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tillväxt. Kunskapsspridningen sker genom tidningen 
Entré, nyhetsbrevet e-Entré, föreläsningsserien Estrad, 
Esbribloggen, webbplatsen www.esbri.se och i sociala 
medier.
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Forskningens	
oberoende	natur
nyligen bläddrade jag igenom några äldre 
Entré, för att uppdatera mig om den forskning 
vi har skrivit om genom åren. Jag konstaterade 
att vi, precis som i det här numret, ibland rap-
porterar om forskning som leder till motstri-
diga resultat. Vi skriver även om tillväxtkritisk 
forskning och om entreprenörskapets avig-
sidor, som i förra numrets porträttintervju 
med Karl Wennberg.

I det här numret medverkar två forskare 
som har olika uppfattningar om entreprenör-
skap i skolan. Carina Holmgren har forskat om 
vilka roller pedagoger antar för att jobba med 
entreprenöriellt lärande. I en annan artikel 
menar Martin Lackéus att det knappt finns 
något entreprenöriellt lärande i skolorna – inte 
ens i dem som profilerar sig mot entreprenör-
skap.

Forskningen drivs av producenter och opp-
onenter. Varje uppsats, avhandling och artikel 
nagelfars och ifrågasätts, bekräftas eller pro-
blematiseras. Det är en del av forskningens 
oberoende natur, och det är vad som gör den 
trovärdig. En levande diskussion är ovärderlig 

– utan den finns ingen utveckling.
I samma oberoende anda vill vi på Esbri 

bidra till att hålla diskussionerna vid liv, och 
involvera fler i dem. Vi vill lyfta fram forsk-
ningsbaserad kunskap och göra den tillgäng-
lig för så många som möjligt – utan att vara 
recensenter. Följaktligen är det också viktigt 
för oss att rapportera om forskning från alla 
relevanta discipliner och lärosäten.

När många kan ta del av forskningsbaserad 
kunskap, ökar förståelsen för hur innovation, 
entreprenörskap och småföretagande kan 
bidra till utveckling och hållbar tillväxt.

På www.esbri.se finns filmer från föreläs-
ningar och artiklar från tidigare nummer av 
Entré. Webben är öppen alla dagar, vardag 
som helg. Om du längtar efter att tanka lite ny 
kunskap mellan skinkan och champagnen, är 
det bara att titta in.

Varmt välkommen!

Magnus	Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

I dag kan en produkt eller tjänst bygga på teknik från 
1000-tals patent skapade av 100-tals uppfinnare

Eskil	Ullberg i MGMT of Innovation and Technology

ledaren
Crowdfunding ett 
växande forskningsfält
När crowdfunding organiseras, uppstår ett nära 
beroendeförhållande med otydliga gränser mellan 
inblandade finansiärer, företag och facilitatorer – de 
plattformar som möjliggör investeringarna. Den forsk-
ning som hittills har bedrivits om crowdfunding är 
huvudsakligen empirisk, men ”när det handlar om att 
förstå hur det är organiserat, är forskningsfältet lite 
stökigt”, enligt Kristian Roed Nielsen. Han har skrivit 
artikeln Crowdfunding through a partial organization 
lens – The co-dependent organization som publicerats i 
European Management Journal (nr 6, vol 36, 2018). [af]

kontakta krn.msc@cbs.dk

bild: Sofia Ernerot

Framtidens elektricitet 
kommer via supernätverk
Systemen för elektricitet genomgår stora förändringar för att anpassas 
till förnybara energikällor. Kristina Hojcková ser tre huvudspår i den här 
utvecklingen: globala eller kontinentala supernätverk, smarta nätverk 
och privata nätverk frikopplade från elnäten. I sin licentiatuppsats Watt’s 
next? On socio-technical transitions towards future electricity system 
architectures bidrar hon med ett teoretiskt koncept där socioteknisk för-
ändring används för att definiera ett antal framtidsscenarier. Hon lyfter 
också fram betydelsen av entreprenörskap för att utvecklingen ska bli 
verklighet. Hojcková har lagt fram licentiatuppsatsen på Chalmers. [af]

kontakta hojckova@chalmers.se

av de svenska företagen 
lånade av familj, vänner 

eller ägare för att finansiera 
investeringar under 2017.

Källa:	Företagarna

Tio viktiga lärdomar 
om entreprenörskap

Paul Reynolds har arbetat med breda och longitudi-
nella studier av entreprenörskap i 30 år. I boken Busi-
ness Creation: Ten Factors for Entrepreneurial Success 
(Edward Elgar, 2018) sammanfattar han sina viktigaste 
lärdomar. En är att de flesta tycker att entreprenörskap 

är väldigt kul. En annan lärdom är att entreprenörskap 
lockar människor i alla åldrar, och av olika kön och 
ursprung. Reynolds anser att startupaktiviteter bör 
uppmuntras, men inte pågå i evighet. Han tipsar entre-

prenörer om att testa sina idéer så fort det går, och bara 
gå vidare med dem som har bärkraft. [åk]
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ett mönster som är spännande att studera, 
men som också skapar viss tröghet.

– Jag märker att modeföretagen inte kan 
hoppa ur mönstret. De gör ofta som de alltid 
har gjort.

öhlin har inte enbart studerat branschens 
stilistiska innovationsprocess – att ta fram 
mönster och kläder. Hon har också undersökt 
relationen mellan olika typer av innovationer, 
kopplade till produkter, processer, service och 
organisationer, samt hur de uppstår. Avhand-
lingen bygger på en kvalitativ studie av två 
svenska modeföretag.

– Jag har observerat relationer, fotat, filmat 
och intervjuat de inblandade. Utifrån detta har 
jag tolkat processerna som pågick.

En bit in i den empiriska studien insåg hon 

sara öhlin hade jobbat länge i modebran-
schen och planen var att avancera till inköpa-
re. Hon började därför läsa företagsekonomi 
på Stockholms universitet och konstaterade 
att det finns en hel del att studera i modebran-
schen. I stället för att bli inköpare stannade 
Öhlin kvar på institutionen för att doktorera.

– Branschen är säsongsbaserad med mode- 
och säljveckor. Å ena sidan följer den i det 
avseendet rutiner, å andra sidan är den oer-
hört kreativ.

– Modeföretagen arbetar med vackra tyger, 
men branschen dras bitvis även med dåliga 
arbetsförhållanden och stor klimatpåverkan. 
Det är kontrasterna som intresserar mig, säger 
Sara Öhlin.

Rutinerna kräver mycket av modeföretag, 
distributörer och underleverantörer. Det finns 

Sara	Öhlin	har lagt fram doktorsavhandlingen An improvisatio-
nal, practice-oriented approach to innovation – Examples from 
the fashion industry vid Stockholms universitet. Hon ser improvi-
sation som ett viktigt inslag i innovationsprocessen.

Improvisation ger innov  ation i modebranschen
text maria linde

bild: Linda Karlsson

En innovation i modebranschen kommer sällan ensam. I stäl-
let skapas ofta flera innovationer samtidigt i processer som är 
relaterade till varandra. Ett företag som vill tänka nytt kan där-
för vinna på att improvisera mer. Det menar Sara Öhlin som har 
genomfört en kvalitativ studie på två svenska modeföretag.
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att de två delarna, framtagandet av mönster 
eller kläder samt innovationer på organisa-
tions- och managementnivå, hänger ihop och 
till stor del är beroende av varandra. För att 
förstå en produktinnovation, kan man också 
behöva studera en processinnovation.

– Har man skapat en ny byxmodell, finns det 
sannolikt också en ny process i produktions-
ledet. Olika innovationstyper står i relation till 
varandra och samspelar. Det är inte unikt för 
modebranschen, men det är väldigt påtagligt 
här.

ett av företagen i Sara Öhlins studie hade 
nyligen fått en ny vd. Hen förändrade stora 
delar av organisationen i syfte att jobba smidi-
gare med distributörer och underleverantörer. 
Detta fick i sin tur effekt på produktdesignen. 
En managementinnovation ledde till organisa-
tionsförändringar, vilka resulterade i ett flertal 
process- och produktinnovationer. Flera inno-
vationsprocesser pågick alltså samtidigt.

– Olika innovationer sker ofta parallellt. 
Implementeringsfasen i en process var sam-
tidigt den kreativa fasen i en annan samman-
kopplad process, förklarar Öhlin.

Ett företag hade som mål att göra sin pro-
duktion mer hållbar, det vill säga genomföra 

www.esbri.se

Improvisation ger innov  ation i modebranschen
text maria linde

en produktinnovation. En åtgärd för att åstad-
komma det var att minska tygspillet. Det arbe-
tet påverkade en rad aktörer, som designer, 
underleverantörer och distributörer, och inne-
bar att processinnovationer behövde genom-
föras. Metoden för att uppnå en mer hållbar 
produktion baserades på inplanerade work-
shoppar där det pågick ett arbete av improvi-
serande karaktär.

– Medarbetarna ställde sig frågor som: Kan 
vi minska spillet genom att placera tygerna 
annorlunda? Går det att ändra designen på 
tyget? Kan vi återanvända överblivet tyg? De 
la ut mönstren för att se hur de skulle kunna 
göra produktionen mer hållbar, och de bollade 
fram idéer. Trots detta minskade inte tygspillet. 
Däremot föddes andra idéer kring tygspill.

exemplet illustrerar ett annat resultat i 
Sara Öhlins studie som är särskilt avgörande i 
modebranschen: Sambandet mellan det plane-
rade och det improviserade. Hon visar att det 
improviserade har störst betydelse för att en 
modeinnovation ska bli till.

– Om jag bestämmer mig för att tillverka en 
produkt med vissa egenskaper så är det plane-
rat. Men det leder till mycket improviserande 
eftersom många aktörer är involverade i pro-

cessen. Man vet hur man vill att det ska se ut, 
men inte alltid hur målet kan nås. Improvise-
randets betydelse var särskilt tydlig vid leveran-
törsbesöken, konstaterar Sara Öhlin.

Företaget som fick ny vd planerade för hur 
den gamla och den nya organisationen skulle 
kunna integreras.

– Samtidigt som framtagandet av statistik, 
koncept och samarbeten var realiteter präg-
lades processerna också till stor del av impro-
viserad problemlösning. Vissa beslut fattades 
utifrån medarbetarnas magkänsla.

Sara Öhlin uppmanar företag som planerar 
för innovation att tänka på processen som ett 
samband mellan flera innovationer.

– Mitt tips till företag som vill tänka nytt är 
att tänka brett. Det är viktigt att inte stirra sig 
blind på en innovation.

– I och med sambandet mellan olika proces-
ser blir improvisationen ett viktigt inslag. Man 
bör undvika att vara för hårt styrd av en modell 
och i stället lämna utrymme för sidoprocesser. 
Att planera för en improviserad workshop går 
alldeles utmärkt!

kontakta sara.ohlin@sbs.su.se



6  |  e n t r é  4  •  2018 www.esbri.se

företagen ska vara riktigt jämförbara skulle 
man behöva lotta ut bidrag, så att hälften av 
bolagen får stöd, och hälften blir utan, för att 
sedan jämföra deras utveckling. Men det anses 
för kontroversiellt, säger han.

i den tredje  artikeln visar Gustafsson att 
företag med låg produktivitet tenderar att söka 
mer stöd än företag med hög produktivitet.

– Det kostar mindre för företag som har låg 
produktivitet att lägga tid på den här typen av 
administration. De har lägre alternativkost-
nad.

Några bolag verkar ha satt i system att leva 
på bidrag och kan ha 10–15 bidrag över tid. Det 
rör sig vanligen om små bolag med höga löner 
och låg produktivitet. Eventuellt handlar det 
om bolag som har stora utvecklingskostna-
der under lång tid. Men en hel del anekdotisk 
bevisföring motsäger det, enligt Anders Gus-
tafsson.

Anekdotiska bevis finns även för att företa-
gare med produktiva bolag inte tycker att det 
är värt besväret att söka bidragen.

– Tiden som företagare lägger på att söka 
bidrag, tas ju ifrån tid som annars hade kun-
nat användas till försäljning och nätverkande 

ges ofta tillsammans med kommersiella bank-
lån. Företagen måste alltså först godkännas 
som låntagare hos någon av de kommersiella 
bankerna.

– Urvalskriterierna för att få lån respektive 
bidrag är olika, och det kan ha betydelse för 
resultatet.

Anders Gustafsson har använt sig av regis-
terdata från Tillväxtanalys. Med hjälp av en 
algoritm har han kunnat matcha ett bolag 
som har fått bidrag, mot ett likartat bolag som 
inte har fått bidrag. Företagens utveckling har 
sedan följts över tid.

– Det är en vanlig metod, som för den 
sakens skull inte är utan utmaningar. För att 

de forskningsresultat som Anders Gus-
tafsson presenterar i sin doktorsavhandling 
Industrial Policy: Political Considerations, 
Payoffs and Peculiar Incentives väcker en hel 
del intressanta följdfrågor. Den är en sam-
manläggning av fyra oberoende artiklar. De 
utforskar olika aspekter av offentliga lån och 
stöd som syftar till att öka företags tillväxt och 
innovationsförmåga.

Den första artikeln handlar om vad som 
händer med företag som får stöd av någon av 
de statliga myndigheterna Vinnova, Energi-
myndigheten och Tillväxtverket.

– Bidragen har stora effekter avseende pro-
duktivitet och vinst på kort sikt. Men efter sex 
år ser vi ingen skillnad mellan de här företagen 
och företag som inte har fått bidrag. Man kan 
säga att bidragen ger företagen en sockerkick, 
säger Anders Gustafsson.

I artikel nummer två gör han en likartad stu-
die men tittar i stället på effekten av Almis lån.

– Lånen fungerar snarare som ett proteintill-
skott än en sockerchock. För små bolag med 
färre än tio anställda ser vi att lånen har posi-
tiva effekter på produktivitet och omsättning 
som håller i sig.

Lån är således bättre än bidrag. Almilånen 

Sockerkickar och 
proteinpulver i 

näringspolitiken
text anna-karin florén  bild erik cronberg

Statliga bidrag till företag fungerar som en sockerkick, 
effekten är påtaglig men kort. Det menar Anders Gustafsson 

som ställer sig frågande till att 27 svenska skattemiljarder 
används som en form av riskkapital. Staten vill förebygga 

marknadsmisslyckanden, men Gustafssons forskning visar att 
företag som får bidrag har lägre produktivitet än bolag utan stöd.

Vi behöver fråga oss 
hur dåligt den svenska 

kapitalmarknaden 
egentligen fungerar
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– aktiviteter som bygger bolaget på sikt. Vinsten 
är för liten i förhållande till kostnaden, och blir 
mindre ju mer produktivt företaget är.

regelverk begränsar hur mycket statligt 
stöd ett bolag får ta emot. Men det bygger på 
självrapportering, och någon kontrollfunktion 
finns inte.

– Myndigheterna gör inte någon samman-
lagd bedömning av bolagen. Det är ett system-
fel. En av de policyrekommendationer som jag 
har med i avhandlingen är att det borde finnas 
en myndighet som betalar ut alla företagsstöd, 
alternativt måste de kontrollera ansökningarna 
mot varandras register.

Anders Gustafsson har enbart studerat de 
statliga stöden, men det finns gott om regio-
nala och kommunala stöd också. Totalt rör det 
sig om 27 miljarder kronor per år, som delas ut 
i olika former av bidrag till näringslivet.

– En halv försvarsbudget, konstaterar han.
Till det kommer olika former av eu-medel, 

och administrationskostnader för företag och 
myndigheter som handlägger bidragen.

Gustafsson är inte ensam om att vara kritisk. 
oecd har riktat kritik mot det svenska systemet 
som anses vara för fragmenterat. Och Riksrevi-

sionen har påtalat att det är problematiskt att 
vi har så lite koll på vart pengarna går och hur 
väl stöden fungerar.

– De som bestämmer över stödens omfatt-
ning och utformning är politiker. Man kan 
undra varför politiker väljer att implementera 
åtgärder som är ineffektiva? 

I den fjärde studien har Anders Gustafsson 
tittat på politikernas incitament.

– Den viktigaste drivkraften i politiken är att 
visa handlingskraft. Brist på aktivitet kan upp-
fattas som inkompetens av väljarna. Det ska-
par svårigheter vid komplex problematik, där 
lösningen innebär att du blir mindre populär. 

om väljarna inte vet vilka åtgärder som är 
effektiva, kan handlingen i sig vara viktigare än 
resultatet, menar han.

– Staten bör ju finnas där marknaden inte 
fungerar, men det är verkligen jättesvårt att 
veta på förhand vilka bolag som skulle gynnas 
av bidragen. Vi behöver fråga oss hur dåligt den 
svenska kapitalmarknaden egentligen funge-
rar. Det är rimligt att anta att det finns mark-
nadsmisslyckanden, men är de så omfattande 
att de motiverar 27 miljarder i bidrag?

Anders Gustafsson är tveksam. Han tycker 

Anders	Gustafsson har bedrivit sina doktorandstudier inom ramen för Ratios Vinnovafinansierade forskningsprojekt ”Financing of innovation” och disputerade på Internationella handelshögskolan i 
Jönköping. När han blev erbjuden doktorandtjänsten arbetade han med frågor kring entreprenörskap och konkurrens på Finansdepartementet.

Sockerkickar och 
proteinpulver i 

näringspolitiken
text anna-karin florén  bild erik cronberg

att kapitalmarknaderna fungerar ganska bra 
med stora banker och ett växande riskkapital-
utbud i storstäderna.

– Den empiriska forskningen inom det här 
området är notoriskt svår. Den har ofta fun-
nit att offentlig finansiering tränger ut privat 
finansiering, det som brukar kallas crowding 
out, vilket i praktiken minskar marknadens 
effektivitet.

– När staten ska agera riskkapitalbolag, fast 
med fokus på att stödja bolag som inte får risk-
kapital från marknaden, tar vi samtidigt stora 
risker med skattebetalarnas pengar. Det van-
ligaste sättet för företag att finansiera tillväxt 
är trots allt att använda sparade vinster till 
investeringar.

Anders Gustafsson kommer att fortsätta 
forska om offentlig företagsfinansiering för 
att undersöka om utfallet av bidragen är olika 
beroende på region och bransch.

– Jag föreställer mig att utfallen är bättre i 
en region med en stark teknisk högskola, till 
exempel. Men jag är inte övertygad om att skill-
naderna är så stora, säger han.

kontakta  anders.gustafsson@ratio.se
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I	takt	med	att	entreprenöriellt	lärande	införts	
som	pedagogik	i	den	svenska	skolan	har	också	
uppfattningen	om	vem	som	är	en	bra	lärare	
förändrats.	Det	blir	tydligt	i	Carina	Holmgrens	
avhandling.	Målet	att	fostra	initiativrika	och	
ansvarstagande	elever	anses	kräva	individ-
formande,	samarbetande	och	följsamma	lärare	
snarare	än	stödjande,	menar	hon.

entreprenöriellt lärande har tagit fle-
ra vägar in i den svenska skolan. I slutet av 
1990-talet var entreprenörskap i skolan ett 
näringspolitiskt mål, som i förlängningen för-
väntades leda till fler företag och ökad tillväxt.

– Det var inte alla lärare som tog till sig det. 
Det upplevdes inte som ett självklart uppdrag 
för skolan, konstaterar Carina Holmgren.

Det var först i början av 2000-talet, när 
entreprenöriellt lärande lanserades som 
en pedagogik som formar initiativrika och 
ansvarstagande människor, som lärarna kände 
sig lockade.

– Nu handlade det inte längre enbart om 
att Sverige behövde fler företag. Att utveckla 
elevers entreprenöriella förmågor och kom-
petenser var något som lärarna kände sig mer 
bekväma med och kunde koppla till sitt upp-
drag.

Vid den här tiden var Holmgren nyutexa-
minerad systemvetare på en arbetsmarknad i 
kris. Hon erbjöds ett jobb hos Forum för små-
företagsforskning (numera Entreprenörskaps-
forum).

– Jag hade ingen kunskap om entreprenör-
skap när jag fick uppdraget att utvärdera pro-
jektet ”Open for business”, som handlade om 
just entreprenörskap i skolan. En helt ny värld 
öppnades för mig.

carina holmgren fortsatte att studera olika 
projekt som syftade till att implementera entre-
prenörskap i skolan. Till en början rörde det 
sig om tillfälliga aktiviteter, till exempel Snille-
blixtarna. Efter hand utvecklades entreprenö-

riellt lärande till ett förhållningsätt som skulle 
genomsyra all undervisning på alla stadier.

– Jag tyckte att det var en fantastisk idé. För 
mig blev entreprenöriellt lärande den ultimata 
pedagogiken, säger hon.

Holmgren påbörjade sina doktorandstudier 
vid Mälardalens högskola 2008 och har nu dis-
puterat på Ekonomihögskolan vid Linnéuni-
versitetet. Avhandlingen omfattar studier av tre 
projekt. Två handlar om vidareutbildning för 
lärare, anordnad av Västra Götalandsregionen 
och finansierad av Tillväxtverket och Europe-
iska socialfonden.

Carina Holmgren har gjort observationer 
vid utbildningstillfällen och följde upp dem 
med deltagarintervjuer i fokusgrupper. Dess-
utom fick hon möjlighet att följa en process 
där entreprenöriellt lärande implementera-
des i lärares undervisningspraktik. Det tredje 
projektet handlade om att utveckla entrepre-
nöriellt lärande genom bland annat erfaren-
hetsutbyte mellan svenska och engelska skolor.

Entreprenörskap i skolan 
förändrar lärarideal

text katarina averås
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Den övertygelse hon hade inledningsvis; att 
entreprenöriellt lärande ska vara ett självklart 
förhållningssätt i skolan, har hon omprövat 
under arbetets gång. Holmgrens kritik kan 
delvis förklaras av det hon såg och hörde i 
praktiken.

– Det saknades reflektion över om pedago-
giken passar in i lärarnas undervisning, vilka 
antaganden den vilar på samt vilka svagheter 
den har. Vid ett utbildningstillfälle i slutet av 
min studie upplevde jag att lärare som hade 
svårt att ta till sig pedagogiken tystades. Det 
var främst röster som bekräftade framgång 
som släpptes fram.

Carina Holmgren menar att det handlar om 
makt och styrning.

– I min forskning ser jag att entreprenör-
skap blir en styrningsteknologi när den kom-
mer in i skolan. Pedagogiken genomsyras av 
förväntningar på att forma entreprenöriella 
elever, och i förlängningen entreprenöriella 
medborgare.

styrningsteknologi är en slags problem-
lösning som med stöd av olika metoder och 
tekniker ska fostra särskilda beteenden. De 
utgår från förväntningar om hur vi ska vara 
som – i den här studien – lärare, elever och 
medborgare. I avhandlingen förklarar Holm-
berg hur och varför entreprenöriellt lärande 
kan förstås som en styrningsteknologi.

– I näringspolitiska policydokument på eu-
nivå, såväl som på nationell och regional nivå, 
formuleras att unga ska fostras till att bli entre-
prenöriella elever och medborgare.

– Man presenterar alltså en pedagogik 
som verkar stå över alla andra – den formar 
de medborgare vi behöver i vår tid, och blir 
lösningen på flera problem som lärare brottas 
med. Till exempel konstrueras entreprenöriellt 
lärande som en lösning för elever med funk-
tionsvariation som adhd eller dyslexi.

Även synen på lärares sätt att vara och 
undervisa omformas, enligt Carina Holmgren. 

Hon har intresserat sig för det lärarideal som 
entreprenöriellt lärande leder till och identifie-
rar tre olika lärarkaraktärer som uppmuntras: 
den samarbetande läraren, den följsamma 
läraren och den individformande läraren.

Samtidigt synliggör hon ytterligare två karak-
tärer som marginaliseras i relation till de först-
nämnda: den stödjande läraren och den auto-
noma ämnesläraren. Entreprenöriellt lärande 
bidrar till att förändra idealet för hur lärare ska 
vara och relatera till elever, och även till kun-
skap, menar hon.

Holmgren vill att hennes doktorsavhandling 
ska nyansera de höga förväntningar som finns 
om att entreprenöriellt lärande är lösningen på 
samhällets, skolans och lärarnas utmaningar.

– Vi behöver den här diskussionen, och vi 
behöver förstå hur entreprenöriellt lärande 
styr lärarna. Jag är glad över att bidra till ett 
rikare språk för att kunna tala om de effekter 
som följer av att vi förändrar normen för hur 
en bra lärare ska vara och agera.

kontakta carina.holmgren@actuell.se

www.esbri.se

Utveckling	av	ny	IT	skiljer	sig	ofta	marginellt	
från	befintliga	produkter.	Designer	upplever	
att	både	användare	och	investerare	vill	ha	
lösningar	som	liknar	dem	som	redan	finns.	
Siri	Wassrin	vill	ta	reda	på	varför.

siri wassrin har genomfört fallstudier på 
en avdelning för rehabilitering av personer 
med förvärvad hjärnskada. På avdelningen 
testades patienters körförmåga i en simula-
tor. Den ansågs gammal och opålitlig, och 
därför skulle en ny tas fram.

Ställda inför olika alternativ, föredrog 
användarna produkten som var mest lik den 
befintliga körsimulatorn – en konsol med en 
ratt på – framför till exempel en vr-version. 
Användarna ville ha samma teknik fast lite 
bättre.

Wassrin tar hjälp av forskaren Karen 
Barads teorier som placerar tekniken, sna-
rare än människan, i centrum. När it ges en 
framträdande roll i analysen, samtidigt som 
sociala aspekter tas i beaktande, öppnas en 
ny kunskapspotential. Människor och saker 
kommer till i relation med varandra, menar 
Siri Wassrin.

I licentiatuppsatsen Why is it difficult to 
design innovative it? An agential realist stu-
dy of designing it for healthcare innovation 
visar hon hur diskursiva och sociala prakti-
ker bidrar till att skapa gränser för vad som 
är möjligt att designa. Eftersom nyskapande 
it  avviker från rådande praktiker, har den 
svårt att vinna legitimitet hos användarna.

För att inte fastna i inkrementella förbätt-
ringar bör designer ifrågasätta gränser och 
observera hur subjekt, objekt och betydelse 
samverkar, anser Wassrin. Vilken skillnad gör 
produkten – och för vem?

Användarna kan engageras i utvecklingen, 
men designern ska inte bara utgå från deras 
uttalade behov, utan också koppla in perso-
ner som verkar inom andra akademiska fält, 
eller branscher. På så sätt kan förutsättning-
ar för radikal innovation skapas, enligt Siri 
Wassrin som har lagt fram sin licentiatupp-
sats vid Linköpings universitet. [af]

kontakta siri.wassrin@liu.se

Svårt att designa 
nyskapande IT

I sin avhandling Formandet av den entreprenöriella läraren: 
Entreprenöriellt lärande som styrningsteknologi har Carina	
Holmgren studerat vilka effekter ett entreprenöriellt förhåll-
ningssätt har på lärares sätt att vara och agera.

       
olika lärarkaraktärer 

1.   Den	samarbetande	läraren fokuserar på att skapa 
kollektiv. Ämnesöverskridande projektarbeten  
passar bra in i idén om entreprenöriellt lärande.

2.   Den	följsamma	läraren är flexibel, gör eleverna  
delaktiga i beslut och är lyhörd för behov och  
önskemål. Gränsen mellan lärarroll och elevroll  
luckras upp, liksom gränsen mellan jobb och fritid.

3.   Den	individformande	läraren coachar eleven i  
arbetet att själv söka kunskap och ta ansvar.  
Även misslyckanden hör till lärandet.

4.   Den	stödjande	läraren tar på sig ansvaret att  
eleverna får kunskap och övar sin kompetens.  
Hen förklarar, stöttar och hjälper eleverna så som vi 
är vana vid att traditionella småskollärare gjorde.

5.   Den	autonoma	ämnesläraren samarbetar inte  
med andra lärare utan lägger all sin kraft på att 
fördjupa elevernas kunskaper inom det egna 
ämnesområdet.

5

Nyfiken på fler perspektiv på 
entreprenöriellt lärande? 
Missa inte intervjun med 
Martin Lackéus på sidan 20.

bild: Privat
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Mot nya mål
IIE satsar på fler samarbeten med det omgivande samhället

Två	masterutbildningar,	gedigen	forskning	
samt	täta	samarbeten	med	näringslivet	och	det	
internationella	forskarsamfundet.	Det	är	några	
av	pelarna	som	10-årsjubilerande	Institutet	för	
innovation	och	entreprenörskap	vilar	på.	Nu	tar	
institutet	språnget	in	i	nästa	decennium.

institutet för innovation  och entre-
prenörskap (iie) på Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet firade sina första 10 
år i oktober, och har inlett nästa era. Utbild-
ningsportföljen har kompletterats, en ny 
avdelningschef har tagit vid, och nyanställ-
ningar är på gång.

– Det här är en spännande miljö. Institutets 
medarbetare har byggt upp en bra och viktig 
verksamhet på ganska kort tid. Det ska bli jätte- 

kul att vara en del av den fortsatta utveckling-
en, säger Sven Lindmark.

Från och med 1 november är han avdel-
ningschef för iie. Den tidigare avdelningsche-
fen, Maureen McKelvey, blir kvar och ska ägna 
sig mer åt forskning framöver. För ett år sedan 
beviljades hon bidrag från Vetenskapsrådets 
Rådsprofessorsprogram om totalt 50 miljoner 
kronor.

– Maureens rådsprofessur är ett erkännande 
av det som hon och forskargruppen har åstad-
kommit hittills. Den skapar också fina möjlig-
heter att vidareutveckla forskningen om kun-
skapsintensiva entreprenöriella ekosystem, 
säger Lindmark.

Han har sin bakgrund på Chalmers där han 
disputerade i industriell organisation och eko-

nomi 2002. Doktorsavhandlingen handlar om 
framväxten av den mobila kommunikations-
sektorn från 1940-talet och fram till 2000-talet.

– Det var ett kul ämne. Sverige var länge en 
föregångare, innovationssystemet drevs i tidiga 
faser av dåvarande Televerket – numera Telia – 
och Ericsson låg i framkant.

– I avhandlingen kunde jag kontrastera den 
snabba utvecklingen inom mobiltelefoni i Sve-
rige mot trögheten inom mobilt internet.

Lindmark fortsatte att forska på Chalmers, 
om informations- och kommunikationstek-
nologi (ikt), innovationssystem och bransch-
utveckling. Han var kopplad till forsknings-
centrumet Ride och chef för avdelningen för 
innovationsteknik. Efter några år längtade han 
efter att göra något annat och hamnade på ipts 

text åse karlén  bild magnus aronsson

Rick	Middel	och Sven	Lindmark är två av forskarna på Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
– All forskning som kan skapa större förståelse för innovation och entreprenörskap är angelägen. Processerna är centrala för att driva ekonomisk 

 tillväxt och samhällelig välfärd – och adressera globala utmaningar, säger Lindmark, som har landat i Göteborg igen efter sejourer i Spanien och Belgien.
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i Sevilla, ett av eu-kommissionens forsknings-
centrum.

– Vi tog fram forskningsbaserade underlag 
för beslut och rekommendationer. eu-kom-
missionen var en tydlig kund, vi arbetade hela 
tiden policyrelaterat.

till arbetsuppgifterna hörde att kartlägga 
fou-insatser i Europa inom ikt.

– Vi studerade nya disruptiva teknologier, 
och hur väl Europas innovationssystem kunde 
ta vara på potentialen i dem.

Sven Lindmark trivdes bra i Spanien men 
kontraktet var tidsbegränsat. Nästa anhalt blev 
Belgien. Han började jobba på ett flamländskt 
forskningsinstitut som var kopplat till univer-
siteten i Leuven, Gent och Bryssel.

– Institutet hade en företagsnära inriktning. 
Vi studerade exempelvis kommersialisering, 
affärsmodellering, och digitaliseringen av 
media- och innehållsindustrin.

Musikbranschen påverkades tidigt. Därefter 
fick digitaliseringen effekter för förlags- och 
filmbranscherna.

– Jag och en doktorand studerade filmindu-
strin. Vi trodde att digitaliseringen skulle leda 
till omvälvningar – sänkta barriärer, nya sätt att 
distribuera, kreativare filmskapande – och att 
det skulle vara särskilt gynnsamt för europeiska 
företag.

Så blev det till viss del, men det finns också 
en mottrend, menar Lindmark.

– Tittar man på dagens storfilmer kan man 
fråga sig om mångfalden verkligen har ökat. 
Det är ”Avengers 4” och mycket remakes av 
gamla filmer…

Nu har Sven Lindmark varit tillbaka i Sverige 
i ett par år, med anställning på iie sedan 2017. 
Han ser fram emot att tillämpa sina erfarenhe-
ter från Spanien och Belgien tillsammans med 
sina nya kollegor.

– iie  har en bra mix av duktiga forskare, 
lärare och doktorander. Forskningen håller 
hög kvalitet med väl citerade publikationer, 
inte minst inom spetsområden som kunskaps-
intensivt entreprenörskap och universitetens 
roll.

Han betonar att iie är en öppen miljö med 
regelbundet inflöde av gästforskare som ger 
många nya impulser. I dagsläget är det främst 
inom utbildningarna som samarbeten med 
näringslivet kommer till stånd, men Lindmark 

skulle gärna plocka in fler företagsnära fråge-
ställningar även i forskningen.

– När man jobbar företags- och policynära 
kan man lättare fånga upp problemställningar 
och bedriva forskning som har praktisk rele-
vans. Det är viktigt tror jag. Det var stimuleran-
de att jobba så på mina tidigare arbetsplatser.

– Samarbeten kan leda till att man får till-
gång till unik empiri. De ökar också 
sannolikheten för att forskningsresul-
taten faktiskt får genomslag – att de kan 
påverka någon aspekt av innovations- 
och entreprenörskapspolitiken, säger 
Sven Lindmark.

I institutets utbildningsportfölj finns 
doktorandkurser och två tvååriga mas-
terprogram: Innovation and Industrial 
Management (i im) och Knowledge-
based Entrepreneurship (kbe). Från och 
med hösten 2018 erbjuder iie också en 
fristående kurs i innovation och entreprenör-
skap om 15 högskolepoäng.

Rick Middel är utbildningsansvarig och har 
varit med nästan ända sedan starten.

– Jag kom till Göteborg 2009, så jag firar mitt 
10-årsjubileum nästa år. Tiden går fort när man 
har roligt, och det tycker jag att vi har här, säger 
han.

tidigare arbetade Middel på University of 
Twente i Nederländerna.

– Jag lockades till Sverige av möjligheten att 
få vara med och bygga upp såväl forskning som 
utbildning och omvärldsrelationer på iie.

Båda masterprogrammen på iie är eftertrak-
tade. I förra omgången var det 738 sökande till 
60 platser. Innovationsprogrammet har funnits 
i tio år, och entreprenörskapsprogrammet i sex 
år.

– Mångfald är en viktig faktor för att öka inn-
ovationsgraden i en grupp eller ett system. På 

både iim och kbe har vi en bland-
ning av svenska och internatio-
nella studenter, det innebär att 
det finns många olika perspektiv 
att diskutera och lära av. Det är 
bra för både studenter och lärare.

Utbildningarna bygger på 
aktuell forskning. Studenterna 
tränas i traditionellt akademiska 
färdigheter, som problemlösning 
och reflektivt tänkande. Sedan får 
de tillämpa kunskaperna i start-
ups och etablerade företag.

Institutet samarbetar med gu Ventures, där 
studenterna får arbeta med affärsmodeller i 
unga företag. Studenterna deltar i idéutveck-
lingsarbeten på storföretag och får möjlighet 
att pitcha sina idéer. De möter också en rad 
gästföreläsare.

– Samarbeten med företag gör att teorierna 
får verklighetsförankring. Studenterna får se 
hur företag jobbar, de utökar sina nätverk och 
plussar på sina cv:n.

– Företagen är också mycket positiva till att 

samarbeta med oss. Studenterna ser på pro-
blemen med fräscha ögon, och bidrar med nya 
lösningar. Och om företagen har tur hittar de 
kanske sin nästa medarbetare, säger Middel.

För att ytterligare öka studenternas attrak-
tionskraft på arbetsmarknaden ingår en kurs i 
personlig, professionell utveckling i båda mas-
terprogrammen.

– Det tror jag inte är så vanligt, men vi tyck-
er att det är viktigt. När en arbetsgivare ska 
anställa är en examen själva inträdesbiljetten. 
Men sedan handlar det om vem du är som per-
son: Vilket intryck gör du? Vad kan du tillföra 
teamet?

Kursen bygger på workshoppar snarare än 
standardföreläsningar. iie  plockar in såväl 
universitetets karriärrådgivare som externa 
praktiker.

– Vi har till exempel en kille från börsen som 
kommer och pratar om förhandling, och en 
kvinna med indisk bakgrund som berättar om 
konflikthantering i olika kulturella kontexter.

Tanken är att studenterna ska träna så att de 
är förberedda när det blir skarpt läge.

– Många blir nervösa när de ska prata inför 
andra. Min första föreläsning var en katastrof, 
så jag talar verkligen av egen erfarenhet. Sådant 
arbetar vi också med; vi pratar om nervosite-
ten och ger studenterna verktyg för att hantera 
den. De får också reflektera kring sina egna och 
andras styrkor.

hur ser då iie:s målsättning ut inför nästa 
decennium? När Rick Middel blickar tio år 
framåt i tiden ser han ett större, men fortfa-
rande piggt och livfullt iie.

– Jag tror att vi har växt organiskt och lig-
ger i framkant i Sverige, både forsknings- och 
utbildningsmässigt. Jag tror också att vi har fått 
en större internationell spridning, säger han.

Sven Lindmark håller med:
– Det 20-årsjubilerande iie  är en ledande 

enhet inom området, dit ännu fler forskare och 
andra aktörer vill söka sig för att samarbeta.

– Jag hoppas och tror att vi har bidragit till 
en förnyelse av både den teoretiska och empi-
riska förståelsen, kopplat till hur kunskaps- 
baserade entreprenöriella ekosystem etableras 
och möter framtida samhällsutmaningar, säger 
Lindmark.

kontakta sven.lindmark@gu.se
rick.middel@handels.gu.se

När man jobbar företags- 
och policynära kan 
man lättare fånga upp 
problemställningar

Samarbeten med 
företag gör att 
teorierna får verklig-
hetsförankring
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– Jag jobbade med globala företag på Deloit-
te, mitt i den korporativa världen. Jag såg hur 
mycket pengar som gick åt till dyra konsulter 
och förändringsprocesser som inte leder till 
varaktig förändring.

Hon menar att det är svårt för de globala 
företagen att konkurrera genom att sänka 
kostnader. Företagen är redan optimerade 
i det avseendet. För att klara konkurrensen 
behöver de hitta nya idéer och arbetssätt.

– Som konsult mötte jag anställda som 
kände sig tvingade att ägna sig åt innovation. 
Innovationsarbetet blev en pålaga, utanpå en 

day work vid Mälardalens högskola. I den 
undersöker hon om koncept och praktiker 
från samtida dans (en dansstil som utvecklats 
ur modern dans) kan bidra till förståelsen för, 
och utvecklingen av, innovativa kompetenser 
i en organisation.

– att skriva en avhandling som samman-
för koreografi och innovation var att koppla 
ihop mina passioner i livet, säger Nina Bozic 
Yams.

Hon har lagt fram doktorsavhandlingen 
Choreographing innovative practice in every-

Koreografi
som förebild
text anna-karin florén  illustration johan brunzell

Konstnärer och dansare har kreativiteten som yrke. De vrider 
och vänder på känslor och erfarenheter, och använder sin 
intuition för att skapa något nytt. Det arbetssättet kan företag 
ta vara på för att bli mer innovativa, anser Nina Bozic Yams.
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arbetssituation som kanske redan upplevdes 
som stressig.

Under sådana omständigheter stannar inno-
vationsarbetet vid små förbättringar av befint-
liga produkter, menar Nina Bozic Yams. För att 
bli mer nyskapande och disruptivt behöver 
innovationsarbetet vara en del av det vardag-
liga arbetet.

– Jag började fundera på om det skulle gå att 
använda sig av dansens metoder, koreografi 
och praktiker, för att skapa en ny sorts inno-
vationsarbete. Dansare och konstnärer har ju 
kreativiteten som kärnverksamhet, de vrider 
och vänder på sina känslor och upplevelser.

bozic yams började med klassisk balett som 
fyraåring, och har provat många olika disci-
pliner sedan dess. Dansen är en viktig del av 
hennes eget liv.

– I affärslivet är vi helt fokuserade på förnuf-
tet. Och i takt med att vi blir digitalt uppkopp-
lade, blir vi allt mer frånkopplade våra kroppar. 
Samtidigt finns det gott om forskning som visar 
att lärandeprocesser har en kroppslig dimen-
sion, som när bebisar utforskar världen utan 
språk. Allt är baserat på våra kroppsliga upple-
velser, både kärlek och matematik.

I sin egen forskning ställer Nina Bozic Yams 
frågor som: Kan innovativ kompetensutveck-
ling konceptualiseras och integreras på ett sätt 
som möjliggör radikal innovation? Leder det till 
långsiktiga förändringar på strategisk nivå?

– I avhandlingen föreslår jag ett nytt sätt att 
jobba med innovationsledning, där människan 
står i centrum. Det vanliga är att man arbetar 
enligt en top-down-modell där ledningen bju-
der in anställda i innovationsprocessen. Min 
metod utgår ifrån att alla är kreativa och kan 

bidra. Det ligger närmare människors egna 
behov och känslor. Målet är att det ska leda till 
mer disruptiv innovation.

Utifrån en litteraturstudie har Nina Bozic 
Yams tagit fram en integrerad modell för hur 
innovativ kompetens kan utvecklas. Den byg-
ger på både koreografi och managementteori.

Litteraturstudien följdes av empiriska stu-
dier där anställda på Eskilstuna kommun har 
deltagit i ett flertal workshoppar. Med hjälp 
av verktyg som hämtats från dansen fick varje 
individ hitta sitt eget sätt att innovera. Delta-
garna uppmuntrades att gå utanför sin comfort 
zone, som Bozic Yams uttrycker det.

– Det blir en slags koreografi eller praktik av 

den egna organisationen. Utan att vi egentligen 
dansar, säger hon.

”Artistisk praktik” är ett begrepp hämtat från 
dansen. Det innebär att öva och öva och öva 
ännu mer – övandet har betydelse för slutresul-
tatet. Konstnärer och idrottsmän lägger nästan 
hela sin arbetstid på att öva, själva prestatio-
nen pågår under relativt kort tid. På kontors-
jobb har vi en lång att-göra-lista som förväntas 
leda till resultat direkt.

– Det är en helt annan logik. Dansare vär-
mer upp och känner in sig i lokalen, gruppen 
och den egna kroppen innan repetitionerna. 
Uppvärmningen skapar förutsättningar. När 
folk kommer till affärsmöten är de stressade 
och har inte sällan tankarna på annat håll. Ett 
sätt att skapa bättre förutsättningar kan vara 
något så enkelt som att göra en tio minuters 
mindfulness-övning för att fokusera på innova-
tion, säger hon.

Nina Bozic Yams förespråkar att förlägga 
workshoppar utanför kontoret.

– I en okänd miljö är det lättare att våga 
prova nytt.

under hennes innovationsövningar börjar 
deltagarna, likt dansare, med att känna in sig i 
rummet och bli medvetna om den egna krop-
pen, känslor och behov. De utforskar kroppen 
och den rumsliga miljön genom rörelse. Efter 
övningarna får deltagarna reflektera över hur 
det som de gör under workshopen kan kopplas 
till vardagen, och uppmanas att prova meto-
den på sitt arbete. Sedan ses gruppen igen för 
gemensam reflektion. Därefter upprepas pro-
cessen med en ny cykel: workshop – test på 
kontor – gruppreflektion.

– Det krävs närmare tio cykler för att få till en 
beteendeförändring, konstaterar Bozic Yams.

Deltagarna anser själva att övningarna har 
förbättrat deras förmåga att observera den 
egna verksamheten. De vågade även expe-

rimentera i högre grad än tidigare. Många 
deltagare började implementera nya saker i 
sin dagliga rutin och provade nya verktyg för 
innovation när de höll i egna workshoppar. De 
upplevde också att de fick positiv feedback på 
sin personliga utveckling av sina kollegor.

Utanför avhandlingen har Nina Bozic Yams 
arbetat med sin metod på organisationer från 
både privat och offentlig sektor.

– Det är fascinerade när maskiningenjörer 
på Volvo, killar som är 55 år och som har varit i 
traditionell industri hela livet, är supertaggade. 
Efter en workshop testade de våra metoder på 
golvet. De började jobba med klassisk musik 
på möten, till exempel, och hade mycket mer 
effektiva möten än tidigare, säger hon.

men metoden passar inte alla. Det krävs 
ett visst mått av nyfikenhet, öppenhet och 
mod för att våga utforska det okända, skriver 
Bozic Yams i avhandlingens sammanfattning. 
Metoden sammanför oss med vår fantasi, krea-
tivitet och våra känslor. Den ger möjlighet att 
upptäcka nya sätt att uttrycka oss på, bortom 
språket.

– Att använda sig av dans kan bidra till en ny 
uppsättning verktyg och en ny ram för hur man 
kan tänka kring innovation.

Nina Bozic Yams jobbar nu på Rise där hon 
ska fortsätta att utforska och utveckla sina 
metoder för innovation.

kontakta  nina.bozic@ri.se

Poesi,	filosofi	och	innovation 

Till avhandlingen hör en skönlitterär bok, 
Poetics of everyday work. En fiktiv karaktär, The 
Soft Innovaitress, tar med läsaren på en inno-
vativ resa. Här framställs olika personer som 
ska utveckla sin innovativa praktik, varvat med 
poesi och livsfilosofi.

I boken kan läsaren själv gå in i en experi-
mentell process. Nina Bozic Yams har också 
utvecklat en interaktiv föreställning som hon 
bland annat uppförde i anslutning till disputa-
tionen.

– Min önskan är att nå ut till en större publik 
med föreställningen och boken. Jag vill använda 
kunskapen som vi har utvecklat i avhandlingen, 
säger Bozic Yams.

– I affärslivet är vi helt fokuserade på förnuftet, därför stannar 
innovationer ofta vid små förbättringar av befintliga produkter, 
säger Nina	Bozic	Yams. Hon menar att företags innovations-
arbete kan bli disruptivt genom att hämta arbetssätt från dans 
och andra konstformer.

I takt med att vi blir 
digitalt uppkopplade, 

blir vi allt mer från-
kopplade våra kroppar

bild: Privat
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till ”skuggledningen” – ägarfamiljen – trots att 
en ny vd har tillsatts.

– I ett fall kunde den åldrade familjefadern 
inte hålla sig borta från företaget. Han ringde 
vd:n flera gånger i veckan, även på helgerna, 
och hade synpunkter på verksamheten trots 
att han inte ens satt i styrelsen. Den externa 
vd:n funderade på att sluta, men lyckades med 
hjälp av övriga familjemedlemmar skapa en ny 
roll åt pappan. Han fick bli företagets ambas-
sadör och slapp därmed känna sig utanför.

Den typen av relationsarbete kan lösa 
många problem. Som vd i ett familjeföretag 
är det vanligt att ingå i en relationstriad med 
familjemedlemmar från två olika generationer. 
Vd kan behöva medla i konflikter, eller agera 
mentor till unga familjemedlemmar som ska 
ta över företaget om några år. Trivs man inte 

ofta ganska osynliga. Så är det inte i familje-
företagen. Där springer ägarna omkring på 
företaget och har åsikter om det mesta.

Vd måste lyckas hantera både familjen och 
företaget, annars blir hen inte långvarig på 
posten. En förutsättning är att vd och familje-
medlemmarna börjar bygga nära relationer 
från start.

– Att rekrytera rätt person tar tid. Långt ifrån 
alla passar för jobbet. Tillitsfulla relationer krä-
ver kommunikation och öppenhet, säger han.

Det är en omfattande lärprocess för båda 
parter. Waldkirch har sett många exempel 
på familjer som inte har tänkt efter före, och 
rekryteringsfirmor som inte förstår vad det 
innebär att arbeta i familjeföretag.

– De kandidater som rekryterarna föreslår 
kan ha alla formella kvalifikationer i världen  
– men om de inte kan skapa relationer till 
familjen kommer de att misslyckas. Det blir 
väldigt kostsamt för familjeföretaget, säger 
Matthias Waldkirch.

I ett av hans skräckexempel ville den nyan-
ställda vd:n upprätta ett kontrakt: Ägaren 
skulle inte längre få besöka företaget utan att 
först inhämta vd:ns tillåtelse.

– Vd:n hade ingen erfarenhet av familjeföre-
tag, och hans agerande var långt ifrån profes-
sionellt. Han slutade redan efter tio månader.

en del vd:ar blir frustrerade i mötet med 
familjen. De är inte vana vid att behöva ta 
hänsyn till en företagskultur där känslor och 
traditioner tar så stor plats. Och visst kan det 
vara svårt att leda en verksamhet om en stark 
ägarfamilj tar all plats. Waldkirch har mött 
grundare som aldrig flyttar ut ur chefskonto-
ret, och anställda som fortsätter att vända sig 

Matthias	Waldkirch	är	lite	trött	på	snacket	om	
att	familjeföretag	måste	bli	mer	”professio-
nella”.	Att	känslor	och	business	bör	separeras,	
och	att	familjeföretag	är	tröga	och	traditionella.

– Familjeföretag	är	världens	vanligaste	
organisationsform,	det	finns	mycket	att	lära	
av	dem,	slår	Waldkirch	fast.

matthias waldkirch flyttade från Tyskland 
till Jönköping för att gå en masterutbildning 
för sex år sedan. Han fortsatte på doktorand-
utbildningen, och disputerade i oktober 2018.

– Internationella handelshögskolan i Jönkö-
ping är stället som gäller, när man intresserar 
sig för familjeföretag, säger han.

Han är verksam vid Cefeo, Centre for Family 
Enterprise and Ownership. Waldkirch berättar 
att det är Europas största centrum för familje-
företagsforskning, och rankat som topp tre i 
världen.

Matthias Waldkirch undersöker i sin dok-
torsavhandling hur familjeföretag jobbar ihop 
med människor som inte tillhör familjen. Och 
mer specifikt: Vad händer när familjeföretaget 
anställer en extern vd?

– I vissa fall stannar vd bara ett halvår, i 
andra fall blir hen kvar i tio år eller mer. Jag 
blev nyfiken på varför det fungerar så bra i 
vissa fall, och inte i andra.

Waldkirch har studerat ett 15-tal familje-
företag. Två av dem som står i fokus för 
avhandlingen From Professional Interactions 
to Relational Work: Investigating Relations-
hips around Non-Family ceos in Family Firms. 
Båda fallföretagen är svenska, medelstora, och 
hann anställa fyra externa vd:ar vardera under 
de år som Matthias Waldkirch följde dem.

– I företag som inte är familjeägda är ägarna 

Nära relationer stärker 
familjeföretaget
text åse karlén

Efter disputationen forskar Matthias	Waldkirch vidare vid Inter-
nationella handelshögskolan i Jönköping. I ett pågående projekt 
undersöker han vad som händer när tidigare familjeägda företag 
köps upp av de anställda.

– Det kan vara ett sätt att hålla landsbygdsregioner vid liv, 
konstaterar Waldkirch.

bild: Patrik Svedberg
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med det blir arbetet svårt, menar Matthias 
Waldkirch.

Ur familjens perspektiv är det poänglöst 
att anställa en extern vd som säger ”ja” till allt 
som familjen föreslår. Vd måste tillföra något. 
Och familjemedlemmarna behöver visa att de 
litar på, och står bakom, hens beslut.

– Under rekryteringsprocessen bör famil-
jen ställa sig frågor som: Vem kan arbeta bäst 
tillsammans med oss, och samtidigt vara stark 
nog att utmana oss med nya idéer?

i sin forskning har han funnit sådana per-
soner.

– En vd uttryckte hur mycket han trivdes 
med att arbeta tillsammans med viljestarka 
personer. På tidigare arbetsplatser, där det 
inte fanns någon familj att diskutera med, 
hade han känt sig ensam.

– En annan vd uttryckte att han verkligen 
brann för familjen och företaget, att de fanns 
i hans hjärta. Man måste inte vara släkt för att 
hysa sådana känslor, men man behöver ha 
byggt upp en nära relation.

Waldkirch anser att familjeföretagen har 
blivit styvmoderligt behandlade, både inom 
forskningen och annan litteratur. Han nämner 
en äldre artikel i Harvard Business Review som 
drar slutsatsen: ”Det bästa du kan göra för ett 
familjeföretag är att rädda det från familjen”.

Familjeföretagare utmålas som mossiga, 
grälsjuka och korkade – och barnen förvän-
tas fördärva den äldre generationens livsverk. 
Den negativa bilden har satt spår, menar han. 
I sin strävan att komma bort från bilden finns 
familjeföretag som har börjat ”överprofes-
sionalisera” – och därmed lagt krokben för sin 
egen utveckling.

– Generellt sett är det bra att vilja förbättra, 
men det kan bli för mycket av det goda. En del 
familjeföretag lyssnar för mycket till rådgivare 
och vill ha allt på en gång: extern vd, profes-
sionell styrelse, familjeråd…

– Graden av professionalisering måste utgå 
från företagets storlek och förutsättningar.

Innan man drar igång professionaliserings-
insatserna är det viktigt att fråga sig vad de ska 
leda till. Behöver företaget växa, få ordning på 
ekonomin, eller förbereda för ett generations-
skifte?

– Att anställa en extern vd kan vara till stor 
nytta i vissa familjeföretag, medan andra kla-

Att anställa en extern vd kan vara 
till stor nytta i vissa familjeföretag, 
medan andra klarar sig bra utan

rar sig bra utan. Några är kanske hjälpta av att 
ha en extern vd under en övergångsperiod.

Waldkirch berättar om ett företag där famil-
jen alltid hade kompromissat sig fram till 
beslut som alla var nöjda med. I sin strävan 
efter att bli mer professionella bestämdes att 
de hädanefter skulle rösta om de var oeniga.

– Allt var frid och fröjd tills det blev skarpt 
läge för första gången. Då gick det upp för 
familjen att en majoritet på tre personer kun-
de rösta ner de andra två. Det blev en konflikt: 
Minoriteten tyckte att det var orättvist, och 
framför allt gick det emot allt vad familjen 
stod för. Det är ett exempel på hur professio-
naliseringsivern kan göra mer skada än nytta, 
säger han.

i dag har forskningen hunnit i kapp de gamla 
myterna. Vi vet att familjeföretagen kan vara 
uthålligare, prestera bättre och faktiskt ha 
mindre skadlig påverkan på miljön än företag 
som inte är familjeägda. Familjeföretagen kan 
också vara riktigt snabbrörliga, och återigen 
hänger det på relationerna.

– I företag som inte är familjeägda föregås 
stora beslut ofta av långdragna förberedel-
ser och flera styrelsemöten. I familjeföretag 
med goda relationer, där ägaren litar på vd:ns 
omdöme, kan det gå betydligt snabbare.

– Familjeföretagen behöver skaffa lite mer 
självförtroende, säger Matthias Waldkirch.

kontakta matthias.waldkirch@ju.se
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ville absolut inte bli ekonom – det verkade så 
tråkigt. Om det inte hade varit för en inspire-
rande svärfar, skulle yrkesbanan sannolikt ha 
sett annorlunda ut.

– Min dåvarande svärfar höll på med aktie-
handel. Tack vare honom började jag också 
intressera mig för aktier. Jag blev nyfiken på vad 
som låg bakom analytikernas bedömningar. 

– Vi tittar exempelvis på hur digital teknik 
kan kopplas till arbetsprocesser och verksam-
hetsmodeller. Hur kan man arbeta på nya sätt 
och samtidigt ta tillvara det som fungerar bra?

Jeaneth Johansson tycker att det är roligt 
att vara tillbaka på västkusten, hon känner 
sig hemma där också. Hon läste grundutbild-
ningen på samhällsvetarlinjen i Göteborg, och 

För	många	är	nog	Jeaneth	Johansson	mest	känd	
som	en	av	forskarna	som	avslöjade	den	ojäm-
lika	bedömningen	av	mäns	och	kvinnors	affärs-
idéer.	Hennes	forskning	om	offentlig	företags-
finansiering,	som	från	början	inte	alls	handlade	
om	genusfrågor,	har	rönt	uppmärksamhet	både	
i	forskarvärlden	och	affärsvärlden.	

jeaneth johansson är professor vid två läro-
säten i olika landsändar. Vid Luleå tekniska 
universitet är hon professor i redovisning och 
styrning. Vid Högskolan i Halmstad är hon, 
sedan 2017, professor i redovisning och finan-
siell bedömning.

– Det blir en hel del arbete på flyg och tåg. 
Men det finns fördelar med att röra sig mellan 
olika universitet och högskolor. Lärosätena 
kan lära sig av varandra och nätverken bred-
das, säger hon.

Under sina år på Luleå tekniska universitet 
var hon med om att bygga upp forskningsverk-
samheten där. Det är en erfarenhet hon tyck-
er sig ha nytta av i Halmstad. Här är hennes 
ambition att medverka till att skapa en stark 
forskningsmiljö på Ciel (Centrum för innova-
tions-, entreprenörskaps- och lärandeforsk-
ning). Just nu ligger fokus på forskning om 
innovation, affärsmodeller och digitalisering 
inom hälso- och sjukvårdsområdet.

– Det är ingen slump att jag hamnade inom 
hälsoinnovation. Jag har alltid varit intresserad 
av vårdfrågor och jobbade bland annat på ett 
lungmedicinskt sjukhus under min studietid i 
Göteborg. Och det finns mycket som behöver 
göras inom hälsovården.

Sjukvårdens utmaning beror framför allt 
på demografiska förändringar: En åldrande 
befolkning med fler sjuka och ökade kost-
nader. Men sjukvården är komplicerad. Det 
är inte ovanligt att nya organisatoriska och 
tekniska lösningar väcker motstånd, menar 
Johansson. Därför tycker hon att det är särskilt 
intressant att studera samverkan mellan olika 
grupper inom hälso- och sjukvård, och hur 
nya innovationer och organisationsprocesser 
kan skapa värde.

porträttet

jeaneth johansson, praktiknära professor med känsla för relationer: 

»Jag gillar att röra mig 
både på och under ytan«
text anna-karin florén  bild luleå tekniska universitet

Jeaneth Johansson
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mer om jeaneth

Jeaneth Johansson gick samhällsvetarlinjen vid Göte-
borgs universitet. Efter ett par år i näringslivet började 
hon som doktorand inom redovisning och finansiering 
vid Luleå tekniska högskola och disputerade 2004. 
Hon är professor i redovisning och styrning och forskar 
om finansiell bedömning, resurshantering och affärs-
modeller. Mycket av hennes forskning ligger inom 
området IT och digitala plattformar. 2017 utnämndes 
hon även till professor på Högskolan i Halmstad.

Fritid Tränar på gym, simmar och åker slalom. 
Sommartid trivs Jeaneth Johansson bäst i Luleå och 
Kalix skärgårdar där familjen har stugor. Just nu ägnar 
hon också sin fritid åt att skriva en bok tillsammans 
med Marita Blomkvist, Göteborgs universitet, om nya 
kompetenser och arbetsprocesser som digitaliseringen 
medför inom redovisningsbranschen.

Aktuell Med bokkapitlet Sense-Making and 
Sense-Giving: Reaching Through the Smokescreen of 
Sustainability Disclosure in the Stock Market, skrivet 
tillsammans med Susanne Arvidsson. Det handlar 
om finansanalytikers förståelse av hur man analyserar 
hållbarhet i börsbolag. Kapitlet ingår i boken 
Challenges in Managing Sustainable Business som 
ges ut av Palgrave 2019.

mer av jeaneth

VC Stereotypes About Men and Women Aren’t 
Supported by Performance Data. Harvard Business 
Review, 15 mars 2018 (tillsammans med Malin 
Malmström, Aija Voitkane och Joakim Wincent).

How vague entrepreneurial identities of  Swedish 
women entrepreneurs are performed  by the 
government financiers. Kapitel (tillsammans 
med Aija Voitkane, Malin Malmström och Joakim 
Wincent) i Women Entrepreneurs and the Myth of  
’Underperformance’. Edward Elgar, 2018.

Möjligheter och hinder för en grön energiomställning: 
erfarenheter från andra regioner med lärdomar för 
Norrbotten. LTU, 2017 (tillsammans med Thomas 
Ejdemo och Patrik Söderholm).

Gender Stereotypes and Venture Support Decisions. 
How Governmental Venture Capitalists Socially 
Construct Entrepreneurs' Potential. Entrepreneurship 
Theory and Practice, nr 5, vol 41, 2017 (tillsammans 
med Malin Malmström och Joakim Wincent).

Practicing Business Model Management in 
New Ventures. Journal of Business Models, 
nr 1, vol 5, 2017 (tillsammans med Malin Malmström).

Nyfikenheten ledde fram till några kurser i 
finansiering, och på den vägen var det. Ekono-
mi visade sig vara oväntat intressant. En lärare, 
Einar Häckner, som just hade fått en professur 
i Luleå, uppmuntrade Johansson att följa med 
tillbaka till uppväxtorten och doktorera.

Samtidigt startade en forskarskola för kvin-
nor i Luleå. Den var ett extra dragplåster, och 
2004 la hon fram doktorsavhandlingen Recom-
mendation Changes in Walls of Glass. Perceived 
Roles and Relative Importance of Direct Con-
tacts.

I avhandlingen undersökte Jeaneth Johans-
son hur analytiker och börsbolag kommunice-
rar, via offentliga kanaler, personliga relationer 
eller på andra sätt. Hur påverkades analyserna 
av de nära relationerna mellan analytiker och 
bolag? Insiderlagstiftningen trädde i kraft 1 juli 
2005, så frågan var högaktuell.

– Jag gillar att vara både på ytan och se 
strukturerna, och samtidigt gå under ytan och 
studera det som inte går att ta på. Vad är det 
som händer i rummet? Hur går snacket? Jag vill 
förstå varför vissa beslut tas och varför saker 
händer – eller inte händer. Jag bodde nästan 
på investmentbankerna och dokumenterade 
allt som sades under viktiga möten.

För att komma under ytan använder sig 
Johansson ofta av psykologiska metoder, som 
personal construct theory. Den omfattar både 
kvantitativ data och samtalsanalys.

– Metoden tydliggör hur människor kon-
struerar sin miljö och gör det möjligt att upp-
täcka strukturer som personerna själva inte är 
medvetna om. Man jobbar med individer, men 
resultaten går att aggregera, förklarar hon.

för att komma nära är det viktigt att skapa 
goda relationer. Jeaneth Johansson tycker att 
det är en av hennes styrkor som forskare.

– Jag är intresserad av både människorna 
och organisationerna. Det är en anledning till 
att jag får så rik data. Jag hamnar i många roliga 
situationer också, som den gången jag jagade 
en mus på kungens tomt…

Jan Wallander, tidigare vd och styrelseord-
förande i Handelsbanken, var Johanssons men-
tor under arbetet med avhandlingen. Under ett 
möte i hans hem, som delvis råkade ligga på 
kungens tomt på Drottningholm, dök en mus 
upp under köksbänken. Musen blev utjagad ur 
huset, men kom undan med livhanken i behåll.

Det var Wallander som hjälpte Johansson att 
få tillträde till investmentbankerna. Bankerna 
tyckte att fanns ett värde i att förstå vad som 
hände i rummet. Och just den praktiska nyt-
tan är, tillsammans med viljan att förstå och 
förändra, Jeaneth Johanssons främsta drivkraft.

– Jag gillar att jobba praktiknära. I mitt jobb 
får jag se alla möjliga spännande miljöer. Ena 
dagen får jag vara med på en stomioperation, 

på grund av att jag har en doktorand som är 
kolorektalkirurg. En annan dag kan jag stå i en 
italiensk fabrik som tillverkar tyger till Gucci 
och Prada.

Efter disputationen fortsatte hon att forska 
om finansiella bedömningar, men nu var det 
offentliga finansiärer som hamnade under 
luppen. Johansson ville ta reda på hur de 
styr medel till företag. Forskarna satt med 
vid finansiärernas besluts- och bedömnings- 
möten. När fältarbetet var klart fanns tvåhund-
ra sidor med utskrifter från 36 timmars samtal.

en slutsats som kunde  dras av den här 
empirin, var att fördelningen av medel till 
kvinnor respektive män som driver företag var 
häpnadsväckande ojämn. Men det började inte 
alls som en genusstudie.

– Under doktorandtiden var jag helt ointres-
serad av genus. Jag var inte särskilt medveten 
om strukturella hinder och trodde att alla hade 
ungefär samma möjligheter, säger Jeaneth 
Johansson.

– Under arbetet med den här studien insåg 
vi att något inte stämde. Vi jobbade tillsam-
mans med en lingvistiker, Cathrine Norberg. 
Hon var jätteviktig när vi började botanisera i 
de här mönstren.

När materialet var analyserat framgick att 70 
procent av samtalen om kvinnor var negativt 
laddade. Motsatsen gällde för män: 70 procent 
av samtalen var positivt laddade. Skillnaderna 
fanns både i språkets struktur och i stereotypa 
värderingar. Kvinnor fick 25 procent av det 
kapital de sökte, männen fick över 50 procent.

– Studien var en ögonöppnare för många. 
Numera har jag alltid mångfaldsglasögon på 
mig. Vilka är, och vilka är inte, representerade? 
Det handlar om alla diskrimineringsgrunder: 
ålder, etniskt ursprung och genus. Så mycket 
av det här är omedvetet.

Mångfald innebär potential, menar Johans-
son.

– Som ekonom tycker jag att företag ska vara 
ekonomiskt hållbara. Det handlar inte om att 
det ska vara ett visst antal kvinnor och män i 
en organisation, utan om allokering av resurser 
och att tillvarata kompetens, säger hon.

Studien bygger på empiri från 2009–2011. 
Sedan dess har Jeaneth Johansson haft möj-
lighet att komma in i flera organisationer och 
arbeta för förändring, och hon tycker att med-
vetenheten har ökat.

Nu vill hon gärna omsätta sin gedigna erfa-
renhet från olika forskningsområden i styrel-
searbete.

– Jag har mycket kunskap att bidra med, 
kopplat till utveckling av hållbara affärsmodel-
ler, ekonomistyrning och digitalisering.

kontakta jeaneth.johansson@hh.se
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Policyskifte kring 
kvinnors entreprenörskap
De senaste 20 åren har synen på kvinnors företagande i Sverige skiftat – från 
kollektiv kraft till individers insatser. Det hävdar Karin Berglund, Helene Ahl, 
Katarina Pettersson och Malin Tillmar i artikeln Women’s entrepreneurship, neo-
liberalism and economic justice in the postfeminist era: A discourse analysis of 
policy change in Sweden (Gender, Work & Organization, nr 5, vol 25, 2018). I början 
av 1990-talet fokuserade policyskapare på kvinnors entreprenörskap som en väg 
till ett mer jämlikt samhälle, enligt forskarna. Sedan blåste neoliberala vindar 
över landet, och satsningar på kvinnors företag gjordes snarare för att realisera 
värden och skapa ekonomisk tillväxt. [åk]

kontakta karin.berglund@sbs.su.se

Trots att offentlig sektor ofta påtalar vikten 
av inkludering […] var det de privata 

arbetsgivarna som glänste på området
Mindre företag anställer fler personer med 

funktionsnedsättning, visar Jessica	Arvidssons	forskning

Frånvaron av storskaliga kultursatsningar har skapat möjligheter för 
privata kulturentreprenörer. De tidigaste initiativen till att starta 
privata konsthallar kom i slutet av 1980-talet med till exempel 
Magasin tre i Stockholm och Vandalorum i Värnamo. Sedan dess 
har det tillkommit ett flertal, som Fotografiska, Artipelag och Sven 
Harrys konstmuseum. I boken Avtryck. Kulturentreprenörer, konsthallar och 
mecenater (Volante, 2018) porträtteras 18 kulturentreprenörer som öppnat 
konsthallar, gallerier och skulpturparker över hela landet. Författarna Lars 
Lindkvist och David Calås vill förstå vad som driver entreprenörerna, och har 
intervjuat dem under en femårsperiod. Gruppen är heterogen, men några 
gemensamma drag kan ändå skönjas. De har själva skjutit till kapital, och 
startar sina gallerier efter många års konstintresse. Primärt drivs grun-
darna av personliga motiv, exempelvis en önskan om att få göra avtryck: 
”De uttrycker glädje och passion för sina skapelser”, skriver författarna. 
Endast i undantagsfall drivs gallerierna med ett uttalat vinstintresse. 
För att lyckas behövs goda relationer med konstnärer, experter, gallerist-
er och andra offentliga och privata intressenter. [af]

Vad driver de nya 
kulturentreprenörerna?
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Bäst resultat när forskare och 
entreprenörer jobbar tillsammans
När	 akademiker	 –	 som	 kan	 forskning	 och	
utveckling	–	jobbar	tillsammans	med	entrepre-
nörer	–	som	har	branscherfarenhet	och	affärs-
kunskap	–	ökar	sannolikheten	för	att	lyckas.	
Det	visar	Anders	Billström	i	sin	avhandling.

hur utvecklas och presterar universitetens 
spinoffs? Det är den övergripande frågeställ-
ningen i Anders Billströms doktorsavhandling 
Human Capital, Social Networks and New Firm 
Formation – The Role of Academic and External 
Entrepreneurs in University Spin-offs som har 
lagts fram på Chalmers.

Avhandlingen består av fem artiklar. I två av 
dem undersöks karaktärsdrag hos företag föd-
da i universitetsmiljön visavi avknoppningar 

med rötterna i etablerade affärsverksamheter. 
De handlar också om ursprungets betydelse för 
hur företagen presterar. 

I de följande studierna jämförs hur akade-
miska entreprenörer, relativt andra entrepre-
nörer, bidrar till företagens humankapital, 
nätverk och entreprenöriella team.

Billström visar att företag som avknoppats 
från universitet anställer fler med universitets-
examen och utvecklar fler disruptiva teknolo-
gier. Ändå presterar företag som föds i en eta-
blerad affärsmiljö bättre ekonomiskt efter elva 
år. Efter 25 år har dock skillnaderna utjämnats

Sannolikt beror det på att universitetsföre-
tagen inledningsvis har fokus på forskning och 
utveckling medan andra företag satsar mer  

på affärsutveckling, enligt Anders Billström.
Högst försäljning och flest anställda, efter 

både elva och 25 år, har företag som knoppats 
av från akademin, men som också har tagit 
hjälp av externa entreprenörer. Framgångs-
receptet verkar vara att kombinera forskarnas 
kompetens inom forskning och utveckling, 
med externa entreprenörers bransch- och 
affärskunskap.

Ur ett policyperspektiv är det alltså viktigt 
att öka antalet externa entreprenörer som är 
engagerade i utvecklingen av bolag som föds i 
den akademiska miljön. [af]

kontakta anders.billstrom@hh.se

fler företag. Så stor är ökningen inom 
kulturella och kreativa näringar 2010–2016.

Källa: Kreametern Analys

Fysisk närhet 
oväntat oviktig
Vilken roll spelar närhet när mindre företag sam-
arbetar kring processinnovation? Kristina Jespersen, 
Damiana Rigamonti, Morten Berg Jensen och Rune 
Bysted har frågat 362 danska företag om fyra typer 
av närhet: geografisk, teknologisk/marknadsmässig, 
organisatorisk och social. Ett resultat är att regionala 
kluster är mindre viktiga än vad forskarna trodde – 
företagen ingår gärna i globala nätverk. Studien redo-
visas i artikeln Analysis of SMEs partner proximity 
preferences for process innovation (Small Business 
Economics, nr 4, vol 51, 2018). [åk]

kontakta kjespersen@econ.au.dk

Det är budskapet i rapporten Navigera under osäkerhet 
– entreprenörskap, innovationer och experimentell policy 
(Entreprenörskapsforum, 2018). I en osäker omvärld där 
klimat, demografi och teknik förändras kan experimentell 
policy vara ett sätt för politiken och främjandesystemet 
att hänga med i utvecklingen. Redaktörerna Martin 

Andersson och Johan Eklund menar att förmå-
gan att anpassa sig till förändringstakten 

är en kritisk faktor för att upprätthålla högt 
välstånd. Det ställer höga krav på beslutsfattare 

inom både offentlig och privat sektor. Rapporten går 
igenom erfarenheter från praktiskt arbete med experimen-
tell policy i andra länder. [af]

Ladda ner rapporten på www.entreprenorskapsforum.se

Experimentera mera!
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Att	interagera	med	människor	utanför	skolan,	
och	skapa	värde	för	någon	annan	än	sig	själv.	
De	båda	aktiviteterna	är	viktiga	för	att	stärka	
elevers	entreprenöriella	förmågor,	visar	Martin	
Lackéus	forskning.	Men	tyvärr	är	de	inte	sär-
skilt	vanliga	i	svenska	grundskolor.

entreprenörskap är så mycket mer än 
att bara starta företag. Men sedan entrepre-
nörskap lanserades i skolan har begreppet 
ekonomiserats, enligt Martin Lackéus, Chal-
mers. Störst vikt läggs vid att lära sig starta och 
avsluta företag – och tjäna pengar.

– Men starta företag ska man bara göra i 
nödfall: Det är värdeskapande för andra som 
är grejen, slår han fast.

– Mänsklig kommunikation är centralt för 
entreprenörskap, man måste interagera med 
dem som man försöker skapa värde för.

I en företagskontext kan det handla om att 
ha kundfokus; att lyssna på vad kunderna har 
för behov och lösa deras problem. Då skapas 
värde för både kunden och det egna företaget.

i skolans värld kan man tänka på motsva-
rande sätt, menar Martin Lackéus. I sin dok-
torsavhandling (vi skrev om den i Entré nr 3, 
2016) definierar han en ny utbildningsfilosofi: 
värdeskapande lärande. Den bygger på att 
eleven, med koppling till skolämnet, ges möj-
lighet att skapa nytt värde för andra – gärna 
utanför skolan. Det ökar elevens motivation 
och lärande. Det kan till exempel handla om 
att läsa dikter på ett äldreboende, eller skriva 
utsatta människors livshistoria.

För att kunna bedriva den forskning han vill 
har Martin Lackéus byggt en app och startat 
ett företag. Appen heter Loopme och är ett 
verktyg för kommunikation och uppföljning 
i skolan. De många mätpunkterna synliggör 
mönster och visar individers lärande och mål-
uppfyllelse. Själv har Lackéus haft stor nytta av 
appen i sin forskning.

– Samhällsvetenskaplig forskning är bero-
ende av metodinnovation, som min app. Utan 
den hade jag inte haft det rika datamaterial 
som jag har i dag.

– Skolverket tyckte att metoden verkade 
spännande, och vi fick i uppdrag att undersöka 
tre grundskolor som var kända för att fokusera 
på entreprenörskap. Men resultaten var ned-
slående, berättar Martin Lackéus.

Tillsammans med kollegan Carin Sävetun 
följde han 83 elever i åldrarna 10–16 år under 

hösten 2014. De gick på skolor i tre kommuner 
och fick använda appen för att kontinuerligt 
beskriva sina upplevelser av undervisningen. 
Därefter djupintervjuades 25 elever och en 
lärare från varje klass.

Syftet var att ta reda på hur elevers entre-
prenöriella kompetenser – i bred bemärkelse – 
utvecklas i skolan. Till sådana kompetenser 
räknas exempelvis initiativtagande, kreati-
vitet, proaktivitet, osäkerhetshantering och 
uthållighet.

i studien identifieras  sex entreprenö-
riella undervisningsmetoder. Ett exempel är 
en övning i engelska där eleverna arbetade 
i grupper under ett helt år, skrev pjäser, och 
tränade på att framföra dem inför olika stora 
publikskaror. I ett annat projekt sökte eleverna 
information om de olika politiska partierna. 
De fick sedan berätta för yngre barn vad par-
tierna står för.

Appen visade positiva effekter på elevernas 
lärande kopplat till de entreprenöriella under-
visningsmetoderna. Men metoderna var sna-
rare undantag än regel i skolorna.

– Inte ens i skolorna som ansågs vara bäst 
på entreprenöriellt lärande fann vi alltså sär-
skilt mycket av den varan. Vi blev bekymrade, 
säger Martin Lackéus.

Lackéus och Sävetun genomförde året där-
på ännu en effektstudie för Skolverket, med 
empiri från ytterligare 19 skolor. Deras slut-
sats är tydlig: När eleverna interagerar med 
omvärlden och skapar värde för andra stärks 
deras entreprenöriella förmågor.

– Det här är två lågt hängande frukter som 
jag ser det. Varje år delar Skolverket ut tiotals 
miljoner kronor i statsbidrag. Det hade varit 
jätteenkelt att skriva in interaktion och värde-
skapande i rekommendationerna till skolorna. 
Då hade entreprenörskap i skolan också slup-
pit beskyllas för att vara flum.

martin lackéus sticker inte under stol med 
att han är förvånad.

– Sedan vi berättade vad vi har funnit har 
inget hänt. För mig är det ett mysterium att 
Skolverket – som har beställt utvärderingarna – 
inte gör något av resultaten.

– Jag upplever att entreprenörskap har blivit 
nedprioriterat. Själva ordet fick vara kvar när 
läroplanen reviderades tidigare i år, men man 
slog ihop det med digitalisering – vilket känns 
helt udda.

I november accepterades artikeln Asses-
sing the Impact of Enterprise Education in 
Three Leading Swedish Compulsory Schools, 
skriven av Martin Lackéus och Carin Sävetun, 
för publicering i välrenommerade Journal of 
Small Business Management. Lackéus hoppas 
att det ska ge resultaten större spridning – och 
tillämpning.

– Jag anser att man ska fortsätta med krea-
tiva övningar i klassrummen och låta eleverna 
starta företag, till exempel inom Ung företag-
samhet. Men det entreprenöriella lärandet 
borde ges en mer välsydd definitionsmässig 
kostym. Progressionen från kreativitet i klass-
rummet till framgångsrikt företagande behö-
ver fungera bättre, säger Lackéus.

kontakta martin.lackeus@chalmers.se

»Värdeskapande
   för andra är grejen«

text åse karlén  bild vicky matthers

       
vägar till entre- 

          prenöriellt lärande        

1.   Interagera med omvärlden  
– utanför klassen eller skolan

2. Skapa värde för någon annan

3. Låt eleverna äga sina processer

4. Grupparbeten som sträcker sig över tid

5. Aktivitetsbaserad feedback och uppföljning

6. Iterativa, upprepande processer

7. Tydlig koppling till skolämnet

8. Uppmuntra misslyckanden

8

Martin Lackéus
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esbrinytt

GEW – vilken entreprenörskapsfest!
November	är	entreprenörskapsmånaden	num-
mer	ett,	med	kulmen	under	Global	Entrepre-
neurship	Week.	I	år	inföll	den	12–18	november.	
Esbri	är	svensk	värd	för	firandet.

för sjätte året i rad har Esbri varit svensk 
värd för Global Entrepreneurship Week (gew)  
som, namnet till trots, har pågått hela novem-
ber månad. Som värdar har vi samordnat 
de svenska aktiviteterna. Självklart har alla 
evenemang fokus på entreprenörskap och 
innovation. Initiativet syftar till att inspirera 

nästa generations entreprenörer och samhälls-
utvecklare.

– Slutsiffrorna är inte på plats ännu. Men 
tack vare våra 160 nationella gew-partners har 
årets svenska kampanj samlat uppskattnings-
vis 15 000 deltagare i över 250 aktiviteter på 34 
orter runt om i Sverige, säger Esbris Helene 
Thorgrimsson, projektledare för gew Sverige.

– Vi tycker att det är otroligt kul att fira gew 
tillsammans med miljoner människor i 170 län-
der, fortsätter hon.

Bland partnerorganisationerna fanns både 

stora och små aktörer, privata och offentliga, 
från alla delar av landet. Chalmers Ventures, 
Connect Öst, Grant Thornton, Kalmar Science 
Park, Länsstyrelsen Östergötland, Mjärdevi 
Science Park, Startup Stockholm, Ratio, Rise, 
Stockholm Science City Foundation, sup46, 
Sustainable Innovation ab, Uppsala univer-
sitet, och Videum Science Park är bara några 
axplock.

Läs mer om årets gew på www.gew.se. 2019 
genomförs veckan 18–24 november. [åk]

– ”Business as usual” är otillräckligt, sa Stefan	Tongur, Rise Vik-
toria, på Esbris Estrad. Han föreläste tillsammans med Fredric	
Bauer, Lunds universitet på temat ”Systemisk innovation – 
stora samhällsproblem kräver genomgripande lösningar”.

bild: A
nna-Karin Florén

Nyföretagarcentrum arrangerade mässan Eget Företag under 
tre dagar, fullspäckad med seminarier och utställare. På plats 
fanns ett stort antal organisationer som delade med sig av sina 
bästa tips till blivande företagare.
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  Drivhusen i Kalmar, Växjö, Göteborg, Borås, Uppsala och 
Örebro arrangerade både drop-in-rådgivningar och större 
inspirationsevent för studenter. Konferensen Våga i Göteborg 
handlade om att våga ta nästa steg – oavsett om det gäller att 
bestiga ett berg, ta fram de optimala träningskläderna, eller 
konstruera ett verktyg för aktiesparande.bi
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  EY Entrepreneur of the Year genomförde fyra regionfinaler 
för att utse landets mest framgångsrika entreprenörer med 
starka tillväxtambitioner. De får göra upp i en Sverigefinal. Där-
efter skickas vinnarna till den globala tävlingen. Tekla	Acs, Aim 
Apparel AB, utsågs till Årets kvinnliga stjärnskott i Sydsverige.
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Prins Daniels Fellowship besökte KTH för att inspirera studenter 
till entreprenörskap. Förutom Prins	Daniel deltog entreprenö-
rerna Jacob	de	Geer,	Susanne	Najafi	och Nami	Zarringhalam. 

bild: Patrik Lundm
ark

Entreprenörskapsforum arrangerade bland annat Swedish 
Economic Forum 2018. Temat för diskussionerna var hur vi ska 
behålla välståndet i en föränderlig värld.

bild: Entreprenörskapsforum

Coompanion arrangerade flera olika seminarier, bland annat 
afterworken Creating Impact Together om värdet av nätverk 
och samarbete.

bild: M
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Martin Lackéus
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 ingrid johansson mignon, Chalmers, 
har tilldelats 400 000 kronor i forsknings-
medel från familjen Knut och Ragnvi 
Johanssons stiftelse. Hon ska undersöka 
hur innovativa affärsmodeller kan bidra 
till storskalig spridning av solenergiteknik 
i Sverige.

 Agtech 2030 vill etablera en innovations-
miljö för morgondagens lantbruk, och har 
beviljats 70 miljoner kronor ur Vinnovas 
Vinnväxt-program. per frankelius, Lin-
köpings universitet, är processledare för 
Agtech 2030.

 marius tuft mathisen har skrivit 
avhandlingen The Growth of Research-
Based Spin-Offs: Unleashing the Value of 
Academic Entrepreneurship vid Norwegian 
University of Science and Technology. Den 
belönades med ”Heizer Doctoral Dis-
sertation Award in New Enterprise Deve-
lopment” på Academy of Management-
konferensen i år.

 Bromanska stiftelsen för forskning och 
företagande har beviljat stipendier till 
oscar llopis corcoles och rögnval-
dur saemundsson. Båda är gästforskare 
på Institutet för innovation och entrepre-
nörskap, Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet. De får 268 000 kronor vardera.

 thomas arctaedius är affilierad 
professor i entreprenörskap vid Kungliga 
Musikhögskolan. Han arbetar bland annat 
med en ny kurs på kandidatnivå i musik-
livets entreprenörskap.

 rent-konferensen genomfördes i år  
i Toledo, Spanien. vivek sundriyal,  
doktorand på Sten K Johnson Centre for 
Entrepreneurship vid Lunds universitet, 
tilldelades ”J.M. Veciana Best Paper Award 
for a junior researcher”. ulla hytti,  
University of Turku, och päivi karhunen, 
Aalto University, tilldelades ”isbj Best 
Paper Award challenging the conventio-
nal wisdom in Entrepreneurship”. pekka 
stenholm, University of Turku, fick ett av 
tre “Best Reviewer Awards”.

 erik wetter, verksam vid sse House 
of Innovation och Misum på Handels-
högskolan i Stockholm, kommer att ingå i 
eu-kommissionens expertgrupp Business-
to-Government (b2g) Data Sharing.

 Iva har valt in 20 nya ledamöter, bland 
andra fredrik tell, Uppsala universitet, 
och fredrik sjöholm, Lunds universitet. 

Bytt arbetsplats, beviljats medel 
eller fått pris? Tipsa entre@esbri.se

titel Entrepreneurship Educa-
tion and Research in the Middle 
East and North Africa (MENA). 
Perspectives on Trends, Policy 
and Educational Environment
redaktörer Nezameddin 
Faghih & Mohammad 
Reza Zali
förlag Springer
isbn 978-3-319-90393-4

Entrepreneurship Education and Research 
in the Middle East and North Africa (mena) 
undersöker förekomsten av entreprenöriella 
initiativ på olika nivåer i mena-länderna. 
Bokens första del bygger på resultat från 
Global Entrepreneurship Monitor (gem) och 
beskriver regionens entreprenöriella miljö 
med attityder, aktiviteter och målsättningar. 
Den andra delen behandlar framväxten av 
entreprenörskapsutbildningar i regionens 
universitetsstäder. Kapitelförfattarna disku-
terar tillgången på entreprenörskapsutbild-
ning, hur utbildning påverkar studenters 
entreprenöriella initiativkraft, samt behovet 
av reformer. Den sista och tredje delen tar 
upp mena-ländernas entreprenörskapsforsk-
ning om investeringar, trender och sociala 
satsningar, samt behovet av framtida forsk-
ning. Redaktörer är Nezameddin Faghih och 
Mohammad Reza Zali. [af]

personnytt boktips

titel Entrepreneurial 
Negotiation. Understanding 
and Managing the 
Relationships that Determine 
Your Entrepreneurial Success  
författare Samuel Dinnar 
& Lawrence Susskind
förlag Palgrave Macmillan
isbn 978-3-319-92542-4

Förhandlingar är en stor del av entrepre-
nörens vardag. Hen måste interagera med 
grundare, nuvarande och framtida partners, 
investerare och en rad andra aktörer under 
resan från startup till exit. Långt ifrån alla 
entreprenörer blir framgångsrika, och i 
vissa fall handlar det om att de saknar för-
handlingsteknik, anser Samuel Dinnar och 
Lawrence Susskind. De har skrivit Entre-
preneurial Negotiation. Understanding and 
Managing the Relationships that Determine 
Your Entrepreneurial Success och menar att 
alla entreprenörer tjänar på att öva så att 
de blir smartare förhandlare. I boken går 
de igenom åtta vanliga fallgropar. Att vara 
för självcentrerad, för inriktad på att vinna, 
eller för snabb att kompromissa är inte bra 
utgångslägen för förhandling. En annan far-
lig fallgrop är att ignorera egna och andras 
känslor. [åk]

Företags	geografiska	miljö	är	avgörande	för	
deras	innovationsförmåga.	Urbana	områden	
tenderar	till	exempel	att	vara	mer	innovativa	
än	glesbygden.	De	senaste	åren	har	forskar-
världens	intresse	för	geografiska	förutsätt-
ningar	ökat.

öppen innovation bygger på antagandet att 
idéer kan komma både inifrån det egna bola-
get, från andra bolag eller det omgivande sam-
hället. För att idéerna ska omsättas i produkter 
och tjänster behövs entreprenörer, finansiärer 
och andra aktörer som kan identifiera idéerna, 
utvärdera dem och koppla ihop dem med olika 
former av kompetens.

Det gör att innovation på olika sätt hänger 
ihop med de förutsättningar som finns att 
tillgå lokalt. Forskarvärlden intresserar sig i 
allt högre grad för företagens miljö. Den anses 
avgörande för kreativitet och innovation, den 
nya digitala tekniken till trots.

Urbana områden med universitet, kom-
munikationer och god tillgång till arbetskraft 
tenderar att vara mer innovativa än landsor-
ten. Också den utslagning som den högre kon-

Miljön som 
möjliggörare 

kurrensen för med sig i urbana miljöer, bidrar 
till innovation genom att ständigt förnya hela 
marknader.

Urban Gråsjö, Charlie Karlsson och Iré-
ne Bernhard är redaktörer för boken Geo- 
graphy, Open Innovation and Entrepreneur-
ship. De presenterar en bred samling nytänk-
ande artiklar där öppen innovation och geo-
grafiska förutsättningar avhandlas ur både 
teoretiskt och empiriskt perspektiv.

Bokens kapitel kretsar kring två huvud- 
frågeställningar: Hur påverkar öppenhet 
entreprenörers och etablerade företags möjlig-
heter att både innovera och skörda frukterna 
av sin innovation? Och, hur påverkas den för-
mågan av den lokala miljö där de verkar?

Boken har isbn 978-1-78643-989-5 och har 
getts ut av Edward Elgar. [af]
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titel Promoting Innovation in 
New Ventures and Small- and 
Medium-Sized Enterprises
redaktör Joe Tidd 
förlag World Scientific
isbn 978-1-78634-347-5
 

Forskningsfälten entreprenörskap och 
innovation har till stor del utvecklats paral-
lellt. Entreprenörskapsforskningen har mest 
intresserat sig för individuella entreprenörer 
och skapandet av mindre företag, medan 
innovationsforskningen har fokuserat på 
storföretagens fou-satsningar och produkt-
utveckling. Det är synd, anser Joe Tidd som 
är redaktör för Promoting Innovation in 
New Ventures and Small- and Medium-Sized 
Enterprises. I boken samlar han bidrag som 
kan sammanlänka de två fälten. Ett exempel 
är Christina Grundströms, Roland Sjöströms, 
Anders Uddenbergs och Anna Öhrwall 
Rönnbäcks kapitel om innovationens roll i 
snabbväxande, mindre företag. De två andra 
nordiska bidragen handlar om innovations-
styrning i nätverk och hur småföretag skyd-
dar sina intellektuella tillgångar. [åk]

titel The Palgrave Handbook 
of Multidisciplinary Perspectives 
on Entrepreneurship
redaktörer Romeo V Turcan 
& Norman M Fraser 
förlag Palgrave Macmillan
isbn 978-3-319-91610-1

Att hitta nya idéer, koncept och teorier som 
kan driva utvecklingen inom entreprenör-
skapsforskningen framåt, är målet för Romeo 
Turcan och Norman Fraser, redaktörer till 
The Palgrave Handbook of Multidisciplinary 
Perspectives on Entrepreneurship. Med ett 
tvärvetenskapligt anslag vill de inspirera till 
dialog om entreprenörskap med många olika 
perspektiv i syfte att hitta nya idéer, koncept 
och teorier. Boken rör sig från individnivå 
över nationella system till sociologiska för-
klaringsmodeller. Bland kapitelförfattarna 
finns akademiker, praktiker, policymakare 
och experter, med perspektiv från neuro-
vetenskap, teknik, utbildning, juridik, media, 
filosofi och teologi. Författarna kommer från 
hela världen men Norden är överrepresen-
terat. Pamela Nowell, Håkan Boter och Per 
Servais står för de svenska bidragen. [af]

titel Accelerators. Successful 
Venture Creation and Growth
redaktörer Mike Wright & 
Israel Drori
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78643-408-1

Antalet företagsacceleratorer har ökat i stora 
delar av världen de senaste åren. Accelera-
torerna är viktiga byggstenar i den nya eko-
nomins innovativa ekosystem, konstaterar 
Mike Wright och Israel Drori. De är redaktörer 
för Accelerators. Successful Venture Creation 
and Growth och har genomfört fältstudier i 
Europa, Israel och usa. Tillsammans med de 
15 medförfattarna diskuterar de karaktärs-
drag, nyckeltal, styrning och aktuella trender 
kopplade till acceleratorer. Ett kapitel ägnas 
åt selektionsprocessen. Vilka startups ska få 
delta? Urvalet är avgörande för en accelera-
tors framgång, menar kapitelförfattarna. Ett 
annat bidrag handlar om mentorskap, och 
hur förhållandet mellan mentor och startup 
skapar fördelar för båda parter. Mentorn 
kopplar samman det nya företaget med acce-
leratorn och det omgivande ekosystemet. [åk]

  Fler	boktips	hittar	du	på	www.esbri.se/boktips
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Sociala satsningar 
i Norge och Sverige
Resens är ett norskt-svenskt forsk-
ningsprojekt och utvecklingsexperi-
ment inom samhällsentreprenörskap. 
I Resens – Eksempler, samfunnseffek-
ter og rådgivermetodik (Nord universi-
tet och Mittuniversitetet, 2018) sam-
manfattas erfarenheterna från bland 
annat Östersunds och Örnsköldsviks 
kommunala satsningar på social håll-
barhet. Boken presenterar också en 
rad verksamheter där långtidsarbets-
lösa, funktionsnedsatta och nyanlän-
da erbjuds meningsfull sysselsättning 
och utveckling. Texterna är skrivna på 
svenska och norska. [åk]

Inkubation ger drastiskt 
ökad patentering
Företag som är verksamma inom en inkubator ökar sin 
patentering med i genomsnitt 300 procent, jämfört med 
en kontrollgrupp som inte sitter i inkubatorer. Och effek-
ten ser ut att bestå över tid. Detta enligt rapporten Does 
incubation lead to innovation? Evidence from the Swedish 
incubation program (Tillväxtanalys, PM 2018:20). Däremot 
leder inkubation inte till ökad omsättning, enligt en tidigare 
rapport från Tillväxtanalys (PM 2018:02). [af]

Ladda ner rapporten på www.tillvaxtanalys.se
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intraprenörskap, entreprenörskap inom 
befintliga organisationer, är alltför ofta en 
dold förmåga. Det måste synliggöras, analy-
seras och förbättras om svenska företag ska 
förbli konkurrenskraftiga. Digitalt intrapre-
nörskap innebär att existerande företag och 
organisationer utvecklar nya produkter och 
tjänster som, helt eller delvis, använder sig av 
digital teknik. Det omfattar även införandet 
av nya sätt att organisera verksamheten med 
digital teknik.

Den digitala förändringsresan är i full 
gång, och de organisationer som kommer att 
blomstra är de som har ett levande digitalt 
intraprenörskap. I en värld av accelererande 
och ofta oberäknelig teknisk utveckling måste 
företag kunna leverera en kontinuerlig ström 
av nya digitala produkter och tjänster. Många 
ställs inför omfattande strategiska skiften och 
behöver omdefiniera traditionella kärnverk-
samheter och konkurrensfördelar.

jag har, tillsammans med professor Ivo 
Zander och docent Philip Kappen, precis lan-
serat rapporten Intraprenörskapskompassen 
2018. Vi har samlat in data från 4 095 anställda 
i privata företag och offentliga organisationer. 
I rapporten tar vi tempen på den digitala för-
nyelsen i en representativ andel av svenskt 
näringsliv och offentlig verksamhet, och ana-
lyserar underliggande drivkrafter.

En viktig och intressant slutsats är att tem-
peraturen på det digitala intraprenörskapet 
är låg, på sin höjd ljummen. För att Sverige 
ska behålla sin plats i det som har refererats 
till som fas två av den digitala omställningen 

– det vill säga den fas som innehåller värde-
skapande i form av nya digitala produkter 
och tjänster – måste både förutsättningar och 
ambitionsnivåer inom privat och offentlig 
sektor höjas.

Fler	debattartiklar	finns	på	www.esbri.se/debatt

åsikten

Katarina Blomkvist

För att öka temperaturen och skapa de rätta 
förutsättningarna behövs fortsatta kompetens-
satsningar. Långt ifrån alla företag och organi-
sationer jobbar strategiskt för att utbilda eller 
anställa medarbetare med digital kompetens. 
Vi ser en tydlig koppling mellan ambitionsnivå 
och digital kompetens, det är därför centralt att 
kombinera en ökad vilja till digital förnyelse 
med att skaffa den kompetens som krävs.

vidare förespråkar rapporten en ändrad 
attityd till risktagande. Det uppmätta risk-
tagandet är oroväckande lågt, både inom pri-
vat och offentlig sektor och över samtliga bran-
scher. Samtidigt talar en gynnsam konjunktur 
för möjligheten att genomföra mer framåtrik-
tade satsningar. I linje med det låga generella 
risktagandet framkommer även att majoriteten 
av de nya digitala produkter och tjänster som 
utvecklas fokuserar på redan känd teknik och 
existerande kunder.

En ljummen temperatur på det digitala 
intraprenörskapet räcker möjligtvis för att hål-
la jämna steg med konkurrenter, men inte för 
att Sverige ska fortsätta ligga i digitaliseringens 
framkant. För att leda omställningen krävs 
visioner, ambitioner och en vilja att skapa mer 
omfattande och radikal digital förnyelse.

Att utveckla nya digitala produkter och 
tjänster tar tid och kostar pengar, men att inte 
arbeta med förnyelse är ett dyrare alternativ då 
konkurrenskraften kommer att urholkas över 
tid. Företag och organisationer måste ha resur-
ser för att testa, experimentera och satsa – även 
innan internationella standarder har etablerats. 
Det är dags att på allvar börja jobba med Sveri-
ges digitala intraprenörskap.

Katarina	Blomkvist
UPPSALA UNIVERSITET

Katarina	Blomkvist	är docent vid Uppsala universitet. Hon forskar om entreprenörskap och 
internationalisering, och är en av författarna till en ny rapport om digitalt intraprenörskap 
(hämta den på www.ikompassen.se). Katarina nås på katarina.blomkvist@fek.uu.se


