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Den	högre	
treenigheten
vart fjärde år är det dags för en ny forsk-
ningsproposition. För närvarande arbetar 
utbildningsdepartementet med 2020 års ver-
sion, runt 300 inspel har kommit in.

Jag anser att den kommande forsknings-
propositionen bör omfatta universitetens tre 
huvuduppgifter: forskning, utbildning och 
samverkan med det omgivande samhället. 
Bra och aktuell forskning innebär att studenter 
lämnar universitetet med den senaste kunska-
pen. Den kan tillämpas i olika sammanhang, 
som anställd eller som företagare. Och själv-
klart har forskarna en direkt roll i samverkan. 
Uppgifterna hänger ihop och borde hanteras 
så – men det gör de inte i dag.

Det här numret av Entré är sprängfyllt av 
forskningsbaserad kunskap med bäring på 
svensk forsknings-, utbildnings- och inno-
vationspolitik. Läs till exempel om hur Vinit 
Parida och hans kollegor på Luleå tekniska 
universitet hela tiden samarbetar med olika 
typer av organisationer (sidorna 16–17). På så 
vis ser de till att forskningen är relevant och 
framtidsinriktad.

På sidorna 8–9 berättar Hanna Rydehell om 
hur nya teknikbaserade företag mobiliserar 
interna och externa resurser. En ökad flexi-
bilitet inom våra inkubatorer skulle göra stor 
skillnad för denna viktiga företagsgrupp. Läs 
också intervjun med Astrid Heidemann Lassen 
(sidorna 12–13). Hon forskar om hur entrepre-
nörer bygger företag utifrån specialiserad och 
kombinerad kunskap – något som de kan ha 
fått med sig från sin utbildning.

Sedan är frågan hur mycket bildning res-
pektive utbildning som är universitetens 
roll. Den frågan berörs av Rasmus Rahm på 
sidorna 6–7. Ämnet aktualiserades även för 
mig när jag började läsa Sverker Sörlins Till 
bildningens försvar – den svåra konsten att 
veta tillsammans. Även om jag inte har hunnit 
läsa ut boken törs jag rekommendera den som 
julförkovran – tillsammans med alla filmer och 
artiklar på www.esbri.se förstås.

Magnus	Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

ledaren

Långa	jobbrelationer	ger	frilansar	trygghet
Som egenföretagare är friheten stor, men också ansvaret. Det gäller att få in tillräckligt 
med kunder för att kunna betala räkningarna, men samtidigt inte mer jobb än att man 
klarar av att leverera. Maria Norbäck och Alexander Styhre intresserar sig för en särskild 
grupp, nämligen svenska, frilansande journalister. Hur får de jobb, tid och ekonomi att 
gå ihop? Forskarna finner att journalister som lyckats arbeta upp långa relationer med 
kunder och kollegor lyckas bäst. Det borgar för en stadig inkomst och en jobbhorisont 
som sträcker sig bortom den pågående artikeln. Norbäcks och Styhres artikel Making it 
work in free agent work: The coping practices of Swedish freelance journalists har publice-
rats i Scandinavian Journal of Management (nr 4, vol 35, 2019). [åk]

kontakta maria.norback@handels.gu.se

Blandade styrelser är en resurs
Många entreprenörer är medvetna om att styrelseledamöter med skilda kompetenser 
och erfarenheter kan vara en värdefull resurs i ett företag. Ändå ser många styrelser 
märkligt homogena ut. Det beror på att människor ofta rekryterar personer som de har 
arbetat med, eller som bor i samma geografiska område. Det visar Chanchal Balachand-
ran, Karl Wennberg och Timur Uman i National culture diversity in new venture boards: 
The role of founders’ relational demography. De har studerat 5 515 nystartade svenska 
företag i början av 2000-talet. Att grundare som vistades i mer mångkulturella miljöer 
också hade mer blandade styrelser, är ett resultat som lyfts fram i artikeln. Den har 
publicerats i Strategic Entrepreneurship Journal (nr 3, vol 13, 2019). [åk]

kontakta karl.wennberg@liu.se

Med snällhet som norm
Lönar sig altruistiskt beteende i strategiska 
företagsnätverk? Daniel Örtqvist ställer frågan 
i artikeln Performance outcomes from reci-
procal altruism: a multi-level model (Journal 
of Small Business & Entrepreneurship, open 
access). Han har i en enkätstudie undersökt 
vd:ar i svenska, mindre företag som ingår i ett 
50-tal affärsnätverk. Hjälper de andra utan att 
förvänta sig gentjänster? Och hur påverkar det 
i så fall hur de presterar? Örtqvists studie visar 
att ”snälla” företag skördar framgångar – men 
bara om altruism är normen i det nätverk där 
de ingår. [åk]

kontakta daniel.ortqvist@ltu.se

av svensk FoU 
sker i företag.

Källa:	Vetenskapsrådet

bild: Sofia Ernerot

I vissa fall är samverkan nödvändig 
och i andra fall ofördelaktig

Eugenia	Perez	Vico i Lunds universitets magasin
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störa det pågående, vardagliga arbetet utan 
kanaliseras in i särskilda forum. Men det finns 
problem med att organisera kreativiteten, och 
begränsa den till schemalagda aktiviteter. Det 
ger indirekt en signal om att det vanliga jobbet 
inte är kreativt – eller ens ska vara det.

Kreativt organiserande är något helt annat, 
och det är precis vad Grzelecs forsknings-
objekt fokuserade på. Under sitt arbete med 
konstnärliga interventioner kom hon i kontakt 
med några ingenjörer på ett högteknologiskt 
företag. De tyckte att det organiserade krea-
tiva arbetet dödade kreativiteten, och startade 
därför ett team som försökte öka den vardag-
liga kreativiteten. Teamet fick ledningens väl-
signelse att genomföra initiativet som varken 
hade ett mätbart mål eller en strategi.

– Om man vill upptäcka något nytt kan man 
inte veta vart man är på väg. Gruppen hade 
med andra ord inget annat mål än att öka 
kreativiteten på företaget. Meningen var att 
göra det vanliga arbetet mer kreativt snarare 
än att vara kreativ på en viss tid eller plats. Det 
handlade också om att ta vara på den kreativa 
förmågan hos alla medarbetare genom att 
tänja på gränserna för vad som utgör arbete.

för att sprida ut  det kreativa i arbets- 
miljön och väcka medarbetarna ur sin ”var-
dagliga slummer”, la teamet ut leklera i fika-
rummen.

– Mottagandet blev inte så positivt som man 
hade hoppats på. Faktum är att medarbetarna 
inte ens vågade röra leran.

När teamet insåg att ingenting hände, öpp-
nade de burkarna och började själva knåda 
med leran. Men trots det tog skapandet inte 
någon ordentlig fart.

Teamet gjorde därefter en teaterföreställ-
ning i stället för att använda en powerpoint-
presentation för att förklara sitt arbete för 

två olika sätt att skapa kreativitet. Det ena 
handlar om att organisera kreativitet, det 
andra om kreativt organiserande.

Att organisera kreativitet är i linje med tidi-
gare forskning om företaget som skapare av 
förutsättningar och situationer för kreativt 
arbete. Här sätts tydliga ramar om var och när 
medarbetarna ska vara kreativa.

– Kreativa idéer ska med andra ord inte 

innan anna grzelec började doktorera, 
jobbade hon med att utveckla kreativiteten på 
företag. Hon arbetade med så kallade konst-
närliga interventioner.

– Det innebär att man stoppar in konstnä-
rer på företag, för att skaka om och ifrågasätta. 
Det blir en krock som gör att arbetstagarna 
vaknar till och provoceras, säger Grzelec.

Förhoppningen var att skapa kreativitet på 
arbetsplatsen, men interventionerna nådde 
inte ända fram.

– De flesta medarbetarna sa sig vilja vara 
kreativa, men ingen vill egentligen vara kreativ. 
Det är svårt och kanske till och med skräm-
mande att lämna sin comfort zone. Alla vill 
hålla på med sitt dagliga arbete och den roll 
de har tilldelats – vilket ofta sammanfaller med 
det som de är bäst på.

Att människor vill men inte vill vara krea-
tiva, var en insikt som Anna Grzelec bestämde 
sig för att fördjupa sig i. Hon ansökte därför 
om en doktorandtjänst i företagsekonomi 
på Göteborgs universitet. Det utmynnade i 
avhandlingen Organizing Creativity and Crea-
tive Organizing at a high-tech company.

Hittills har det forskats en hel del om hur 
man kan stimulera kreativitet på individnivå. 
I fokus för Grzelecs forskning står i stället orga-
nisatorisk kreativitet, det vill säga hur företag 
arbetar praktiskt för att skapa kreativitet på 
arbetsplatsen. Enligt Anna Grzelec finns det 

bild: M
alin Tengblad

Det finns många idéer om hur företag kan bli mer kreativa, 
och de innefattar allt från att möblera om till att skapa ett 
öppnare arbetsklimat. Men hur gör företag i praktiken? 
Anna Grzelec har studerat ett initiativ för att öka 
kreativiteten på ett stort IT-företag.

Organiserad kreativitet   kan missa målet
text emilie eliasson hovmöller

Anna Grzelec
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kollegorna. Syftet var också att lyfta fram 
alternativa sätt att göra saker, för att stimulera 
kreativiteten. Om vi jobbar på som vanligt får 
vi ju samma resultat som förut, menar Anna 
Grzelec.

– Både lekleran och teatern är olika sätt att 
ge sig ut på hal is, att våga bjuda på sig själv 
och ta risker. Men teatern var lättare för med-
arbetarna att förstå. Det var tydligt att power-
point byttes ut mot ett annat presentations-
verktyg.

Enligt Grzelec är tydligheten viktig när man 
vill stimulera kreativitet.

– Varför inte stoppa in lekleran i mötesrum-
men? Då kan man ge den en mer seriös fram-
toning och på riktigt integrera ”galenskapen” 
i arbetet. Dessutom får man in lite rörelse och 
känsla i det övrigt så intellektuella arbetet.

En utmaning som teamet brottades med var 
också att öka kreativiteten bland alla på bola-
get. Det är ett kreativt arbete i sig, konstaterar 
Anna Grzelec. Teatern förstärkte dessvärre bil-
den av att en grupp hade utsetts för att stå för 
kreativiteten på arbetsplatsen.

teamet tog också fram ett manifesto, ett 
verktyg som ofta används i konstnärliga sam-
manhang. Manifestot kan ses som en vision 
som försöker kommunicera något som inte 
ryms inom de vanliga ramarna. Det innehål-
ler påståenden som: ”Vi vågar vara galna och 
vi tror att man kan vara allvarlig och ha roligt 
samtidigt”.

Grzelec tycker att det är intressant att det 
finns så olika idéer om sättet att arbeta med 
kreativitet. I initiativet hon studerade ville led-
ningen skapa förutsättningar genom att iso-
lera kreativiteten till en tid och plats, medan 
personalen ville skapa kreativitet i vardagen.

– En annat intressant resultat är att det finns 
en slags dualitet. Att göra saker på ett annor-

lunda sätt kräver att man har ett system att för-
hålla sig till, annars kan man inte göra revolt 
mot det. Ledningen måste vara medveten om 
att det finns en poäng i att bryta mot reglerna 
– men de kan inte sanktionera regelbrott, för 
då blir det ju inte regelbrott längre. Regler är 
med andra ord en förutsättning för kreativitet, 
säger Grzelec.

i studien framkom också att ett sätt att jobba 
kreativt på företaget var genom skunkworks, att 
jobba i hemlighet på egna projekt som man har 
ett starkt personligt engagemang för.

– Slutsatsen är att det inte går att tvinga 
människor att vara kreativa. Men det förvå-
nade mig att medarbetare i hemlighet jobbade 
vidare på projekt som ledningen hade sagt nej 
till. Att det sågs som positivt var också oväntat, 
men det förklaras med att det var från sådana 
projekt som företagets mest framgångsrika 
produkter hade skapats.

Anna Grzelec blev även överraskad över att 
teamet tog in konst som inspiration för att nå 
människor, och för att väcka deras inre lust att 
skapa.

– Lekleran speglar denna ambition – att bara 
slänga ut den på arbetsplatsen en vanlig fre-
dag. Det var en slags gerillateknik för att locka 
fram den naturliga kreativitet vi alla bär på.

För att få svar på frågan om hur organise-
rad kreativitet tar sig uttryck i praktiken på ett 
högteknologiskt företag, använde sig Grzelec 
av kvalitativa forskningsmetoder. Hon var när-
varande i det arbete som gjordes för att öka 
kreativiteten under 2,5 års tid, mellan 2014 och 
2016. Hon observerade, intervjuade och skug-
gade de anställda.

– Jag hoppas att min studie kan hjälpa före-
tag som vill vara kreativa att förstå att det finns 
alternativa vägar, inte bara de vedertagna krea-
tivitetsverktygen som idélådor och workshop-

par med postit-lappar. Min uppfattning är att 
man missar kreativ potential om man bara 
låter ”kreativiteten flöda”, som det ofta heter, 
på vissa platser och vid vissa tidpunkter.

Många som pratar om, och studerar, kreati-
vitet utgår från stora innovationer som själv-
körande bilar och smarta telefoner. Grzelec 
vill i stället slå ett slag för den ”lilla”, vardagliga 
kreativiteten.

– Att vara kreativ kan handla om små, enk-
la saker också. Det behöver inte leda till nya 
produkter, utan kan lika gärna resultera i nya 
arbetssätt som i förlängningen leder till något 
annat.

nu när avhandlingen är klar vill Anna Grze-
lec gärna forska om genusdiskriminering. Idén 
väcktes när hon uppmärksammade genus-
strukturen i det studerade teamet.

– Andelen kvinnor var större i teamet än i 
företaget. Kvinnor tar ofta på sig rollen som 
klimatarbetare, det är något som jag skulle vilja 
titta närmare på, säger hon.

kontakta anna.grzelec@handels.gu.se

Organiserad kreativitet   kan missa målet

Exempel	på	kreativ	organisering
• Manifesto i stället för strategi
• Teater i stället för powerpoint- 

presentation
• Leklera på möten

Exempel	på	organiserad	kreativitet
• Kreativa workshoppar  

(till exempel design thinking)
• Idélådor
• Hackathons
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»Låt studenterna skapa 
kunskap och mening«

text anna-karin florén  bild johanna åkerberg kassel
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Mer	bildning,	fler	företag,	eller	kanske	både	
och?	Målen	med	entreprenörskapsutbildning	
är	otydliga.	Som	en	konsekvens	rör	sig	också	
diskussionen	om	utbildningarnas	utformning	
mellan	teori	och	praktik,	formellt	och	experi-
mentellt.	Det	visar	Rasmus	Rahms	forskning.

– den grundläggande frågeställningen i 
min avhandling är vilken betydelse utbildning 
har – och kan ha – för entreprenörskap, säger 
Rasmus Rahm.

Han är vd på Stockholm School of Entre-
preneurship (sses ) och har arbetat med 
entreprenörskapsutbildningar i 15 år. Dok-
torandstudierna har han bedrivit parallellt 
med anställningen, och det var på jobbet han 
hämtade idén till doktorsavhandlingen som 
har lagts fram på Handelshögskolan i Stock-
holm. Avhandlingen har titeln Epistemologies 
of Entrepreneurship Education: Experiments 
and Outcomes.

– Jag funderade över hur utbildningarna för-
höll sig i relation till exempelvis inkubatorer 
och begrepp som innovation. Jag funderade 
också på om man kan vara bildad i entre-
prenörskap – och vad det i så fall innebär? 
Forskningsfältet växer exponentiellt, men det 
är fortfarande ungt så kunskapsmassan är 
begränsad.

Frågan om bildning i entreprenörskap ryms 
inom ramen för den större diskussionen om 
syftet med högre utbildning. Ska den vara 
arbetsförberedande eller forskningsförbere-
dande? Rimligen bör utbildningarna utformas 
på olika sätt beroende på vilken målsättning 
som ska uppnås, menar Rahm. Ska utbildning-
en leda till fler entreprenörer eller bildning i 
entreprenörskap?

– När jag började arbeta med avhandlingen 
var den stora frågan om det över huvud taget 
funkar med entreprenörskapsutbildning. Jag 
visste att det fungerade – går du till ett klass-
rum så ser du att det funkar. Men inom forsk-
ningen gäller: In God we trust, everyone else 
bring data.

rahm ville ta reda på hur relationen såg 
ut mellan entreprenörskapsutbildningar och 
resultat mätt som nya företagare, hur fram-
gångsrika deras företag blev, och hur länge 
de överlevde. De epistemologiska, alltså kun-
skapsfilosofiska, utgångspunkterna i avhand-
lingen är realistiskt, respektive antirealistiskt 
förhållningssätt.

Förenklat tror realister att traditionellt 
lärande, där teori värderas högre än praktik, 
ger de mest framgångsrika företagarna. Anti-
realister menar i stället att experimentellt 
lärande leder till bättre resultat. Realister häv-
dar att affärsmöjligheter finns i omgivningen 

och att det är upp till entreprenören att exploa-
tera dem, medan antirealister anser att det är 
entreprenören själv som skapar affärsmöjlig-
heter.

Rahm utgick ifrån att det var realisterna som 
skulle få rätt. Men hans forskning visar att det 
är precis tvärtom – givet att målet för utbild-
ningarna är fler och mer framgångsrika entre-
prenörer. Resultaten överraskar, och Rasmus 
Rahm hade också lite tur när det var dags att 
samla in empirin…

hos sses kan studenter från olika fakulteter 
läsa entreprenörskap som en del av sina master- 
studier. Skolan erbjuder öppna och valbara, 
fristående kurser som ger högskolepoäng.

– Av en slump ställdes två kurser in år 2006. 
Det gav mig empiri till ett experiment som av 
etiska skäl inte hade gått att designa, berättar 
han.

Två kurser gavs till två olika studentgrup-
per, samtidigt som två motsvarande student-
grupper inte fick möjlighet att delta på grund 
av att deras kurser ställdes in. Därmed kunde 

Rahm följa hur individerna i respektive grupp 
utvecklades. Den ena kursen, ”Planning and 
Developing a Venture” befann sig inom den 
realistiska traditionen och var mer strukture-
rad och teoretisk. Den andra kursen, ”Ideation 
and Creating a Business Idea”, hörde till den 
antirealistiska traditionen och var mer experi-
mentellt utformad.

– Jag följde studenterna och kunde jämföra 
dem med de slumpade jämförelsegrupperna, 
samt utfallet för hela studentpopulationen.

Studien är longitudinell och sträcker sig över 
10 år. Rasmus Rahm hittar inga klara positiva 
samband mellan realistisk entreprenörskaps-
utbildning och entreprenöriella resultat. 
Däremot är antirealistisk entreprenörskaps-
utbildning direkt relaterad till ett positivt utfall. 
Utfallet mäts som andel av studenterna som 
startar företag, hur snabbt de startar företag, 
hur företagen går, och om de överlever. Rahm 
finner dessutom en tydlig länk mellan att ha 
gått en entreprenörskapsutbildning och att 
starta företag.

– Sedan kan man förstås diskutera det här 

Slumpen öppnade möjligheter till intressanta studier för  
Rasmus	Rahm. Han har följt två studentgrupper som genom-
gått olika typer av entreprenörsutbildningar, och jämfört deras 
företagsamhet med två studentgrupper vars entreprenörskaps-
kurser råkade bli inställda.

med humankapital. Om samma ansats skulle 
tillämpas på ett språk, säg franska, skulle ett 
positivt utfall då vara att man har flyttat till 
Frankrike? Även om man har glömt alla glosor 
kanske det finns något annat kvar, säger han 
med en hänvisning till Ellen Key.

Under tiden som Rasmus Rahm arbetade 
med avhandlingen, ändrade han delvis inställ-
ning. För honom kom det att handla mer om 
vad som händer när en person utbildas i entre-
prenörskap, än om entreprenörskapet som 
sådant.

– Personligen är jag ingen anhängare av 
”intended learning outcomes”. Från ett skol-
perspektiv kan det vara nödvändigt, men inte 
utifrån ett bildningsperspektiv. Entreprenör-
skapsutbildning blir bättre av att låta studen-
terna skapa kunskap och skapa mening – och 
inte minst skapa mening med kunskap. Det 
är viktigare än att en student har uppfyllt ett 
lärandemål.

hittills har arbetet  på sses  påverkat 
Rahms forskning mer än vad hans forskning 
har påverkat arbetet på sses.

– Forskningen är bara en pusselbit i arbetet 
med sses verksamhet, säger han.

Rasmus Rahm kommer att fortsätta forska 
om experimentella studier och filosofiska reso-
nemang kring entreprenörskap och utbildning, 
parallellt med sitt arbete på sses. Han tror att 
Sverige kan bli världsledande på forskning om 
entreprenörskapsutbildning.

– Vi har bra forskare och intressanta forsk-
ningsmiljöer på frammarsch, säger Rasmus 
Rahm.

kontakta: rasmus.rahm@sses.se

Vi har bra forskare och 
intressanta forsknings-
miljöer på frammarsch

bild: O
la G

ustafsson
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bred ansats, och studerar hur både interna 
och externa resurser används för att utveckla 
verksamheten.

– Ett företags interna resurser utgår till stor 
del från grundaren själv. Vilka erfarenheter och 
relationer har hen med sig från utbildningar, 
tidigare jobb och sitt privatliv? Hur påver-
kar de entreprenörens attityder till att växa, 
utveckla affärsmodellen, fånga intäktsström-
mar, eller göra en exit?

– Jag har också tittat på hur externa faktorer 
påverkar företags innovationsförmåga. Före-
tag kan få tillgång till olika typer av externa 
resurser beroende på var de befinner sig, till 
exempel i en inkubator, nära ett universitet, i 
en industrität region, eller i ett affärsnätverk, 
säger Hanna Rydehell.

i sina kvalitativa studier har hon undersökt 
åtta unga företag som kategoriserats som tek-
nik- och kunskapsintensiva. De sysslade bland 
annat med musikupplevelser, kundnöjdhet, 
appar och tandhälsa. Rydehell följde också 

– I de allra tidigaste skedena av företagets 
utveckling är det ofta svårt för entreprenörer 
att presentera sin teknik på ett sådant sätt att 
investerare är villiga att satsa pengar.

I syfte att stötta startups investeras stora 
statliga medel i inkubatorer och forsknings-
parker. Enligt Hanna Rydehell är det svårt att 
se i befintlig forskning om vi får utdelning 
på de satsningarna. Med sin avhandling vill 
hon bidra med forskningsbaserad kunskap 
om företagandets tidiga faser. Hon har en 

den första tiden i ett företags liv är kritisk. 
En smart idé är en bra grundplåt, men det gäl-
ler att slå världen med häpnad också. För att 
göra det behöver grundaren mobilisera alla 
resurser som går att uppbåda. Hanna Rydehell 
intresserar sig för företagandets tidigaste faser 
och har studerat svenska, nya teknikbaserade 
företag.

Hon har lagt fram doktorsavhandlingen 
Early development of new technology-based 
firms: How internal-related and external-rela-
ted resource dimensions impact and structure 
the firm vid Chalmers.

– Varje år startar många nya teknikbaserade 
företag i Sverige, exempelvis inom it-området. 
De är viktiga för vår ekonomiska utveckling: 
De för fram nya idéer, tekniska innovationer, 
och nya sätt att göra affärer. Men vi vet också 
att de här företagen stöter på problem, säger 
Rydehell.

Unga företag är resursknappa och många 
anser att det är riskabelt att investera i ny tek-
nik.

Entreprenörens 
erfarenheter 

formar företaget
text åse karlén

Unga företag är resurssvaga och sårbara. Hur gör de för att etablera 
sig och utvecklas? Hanna Rydehell har studerat hur nya teknik-
baserade företag drar nytta av sina interna och externa resurser.

Vi skulle tjäna på 
att inkubatorerna 
blev mer flexibla
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två företag inom medicinsk teknik under två år.
–  Jag ville jämföra förloppet för liknande 

företag, och se varför de utvecklades olika. 
Sådana jämförelser är svåra att göra mel-
lan två företag i olika branscher, till exempel 
it och bioteknik. Mellan dem är det för stora 
skillnader i hur lång tid det tar att komma ut 
på marknaden, och attityder till exit.

Hanna Rydehells avhandling rymmer också 
en enkätstudie där 400 företag som grundades 
2013–2015 ingår.

Hon finner att både interna och externa 
resurser spelar roll för företagets utveckling. 
Ofta väger den ena dimensionen över, och det 
hänger ihop med entreprenörens erfarenheter, 
mognad och självtillit.

– Avhandlingen visar att de erfarenheter 
som entreprenörer har med sig, påverkar vad 
de väljer att göra med företaget. Jag har använt 
affärsmodellen som ett sätt att förstå tidig 
utveckling. Om grundaren har erfarenhet av 
marknadsföring, produktutveckling, eller av 
den aktuella industrin, går det ibland snabbare 
att komma fram till en affärsmodell.

ett återkommande tema när Rydehell inter-
vjuade entreprenörer, var att alla hade fått 
samma typ av stöd från inkubatorer.

– Ibland har stödet som erbjudits varit exakt 
det som entreprenörerna var i behov av. I andra 
fall passade stödet inte lika bra. Kanske hade 
grundaren redan ett industrinätverk – men var 
i behov av marknadsföringshjälp, eller att hitta 
lämpliga finansiärer.

Om vi ska fortsätta satsa statliga medel i 
inkubatorer finns det anledning att modifiera 
hur de arbetar, menar Hanna Rydehell.

– Ofta har man slagit fast en tydlig modell för 
hur inkubatorn ska fungera. Trots att man vet 

att alla företag är olika bemöts de på samma 
sätt. Jag tror att vi skulle tjäna på att inkuba-
torerna blev mer flexibla, att de lyssnade mer 
på entreprenörerna och förstod vilket stöd de 
behöver.

Som ungt företag är det lätt att det bli över-
hopad av goda råd från affärscoacher, råd-
givare, leverantörer och finansiärer. Det gäller 
att avgöra vad som är värt att lyssna på – och 
agera efter.

– En erfaren entreprenör har lättare att sålla 
bland influenser från externa aktörer. Men har 
grundaren väldigt lite erfarenhet inom bran-
schen, och utsätts för mycket påtryckningar 
externt, finns en tendens att hen ändrar affärs-

1 november 2019 började Hanna	Rydehell	som seniorforskare 
på Rise, där hon bland annat kommer att studera affärs-
utvecklingsfrågor. Hon hoppas också kunna jobba vidare 
med de insikter som arbetet med avhandlingen gav.

– Det vore intressant att forska mer om hur vi kan stödja 
företag på regional nivå, säger Rydehell.

Entreprenörens 
erfarenheter 

formar företaget
text åse karlén

modellen efter vad leverantörer eller andra 
säger. Företagandet kan då dra ut på tiden. 
Det kan ändå bli bra till slut, men mina studier 
visar alltså att egen erfarenhet gör det enklare 
att stå emot extern press.

Hanna Rydehells viktigaste råd till nya tek-
nikbaserade företag är: Hitta en kund som vill 
vara bollplank när du utvecklar din produkt.

– Många företag som jag möter är väldigt 
teknikfokuserade, de tänker att tekniken ska 
lösa allt. Värdeerbjudandet till kund funderar 
de inte lika mycket över. Men i de fall då före-
taget har hittat en slutkund som velat jobbat 
tillsammans med dem, har det haft stor effekt 
på utvecklingen av affärsmodellen.

alla företag börjar med en idé om vad de 
vill erbjuda sina kunder. Genom att etablera 
en kundrelation tidigt, får de ut produkter 
på marknaden både snabbare och bredare. 
Rydehells forskning visar också att om före-
tagaren redan har erfarenhet av den aktuella 
branschen, är det oftast enklare att komma i 
kontakt med kunder.

– I en av mina fallstudier har företaget 
utvecklat en produkt som ska användas av 
tandhygienister. Det är mycket teknik i det, 
fast man kanske inte tänker på det. Köparna 
är stora kunder som Folktandvården och pri-
vata tandläkarkedjor. Men de som kan tala om 
för entreprenören vilket värde produkten kan 
ha är tandhygienister, och kanske tandläkare.

– Fallföretaget lyckades hitta en privat klinik 
som ville testa produkten. De kunde berätta 
vad som funkade, och vad som behövde juste-
ras. Det hjälpte verkligen företaget att få ut sin 
produkt på marknaden, säger Hanna Rydehell.

kontakta hanna.rydehell@ri.se

Med molnet som innovationsmiljö
Att	företag	flyttar	sina	IT-system	till	molntjäns-
ter	är	mer	än	bara	en	teknikalitet.	Genom	att	
samverka	i	molnet	kan	företaget	bygga	innova-
tions-	och	konkurrenskraft,	visar	Mirella	Muhic	
i	sin	avhandling.

– i molnet möts företag som nyttjar sam-
ma tjänster och har samma behov. Företagen 
delar huvudleverantörer, underleverantörer 
och mellanhänder – i molnet är alla en del av 
samma cloud sourcing-arrangemang, säger 
Mirella Muhic i ett pressmeddelande.

Hon har disputerat i innovationsteknik vid 
Lunds universitet. Doktorsavhandlingen har 

titeln Transition to cloud sourcing – Innova-
tion and Competitive Advantage. Den är en 
sammanläggning av fem artiklar, baserade på 
tre kvalitativa studier.

Innan beslutet att flytta företagets informa-
tion och processer från egna datorer till det 
mer diffusa ”molnet” tas, funderar nog de 
flesta över frågor som rör säkerhet, transpa-
rens och tillit. De uppenbara fördelarna med 
molntjänster är att de är kostnadseffektiva, 
flexibla och medger skalbarhet. Men bortom 
detta finns alltså även mer långtgående möj-
ligheter att exploatera.

– En hel del missar att cloud sourcing inne-

bär att gå in i relationer med flera olika moln-
leverantörer och partners – relationer som 
behöver underhållas och utvecklas, säger 
Muhic.

Hennes forskning visar att företag kan skapa 
innovation genom att odla relationerna i mol-
net. För att göra det krävs förändringsvilja, en 
stor portion kommunikation, och förmåga att 
fatta snabba beslut. Företag som bemästrar 
detta kan öka sin konkurrenskraft genom för-
ändrade affärsmodeller, marknadsexpansion 
och nya tjänster, enligt Mirella Muhic. [åk]

kontakta mirella.muhic@design.lth.se

bild: Siri Jagstedt

www.esbri.se
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för köpande organisationer, medan leveran-
törernas behov har prioriterats ned. Det är 
kanske inte så konstigt, med tanke på att det 
oftast är köparna som betalar för systemen. 
Men även i tidigare forskning har leveran-
törsperspektivet kommit i skymundan, säger 
Johan Petersson.

Den elektroniska marknadsplats som han 
har studerat är vanligt förekommande när 
svenska offentliga aktörer gör sina inköp av 
icke-strategiskt gods, som pennor och pap-
per. Många små och medelstora leverantörer 
är hänvisade till denna enda försäljnings- 
kanal. Sedan 1 april 2019 finns en lag som inne-

Det ledde fram till doktorsavhandlingen Elek-
troniska marknadsplatser: it-stöd för små och 
medelstora leverantörer.

– Hittills har den här typen av företagsinrik-
tade marknadsplatser primärt varit utformade 

johan petersson har studerat elektro-
niska marknadsplatser under lång tid, och 
utifrån olika perspektiv. Han slogs av att det 
finns kunskapsluckor kring hur behoven ser 
ut, särskilt ur mindre leverantörers synvinkel. 

Stora inköpssystem 
missar små aktörer
text emilie eliasson hovmöller  bild mikael sönne/linköpings universitet

Johan	Petersson är anställd på Handelshögskolan vid Örebro universitet, där han ingår i forskargruppen Ceris, Centre for empirical research on information systems. Han har länge studerat elektroniska 
marknadsplatser och la fram sin avhandling vid Linköpings universitet i september 2019.

Elektroniska marknadsplatser, i det här fallet internet-
baserade system där större organisationer gör sina inköp, 
kan enkelt förbättras till nytta för både köpare och säljare. 
Det anser Johan Petersson som har studerat hur marknads-
platserna kan utformas för att passa mindre leverantörer.
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nadsplatsen och myndigheterna som gör 
inköp skulle kunna dra nytta av det, menar 
Petersson.

– Med större kunskap om sin egen situation, 
kan leverantörerna bli bättre kravställare – och 
framför allt våga ställa krav på operatörerna. 
Operatörerna får ökad kännedom om säljar-
nas behov och kan utveckla system som även 
passar för mindre leverantörer. Slutligen kan 
köparna begära att operatörerna ser till att ha 
ett brett utbud av leverantörer, och att små och 
medelstora företag ges samma förutsättningar 
som större, säger han.

Johan Petersson ser stora risker för köparna 
om situationen inte förbättras för de mindre 
leverantörerna.

– Faran är att mindre företag inte tycker att 
det är lönsamt eller praktiskt möjligt att sälja 
på de här marknadsplatserna. Följden blir att 
konkurrensen försämras och priserna stiger. 
Det drabbar naturligtvis köparna.

Hittills har utvecklingen gått långsamt. 
Ändå är han hoppfull om att situationen för 
små och medelstora leverantörer på elektro-
niska marknadsplatser kommer att förbättras.

– En viktig slutsats i min forskning är att 
läget för de mindre leverantörerna inte tycks 
ha förändrats till det bättre i takt med teknik-
utvecklingen. Samtidigt visar resultatet att det 
krävs relativt små anpassningar för att skapa 
en mer gynnsam situation för alla aktörer som 
verkar på elektroniska marknadsplatser, säger 
Petersson.

enligt den nya  lagen måste offentliga 
köpande organisationer kunna hänvisa leve-
rantörer till så kallade portaler. Dessa leveran-
törsportaler kan tillhandahållas av marknads-
platsoperatörer, och vara mer eller mindre 
anpassade efter små och medelstora företags 
förutsättningar.

– Hur portalerna utformas är en mycket vik-
tig fråga. De kan vara den enda möjligheten 
för mindre leverantörer att överhuvudtaget 
framställa elektroniska fakturor.

– Det blir intressant att se vilka diskussioner 
som uppstår om de elektroniska marknads-
platserna framöver, och om inköpssystemen 
kommer att anpassas efter mindre leverantö-
rers behov, säger Johan Petersson.

kontakta johan.petersson@oru.se

bär att alla leverantörer som vill göra affärer 
med landets myndigheter måste kunna skicka 
e-fakturor.

– Marknadsplatserna fungerar som inköps-
system. De omfattar också viktiga funktioner 
för de leverantörer som säljer varor via syste-
men, bland annat möjligheten att skicka elek-
troniska fakturor.

Leverantörerna betalar sällan för att använ-
da den här typen av marknadsplatser. Resul-
tatet blir att de ofta fungerar dåligt för dem.  
I avhandlingen kategoriserar Johan Petersson 
små och medelstora leverantörers önskemål 
samt presenterar sju kriterier för hur en mark-
nadsplats bör se ut.

kategoriseringen visar att leverantörerna 
framför allt använder marknadsplatsen för 
att tillmötesgå befintliga kunders önskemål 
och krav. Två förutsättningar behöver vara 
uppfyllda för att mindre leverantörer ska vara 
aktiva på marknadsplatserna. Dels måste 
de ha möjlighet att granska och påverka 
sin information, och dels måste marknads- 
platsen överensstämma med leverantörens 
övriga verksamhet.

För att få fram kriterierna om hur mark-
nadsplatser bör utformas, har Petersson 
intervjuat områdesexperter, operatörer och 
mindre leverantörer. Han har även gått ige-
nom manualer, interna instruktioner om hur 
man använder marknadsplatsen och hur man 
handlar med stora offentliga köpare. Dessut-
om fick Johan Petersson tillgång till marknads-
platsens utbildningsmiljö. Det innebar att han 
kunde testa systemet som om han själv hade 
varit leverantör.

Genom att utveckla elektroniska marknads-
platser som tar hänsyn till mindre leverantö-
rers behov, skulle inte bara säljarna gynnas. 
Även operatörerna som tillhandahåller mark-

       
viktiga kriterier för

            e-marknadsplatser 

	
Johan Petersson har i sin forskning identifierat vad 
som krävs för att elektroniska marknadsplatser ska 
fungera bättre för mindre leverantörer.

1.	 Möjlighet	till	kontroll	av	den	egna	informationen	
och	information	som	är	matchad	mot	leverantör-
ens	övriga	verksamhet. Det kan handla om att 
leverantörerna ska kunna göra förändringar i sina 
produktkataloger och att marknadsplatsen kan ta 
emot leverantörens produktdokument.

2.	 Balans	mellan	olika	leverantörsbehov.	Leverantör-
er har olika förutsättningar och behov som måste 
kunna mötas. Det är stor skillnad på att ha 250 
anställda och 2 anställda.

3.	 Hög	grad	av	leverantörsflexibilitet. Vissa leveran-
törer som använder portalen vill kanske skicka in 
en produktkatalog, ta emot order, vända order och 
skicka en faktura. Andra vill bara göra de första två 
stegen.

4.	 Effektivt	utnyttjande	av	leverantörens	resurser.	
Leverantören ska exempelvis slippa omregistrera 
samma information flera gånger och kunna använ-
da sitt eget produktregister som utgångspunkt för 
orderbekräftelse.

5.	 Utrymme	för	egna	leverantörsbeslut. Det ska 
finnas möjlighet för leverantören att själv välja 
katalogformat och vilken detaljinformation som ska 
visas för en viss produkt.

6.	 Möjlighet	för	leverantörer	att	kontrollera	sina	
handlingsförutsättningar.	Leverantörerna vill ha 
möjlighet att se hur en produkt som de har lagt in 
visar sig för kunderna, det vill säga att själva kund-
vyn synliggörs.

7.	 Tydlighet	i	uppdrag,	roller	och	ansvar.	Till exempel 
måste rollen som inköpare vara tydligt formulerad. 
Om det framgår att kommunen inte kan göra en 
order per telefon skulle leverantören lättare kunna 
neka köparen det – och därmed slippa onödigt 
extraarbete.

7

Faran är att mindre företag 
inte tycker att det är lönsamt

Leverantörernas 
behov har 

prioriterats ner
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valde att fortsätta samarbetet efter program-
mets slut, säger Heidemann Lassen.

I dag är hon affilierad forskare vid Göte-
borgs universitet och reser till Sverige var 
sjätte vecka.

– Det är så nära, och jag tror att fysisk när-
varo är väldigt viktigt. När jag är på plats bidrar 
jag till miljön på iie, samtidigt som jag utveck-
lar min forskning tillsammans med Maureen 
och mina andra svenska kollegor.

Astrid Heidemann Lassen har varit en av 
Erik Gustafssons (se artikel här intill) hand-
ledare, och för närvarande handleder hon 
iie-doktoranden Karin Berg.

– Erik har besökt oss på Aalborg University, 
och jag har tagit med mina doktorander däri-
från hit till Göteborg. Det är roligt att min affi-
liering leder till att våra juniora forskare också 
får inspiration och input som kan hjälpa dem 
att utveckla sina forskningsprojekt.

– iie  arrangerar en rad workshoppar och 

För flera år sedan möttes hon och Maureen 
McKelvey, professor på Institutet för innova-
tion och entreprenörskap (iie), Handelshög-
skolan vid Göteborgs universitet, när de var 
inkopplade på samma eu-projekt. Det var en 
stor satsning som handlade om kunskaps-
intensiva företag i Europa.

– Sedan dess har vi skrivit två böcker och ett 
flertal artiklar i ämnet, men fortfarande finns 
mycket forskning kvar att göra. Kunskaps-
intensivt entreprenörskap har stor potential.

när möjligheten dök upp att gästforska i 
Göteborg tog Astrid Heidemann Lassen chan-
sen. 2014–2018 ingick hon i lärosätets gästpro-
fessorsprogram, med placering på iie.

– Gästprofessorsprogrammet innebar att 
jag tillbringade 20 procent av min tid i Göte-
borg. Programmet är utformat för att stimulera 
internationella forskarsamarbeten, och det var 
väldigt lyckosamt. Ett tecken på det är att vi 

Kunskapsintensivt,	innovativt	entreprenörskap	
är	en	forskningsfåra	på	framväxt.	Astrid	Heide-
mann	Lassen	är	en	av	de	aktiva	forskarna,	och	
hon	menar	att	den	här	typen	av	entreprenör-
skap	är	särskilt	framträdande	i	Skandinavien.

–	Kunskapsintensiva	företag	kan	hittas	i	alla	
branscher,	säger	hon.

astrid heidemann lassen är docent och 
verksam vid Aalborg University, närmare 
bestämt institutionen för material och pro-
duktion. Sedan några år tillbaka har hon också 
ett nära samarbete med forskare vid Institutet 
för innovation och entreprenörskap, Handels-
högskolan vid Göteborgs universitet.

– I början av min forskningskarriär studera-
de jag innovationsprocesser inom etablerade 
organisationer. Nu är jag mer inne på indivi-
ders entreprenörskap och hur det leder till att 
nya företag startas, säger Astrid Heidemann 
Lassen.

”Skandinaviskt 
entreprenörskap är 
kunskapsintensivt”text åse karlén  bild aalborg university

Astrid Heidemann Lassen
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Det kan låta märkligt, men i stället interagerar 
de digitala företagen mer med sitt nätverk  
– och bygger nya typer av allianser.

11 november 2019 genomförde Esbri och 
iie  en öppen Estradföreläsning i Göteborg  
– Estrad West. Astrid Heidemann Lassen före-
läste tillsammans med Maureen McKelvey och 
professor Elmar Konrad, Mainz University of 
Applied Sciences, Tyskland, under rubriken 
”Extreme entrepreneurship – what can we 
learn from knowledge-intensive innovative 
firms?”

astrid heidemann lassens  anförande 
handlade om den digitala disruptionen där 
hela branscher har omformats. Vi köper exem-
pelvis kläder, böcker, skönhetsprodukter och 
mat på nätet i allt högre grad, och förändring-
en drevs av stora aktörer till en början. Men på 
senare år har de kunskapsintensiva entrepre-
nörerna blivit allt mer drivande, konstaterade 
hon.

– Disruption föder nya dimensioner av 
värde, som inte har uppfattats av etablerade 
aktörer.

Digitala kunskapsintensiva företag förlitar 
sig mindre på arbetslivserfarenhet och gene-
rell marknadskunskap, och mer på teknisk 
kunskap och insikt om marknadens behov.

– När de här företagen startar använder de 
sig av det allra mest riskvilliga kapitalet, nämli-
gen grundarnas egna pengar och venture capi-
tal. Det kan indikera att digitala kie-företag ses 
som extra riskfyllda, eller att de opererar i så 
hög hastighet att de inte hinner formulera den 
affärsplan som behövs för att söka finansie-
ring på andra håll. De söker inte heller patent 
i någon hög utsträckning, berättade Heide-
mann Lassen.

Digitala kie-företag skapar oftast inte pre-
miumprodukter, utan fokuserar på att leverera 
ett pärlband av innovationer och nya tjänster. 
De omsätter mindre per anställd än vad kun-
skapsintensiva tillverkande företag gör, men 
vinsten per anställd är avsevärt högre.

– Det här är riktigt intressant. Trots att de 
digitala företagen är mindre, är de mer lön-
samma. Vi ser stora möjligheter för de digitala 
kie-företagen att fortsätta skapa digital dis-
ruption, sa Astrid Heidemann Lassen under 
föreläsningen.

kontakta	ahl@business.aau.dk

andra aktiviteter, där även forskare från andra 
lärosäten i Danmark och Europa deltar. Vi byg-
ger kunskap tillsammans, säger Astrid Heide-
mann Lassen.

Den gemensamma nämnaren är alltså kun-
skapsintensivt, innovativt entreprenörskap, 
ofta förkortat kie. Men vad menas egentligen 
med det?

– Det finns ingen enkel definition. Före-
tagen bygger på entreprenörens specialise-
rade kunskap, och den kan komma både från 
utbildning och erfarenheter. Kunskapen kan 
handla om avancerad teknik, hur man navi-
gerar på marknader, eller kulturella och krea-
tiva värden. Ofta är det en kombination, till 
exempel att man arbetar med ny teknik på ett 
nytt sätt.

– Det finns gott om kunskapsintensivt entre-
prenörskap i Skandinavien, och man kan säga 
att våra studier utgår ifrån ett skandinaviskt 
angreppssätt på fenomenet entreprenörskap.

kie-företagen kan finnas inom alla bran-
scher, högteknologiska som lågteknologiska.

– Kategoriseringen bygger på hur indivi-
duella entreprenörer och företag exploaterar 
kunskap, förklarar Heidemann Lassen.

Själv forskar hon just nu mest om digitali-
seringens utbredning och utveckling, och hur 
den påverkar entreprenörskapet. Frågorna 
har stor relevans för oss alla, inte minst för de 
många industriföretag som Astrid Heidemann 
Lassen möter i sin vardag på Aalborg Univer-
sity.

– Jag jobbar mycket nära företag, både för 
att göra fallstudier och för att utveckla proto-
typer med dem. Skillnaden mellan digitala 
entreprenörer och traditionella industrier är 
intressant.

Tillsammans med Maureen McKelvey 
och Daniel Ljungberg, docent på iie, forskar  
Astrid Heidemann Lassen om skillnader mel-
lan olika typer av kunskapsintensiva företag. 
De har bland annat jämfört tillverkande före-
tag med kreativa, och finner både likheter och 
olikheter.

till olikheterna hör att kunskapsinten-
siteten är större i de kreativa företagen, där 
både grundare och medarbetare har en högre 
utbildningsgrad. De kreativa företagen förlitar 
sig mer på privat finansiering, förblir mindre, 
men är mer lönsamma än jämförbara tillver-
kande företag. En annan skillnad är att de kre-
ativa företagen är bättre på tjänsteinnovation, 
medan de tillverkande företagen introducerar 
fler radikala innovationer.

I ett pågående projekt undersöker Heide-
mann Lassen, McKelvey och Ljungberg hur 
digitalt entreprenörskap skiljer sig från annat 
entreprenörskap. Resultaten visar att de digi-
tala företagen jobbar snabbare och skapar en 
annan typ av innovationer. De förlitar sig min-
dre på externa resurser än tillverkande företag. 

”Skandinaviskt 
entreprenörskap är 
kunskapsintensivt”

Vill du veta mer om kunskaps-
intensivt, innovativt entreprenör-
skap? Hela Estradföreläsningen 
filmades och går att se på 
www.esbri.se/webb-tv

Erik	Gustafsson	har	lagt	fram	doktors-
avhandlingen	Fashioning a Knowledge 
Intensive Entrepreneur?	på	Institutet	för	
innovation	och	entreprenörskap,	Handels-
högskolan	vid	Göteborgs	universitet.

Berätta om din avhandling!
Jag fokuserar på den svenska modeindustrin 
och har använt mig av de teoretiska koncep-
ten kunskapsintensivt entreprenörskap och 
entreprenöriella intentioner. Jag har inter-
vjuat nyutexaminerade modedesigner från 
Textilhögskolan i Borås om vilka vägar de ser 
som möjliga efter examen.

Vad visar dina studier?
Många av de studerade individerna har en 
entreprenöriell intention, om än i varierande 
grad. Däremot är det förhållandevis sällsynt 
att intentionen resulterar i faktiskt entre-
prenörskap direkt efter examen. Genom att 
följa personerna under ett antal år och göra 
uppföljande intervjuer har jag kunnat se 
att den entreprenöriella intentionen stärks 
redan på kort sikt. Modeskaparna ger uttryck 
för en vilja att i högre grad kunna applicera 
sin kreativitet och kreativa kunskap.

Vad är de viktigaste lärdomarna?
Vi behöver öka förståelsen för vad kreativi-
tet och kreativ kunskap är, såväl i samhället 
i stort som i redan existerande modeföretag. 
I diskussionen kring hållbarhet och omställ-
ning av etablerade mönster är designerns 
roll underskattad, enligt min uppfattning. 
Om vi bereder väg för den nya generatio-
nens synsätt på mode, kommer vi att få se 
nya idéer som kan mynna ut i något mer 
hållbart.

Hur ser du på Sveriges ”modeunder”?
Jag är ganska kritisk till den modeindustri 
som vi har i Sverige i dag. Det behövs en 
injektion av ett nytt designtänk, som ligger 
mer i linje med det som kommer ut från 
våra modeskolor. På så sätt kan vi omforma 
synen på mode och därmed också driva indu-
strin in i framtiden. [åk]

En längre intervju med Erik Gustafsson 
finns på www.esbri.se

kontakta erik.gustafsson@handels.gu.se

Hallå	
Erik Gustafsson
nydisputerad vid IIE!

bild: D
aniel W

irgård
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tande roll, inget mandat att bestämma över 
teamen. Gisela Bäcklander ville veta hur 
coacherna arbetade för att främja självledar-
skap och vad de konkret försökte uppnå. Hur 
såg de att en grupp fungerade bra?

Spotifycoacherna visade sig ha stort fokus 
på gruppdynamik och utveckling. De utgick 
från vissa styrande principer, som att främst 
se till värdet av det som skapas i stället för att 
fokusera på vägen dit. Deras målsättning var 
att skapa förbättringsprocesser och en känsla 
av ägarskap hos varje team, med hög förmåga 
till handling.

– De ville att grupperna skulle undvika att 
låsa sig vid specifika lösningar. Om team-
medlemmarna inte visste vad de skulle göra 
så stöttade coacherna dem i att formulera en 
hypotes och prova, i stället för att avvakta, 
säger Bäcklander.

ett annat mål var att det skulle ske mycket 
kommunikation inom teamet, och att atmos-
fären skulle kännas trevlig och tillåtande. 
Coacherna uppmanade också individer och 
team att tänka på det större sammanhanget.

– De uppmuntrade personer att lägga märke 
till kontexten och försöka tänka sig in i andras 
situation, hur sakerna de gjorde påverkade 
andra i företaget.

Medarbetarna påmindes också om att hålla 
fokus på slutanvändaren. Vilka behov har den 
som ska använda produkten? Vad är värdefullt 
att göra utifrån det? Att coacherna styrde tea-
men mot att tänka på övrig organisation och 
slutkund gjorde att samarbetet mellan dem 

där man har liten överblick är riskabelt, kon-
staterar hon i dag. Men händelsen gav inspi-
ration till hennes forskning. Avhandlingen 
Autonomous, yet Aligned: Challenges of Self-
leadership in Context består av fyra olika delar. 

I den första har Bäcklander intervjuat che-
fer i it-organisationer. Hon ville ta reda på vad 
arbetsgivare egentligen menar när de säger 
att de vill ha självledande medarbetare – och 
hur de gör för att främja självledarskap. I den 
andra delen har hon intervjuat management-
konsulter om hur de använder självledarskap 
i sitt arbete för att hantera stress och sätta 
gränser.

De två sista delarna består dels av en enkät-
undersökning om aktivitetsbaserade kontor i 
förhållande till stress, fokus och självledar-
skap och dels av en intervjustudie med agila 
coacher från Spotify. Ett spännande företag att 
undersöka närmare, av flera skäl. Bolaget har 
gjort sig känt för att vara innovativt och snabb-
rörligt, i konkurrens med jättar som Apple och 
Google.

– Spotify hade en intressant inställning till 
självledarskap. De är mer stödjande än många 
andra organisationer, där det ibland kan fin-
nas en sink or swim-inställning. Jag fick veta 
att Spotify hade agila coacher, en roll som det 
till stor del saknas forskning om.

när studien gjordes var Spotify en slags 
matrisorganisation, strukturerad i själv- 
styrande team. Varje team hade en produk-
tägare som var en länk ut i den övriga orga-
nisationen. De agila coacherna hade en stöt-

Många	företag	söker	självständiga	medarbe-
tare	som	tar	initiativ.	Men	vad	krävs	egentligen	
för	att	anställda	ska	bli	bra	på	självledarskap?	
Gisela	Bäcklander	har	studerat	hur	Spotify	går	
till	väga.

s j ä lv l e da r s k a p  h a r  b l i v i t  ett  hett 
begrepp. I takt med att konkurrensen och tem-
pot ökar på arbetsmarknaden blir egenskaper 
som flexibilitet och initiativförmåga allt vikti-
gare när företag söker ny personal.

Gisela Bäcklander har disputerat i indu-
striell ekonomi och organisation på kth .  
I sin avhandling undersöker hon hur organi-
sationer kan stötta ett hållbart och produktivt 
självledarskap hos sina anställda. Sedan tidi-
gare har Bäcklander en master i organisations-
psykologi och är utbildad personalvetare. 
Under flera år arbetade hon som it-konsult 
hos olika uppdragsgivare. Då fick hon upp 
ögonen för hur komplicerat det kan vara att 
skapa en organisation som verkligen är öppen 
för initiativ från medarbetarna.

Vid ett tillfälle anlitades hon i slutet av ett 
stort projekt där många var involverade. Till-
sammans med en person hos kunden tog hon 
initiativ till en utbildningsvideo. De diskute-
rade och planerade – men sedan tog det stopp.

– Säkerhetsavdelningen talade om att vi inte 
kunde spela in filmen på de datorer som fanns. 
Det var säkert alldeles riktigt, men jag kände 
att vi hade gjort en massa jobb i onödan. Där 
var det inte riktigt lönt att ta initiativ, säger 
Gisela Bäcklander.

Att komma med egna initiativ i en situation 

text emmeli nilsson

AGILA COACHER 
KAN HJÄLPA 
FÖRETAG VÄXA
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– Det behövs kontinuerliga möten och sam-
tal där medarbetarna kan pröva sina uppfatt-
ningar om vad som är viktigast, och få feed-
back på det. Det fungerar inte att bara lägga 
upp en video på intranätet.

om det finns ett levande samtal om rikt-
ningen i organisationen blir det också lättare 
för nyanställda att orientera sig. Generellt är 
tydlighet avgörande, menar Gisela Bäcklan-
der. Anställda måste veta vad de ska göra om 
de inte klarar att lösa ett problem på egen 
hand, och vad de har rätt att bestämma själva. 
Annars kan situationer uppstå där vissa opti-
merar sitt eget arbete på andra människors 
bekostnad, exempelvis genom att inte svara 
på mejl.

Det är också viktigt att medarbetare som 
förväntas leda sig själva har möjlighet att välja 
en passande fysisk arbetsmiljö för sina arbets-
uppgifter. De kan behöva dra sig undan och 
sitta ifred när de har koncentrationskrävande 
uppgifter.

Gisela Bäcklander hoppas att hennes forsk-
ning ska bidra till att stärka individer, så att de 
kan kräva en arbetsmiljö som faktiskt möjlig-
gör självledarskap och egna initiativ.

– Att som företag ha en idé om självledande 
medarbetare betyder inte att ledarskapet kan 
dra sig tillbaka helt. Chefer behöver skapa bra 
miljöer för att människor ska kunna leda sig 
själva, säger hon.

kontakta gisela.backlander@gih.se

löpte smidigare. Det var ett sätt att hålla ihop 
bolaget trots att det bestod av många själv-
ständiga team.

En viktig del av de agila coachernas arbete 
gick ut på att observera teamen. När dynami-
ken inte fungerade bra la de sig i, ställde frågor 
eller satte ord på vad som pågick.

– Coacherna kunde exempelvis säga: ”Ni 
verkar väldigt tveksamma, varför är ni det?” 
Det är ett sätt att göra sådant som är outta-
lat mer tydligt och specifikt. De ställde också 
naiva frågor för att förtydliga missförstånd och 
lyfta konflikter till ytan.

Gisela Bäcklanders uppfattning är att 
coacherna har hjälpt Spotify att växa snabbt, 
samtidigt som de lyckats hålla ihop organisa-
tionen. Med hjälp av coacherna har bolaget, 
trots en mycket komplex organisation, kunnat 
bygga upp en gemensam självstyrande för- 
måga i ett läge där andra organisationer kan-
ske hade börjat toppstyra mer.

hennes främsta slutsats i avhandlingen 
är att individers förmåga till självledarskap till 
stor del beror på kontexten som de befinner 
sig i. Vill ett företag skapa en miljö med självle-
dande medarbetare, måste ledningen möjlig-
göra för dem att bete sig just så. 

Det kräver först och främst en levande dis-
kussion om riktning, prioriteringar och vad 
som är på gång. Då får medarbetarna den 
information de behöver för att kunna fatta 
beslut och prioritera. God tillgång till relevant 
information visade sig i en av delstudierna 
vara en viktig faktor för att minska stress.

Gisela	Bäcklander	har disputerat på KTH. Hon forskar nu på Gymnastik- och idrotts-
högskolan (GIH) om medarbetarhälsa och ledarskap i aktivitetsbaserade kontor.

giselas bästa tips

Så	får	du	mer	själv-
ledande	medarbetare

• Se till att det finns tillräckligt med 
information för att medarbetarna ska 
kunna fatta egna beslut. Dokumenta-
tion är oftast inte det bästa sättet, 
försök i stället att ha en pågående 
diskussion. Ge tillfällen för anställda 
att pröva sina uppfattningar i samtal 
och möten.

• Ge insyn i vad som händer. Vart är ni 
på väg som företag? Har det ändrats? 
Vad är syftet med det ni gör? Uppfyl-
ler ni det?

• Tydliggör vad medarbetare ska göra 
om de inte kan lösa ett problem på 
egen hand.

• Satsa på bra introduktioner för ny-
anställda, även äldre. De är också 
nya i organisationen, även om de är 
seniora på sitt område.

• Bygg en kultur där man kan ställa 
många frågor utan att riskera sitt 
anseende.

• Att ha specifika personer med upp-
drag att ge stöd och styra upp proces-
ser och dynamik kan vara bra. Det 
är svårt för en chef att ha den rollen 
eftersom chefen också förväntas 
driva resultat.

Så	blir	du	mer	självledande

• Det är inte bara upp till dig att utöva 
självledarskap. Utmana din organisa-
tion. Har du mandat, våga ta initiativ 
och se vad som händer!

• Säg nej till det du inte kan eller hinner 
göra. Bolla tillbaka frågor. En viktig 
del av självledarskapet är att signale-
ra till organisationen att mer resurser 
behövs.

• Försök välja fysisk miljö efter arbets-
uppgift, så att du kan koncentrera dig 
när det behövs.

• Gör de viktigaste arbetsuppgifterna 
när du är som mest fokuserad, och 
vice versa. Låt de viktigaste upp-
gifterna ta tid, inte de mindre viktiga 
som att beta av mejlkorgen. Vet 
du inte vilka som är dina viktigaste 
arbetsuppgifter – ta reda på det.

bild: H
åkan Lindgren
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sar mig bättre. Jag var en okej student i Indien, 
men inte jättebra. I Sverige fick jag bättre betyg 
och såg möjligheter till en akademisk karriär.

i luleå blev Vinit Parida uppmärksammad 
av professor Michel Cervantes och fick efter 
masterutbildningen i uppdrag att göra en 
global översyn av utbildningsbehovet inom 
vattenkraft, ett område som sträcker sig över 
flera forskningsfält. Resultatet blev en artikel 
som publicerades i en vetenskaplig tidskrift 
och som ett konferensbidrag.

– Det här var 2006, samtidigt som ltu eta-

I	Luleå	är	det	redan	år	2024.	Eller,	i	alla	fall	på	
Vinit	Paridas	arbetsplats.	Hans	forskargrupp	
har	siktet	inställt	på	de	utmaningar	som	antas	
komma	med	industrins	transformation.	

vinit parida är ett stjärnskott. När tid-
ningen Fokus rankar de 100 mest produktiva 
och citerade forskarna i kategorin samhälls-
vetenskap placerar han sig på nummer 24.  
I april utnämndes han till ämnesansvarig pro-
fessor för forskningsämnet entreprenörskap 
och innovation på Luleå tekniska universitet. 
Av de 25 anställda forskarna inom ämnet är 
många ledande inom sina respektive områ-
den. Tillsammans producerar de varje år ett 
40-tal artiklar som publiceras i ledande veten-
skapliga tidskrifter.

– Det är en positiv utmaning att leda grup-
pen. Vi har goda förutsättningar att fortsätta 
växa och rekryterar för närvarande sex nya 
doktorander och två postdoktorer, säger Vinit 
Parida.

Under Vinit Paridas barndom var hans 
pappa överste i den indiska armén. Nya sta-
tioneringar innebar ständiga flyttar. Efter en 
tid valde familjen att slå sig ner i Delhi för att 
barnen skulle få studiero. Men pappa Adi-
tya Parida trivdes inte på sitt nya jobb inom 
näringslivet, så när han blev erbjuden en lek-
torstjänst på Luleå tekniska universitet (ltu) 
packade familjen väskorna igen.

– Jag läste två bachelorutbildningar samti-
digt i Delhi: informations- och kommunika-
tionsteknologi på förmiddagarna, ekonomi på 
eftermiddagarna. Det rådde dotcom-boom vid 
millennieskiftet.

Nyutexaminerade, engelskspråkiga it-
ingenjörer hade goda möjligheter att få väl-
betalda jobb i den växande outsourcingindu-
strin.

– Min plan var att jobba några år och så 
småningom kanske läsa en mba.

Men när pappan tipsade om masterutbild-
ningen i e-handel på ltu, sökte och antogs 
både Vinit och hans syster. Dotcom-boomen 
fick vänta.

porträttet

– Jag trivdes bra i Luleå, när den inledande 
kulturkrocken hade lagt sig, säger han och 
skrattar.

Luleå strax söder om polcirkeln, med 
knappt 80 000 fåordiga invånare, stod i bjärt 
kontrast mot myllret av människor i 20 miljo-
nersstaden Delhi med medeltemperatur på 34 
grader i juni. Kontrasterna finns även i utbild-
ningssystemen.

– I Indien är undervisningen skolboksorien-
terad, som student ska man kunna återge vad 
man har läst. I Sverige arbetade vi med verkli-
ga problem som företag brottas med. Det pas-

text anna-karin florén  bild lukas andersson

vinit parida vill bedriva praktiknära forskning i framkant: 

»Nästa teknikskifte  
är en game changer «

Vinit Parida 
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mer om vinit

Bakgrund Disputerade 2010 vid Luleå tekniska uni-
versitet på avhandlingen Achieving Competitiveness 
through Externally Oriented Capabilities – An Empirical 
Study of Technology-Based Small Firms. Har gäst-
forskat vid Stanford University, National University 
of Singapore och Indian Institute of Science. Vinit har 
också varit gästprofessor vid Linnéuniversitetet och 
University of Vaasa. Några av hans forskningsområden 
är tjänstefiering, affärsmodellsinnovation och digitali-
sering av industriella ekosystem. 

Fritid Med en fru från Polen, syskon i USA, svägerska 
i Skottland och släkt i Indien blir det mycket resande 
för Vinit, hans fru (som också forskar på LTU) och deras 
två barn. Hemma i Luleå är familjen ofta ute i naturen, 
och ser fram emot att snart få lära barnen skidåkning 
och andra vintersporter.

Aktuell Huvudtalare på två konferenser i slutet av 
november: ASAP Service Management Forum i Mila-
no, Italien, och International Conference on Business 
Servitization i San Sebastián, Spanien.

mer av vinit

Digital servitization business models in ecosystems:  
A theory of the firm. Journal of Business Research,  
vol 104, 2019 (tillsammans med Marko Kohtamäki, 
Pejvak Oghazi, Heiko Gebauer och Tim Baines).

Circular Business Model Transformation: A Roadmap 
for Incumbent Firms. California Management Review, 
nr 2, vol 61, 2019 (tillsammans med Johan Frisham-
mar).

Orchestrating industrial ecosystem in circular economy: 
A two-stage transformation model for large manufac-
turing companies. Journal of Business Research, vol 101, 
2019 (tillsammans med Thommie Burström, Ivanka 
Visnjic och Joakim Wincent).

Smart Factory Implementation and Process Innovation: 
A Preliminary Maturity Model for Leveraging Digitaliza-
tion in Manufacturing Moving to smart factories pre-
sents specific challenges that can be addressed through 
a structured approach focused on people, processes, 
and technologies. Research-Technology Management, 
nr 5, vol 61, 2018 (tillsammans med David Sjödin, Mar-
kus Leksell och Aleksandar Petrovic).

Adopting a platform approach in servitization: Levera-
ging the value of digitalization. International Journal of 
Production Economics, vol 192, 2017 (tillsammans med 
Javier Cenamor och David Rönnberg Sjödin).

blerade sig som entreprenöriellt universitet 
med Håkan Ylinenpää som ämnesföreträdande 
professor. Jag var en av de första doktorander-
na som rekryterades till den nya avdelningen, 
tillsammans med bland andra Joakim Wincent, 
Daniel Örtqvist och Sara Thorgren.

Tretton år senare arbetar de fortfarande till-
sammans.

– Många frågor som vi studerade då blev vik-
tiga, som framtidens affärsmodeller. I dag pra-
tas det mycket om att stora företag som Volvo 
Cars måste gå från att sälja bilar och service 
till att sälja mobilitet. De nya affärsmodellerna 
byggs runt en funktion, snarare än en produkt.

Gruppen utforskar fortfarande företags 
utmaningar och bidrar med insikter som kan 
leda till att företagen fungerar bättre. De initie-
rar också dialoger mellan olika aktörer. Bland 
tidigare och nuvarande samarbetspartners 
finns Ericsson, Scania, Volvo Construction 
Equipment, Epiroc, Komatsu Forest, sca, abb, 
ibm, Telia, Mälarenergi, Luleå energi och ett 
flertal kommuner.

– Det unika är att vi arbetar med praktiska 
problem. Vi vill ligga steget före och funderar 
över utmaningar som industrin kan möta om 
fem år. Det gör att vi får generöst med finan-
siering, och att vi ibland får så många förfråg-
ningar från näringslivet att vi måste tacka nej.

– Att bidra till konkreta resultat på företag 
är en viktig drivkraft för mig. Jag vill göra skill-
nad, det är mer givande än att få genomslag i 
den akademiska världen genom publiceringar, 
säger Vinit Parida.

just nu sker flera teknikskiften parallellt. Tre 
trender bildar en megatrend: elektrifiering, 
automatisering och digitalisering. Det sist-
nämnda handlar i det här fallet om maskiner 
som pratar med varandra och ai som skapar 
nya insikter. Till det kommer förändrade kon-
sumtionsmönster.

– Det är en game changer, säger Parida.
En lastbilstillverkare, som Scania till exem-

pel, har en prissättningsmodell som är avhäng-
ig bilens material- och produktionskostnad, 
samt underhåll. Men om lastbilen saknar 
förare och motor, och ser väldigt annorlunda 
ut än i dag – hur ska företaget tjäna pengar? 
Hur kan det skapa värde? Och varifrån får det 
sina intäkter?

– Sannolikt kommer man ta betalt för digi-
tala tjänster och tillhandahålla mjukvara.  
I praktiken innebär det att ingenjörsorientera-
de företag i Sverige, blir konkurrenter till mjuk-
varuföretag som Google, ibm och Microsoft.

För närvarande arbetar Vinit Parida och hans 
kollegor med gruvindustrin, 5g och interkon-
nektivitet. Stora delar av brytningen kommer 
att automatiseras.

Parida tycker att hans indiska bakgrund har 
gett honom sociala färdigheter och perspektiv 

som är värdefulla i forskningsmiljön.
– Indien är ett helt annat typ av samhälle 

där mycket av den struktur som vi är vana vid 
i Sverige saknas. Man är ständigt omgiven av 
människor, allting är kaos, och det gäller att 
vara superflexibel och ödmjuk för att klara sig. 
Det går inte att vara auktoritär och peka med 
hela handen.

– Samtidigt trivs jag väldigt bra med det 
svenska sättet. Människor säger vad de tycker 
och är ärliga. Att dialogen är rak gör det lätt att 
samarbeta. Man behöver inte fundera över vad 
som inte sägs.

i väst tar vi mycket för givet, och det fär-
gar av sig på hur vi resonerar och ställer forsk-
ningsfrågor. En etablerad sanning här är till 
exempel att stabila institutioner är en förut-
sättning för entreprenörskap, menar Parida.

– Då borde färre individer vara entreprenörer 
i länder med bristfälliga institutioner – men så 
är det inte.

Ända sedan Vinit Parida började forska i 
Luleå har han velat använda sina kunskaper i 
Indien eller andra utvecklingsländer.

– En fördel med att vara professor är att jag 
kan designa mina egna studier, säger han med 
glimten i ögat.

Tillsammans med Dean Shepherd från Uni-
versity of Notre Dame i usa, har Parida startat 
en studie om jugaad innovation. Jugaad är ett 
ord på hindi som betyder ungefär ”en tillfällig 
lösning på ett problem”. I praktiken är det ofta 
en dålig prototyp framtagen med obefintliga 
resurser. Men prototypen är ofta väl anpassad 
till omgivningen och har hög innovationsgrad, 
menar Vinit Parida.

– Många som arbetar med jugaad innova-
tion är fattiga och lever på landsbygden eller i 
slumområden. Jag vill förstå hur metoden kan 
användas i företag som har svårt att innovera, 
trots stora resurser.

Vinit Parida har samlat data om innovatörers 
drivkrafter och förutsättningar i slummen. I ett 
annat projekt intervjuade han entreprenörer 
som är verksamma i Dharavi utanför Bombay, 
ett av världens största slumområden. Han ville 
bland annat veta hur de definierar framgång.

– Det är inte, som man kan tro, att lämna 
slummen och flytta in i en lägenhet. I slummen 
finns både kunder och billig arbetskraft. Dess-
utom är entreprenörerna en slags hjältar med 
hög status i området. Definitionen av framgång 
är i stället att deras barn kan utbilda sig och 
gifta in sig i bättre familjer.

Det har inte varit lätt att publicera den här 
forskningen, men Vinit Parida tycker att insik-
terna är angelägna att föra ut.

– De utmanar vår uppfattning om vad som 
är entreprenörskap.

kontakta vinit.parida@ltu.se



18  |  e n t r é  4  •  2019 www.esbri.se

Regioner behöver 
anpassade näringslivspolicyer
Entreprenöriell aktivitet leder till regional utveckling, men den geografiska varia-
tionen är stor. Rikard Eriksson och Marcin Rataj har granskat startupfrekvensen i 
samtliga svenska kommuner under en tioårsperiod, 2002–2012. I artikeln The geo-
graphy of startups in Sweden. The role of human capital, social capital and agglome-
ration (Entrepreneurship & Regional Development, nr 9–10, vol 31, 2019) visar de hur 
olika nivåer av humankapital, socialt kapital, entreprenöriell kultur och industriell 
specialisering påverkar företagsamheten. Humankapital påverkar startupaktivite-
ter positivt i alla typer av regioner, medan de andra företeelserna inte har samma 
universella effekt. Forskarna konstaterar därför att det behövs separata policyer för 
urbana, rurala, respektive mer perifera områden. [åk]

kontakta marcin.rataj@umu.se

Öppen innovation
rymmer paradoxer
”Förankring” och ”navigering” är två strategier som förändringsagenter i storföretag 
använder när de engagerar sig i öppen innovation tillsammans med småföretag. 
Det visar Björn Remneland Wikhamn i artikeln Open innovation change agents 
in large firms: how open innovation is enacted in paradoxical settings som har 
publicerats i R&D Management (open access). Han utgår från två paradoxer 
kopplade till öppna innovationsprocesser. Den ena är kopplad till själva innova-
tionen. Den handlar om att balansera mellan att öppet utforska och experi-
mentera fram nya idéer, och att exploatera de idéer som man har fått fram. 
Den andra paradoxen rör värdet. Den balanserar mellan värdeskapande 
förmågor som kreativitet och nyfikenhet, och förmågan att kontrollera 
och fånga värdet i affärsmodeller. [åk]

kontakta	bjorn.wikhamn@handels.gu.se

är Karolinska institutets 
placering när världens 

universitet rankas.
Källa: Times Higher Education

Den största anledningen till att fler 
mammor startar egna företag är 
att vi har ett jämställt samhälle

Lucia	Naldi, Högskolan i Jönköping, intervjuad i P4
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Lyckad exit bidrar till ekosystemet
Nyhetens	behag	skapar	buzz	kring	startups.	
Men	vad	händer	när	de	första	investerarna	har	
sålt	av,	och	entreprenörerna	har	dragit	vidare	
till	nya	projekt?	Per	Hulthén	forskar	om	utveck-
lingen	efter	exit.

vad händer efter en exit? Vilka startups gör 
långsiktiga avtryck? Och bidrar tidiga venture 
capital-investeringar till regional utveckling? 
Frågorna intresserar Per Hulthén. Han är  
industridoktorand på Chalmers och har lagt 
fram sin licentiatuppsats Venture capital as a 
tool for regional development: Exit patterns and 
long-term consequences.

Licentiatuppsatsen består av fyra artiklar. 
Den första bygger på en kvantitativ studie av 
startups i Sverige och Israel, samt Silicon Val-

ley, Colorado och North Carolina i usa. Hult-
hén finner att Silicon Valley skiljer sig från de 
andra platserna. 

När en Silicon Valley-startup säljs stannar 
nämligen ägandet ofta kvar i regionen. För 
de andra platserna är det vanligare att de nya 
huvudägarna är baserade någon annanstans 
i världen.

Den andra artikeln handlar om hur risk-
kapitalfinansierade, svenska startups klarar sig 
efter en exit. Det beror på hur det nya ägandet 
ser ut, enligt Per Hulthén: Börsnoterade bolag 
växer snabbare.

I den tredje artikeln visar han hur riskkapi-
talbolag fattar beslut om exit. De verkar före-
dra förvärv framför börsnotering, och kan köra 
över entreprenörens önskemål om så krävs.

Den fjärde och sista artikeln bygger på en 
kvalitativ studie av entreprenörers, affärsäng-
lars, riskkapitalisters och nyckelmedarbetares 
beteende efter en exit. Hulthén drar slutsatsen 
att varje entreprenöriellt ekosystem behöver 
ett visst mått av lyckade försäljningar för att 
inte stagnera och avfolkas.

Många regioner vill öka nyföretagandet, och 
ser venture capital som sitt viktigaste verktyg. 
De bör också räkna med migrationseffekterna 
när företagen säljs, menar Hulthén. Genom att 
även satsa på andra finansieringsformer kan 
de säkra upp regionens entreprenöriella eko-
system. [åk]

kontakta per.hulthen@chalmers.se

Dubbelhänta företag 
är mer innovativa
Ambidextri, förmågan att kunna använda höger och vänster hand lika 
bra, är oftast medfödd. Företag kan också vara ambidextra, hävdar Simon 
Norheim Colclough, Øystein Moen, Nina Sakshaug Hovd och Andrew Chan. 
Dubbelhäntheten handlar i detta fall om att parallellt kunna arbeta explo-
rerande och exploaterande, det vill säga slå mynt av befintliga produkter 
samtidigt som företaget innoverar för framtiden. Forskarna har studerat 
380 norska, mindre, exporterande företag och finner att de som lyckats 
öva upp sin ambidextri är de som presterar flest innovationer. Resultaten 
redovisas i SME innovation orientation: Evidence from Norwegian exporting 
SMEs som har publicerats i International Small Business Journal (nr 8, vol 
37, 2019). [åk]

kontakta colclough.simon@outlook.com

Hur blir man som Lego?
Chalmersforskaren Tobias	Fredberg 

om företags flexibilitet i Göteborgs-Posten
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När	samhället	ska	bli	klimatneutralt	påverkas	
våra	matvanor,	vi	ska	producera	energi	på	nya	
sätt	och	byta	till	biobaserade	plaster.	I	navet	för	
allt	detta	står	lantbruket.	På	Estrad	24	oktober	
delade	forskare	och	praktiker	med	sig	av	sina	
erfarenheter	om	svensk	agtech.

– just nu sker en revolution. Det bubblar 
i lantbruksbranschen. Folk tror att den är trög, 
men lantbruket ligger före, sa Per Frankelius.

Han var huvudtalare på Estradföreläsningen 
med rubriken ”Agtech – kan Sverige ta täten?” 
Frankelius är innovationsforskare på Lin-
köpings universitet, och processledare för 
Vinnväxtinitiativet Agtech 2030.

Han menade att föreläsningens titel var fel-
formulerad, eftersom Sverige sedan länge är ett 
pionjärland inom utvecklingen av jordbruks-
teknik. Föreläsningen kom också att till stor del 
handla om teknikutveckling.

per frankelius inledde sitt anförande med 
en historisk tillbakablick. Han exemplifierade 
bland annat med Chalmers eltraktor från 
1959, en föregångare till dagens elektrifierade 
fordon. Han berättade också att produktivi-
tetsökningen inom jordbruket har varit snab-
bare än inom någon annan näringsgren under 
1900-talet. Men i dag står lantbruket inför helt 
nya utmaningar som ändrade matvanor, väx-

Grön innovation får 
jordbruket att blomstra

Jordbrukets produktivitetsökning har varit rekordsnabb, berättade docent Per	Frankelius, Linköpings universitet, när han föreläste på Estrad. Under hösten har Esbri fokuserat på att öka kunskapen 
om grön innovation. Föreläsningen var en del i denna satsning.

esbrinytt

ande befolkning, miljökrav och klimatföränd-
ringar.

– Det handlar om enorma mängder livs-
medel som ska fram, samtidigt som klimat- 
förändringar medför att den odlingsbara mar-
ken minskar med 5 procent per hundra år i usa 
och Europa, sa han.

Frankelius menar att det finns olika sätt att 
jobba med utveckling; evolution, imitation 
och innovation. Det första innebär att göra 
ständiga förbättringar av befintliga produkter. 
Imitation innebär att man tillgodogör sig idéer 
utifrån och anammar best practice. Den tredje 
utvecklingsvägen är innovation.

– Du kan göra hur många förbättringar du 

text anna-karin florén  bilder viktor aronsson
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Föreläsningen	genomfördes	
24	oktober	2019 på Finlandshuset 
i Stockholm. Den livesändes och 
går att se i sin helhet på 
www.esbri.se/webb-tv. På Esbris 
webbplats finns också en mängd 
artiklar på temat grön innovation.

vill, men du kan aldrig skapa en ångdriven  
växelplog genom att förbättra en oxdragen 
kärra. Innovation kräver nytänkande. Samtidigt 
kan du ha världens bästa uppfinning utan att 
få respons från kunden.

Ny teknik måste uppfylla ett verkligt behov. 
För att en uppfinning ska vara en innovation, 
bör den ha originalitet, men också vinna insteg 
på marknaden. En förutsättning för det senare 
är marknadsföring, som också bör betraktas 
som en del av innovationen, enligt Per Fran-
kelius.

– Det gäller att lära känna sina kunder och 
använda sig av dem redan i produktutveckling-
en, men också att marknadsföra sin produkt på 
mässor, i fackpress och på andra sätt.

I Sverige och världen tas nu många stora 
initiativ inom agtechområdet. Några svenska 
satsningar som nämndes under föreläsningen 
är Agtech 2030, Testbädd digitaliserat jordbruk, 
Vreta kluster och Agroväst.

Frankelius diskuterade många intressanta 
teknikområden, exempelvis robotisering, hög-
hastighetsförädling, nya metoder för bevatt-
ning och avvattning, ai, ultragrund bearbet-
ning och utvecklingen av bioekonomin där 
plast och gummi ersätts med fossilfria mot-
svarigheter.

en spännande tillämpning  är sensorer 
med kameror. Monterade på sprutramper 
kan de avgöra vad som är ogräs, och bespruta 
enskilda plantor med vattenånga eller olja i 
stället för växtskyddsmedel. Samma teknik 
kommer sannolikt att kunna användas i andra 
syften, till exempel vid gödsling. Det skulle 
kunna spara stora mängder fosfor.

Vad är det då som talar för Sverige som 
en ledande agtechnation? Föreläsaren och  

paneldeltagarna lyfte fram några olika fördelar.
– Vi har många klimatzoner i Sverige, och 

frekventa väderomslag. Dessutom är svenska 
lantbrukare tekniktillvända. De investerar mer 
i teknik än lantbrukare i andra länder, sa Per 
Frankelius.

Sammantaget gör det Sverige till en intres-
sant arena för att ta fram och testa nya produk-
ter, anser han.

– I Sverige är vi vana vid att jobba sektors-
övergripande mellan olika aktörer. Det tror jag 
är en styrka som vi kan använda för att utveckla 

jordbruket, sa Jonas Engström, som medver-
kade i den efterföljande paneldiskussionen.

Han är forskare på Rise och projektledare 
för Testbädd digitaliserat jordbruk. I projek-
tet utvecklas en fysisk plats som ska fungera 
som en arena för samarbeten. Många aktörer 
med förankring i jordbruk såväl som näringsliv, 
myndigheter, samt slu, Sveriges lantbruksuni-
versitet, ingår.

– Testbädden har ett antal åkrar där vi samlar 
in data. Vi placerar ut så många sensorer som 
vi kan, och sedan handlar det om att analysera 
och använda informationen som beslutsstöd, 
sa Engström.

Till sommaren 2020 hoppas han att stora 
delar av anläggningen ska brukas med auto-
noma maskiner.

– För mig är det särskilt viktigt med data-
infrastruktur. Vi vill gärna bygga upp en  
standardisering kring data för Sverige – eller 
resten av världen, om vi lyckas med det.

En utmaning är att olika parter inte pratar 
samma språk, menade Karola Reuterström. 
Hon är lantbrukare på Stora Lövhulta gård och 
medverkade också i panelen.

– För ett par generationer sedan hade alla 
en koppling till landsbygden. Det fanns en 

baskunskap. Men nu sitter makten i Stock-
holm och det kan bli fel beslut ur konkurrens- 
synpunkt. Samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg att varje satsad krona i de gröna näring-
arna stannar i landet – vi kan inte åka till Kina 
och producera, sa Reuterström.

Panelen diskuterade också lantbrukets 
lönsamhet och kompetensförsörjning. Det är 
avgörande frågor för att nya innovationer ska 
vinna insteg och leda till verklig förändring.

jonas engström konstaterade att en viktig 
bieffekt av den tekniska utvecklingen i bran-
schen är att öka attraktiviteten i relaterade 
yrken.

– Branschen är inte gammal och mossig, 
utan högt specialiserad och framåt, sa han.

Carolina Axelsson, projektledare för mäss-
san Elmia Lantbruk 2020, var den tredje panel- 
deltagaren. Hon slog fast att arbetsuppgifter-
na på ett lantbruk kommer se annorlunda ut 
i framtiden.

– Vi tar emot gymnasielever och försöker 
göra dem medvetna om hur attraktivt det kan 
vara att arbeta i lantbruket. Vi bjuder in företag 
som får berätta vilka möjligheter som finns i 
branschen, och har karriärmingel för slu-stu-
denter, sa Axelsson.

– Hur vi pratar om lantbruket spelar också 
roll. Nu diskuterar många lantbruket som en 
klimatbov. Men i själva verket binder det kol 
och är bra för miljön. Vi måste hamna på rätt 
sida i diskussionen, sa Karola Reuterström.

Carolina	Axelsson Jonas	Engström Karola	Reuterström

Vi kan inte åka till Kina och producera
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 joacim rosenlund, Linnéuniversitetet, 
har tilldelats 300 000 kronor av familjen 
Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse för 
forskningsprojektet ”Verktyg för cirkulär 
affärsmodellering”.

 Vattenfalls pris för bästa doktorsavhand-
ling 2019 gick till wiebke reim. Hon har 
disputerat på Luleå tekniska universitet i 
industriell ekonomi. En annan Luleåfors-
kare, marcus liwicki, har fått Nordeas 
vetenskapliga pris 2019 för sin ai-forskning.

 lars e olsson är ny professor i psyko-
logi på Karlstads universitet. Han intres-
serar sig bland annat för innovation inom 
hälso- och sjukvårdsområdet.

 jane webb, Chalmers, har fått utmär-
kelsen Best Reviewer Award av British Aca-
demy of Management.

 Vinnova satsar 20 miljoner kronor på ett 
forskningsprojekt om universitetets roll i 
samhället. Projektet pågår 2019–2023 och 
involverar forskare från Lunds universitet 
och kth. mats benner är projektansvarig.

 saras sarasvathy, University of 
Virginia, usa, fick utmärkelsen Legacy 
Impact Award av gcec, Global Consortium 
of Entrepreneurship Centers. 2019 års kon-
ferens arrangerades i Stockholm av sses, 
Stockholm School of Entrepreneurship.

 Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 
medel till tomas blomquist, Umeå uni-
versitet (5 676 000 kronor), och gundula 
lücke, Uppsala universitet (3 707 000  
kronor). Blomquists projekt handlar om 
stöd för nyföretagande, och Lückes projekt 
om hur nya affärsidéer utvecklas.

 Riksbankens Jubileumsfond finansie-
rar också tre nya Flexit-tjänster. jenny 
wiik, Göteborgs universitet, har fått en. I 
samarbete med Lindholmen Science Park 
ska hon driva ett projekt om innovations-
arbete och ai i journalistiken.

 Professor emeritus hans wigzell har 
fått Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2019 
för sitt idoga arbete med att stärka veten-
skapens ställning i Sverige. Han är bland 
annat styrelseordförande i sses.

 Videums entreprenörspris med en pris-
summa på 15 000 kronor har tilldelats bo 
jonson, professor på Linnéuniversitetet. 

 Professor emeritus olle inganäs har 
utsetts till Linköpings universitets mest 
entreprenöriella lärare av liu Innovation.

Tipsa entre@esbri.se

titel Knowledge-Based Social 
Entrepreneurship – Understan-
ding Knowledge Economy, Inno-
vation, and the Future of Social 
Entrepreneurship
författare Mitt Nowshade 
Kabir
förlag Palgrave Macmillan
isbn 978-1-137-35406-8

Kunskapsintensiva företag inom informa-
tions- och kommunikationsteknologi (ikt) 
har drivit den snabba tekniska utvecklingen, 
några har blivit störst i världen på mindre 
än 30 år. Samma entreprenöriella mindset 
kan bidra till att lösa världens sociala utma-
ningar. Det menar Mitt Nowshade Kabir, 
författare till Knowledge-Based Social Entre-
preneurship – Understanding Knowledge Eco-
nomy, Innovation, and the Future of Social 
Entrepreneurship. Statliga institutioner har 
inte lyckats lösa problem med till exempel 
smutsigt dricksvatten, dåliga sanitära förhål-
landen och bristfällig hälsovård. Med kun-
skapsbaserat socialt företagande kan sociala 
problem mötas med avancerade teknologier 
och innovativa, pragmatiska och hållbara 
affärsmodeller. I boken beskrivs möjligheter 
och förutsättningar kopplade till ett sådant 
entreprenörskap. [af]

personnytt boktips

titel A Research Agenda 
for Entrepreneurship and 
Innovation  
redaktörer David B 
Audretsch, Erik E Lehmann 
& Albert N Link
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78811-600-8

Syftet med den bokserie som A Research 
Agenda for Entrepreneurship and Innova-
tion ingår i, är att staka ut riktningar för 
framtida forskning och policy inom olika 
ämnen. Redaktörerna David Audretsch, Erik 
Lehmann och Albert Link har samlat ett gäng 
nordamerikanska och europeiska forskare 
som i 13 kapitel diskuterar brännande forsk-
ningsfrågor inom entreprenörskaps- och 
innovationsämnet. Flera av kapitlen kretsar 
kring våra lärosäten: akademiskt entrepre-
nörskap, studenters företagsamhet och hur 
man skapar entreprenöriella universitet. De 
nordiska forskarna Timur Uman och Siri Ter-
jesen är medförfattare till ett bidrag om styr-
ning och innovation i etablerade företag. Ett 
annat nordiskt bidrag kommer från Devrim 
Göktepe-Hultén. Hennes kapitel föreslår en 
forskningsagenda för entreprenöriellt ledar-
skap inom akademin.  [åk]

Det	som	händer	i	styrelserummet,	stannar	
inte	i	styrelserummet.	Det	får	direkta	effekter	
på	företagets	verksamhet,	och	i	förlängningen	
samhället.	Därför	är	det	viktigt	att	öka	kunska-
pen	om	styrelsearbete.

för att förstå styrelser måste vi förstå vilka 
olika sammanhang de verkar inom. Klimatför-
ändringar, corporate social responsibility (csr), 
ekonomisk protektionism, socialt tumult och 
politisk instabilitet är bara några av de många 
faktorer som påverkar styrelsens arbete – och 
ansvar.

Det skriver Jonas Gabrielsson, Wafa Khlif 
och Sibel Yamak i inledningen till Research 
Handbook on Boards of Directors. De är bokens 
redaktörer och konstaterar att forskare som 
intresserar sig för styrelsearbete ofta publice-
rar sig i olika typer av vetenskapliga tidskrifter, 
exempelvis inom management, entreprenör-
skap och familjeföretagande. De har därför 
velat samla många av dessa skilda perspektiv 
innanför bokens pärmar.

Den första delen handlar om beteenden 

Kontexten påverkar 
styrelsens arbete

och prestationer inne i styrelserummet. För-
fattarna tar bland annat upp hierarkier, tillit, 
spänningar och narcissism.

Bokens andra del lyfter blicken utanför 
den innersta kretsen. I kapitlen diskuteras till 
exempel (o)beroende, kvotering, engagemang 
och styrelsens kopplingar till andra aktörer.

I den tredje och sista delen fokuserar för-
fattarna på globala fenomen och trender som 
påverkar styrelsearbetet, exempelvis digitali-
sering, miljömedvetenhet och olika uppfatt-
ningar om vad som utgör värde för ett företag.

Karin Hellerstedt, Morten Huse, Mattias 
Nordqvist, Elin Smith och Daniel Yar Hamidi 
står för några av de nordiska inslagen. 

Boken har isbn 978-1-78643-974-1  och har 
getts ut av Edward Elgar. [åk]
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titel Entrepreneurial 
Finance. Venture Capital, 
Deal Structure & Valuation
författare Janet Kiholm 
Smith & Richard L Smith
förlag Stanford 
University Press
isbn 978-1-5036-0321-9

 

Entrepreneurial Finance. Venture Capital, 
Deal Structure & Valuation ventilerar både 
entreprenörers och investerares perspektiv 
på finansieringsfrågor. Det är en lärobok, 
men enligt författarna Janet Kiholm Smith 
och Richard Smith lämpar den sig inte bara 
för universitetsstudenter. De vänder sig även 
till entreprenörer, praktiker som jobbar med 
entreprenöriella satsningar och chefer som 
vill uppmuntra intraprenörskap. Författar-
nas fokus ligger på företag som å ena sidan 
förknippas med stor risk, men å andra sidan 
också har potential att bli tillväxtraketer. Vad 
finns det för olika finansieringsstrategier? 
Vilket kapitalbehov föreligger i olika utveck-
lingsskeenden? Hur värderar man ett nytt 
företag? Och när är det läge att ta företaget 
till börsen? Det är några av frågorna som dis-
kuteras i boken. [åk]

titel Making Change. Youth 
Social Entrepreneurship as an 
Approach to Positive Youth 
and Community Development 
författare Tina P Kruse
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-084979-5

Med ett tvärvetenskapligt anslag och många 
fallstudier utforskar Tina Kruse skärnings-
punkten mellan ungdomars utveckling, sam-
hällsutveckling och socialt entreprenörskap. 
Hon menar att ungas engagemang kan leda 
till socioekonomisk transformation av ett 
lokalsamhälle. I Making Change. Youth Social 
Entrepreneurship as an Approach to Positive 
Youth and Community Development använ-
der hon en teoretisk modell för att identifiera 
strukturella förutsättningar och hinder, och 
olika stödformer som kan uppmuntra ungas 
entreprenörskap. Socialt entreprenörskap 
bland unga har störst potential att bidra 
till en positiv samhällsutveckling i utsatta 
områden. Därmed är det en fråga om social 
rättvisa, enligt Kruse. Boken är skriven ur en 
amerikansk synvinkel och vänder sig till både 
akademiker och praktiker. [af]

titel Digital Health 
Entrepreneurship
redaktörer Sharon Wulfovich 
& Arlen Meyers
förlag Springer
isbn 978-3-030-12718-3

Digital innovation inom hälsovårdssektorn 
är en ung företeelse med många utmaningar. 
Forskning visar att de digitala innovationerna 
kan bidra till en vård som både ger bättre 
resultat och är mer kostnadseffektiv, jämfört 
med enbart traditionell vård. Nu växer inno-
vationshubbar fram, regelverk anpassas för 
digitala plattformar och nytänkande entre-
prenörer inom sektorn har lättare att skaffa 
riskkapital. I Digital Health Entrepreneurship 
erbjuder redaktörerna Sharon Wulfovich 
och Arlen Meyers en handfast vägledning 
till entreprenörer som vill etablera sig inom 
området. Bokens författare går igenom entre-
prenörskapsprocessen från att identifiera 
och utvärdera affärsmöjligheter, utveckla 
produkter samt sprida, implementera och 
marknadsföra dem, till immaterialrätt och 
affärsprocesser. [af]

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

God	jul	och	gott	nytt	2020!	
Följ Esbri på Facebook, Twitter och Linkedin för senaste nytt.

Evenemangstips

Svårt med 
kommunikationen
Sex av tio forskare känner till begrep-
pet ”öppen vetenskap”, och de 
flesta anser att fördelarna överväger 
nackdelarna. Men forskningskom-
munikation är lättare sagt än gjort. 
Vetenskap & Allmänhet har frågat 
3 699 forskare och 169 kommunika-
törer vid 31 svenska lärosäten om 
samverkan mellan akademin och det 
omgivande samhället. Resultaten 
hittas i rapporten Jag vill men hinner 
inte! Forskares syn på kommunika-
tion och öppen vetenskap (VA-rapport 
2019:8). [åk]

Ladda ner rapporten på www.v-a.se

Stöttande farfar 
räddar företagaren
”Anställda med småbarn har en högre benägenhet att bli 
företagare om de bor i närheten av sina eller partnerns 
föräldrar.” Det skriver Fredrik W Andersson och Altin 
Vejsiu i Vem lämnar en (o)trygg anställning för att bli 
egenföretagare eller aktiebolagsdelägare? Artikeln har 
publicerats i Ekonomisk Debatt (nr 6, 2019). Forskarna 
konstaterar att familjepusslet är en faktor att räkna med 
i valet mellan anställning och egenföretagande. [åk]

kontakta fredrik.andersson@scb.se

Juni 2020
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För Sveriges tillväxt och konkurrenskraft är 
det nödvändigt med en medveten strategi för 
hur vi hanterar de immateriella tillgångar som 
skapas här. Vi är ett innovativt land med en 
liten inhemsk marknad, som verkar på en hårt 
konkurrensutsatt global arena. Särskilt viktigt 
är det för de forskningsresultat som skapas på 
svenska lärosäten.

 

»Värden från svensk 
forskning realiseras inte «

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

vi befinner oss i en alltmer digitaliserad 
och globaliserad kunskapsekonomi. Samti-
digt står vi inför stora, globala utmaningar: 
Klimatförändringar, ökad polarisering och en 
åldrande befolkning är bara några av dem. För 
att kunna möta utmaningarna krävs inte bara 
förstklassig forskning, utan också att resulta-
ten av forskningen kommer till konkret nytta 
i samhället.

De flesta värden vi skapar och handlar med 
i dag är immateriella, såsom inbäddad mjuk-
vara, digitala och analoga tjänster, medicinska 
rön, tekniska innovationer och varumärken. 
Svenska företags samlade värde utgörs till 80 
procent av immateriella tillgångar.

med utrullningen av 5g kommer de redan 
enorma datamängderna snabbt att mångfal-
digas. Förmågan att materialisera det poten-
tiella värdet hos dessa tillgångar, samt viljan 
och förmågan att dela data på ett säkert sätt, 
kommer vara betydelsefulla. Både för att möta 
våra gemensamma utmaningar och för enskil-
da företags framgång.

I dag har alldeles för få aktörer full känne-
dom om sina immateriella tillgångar. Ännu 
färre tar strategiska beslut om hur tillgångar-
na ska hanteras för att värdet ska maximeras. 
Risken är därmed stor att potentiella intäkter 
uteblir, att företag, entreprenörer, upphovs-
personer eller uppfinnare förlorar värdefulla 
tillgångar och att forskningsresultat aldrig 
kommer samhället till nytta.

Fler	debattartiklar	finns	på	www.esbri.se/debatt

åsikten

bild: Yvonne Ekholm
, Stilfoto

Peter Strömbäck

Peter	Strömbäck	är generaldirektör för Patent- och registreringsverket (PRV) sedan våren 
2018. Dessförinnan var han generaldirektör på Swedac och vd på Innovationsbron, som numera 
ingår i Almi. Han har en civilingenjörsexamen från KTH. Peter nås på peter.stromback@prv.se

prv ser att detta inte görs optimalt i Sverige 
i dag. Viktiga incitament saknas, och den gene-
rella kunskapen om hur man skapar genom-
slag för forskning är låg. Nyttiggörandet sker till 
övervägande del genom vetenskaplig publice-
ring. Det är värdefullt, men ofta inte tillräckligt 
för att fullt ut realisera de värden som skapas 
inom forskning och lärosäten.

för att svensk forskning ska få det genom-
slag den förtjänar behövs ett rejält kunskaps-
lyft hos samtliga aktörer i innovationssystemet 
kring hantering av immateriella tillgångar. Ska 
Sverige ha en chans att hålla jämna steg med 
den snabba utvecklingen i omvärlden behöver 
detta ske nu. Det är också brådskande att vi 
ser över de incitamentsmodeller som finns för  
nyttiggörande av forskning. Framöver bör han-
tering av immateriella tillgångar löpa som en 
röd tråd genom policyutvecklingen för utbild-
ning, forskning, innovation, kreativt skapande, 
konkurrenskraft, export och tillväxtpolitik.

Kunskap är en immateriell tillgång. Att inte 
ha tillräcklig kompetens och kunskap om hur 
man strategiskt hanterar sina immateriella 
tillgångar, innebär att man inte kan realisera 
de värden som skapas inom forskning och på 
lärosäten. Därmed undermineras själva grun-
den för forskning och kunskapsutveckling.

Peter	Strömbäck
GD PRV


