entreprenörskapsutbildning där form går före funktion kan fungera, men kunskapseffekterna blir
påtagligt starkare om man gör tvärtom.
Bland det viktigaste för en kunskapsorienterad entreprenörskapsutbildning är att studenter lär sig att förvänta sig det oväntade. Att

Resonemanget ovan ska inte förväxlas med
att universitet och högskolor enbart ska ägna
sig åt klassisk utbildning när det kommer till
entreprenörskap. Tvärtom. Skapandet och
spridandet av entreprenöriell kunskap sker
med fördel i allsköns experimentella former.
Företagsfrämjande verksamheter – som
inkubatorer och acceleratorer – spelar i dag en
framträdande roll vid många universitet och
högskolor. Framöver tror jag att den största
potentialen för den typen av verksamhet ligger
i en kunskapssyn som förutsätter att entreprenörskap utformas som en syntes av erfarenhetsbaserat lärande och faktabaserad kunskap.
Införandet av begrepp som ”kunskapsinkubation” och ”kunskapsacceleration” skulle kunna
utgöra startpunkt för en sådan förändring.
bild: Carl Thorborg

internationell konferens om entreprenörskapsutbildning. Företrädare från drygt 350
universitetsledda satsningar inom entreprenörskap från hela världen träffades i tre dygn
i Halifax, Kanada. En handuppräckning gav
att mer än varannan deltagare anser att syftet
med deras verksamhet är att skapa nya företag,
snarare än kunskap.
Det är inte ett oväntat resultat, men ändå
ganska anmärkningsvärt. Förmågan bland
studenter att skapa nya företag är för många
intressenter ett av utbildningens viktigare mål.
Men ytterst få utbildningar kan på ett tillfredsställande sätt visa att de uppnår det.
Så, hur ska då universitet och högskola förhålla sig till sambandet mellan entreprenörskap och kunskap, i kombination med praktik?
Jag tänker dela med mig av några tankar som
jag anser att vi bör bära med oss i den fortsatta
diskussionen.

det finns inga tydliga siffror eller enkla

utfallsmått som ger entreprenörskapsutbildningen existensberättigande. I stället bygger
existensberättigandet inom den högre utbildRasmus Rahm
ningen på forskningsbaserad utvärdering och
omprövning. I detta fall av de program och
befinna sig i den entreprenöriella processen verksamheter, samt den pedagogik, som antas
och stöta på förvåning i förhållande till sin leda till utbildningsmålen.
Det ställer dessutom krav på dem som sitkunskap är något positivt. Det är ett tecken
på att processen går framåt, och på att infor- ter på besluten och resurserna inom universimation som adderar till individens kunskap tet och högskola. Till exempel att våga lämna
har skapats – två nödvändiga företeelser för den bekvämlighet som startupfabriks-resonemanget innebär. Och i stället räcka upp hanett lyckosamt entreprenörskap.
den för något så pass abstrakt som kunskap.
moment som affärsplanering bör därför
användas med viss försiktighet i utbildningen.
Allt entreprenörskap måste förhålla sig till plaRasmus Rahm
nering, men att lära studenter att förvåning
VD, SSES
är en funktion av illa genomförd kunskapsinhämtning är fel väg att gå.

Håller du med, eller är du av en annan åsikt?
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