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»Patent utgör bara en liten del av moderna IP-strategier«

är din ingång till forskningsfälten entreprenörskap, innovation
och småföretagande.
Tidningen fungerar som en länk mellan forskare och
alla som intresserar sig för entreprenörskapsfrågor.
Entré ges ut av Esbri med stöd från Vinnova och
Tillväxtverket, samt Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet. Den kommer ut med
fyra nummer per år och prenumerationen är kostnadsfri.
Kontakta oss om du vill avsluta din prenumeration,
adressändra eller tipsa om forskning.
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Redaktionen ansvarar ej för obeställt
material. Citera oss gärna men ange källan.

sprider forskningsbaserad kunskap
till olika aktörer: forskare, företagare,
politiker, finansiärer, studenter,
rådgivare och beslutsfattare. Syftet
är att öka förståelsen för hur innovationskraft och företagande hänger samman med hållbar
tillväxt. Kunskapsspridningen sker genom tidningen
Entré, nyhetsbrevet e-Entré, föreläsningsserien Estrad,
esbri.se och i sociala medier.
Esbri grundades 1997 med målsättningen att stimulera
entreprenörskap i Sverige. Initiativtagare var entreprenören och uppfinnaren Leif Lundblad. Verksamheten
bedrivs i stiftelseform och är icke-vinstdrivande. Esbri
är oberoende av politiska och religiösa intressen.
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Björnsafari, kajakpaddling och flugfiske.
Jonathan Yachin har studerat svenska
landsbygdsföretag inom turistbranschen.
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Småföretag dåligt
förberedda för kris
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Tygla tillväxten – hållbarhet
kräver nytt synsätt

13

»95 procent av alla idéer
når aldrig marknaden«
Från Chalmers till Stanford University,
Imperial College London och ESMT Berlin.
Möt Linus Dahlander i porträttintervjun.

16

Johnn Andersson hämtar sin empiri
från företag inom förnybar energi.

»Det behövs ett nytt
nationellt centrum för
entreprenörskap«
Läs Alf Karlssons debattartikel.

Följ Esbri i
sociala medier!

alltid i entré
03 Ledaren

Fruktbara samarbeten mellan
matjättar och gröna startups
Ica ökade sin hållbarhet genom att samarbeta med juiceföretaget Rescued, visar
Andra Riandita i sin avhandling.

De kan upplevas som abstrakta, osynliga
och svåra att få grepp om – men det lönar
sig att ha koll på sina immateriella tillgångar.
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Så undviks konflikter
i familjeföretag
Med planering och kontinuerlig dialog kan
man komma långt, menar Mattias Nordqvist
som delar med sig av sina bästa knep.

Vart femte företag som räknade med att
påverkas stort av pandemin, agerade inte
alls. Det förvånar Sara Thorgren.
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»Mikroföretag dominerar
besöksnäringen«
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ledaren

Nu behöver vi din hjälp!
Forskningskommunikation är viktigare än någonsin
för första gången sedan Esbri startade 1997 ber vi nu dig som tycker att entreprenörskap, innovation och småföretagande är viktigt att stödja oss.
Esbri har som många andra känt av konsekvenserna av pandemin. Därför startar vi nu
”Esbris vänner” för att underlätta för dig som vill stödja oss. Vi hoppas att många som
uppskattar det vi gör vill bidra. Då kan vi fortsätta att driva och utveckla vårt arbete med
att sprida kunskap från forskarvärlden till er. Dels genom vår populärvetenskapliga
nyhetsjournalistik på esbri.se, dels genom webbinarier och evenemang.
Sedan starten har vi strävat efter att vår kunskapsspridning ska vara gratis och det är
något vi vill fortsätta med. Men vi behöver bredda vår finansiering. Coronapandemin
stoppade flera intäktsdrivande projekt 2020, samtidigt som myndighetsfinansieringen
minskat de senaste åren. Det gör att 2021 just nu ser tuffare ut än vanligt.
För att vara mindre sårbara framöver behöver vi fler finansiärer. Nästa år har vi klart
med samarbeten kring forskningskommunikation med Sten K Johnson Centre for
Entrepreneurship vid Lunds universitet och Norrlandsnavet vid Luleå tekniska universitet. Vår förhoppning är att få till fler samarbeten med forskningsmiljöer, större forskningsprojekt och forskningsfinansiärer.
Om du vill och kan stötta oss – stort tack! Då kan vi fortsätta att vara Sveriges främsta
plattform för att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation
och småföretagande. Vårt mål är att få fler att förstå hur betydelsefulla entreprenörer,
innovatörer och småföretagare är för Sverige och vårt framtida välstånd.
Hör gärna av dig och berätta vilken nytta du har av det vi gör. Det kan vara till god hjälp
när vi arbetar för att övertyga myndigheter, organisationer och större företag om att de
ska stödja vår verksamhet.

bild: Viktor Aronsson

Jag önskar alla läsare en god jul och ett gott nytt år.

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

SÅ BLIR DU ESBRIVÄN
Swisha till 123 600 79 59 eller gå in på esbrivan.se
Välj hur mycket du vill bidra med och följ instruktionerna
Tack på förhand!

esbri.se
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Mikroföretag lockar turister
text åse karlén

Vill du paddla kajak, köra hundspann eller spana på vilda björnar? Allt är möjligt, tack vare
driftiga entreprenörer. Deras företag ger ringar
på vattnet för landsbygden.
– m i k ro f ö r e tag d o m i n e r a r besöks-

mikroföretag har begränsade resurser, och
för att skapa handlingsutrymme interagerar
entreprenörerna med kunder, den spatiala
miljön och sitt sociala nätverk. Många är beroende av naturområden och vilda djur som de
varken äger eller kan kontrollera. Det skapar
särskilda förutsättningar.
– De berättelser som jag har tagit del av
utgår ofta ifrån entreprenörens förmåga att
föreställa sig hur lokala resurser kan bli till
något annat. En kvinna som jag intervjuade
bodde i en by där det fanns en gammal jaktstuga i skogen. Området har också många
björnar. Hon rustade upp stugan och nu övernattar utländska turister där med kameran i
högsta hugg.
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bild: Sandra Lee Pettersson

näringen på den svenska landsbygden. De är
unika verksamheter, som bygger på entreprenörens bakgrund, motivation, kunnande och
erfarenhet, säger Jonathan Yachin, Högskolan
Dalarna och Mittuniversitetet.
Han har djupintervjuat 31 personer som driver småskaliga företag på landsbygden, i och
runt Dalarna. Studien visar att framgång inte
alltid mäts i pengar. För företagarna handlar
det snarare om att få leva det liv man vill. Det
skapar värde för den enskilda individen, men
turistföretagens verksamhet är också viktig för
orten.
– Entreprenörerna använder lokala resurser
på ett hållbart sätt, samtidigt som de bevarar
och kommunicerar platsens kultur, säger
Yachin.

Jonathan Yachin sammanför entreprenörskapsteori med
turismvetenskap i avhandlingen Behind the Scenes of Rural
Tourism: A Study of Entrepreneurship in Micro-Firms.

Allemansrätten täcker de flesta av entreprenörernas behov, men många vill trots detta föra
en dialog med lokalsamhället. De skriver avtal
med skogsbolagen om att få vandra med turistgrupper i skogen, och destinationsutvecklare
vara behjälpliga som mellanhänder.
– Det handlar inte om att entreprenörerna
vill exploatera miljön. De tar ansvar och det ligger i deras intresse att naturresurserna bevaras,
säger Jonathan Yachin.
Inom turistbranschen är inträdesbarriärerna
relativt låga, men det betyder inte att entreprenören kan allt från början.
– Här kommer entreprenörernas sociala
nätverk väl till pass. De tar hjälp av familj och
vänner, och tar hand om problem i takt med
att de uppstår. Lösningarna behöver inte vara
perfekta, konstaterar Jonathan Yachin.

konkurrenter fungerar ibland snarare
som kollegor, och kan låna ut utrustning eller
berätta hur de har löst ett problem. Mycket av
lärandet sker också i kontakter med kunder.
– I mejl och sociala medier, på bussen och

runt lägerelden kan man lära känna varandra och få kunskap. För att göra det krävs att
entreprenören och kunden kliver ur sina förväntade roller. När kunden blir en medskapare
av upplevelsen får entreprenören veta vad som
är viktigt.
Nu under coronapandemin har många företag inom besöksnäringen det tufft. Mikroföretagens förmåga att vara flexibla och hitta kreativa lösningar påverkar deras överlevnad. När
de utländska turisterna uteblivit har företagare
ställt om för att i stället locka inhemska turister.
– Pandemin skulle kunna innebära ett paradigmskifte mot en mer rättvis, hållbar och
holistisk besöksnäring. Mikroföretag inom
turistbranschen kan ses som en alternativ
manifestation av entreprenörskap. Vi har
mycket att lära av dem, säger Jonathan Yachin.

kontakta jmy@du.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE
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tips till turistföretag

1. Skapa upplevelser. Föreställ dig hur lokala resurser,
kultur och livsstil kan paketeras. Vad kan vara roligt
och intressant för andra att uppleva?
2. Involvera lokalsamhället. Inom turism utgör platsen upplevelsens kärna – integrera och ta hänsyn till
det lokala samhället.
3. Lär av kunderna. Fokusera på deras önskemål och
drömmar – inte bara på förväntningar. Bygg relationer och gör kunderna delaktiga i upplevelsen.
4. Inventera nätverket. Vilka personer och organisationer finns runt företaget? Hitta kunskapen i ditt
nuvarande nätverk, men sök dig också utanför det.

esbri.se

Småföretag dåligt förberedda för kris
text maria linde

Ett av fem småföretag som spådde att de skulle
påverkas stort av pandemin agerade inte för att
försöka rädda företaget. Det förvånar forskarna.

bild: Melina Granberg

i slutet av mars 2020 var pandemin ett faktum i Sverige. Diskussionen om företagarstöd
pågick livligt i media och andra debattforum.
Men vilka egna åtgärder tog småföretagarna för
att hantera pandemin?
– De allra flesta småföretagare som trodde
att de skulle påverkas stort av pandemin agerade snabbt. Det första de gjorde var att dra
ner på investeringar, och minska kostnader,
Sara Thorgren
framför allt personalkostnader. Företagarna
gick själva in och jobbade mer i verksamheten, säger Sara Thorgren, professor vid Luleå Det förvånar Sara Thorgren som gärna vill titta
närmare på den gruppen.
tekniska universitet.
– Jag gissar att de inte hade den krisberedsamtidigt som korttidspermitteringar och skap som behövs. De visste kanske inte vad
varsel haglade, drog företagarna även ner på de skulle göra. För en del var det nog första
utgifter som är lätta att minska snabbt. Som gången de drabbades av en kris och saknade
annonsering, abonnemang och inköp. Även verktygslåda.
företag som spådde att de inte skulle påverkas
av pandemin sköt upp investeringar och andra under våren införde regeringen en lånekostnader.
garanti som hjälper företag som har fått ekoMen vart femte företag som räknade med att nomiska bekymmer på grund av pandemin.
påverkas stort av pandemin, agerade inte alls. Men få småföretagare utnyttjade möjligheten.

– De tycker att det känns kortsiktigt att ta
lån, de tar hellre smällen än försätter sig i en
sådan sits att de inte kan betala igen. Det är
sunt tänkande. Man ska inte ta vilka risker
som helst bara för att få företaget att överleva
på kort sikt.
Studien bygger på svar från företag i Norrbotten. I studien ingick huvudsakligen
mikroföretag (71 procent) och små företag
(23 procent). Resterande 6 procent är företag
med 50–200 anställda.

kontakta sara.thorgren@ltu.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE

5 SNABBA ÅTGÄRDER
FÖR ATT ÖVERLEVA KRISER
1. Skjut upp investeringar
2. Minska personalkostnader
3. Minska utgifter
4. Förhandla om kontrakt och villkor
5. Undersök möjligheten att vara innovativ

Digitaliseringen har utmanat tidningsbranschen
text maria linde

För tidningsbranschen har digitaliseringen inneburit möjligheter att nå ut till fler läsare. Men
det är inte enkelt att hitta en affärsmodell som
kan överleva i en föränderlig värld.
traditionellt har tidningsbranschens

esbri.se

tidningsorganisationen hon har studerat
har från början haft en klar strategi i hur de ska
jobba med affärsmodellsinnovation. Från att
främst ha skrivit nyhetsartiklar till papperstidningen och sysslat med annonsförsäljning,
jobbar de i dag också med hemsida, nyhetsapp, nyhetsbrev, sociala medier, rörlig bild och

kanaler för digital
reklam.
– Annonsering
är det som bekostat utgifterna på
printsidan, men nu
minskar de intäkterna. Den digitala
sidan drar in lite
pengar men inte
tillräckligt för att
täcka förluster på
Erdelina Kurti
printsidan. Och för
att täcka kostnader
på den digitala sidan tas det från printkassan.
Det är en stor utmaning för lokaltidningarna,
säger Erdelina Kurti.
bild: Hans-Erik Karlsson

affärsmodeller varit stabila och framgångsrika. Men digitaliseringen har påverkat själva
kärnan i verksamheten och man har tvingats
att förändra sina affärsmodeller. Erdelina Kurti,
Linnéuniversitetet, har studerat hur en svensk
lokaltidning har jobbat med affärsmodellsinnovation i den digitala eran.
– Digitaliseringen har påverkat affärsmodellen på djupet. Organisationen har behållit papperstidningen för att läsarna efterfrågar
den, samtidigt som de har behövt bli digitala.
Det skapar en komplexitet när affärsmodellen
integrerar två logiker, print och digitalt.
De två arbetssätten skiljer sig stort i hur
innehåll är skapat och distribuerat, och kräver
olika aktiviteter. I det ena fallet är det deadline

på nyhetsartiklar på kvällen och det är brevbäraren som levererar nyheterna till läsaren. I
det andra fallet är det deadline dygnet runt och
läsarna nås av tidningsorganisationens nyheter
via den egna hemsidan och Facebook.
– När print och digitalt är nära sammankopplat i affärsmodellen skapar det spänningar. Printverksamheten får intäkter från
annonsörer, medan aktivitet på webben inte
alltid drar in pengar. Hur ska vi få betalt för
våra nyheter som publiceras i sociala medier?
Digitaliseringen har utmanat det som tidigare
tagits för givet i branschen, säger Erdelina
Kurti.

kontakta erdelina.kurti@lnu.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE
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tema | Immateriella tillgångar

DOLDA
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar kan upplevas som abstrakta,
osynliga och svåra att få grepp om. Men entreprenörer tjänar på att ha koll på dem. Tillgångarna utgör
uppåt 90 procent av företags värde.
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”Värdeskapandet
är det centrala”
Kunskapen om immateriella tillgångar är generellt låg, både
bland entreprenörer och i stödsystemen runt företag. Det gör
att svenska företag riskerar att gå miste om stora värden.

men det finns inga enkla svar om vilken typ
av skydd eller strategi som lämpar sig bäst.
Det beror på vilken typ av företag som frågar,
hur affärsmodellen ser ut och vilka marknader det vänder sig till. Varje företag behöver se
över sin situation, och formulera en lämplig
ip-strategi.
– Fortfarande tänker många företag: Ska vi
patentera eller inte? Men patenten utgör bara
en liten del av moderna ip-strategier, säger
docent Marcus Holgersson som forskar om
innovation och immateriella tillgångar på
Chalmers.
Kjell-Håkan Närfelt konstaterar att fokus
esbri.se

har flyttats från de formella immaterialrätterna till de bredare immateriella tillgångarna, till
exempel företagshemligheter.
– Tidigare pratade man mycket om att skydda sina tillgångar genom patent. Nu handlar
det mer om att hantera tillgångarna, till exempel att köpa och sälja data. Det stora värdet
ligger i det som folk har i sina huvuden. Du
ser de immateriella tillgångarna när du tittar
på företags avtal med anställda, kunder och
leverantörer, säger han.

Kjell-Håkan Närfelt

bild: J-O Yxell

patent, varumärken och design är några
av de mest kända immateriella tillgångarna.
Men till dem räknas också företagshemligheter, tillverkningsprocesser, databaser och en
rad andra resurser. Trots att de immateriella
tillgångarna är avgörande för en stor del av
företagets värde, är den generella kunskapen
om dem låg.
Både entreprenörer och olika aktörer som
arbetar med att stötta företag behöver uppdatera sig, anser Kjell-Håkan Närfelt, Vinnova.
– Vi hade ett regeringsuppdrag som gick ut
på att kartlägga stödet till små och medelstora
företag när det gäller immateriella tillgångar.
Kartläggningen visar att de mindre företagen
har låg medvetenhet om frågorna, och även i
det företagsfrämjande systemet är kompetensen bristfällig, säger Kjell-Håkan Närfelt.
Insikterna ledde fram till ett större regeringsuppdrag som avrapporterades våren
2020. I det samarbetade prv och Vinnova för
att utbilda företagare och rådgivare.
– Det är inte skyddsaspekten som är det
centrala, utan värdeskapandet. Företags
immateriella tillgångar bör hanteras på ett
affärsstrategiskt sätt.

bild: Vinnova

text åse karlén

med mer insikt i immateriella tillgångar
skulle fler företag kunna fatta informerade
beslut. Det är något som Marcus Holgersson
välkomnar.
– Jag tror inte att så många företag skriver
ner sin ip-strategi i ett tidigt skede, och det
är inte heller det som är poängen. Men hur
de väljer att hantera immateriella tillgångar i
startfasen ger avtryck på verksamheten under
lång tid. Och det oavsett om de fattar ett explicit beslut om att söka patent, eller ett implicit
beslut om att ”det får bli som det blir”.
Han menar att det finns en tydlig koppling
mellan ip-strategier och affärsmodeller. För
startupbolag är det viktigt att ta höjd för flexibilitet. Det kan till exempel handla om att inte
låsa in sig i licensavtal som gör det omöjligt att
förändra affärsmodellen. Patentering påverkar
också.
– Riskkapitalbolag vill ofta att startups ska
patentera sin teknologi, men det är inte säkert
att det ger extra skydd. Det beror på vad man
vill skydda sin teknologi mot, och i vilka länder, säger Marcus Holgersson.

kontakta
kjell-hakan.narfelt@vinnova.se
marcus.holgersson@chalmers.se

Marcus Holgersson

20

immateriella
tillgångar

1. Namn på företag, produkter och tjänster
2. Logotyper för företag, produkter och tjänster
3. Domännamn
4. Design och utseende
5. Beviljade patent och patentansökningar
6. Varumärken och design
7. Upphovsrätter
8. Företagshemligheter
9. Affärsidéer eller affärsmodeller
10. Kompetens och spetskunskap
11. Interna manualer och arbetsmetoder
12. Kundregister
13. Tillverkningsprocesser
14. Databaser
15. Text, foto, musik och film
16. Datorprogram, dataspel och appar
17. Egenutvecklad teknik
18. Forskningsresultat
19. Resultat av utvecklingsarbete och samarbete
20. Samarbetsavtal om immaterialrätt
Källa: PRV
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Patent – så funkar det
text maria linde

Ökad digitalisering och en växande tjänstemarknad gör patent till en betydelsefull immateriell tillgång. Men hur funkar det? Och hur
viktigt är det att ha ett patent?

patent innebär att man har ensamrätt till
en ny teknisk lösning. Det krävs att uppfinningen har en teknisk effekt på ett system
eller objekt.
– Om jag tillverkar digitala klockor kan jag
få patent på dels hur tillverkningen av klockorna sker, dels på tekniken i själva klockan.
Men också på nya tekniska metoder, som hur
radiosignaler överförs från en basstation till
den digitala klockan, säger Christin Wendel.
Den som äger ett patent har ensamrätt på
den tekniska lösningen i 20 år, så länge årsavgiften betalas. Det betyder att ägaren har
rätt att hindra andra från att använda uppfinningen i kommersiellt syfte under tidsperioden. Det är en stor konkurrensfördel. Samtidigt ska man komma ihåg att 18 månader efter
en godkänd patentansökan görs uppfinningen
offentlig.
– Vem som helst kan ha nytta av den för sin
egen teknikutveckling och för att skapa nya
patenterbara uppfinningar, säger Christin
Wendel.
Så är patentsystemet uppbyggt för att balansera konkurrensfördelarna med ensamrätt.

8
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bild: Maya Estelle

att fjärrstyra gruvmaskiner eller diagnostisera cancer med hjälp av artificiell intelligens, ai. Det är tekniska lösningar som kan
innefatta en eller flera patenterade uppfinningar. Men innovativ teknik är också vanligt
inom området för tjänsteinnovation.
– Uppåt 90 procent av ett företags värde
består av immateriella tillgångar. För företag
inom den digitala sektorn och elektroniksektorn är siffran närmare 100 procent, säger
Christin Wendel, patentexpert inom informations- och kommunikationsteknik på Patentoch registreringsverket, prv.
Hon förklarar hur exempelvis en app som
hjälper personer i nödställda lägen att direkt
kopplas till 112 eller psykologer, har flera
immateriella tillgångar. Metoden för hur man
samlar in data, kunskapen som innovationen
bygger på eller mjukvaran i appen är sådana
tillgångar.
– Syftet med den typen av social innovation
är att få människor att må bättre, men i grunden är den smart mjukvara.

Det skapar alltså incitament till individer att
uppfinna samtidigt som forskning och utveckling stimuleras.
– Både individ och samhälle tjänar på
hur systemet är upplagt. Om vi inte hade ett
patentsystem skulle uppfinnare oftare hålla
innovativa tekniska lösningar hemliga. Samhället skulle då till exempel gå miste om möjligheten att utveckla processtekniken för att
tillverka digitala klockor.

det kostar 3 000 kronor att få en svensk
patentansökan granskad, men den största
kostnaden är oftast att skriva den. Enligt Wendel behöver de flesta professionell hjälp med
det.
– Konsulternas uppgift är att ta reda på var
det finns utrymme för din uppfinning eller om
det går att hitta nya vägar för uppfinningen.
Men det är också deras roll att rådgöra med
någon om att ge upp tanken på patent för sin
uppfinning.
Det varierar hur lång tid det tar att få ett
beslut på sin patentansökan, man kan räkna
med allt från 1,5 till 3 år.
Hur viktigt skulle du säga att det är med
patent i dag?
– På 1970-talet låg 17 procent av ett europeiskt företags värde i immateriella tillgångar,
år 2015 var den siffran 84 procent. I och med
pandemin har immateriella tillgångar blivit
ännu viktigare och står i dag för 90 procent av
värdet. Ett patent ger dig möjlighet att skapa
affärer på olika sätt. Vissa företag tjänar mer
på att licensiera ut sin patenterade teknik än
på att sälja sina produkter och tjänster. Patent
är högst relevant i dag.
Innan man funderar på att ansöka om
patent eller bygger en affärsverksamhet kring
sin teknik bör man undersöka om någon
annan redan har patent på tekniken. Enligt
Christin Wendel är sannolikheten stor.
– Det är sällan någon skapar något helt
nytt. Ofta är din idé redan patenterad av
någon annan och då måste du ha patentinnehavarens tillåtelse att använda tekniken. Det
finns över 126 miljoner patentpubliceringar i
världen, gratis och tillgängliga för alla. Jag vill
verkligen uppmana alla i techbranschen att
utnyttja den källan tidigt i utvecklingsprocessen och innan de påbörjar en resurskrävande
ansökningsprocess.

Christin Wendel, PRV, anser att antalet patent inte alltid behöver vara ett mått på innovationskraft. Man bör även titta på
hur länge ett patent lever, vad det används till och hur mycket
affärer det blev till följd av patentet.
– Det är hur ett patent används som är avgörande för hur
värdefullt det blir, säger hon.

DETTA KAN LEDA TILL PATENT

En uppfinning av teknisk karaktär som löser
ett problem och skiljer sig väsentligt från all
tidigare känd teknik. Den ska också vara reproducerbar, vilket innebär att resultatet ska bli
likadant varje gång uppfinningen används.

DETTA KAN INTE LEDA TILL PATENT

Matematiska metoder, konstnärliga skapelser,
regler och metoder för spel eller för affärsverksamhet. Patent beviljas inte heller till vetenskapliga teorier eller upptäckter av fenomen i
naturen.
Källa: Patentlagen

4 SAKER ATT TÄNKA PÅ
1. Använd patentinformationen för att undersöka om din uppfinning är ny innan du ansöker om patent.
2. Håll uppfinningen hemlig åtminstone tills du
har lämnat in ansökan.
3. Gör din ansökan så tydlig och komplett som
möjligt.
4. Ansök om patent i andra länder inom 12
månader från det att du lämnat in svenska
patentansökan, om du vill nå ut till en internationell marknad.
Källa: PRV

kontakta christin.wendel@prv.se
esbri.se

Varumärket viktigaste
värdet i dataspelsbranschen
text maria linde

Betydelsen av immateriella rättigheter har
ökat i den svenska dataspelsbranschen. Men
det handlar inte om rädsla för att bli kopierad.
Det är helt andra värden som producenterna
vill värna.
för femton år sedan köpte vi dataspel på

oavsett plattform finns det en kultur i
dataspelsindustrin att spelkonsument och
spelproducent interagerar tätt med varandra.
Tillsammans gör de små och stora ändringar
i spelen i realtid.

bild: Erik Cronberg

Elgiganten. När en ny version var tillgänglig
rusade vi återigen dit för att inhandla det uppdaterade favoritdataspelet.
Nu är läget annorlunda.
– I dag distr ibueras
dataspel i stället online till
dator, mobil och konsol.
Det har lett till en förändring av immateriella rättigheter i branschen, säger
Vicky Long, forskare vid
Högskolan i Halmstad och
forskningsinstitutet Ratio.
Me d v e t e n h e t e n o m
immateriella rättigheter
Vicky Long
är hög bland större spelföretag. De har ofta egna
jurister som jobbar med frågorna. I övrigt
är kunskapen låg. Det beror på att hälften
av utvecklarna är små och har sällan något
registrerat företag. De kallas indieutvecklare
och dominerar svenska dataspelsbranschen.
– I dag kan du utveckla spel utan att ha
mängder med pengar eller ett förlag i ryggen.
En typisk indieutvecklare är en kth-student
som utvecklar spel hemma i föräldrarnas källare på kvällar och helger. De publicerar spel
direkt i sociala medier och andra spelplattformar, säger Vicky Long.

Spelare som är med och skapar innovationer får oftast ingen ersättning från producenterna, något som branschen ofta får kritik för.
Men Vicky Long pekar på svårigheterna med
ett ersättningssystem.
– I communityn finns en stor variation av
spelare, allt från barn till professionella spelutvecklare. Modifieringarna skiljer sig stort.
Medan vissa bara ändrar kläderna på en figur
gör någon annan stora
ändringar i spelet. Det blir
svårt med ersättning under
de premisserna, säger hon.
När en kod är skapad
är den alltid skyddad av
upphovsrätten, oavsett
om den är skapad av en
indieutvecklare eller en
stor spelproducent. Redan
vid nedladdning av spelet
accepterar du villkoren att
din kunskap eller modifiering – ”modd” – som bidrar
till spelets utveckling kommer att ägas av dem.
– Företagen vill alltid tjäna pengar, och de
flesta trycker på accepteraknappen utan att
reflektera. Konsumenter har olika inställning
till att de jobbar gratis.

interaktiviteten och spelens ständiga
uppdateringar gör att det blir svårt att kopiera och imitera ett dataspel. Det krävs att man
har hela paketet av kod, design och förståelse
för spelets mekanismer. Det är omöjligt att få
tillgång till. Upphovsrättens funktion att hindra kopiering och datorkod, design och andra
konstnärliga uttryck i ett dataspel, behövs alltså inte på samma sätt i dag som när vi köpte
dataspel på Elgiganten. Immaterialrättsliga
åtgärder för att skydda ett spel har på så vis
spelat ut sin roll. Ändå anser spelföretagen

LÄNGRE VERSIONER AV TEMATEXTERNA OCH FLER ARTIKLAR
OM IMMATERIELLA TILLGÅNGAR FINNS PÅ ESBRI.SE
esbri.se

att immaterialrätter är viktiga och registrering
av varumärken ökar. Vicky Long menar att det
hänger ihop med hur innovationsprocessen
har demokratiserats.
– Indieutvecklarnas inträde på marknaden
gör att mängden av produkter har ökat stort.
Konkurrensen om spelarna har hårdnat och
det har blivit allt viktigare att signalera att jag
har en ny produkt och att den är min, säger
Vicky Long.

i spelbranschen är signalfunktionen via
varumärke alltså viktigare än den skyddande
funktionen. De större spelföretagen registrerar varumärken, men indieutvecklarna har låg
kunskap om immateriella rättigheter. Och det
är inte heller en fråga de prioriterar.
– Värdet för dem ligger i idéerna, men de
borde verkligen tänka på att skydda sina varumärken, det är varken dyrt eller krångligt.
kontakta vicky.long@ratio.se

MILJARDOMSÄTTNING
Under 2019 ökade svenska spelutvecklare sin
omsättning med 27 procent till 24,3 miljarder
kronor. 2018 ökade omsättningen med 42 procent. Källa: Spelutvecklarindex 2020

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

…är ett snävare begrepp än immateriella
tillgångar. De är skyddade enligt lag och är indelade i fyra kategorier:
• Upphovsrätt skyddar musik, film, litteratur
och annat konstnärligt skapande samt källkoden till datorprogram.
• Patent skyddar en ny teknisk lösning på ett
problem.
• Varumärkesskydd skyddar ett kännetecken
för ett företag, en produkt eller tjänst.
• Mönsterskydd/designskydd skyddar utseendet och formen på en produkt.
K
Källa: PRV
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Hållbarhet kräver eftertanke
text åse karlén

Evig tillväxt är ingen hållbar strategi. Vi behöver
reflektera över vilken teknik vi ska satsa på, och
forma utvecklingen i rätt riktning.
utsläpp, temperaturhöjningar och utrot-

bild: Ulrika Ernström

ning av djurarter. Ställd inför de många hoten
mot vår planet är det lätt att bli lamslagen. Men
mänskligheten har orsakat klimatkrisen, och
kan också vända den negativa utvecklingen,
menar Johnn Andersson.
– Alltför länge har tillväxt varit ett ständigt
mantra. Nu är det dags att skifta synsätt, och
det är bråttom. Vi behöver lämna föråldrad teknik, som fossila bränslen, bakom oss.
Johnn Andersson har disputerat på Chalmers. I avhandlingen utvecklar han ett nytt
ramverk för hur teknologiska system kan förstås. Han hämtar empiri från tre fallstudier
inom förnybar energi.
– Jag har gjort två studier med svenskt perspektiv; dels en bred studie av marin energiteknik, dels en studie av solcellsteknik. Den tredje
fallstudien handlar om en teknik där man
använder undervattensdrakar för att utvinna
energi ur havsströmmar. Utvecklingen domineras av svenska aktörer, men verksamheten
är global, säger han.
Andersson har studerat hur teknikerna
har utvecklats över tid, aktörsnätverken runt
tekniken, vilken roll politiken har haft i olika
tidsperioder, attityder till teknik, samt lagar
och regler.
– Jag intresserar mig för hur allt detta hänger

Johnn Andersson

samman i innovationssystem, eller – som jag
föredrar att kalla det – teknologiska system. I
de teknologiska systemen inkluderar jag sociala och tekniska strukturer som rör innovation,
produktion och konsumtion kring en specifik
teknik.

fallstudierna belyser att ny teknik i tidiga
stadier kan utvecklas på olika sätt.
– Det kan låta självklart, men tidigare forskning tenderar att ha en endimensionell syn på
teknisk innovation. Jag vill i stället lyfta fram
att tekniken kan följa olika utvecklingsbanor,

och därmed få olika konsekvenser och miljöpåverkan.
Johnn Andersson konstaterar att politiken
står inför viktiga utmaningar. Det är frestande
att vilja se nya, hållbara innovationer expandera snabbt. Men han manar till eftertanke.
– Solenergi är bra, men vi kan ju inte klä in
hela planeten i solpaneler – det skulle vara en
katastrof. I stället för att halka tillbaka i blind
expansion behöver vi forma innovationen,
även när det gäller hållbar teknik.
– Vi har alla någon slags möjlighet att påverka teknikutvecklingen. Som individer och konsumenter har vi relativt liten makt, entreprenörer och större företag har mer. Politiken är den
aktör som har störst påverkanskraft.

det är viktigt att ha en bred syn på de verktyg som politiken har till sitt förfogande, anser
Johnn Andersson. Det handlar bland annat om
lagar och regler, utbildningspolitik, subventioner och mjuka aspekter. Genom att peka ut
riktningar och visioner på ett retoriskt plan,
skapas förväntningar bland entreprenörer. De
bidrar till att forma hur innovation utvecklas.
Johnn Anderssons avhandling har titeln Shape it until you make it: A conceptual foundation
for efforts to analyze and shape technological
innovation.
kontakta johnn.andersson@chalmers.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE

Ekoprenörer odlar för att förändra världen
text åse karlén

I den nya gröna vågen återknyter storstadsbor
till jorden. Maxim Vlasov kallar dem ”ekoprenörer”, och menar att de bygger resiliens.
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starta nischade
inkubatorer.
– Men mest
uppenbart är att
vi måste sluta
subventionera
den fossila industrin, säger han.
Maxim Vlasovs avhandling
har titeln EcoloMaxim Vlasov
gical embedding:
stories of backto-the-land ecopreneurs and energy descent.

om vi vill ha en levande landsbygd behöver
vi stötta ekoprenörerna, anser Maxim Vlasov.
Hans studie ger flera klara policyimplikationer,
som att öka tillgången till odlingsbar mark och

kontakta maxim.vlasov@umu.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE

esbri.se

bild: Anastasia Savinova

i ekoprenörernas bagage finns stressade
storstadsliv, klimatångest och utbrändhet. De
är kritiska mot ohållbara metoder och rådande
tillväxtparadigm. Därför har de valt att starta
nya liv med ekologiskt jordbruk i centrum.
– Det är en slags inre uppror som kanaliseras
i entreprenörskap, säger Maxim Vlasov som har
disputerat vid Umeå universitet.
Han har genomfört en etnografisk studie
av 11 ekoprenörer i Sverige. Genom intervjuer,
observationer och praktiskt arbete på gårdarna, har han fått inblick i deras entreprenörskap
och hur de tacklar utmaningar.
Coronapandemin har blottlagt samhäl-

lets sårbarhet, till exempel importberoendet.
Många anser att Sverige bör öka den inhemska livsmedelsproduktionen. Vlasov menar att
ekoprenörerna drar ett viktigt strå till stacken.
– De bidrar till matresiliens. De producerar
bra mat och bygger samtidigt upp den lokala
ekonomin.
– För en del är själva företagandet centralt,
de brinner för det och är bekväma med att
prata om effektivisering och lönsamhet. Andra
älskar kanske främst odlandet. Gemensamt för
dem alla är deras större samhällsambitioner.
Det handlar aldrig bara om jaget.

Historien påverkar
familjeföretaget

Konflikter i familjeföretag
– så kan de undvikas
text maria linde

Det finns konflikter i alla företag, och särskilt
dramatiska blir de i familjeföretag. Men det
finns sätt att minska risken för att konflikter
uppstår.
den familjeägda it-koncernen Hogia, som

bild: Juliana Wiklund

Mattias Nordqvist

om olika syn på i vilken riktning företaget ska
gå, vilket kanske slutar med att några ägare
köps ut. En förändrad ägarstruktur kan vara
positivt för företaget om det blir tydligare vart
man är på väg.
– Man ska komma ihåg att familjeföretag
är mer framgångsrika än andra när man väl
lyckas. Det beror på de starka värderingarna
som verksamheten ofta bygger på. De är långsiktiga med stort tålamod, och klarar ofta
bättre av kriser än andra företag. Har familjen
en gemensam syn och tror på långsiktighet
är det en mycket bra ägarform, säger Mattias
Nordqvist.

kontakta mattias.nordqvist@hhs.se

rollkonflikter är en annan klassisk genre
i företag och extra vanligt i dem som ägs av
familjer.
– Det kan vara svårt att skilja på privata och
professionella roller vilket ofta är grogrund för
konflikter, menar Mattias Nordqvist.
Andra vanligt förekommande spänningar
är då några av ägarna jobbar på företaget och
andra inte. De förstnämnda vill ofta återinvestera vinsterna i företaget och de andra vill hellre ha utdelning. Eller – några vill ta mer riskbaserade beslut och andra vill ta det lugnare.
Hur mycket skadas ett företag av familjekonflikter?
– Det beror på. Ibland handlar konflikten
esbri.se

RÅD FÖR ATT HÅLLA
SAMS I FAMILJEFÖRETAGET
• Planera tidigt för vilka principer som ska styra
företaget.
• Ha en tidig dialog om familjens relation till
företaget. Skiljer sig synen åt, kan det behöva
göras något åt det.
• Ha en öppen dialog om företagets framtid
och planera för en långsiktig utveckling.

kontakta enrique.sandino-vargas@ju.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE

Sociotekniska spänningar
leder till innovation
Min Tian intresserar
sig för hur sociotekniska spänningar
som uppkommer vid
digitaliseringsprocesser kan driva innovation. Hon har lagt
fram avhandlingen
Innovation through
Min Tian
digitalization: How
Sociotechnical Tensions Drive Innovation på Handelshögskolan i
Stockholm.
– Jag har undersökt vad som händer när olika
aktörer ska samarbeta i en digitaliseringsprocess, det vill säga när en traditionell produkt
ska bli digital. Det är en process som innebär
sociala och tekniska förändringar, vilket ofta
skapar sociotekniska spänningar, säger Min
Tian.
I avhandlingen utvecklar hon en processmodell. Den kan användas som ett verktyg av
företag som vill hantera digital innovation mer
effektivt.
– Min studie visar hur företag kan utveckla
olika typer av sociotekniska spänningar för att
driva innovation. [ml]

• Skapa en tydlig successionsplanering.
• Ta hjälp av experter om det behövs.

kontakta min.tian@phdstudent.hhs.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE
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bild: Privat

har runt 700 anställda, skakas av en konflikt
i ägarfamiljen. Sönerna, som båda är minoritetsägare, har stämt sin pappa, grundaren och
majoritetsägaren Bert-Inge Hogsved. Historien
har blivit känd då Dagens Nyheter har skrivit
om den.
– Konflikter mellan ägare eller medarbetare
är vanliga inom alla typer av företag. Men i
familjeföretag blir det mer långtgående strider
och dramatiska konsekvenser än i en vanlig
affärsmässig relation, säger Mattias Nordqvist,
Handelshögskolan i Stockholm.
Det finns olika typer av konflikter. Uppgiftsorienterade konflikter, till exempel, bygger på
att man har ett gemensamt mål men olika idéer om hur man uppnår det. Det behöver inte
vara något dåligt, tvärtom kan det medföra
positiva saker som mer dynamik och kreativitet i företaget. Relationskonflikter däremot,
är enligt Mattias Nordqvist alltid destruktiva.
– De är vanliga i familjeföretag men det är
sällsynt att de blir offentliga på ett sätt som
i Hogia-fallet. I och med att det är så många
känslor inblandade blir alltid någon förlorare.
Det är svårt att se att någon skulle gå vinnande
ur den här konflikten eftersom de är familj.

bild: Högskolan i Jönköping

Tänk dig att du och
din familj har drivit
ett framgångsrikt
familjeföretag inom
jordbrukssektorn
under lång tid. Men
på grund av väpnade
konflikter i ditt land
blir ni en dag från
Enrique Sandino Vargas
tagna er jord – och ert
företag går i graven. Decennier senare, när en
fredsprocess inleds, kontaktar myndigheterna
familjemedlemmar i nästa generation för att
återlämna jorden som din familj en gång ägde.
Chansen att återaktivera familjeföretaget
väcks till liv. Kommer familjemedlemmarna att
ta möjligheten och vad påverkar beslutet?
– Scenariot är verkligt för tusentals familjer
runt om i Colombia, säger Enrique Sandino
Vargas, Internationella handelshögskolan i
Jönköping.
Hans avhandling har titeln Capturing the
antecedents and aftermath of a family business process: The entrepreneurial journey of a
displaced agricultural family in Colombia. [ml]

Gröna startups gör matjättar hållbara
text maria linde

Det blir allt vanligare att storföretag ingår samarbeten med gröna startups för att bli mer hållbara. Det kan vara fruktbart för båda parter.

bild: Sanggi Raksagati

stora mängder ätbar men osäljbar frukt
slängs varje dag ute i dagligvaruhandeln. Det
gjorde företaget Rescued affär av. Av överbliven
frukt – från bland annat Ica – tillverkar de juicer, smoothies och glass.
– Partnerskap mellan stora dagligvaruföretag och nystartade gröna företag är ett nytt och
framväxande fenomen. Samarbetena är främst
inriktade på hållbar produkt- och processinnovation, säger Andra Riandita, kth.
I avhandlingen Inter-firm relationships for
sustainability. Incumbent firms and sustainability ventures har hon tittat på hur europeiska
hållbarhetssamarbeten inom dagligvaruhandeln ser ut. Nystartade företag har allt att vinna
på att profilera sig som hållbara gentemot storföretagen.
– Man ska inte vara rädd för att lyfta fram
hållbarhetsaspekten som en central del av
affärsidén. Med sitt brinnande intresse för
fruktsvinn och kunskaper i miljöfrågor lyckades Rescued övertyga Ica att samarbeta med
dem. Och med en stor aktör i ryggen gav det
många fördelar.

Konkurrens är det som traditionellt har
setts som motorn i företags hållbarhetsarbete:
Tävlan med andra aktörer driver utvecklingen
framåt. Men Riandita menar att partnerskap
mellan små företag och stora dagligvaruföretag
kan vara minst lika betydelsefulla för hållbarhetsutvecklingen. Särskilt med tanke på att alla
är vinnare på samarbetet.
– De små hjälper de stora att bli mer hållbara, och de stora hjälper de små att etablera
sig och växa på en marknad. Det är samarbeten
som driver hållbarhetsutvecklingen i samhället, säger Andra Riandita.

kontakta andra.riandita@indek.kth.se

Andra Riandita

Väl i samma båt som Ica fick nystartade
Rescued lättare banklån och förmånliga villkor. För att Rescued skulle ha chans växa på
marknaden, betalade Ica dem tidigare än vad
de betalade andra leverantörer varje månad.
Avhandlingen visar att de stora dagligvaruhandlarna är villiga att stötta nystartade företag att komma igång och se till att de klarar sig.
– De stöttar i ett tidigt stadium, vilket möjliggör samarbeten med fler stora företag, säger
Andra Riandita.

3 TIPS TILL STARTUPS SOM VILL
SAMARBETA MED STORFÖRETAG
1. Sök svar på de utmaningar som företagen
behöver hjälp med för att bli mer hållbara.
2. Visa på den tekniska kompetensen ni har för
att nå ut till ett stort antal intressenter.
3. Låt miljöprofilen vara en central del i marknadsföringen.

”Det är en myt att radikal innovation är oförutsägbar”
text åse karlén

Josef Taalbi är huvudansvarig för databasen
Swinno som kartlägger svenska innovationer.
Tillsammans med kollegor på Lunds universitet
har han fått 20,5 miljoner kronor av Vinnova för
fem års forskning.
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– Att ny teknik kan utvecklas som respons
på samhälleliga
behov, är en viktig förutsättning
för att samhället
ska kunna klara
av strukturella
problem och
strukturanpassning. Det kan
Josef Taalbi
förklara varför
Sverige ligger i
framkant inom exempelvis miljöinnovation,
säger Josef Taalbi.

kontakta josef.taalbi@ekh.lu.se
 EN LÄNGRE VERSION FINNS PÅ ESBRI.SE

esbri.se

bild: Lunds universitet

Grattis till förnyade forskningsmedel! Vad är
Swinno, och vad är nyheterna i version 3.0 ?
– Swinno är en unik databas över svenska
innovationer baserad på en läsning av svenska
branschtidskrifter. Databasen innehåller nästan 5 000 innovationer mellan åren 1970 och
2018, och ytterligare 1 200 innovationer från
1909 och framåt.
– Den innehåller information om mer kända
innovationer – som Spotify och Leksell Gamma
Knife – men också om mindre kända innovationer som det har rapporterats om i branschtidskrifter för att de bedömts ha en ekonomisk,
miljömässig eller teknologisk betydelse.

Uppbyggnaden av Swinno har pågått under
många år. Vad har arbetet gett hittills?
– Vi har lärt oss en himla massa som man
inte hade kunnat ta reda på utan databasen.
Den fångar svenska innovationer i ett mycket
långt tidsperspektiv. Databasen har till exempel visat att det är en myt att radikala innovationer är oförutsägbara eller oberoende av vad
som händer i samhället i övrigt. Innovationer
uppstår påfallande ofta som svar på problem i
organisationer, industrier och samhället i stort.
– Det är viktigt att poängtera att innovation ofta handlar om samverkan mellan stat
och näringsliv. Att såväl kriser som politik och
lagstiftning har haft betydelse, kan man exempelvis se i en våg av miljöinnovationer under
1970-talet. De hängde samman med högre
energipriser under oljekrisen, men också med
statliga reformprogram och 1969 års miljölagstiftning.

porträttet
professor linus dahlander forskar företagsnära:

»95 procent av alla idéer
når aldrig marknaden«
text maria linde

Forskning som inte leder till något vettigt för
mänskligheten har Linus Dahlander inget till
övers för. Som elsparkcyklar till exempel.

olika beroende på vem som levererar idén,
säger Linus Dahlander.
Att utvärdera affärsidéer och ta beslut kring
vilka man ska gå vidare med tar, enligt Linus
Dahlander, mycket tid och kraft för företag.
Han och några kollegor på Aarhus University
samarbetar med företaget Lego i ett projekt
kring Lego Ideas. De vill ta reda på hur processen kan gå snabbare och om det går att förutsäga vilka idéer som kommer att bli populära. Och i så fall när i processen från idé till
marknad som det går att säga det. Att projektet
engagerar honom råder det inga tvivel om.
– Lego är ett superspännande företag, de är
bra på att dra nytta av kreativiteten hos sina
användare. Vem som helst kan bygga med
Lego och komma på nya kombinationer. Det
är viktigt, för det är inte ett enskilt företag som
kommer att lösa de stora komplexa problemen
som mänskligheten står inför. Samarbeten
mellan olika aktörer och öppna innovationsprocesser kommer vara nödvändiga för att
lösa frågor som global uppvärmning och antibiotikaresistens.

alla som bor i en europeisk storstad känner
till boomen av elsparkcyklar och vilket gissel
de kan ställa till med för framkomligheten.
Och för estetiken i det offentliga rummet.
– Elsparkcyklar är överallt. Jag gillar dem
inte, de gör bara människor latare. Det är
så mycket smidigare att cykla, säger Linus
Dahlander.
Han bor sedan 2011 i Berlin med fru och två
barn. Dahlander är professor vid universitetet
esmt Berlin, och rådgivare för såväl nystartade
som multinationella företag om frågor kring
innovation och nätverk. Han minns för några
år sedan när elsparkcyklarna invaderade staden.
– Det var några Berlinentreprenörer som
investerade stort i innovationen, alla satsade på att bli den dominerande spelaren på
marknaden. Det låg högar med cyklar överallt.
Venture capital-bolagen borde i stället satsa
pengar på sådant som gör något åt de stora
problemen mänskligheten står inför. Det är
för mycket fokus på att utveckla produkter
och tjänster som inte spelar någon roll, säger
Linus Dahlander.

Dahlander på några av de världsledande universiteten inom entreprenörskap och innovation, som Imperial College London, Storbritannien och Stanford University, usa.
– På Stanford lärde jag mig mycket om hantverket för forskningen och vad som är bra
forskning. Det är alltid bättre med ett bra än
flera halvbra forskningsprojekt.
För ett par år sedan fick Linus Dahlander
”tenure” vid det attraktiva esmt Berlin. Det
innebär att han är garanterad akademisk frihet på livstid, som anställd på universitetet. En
dröm för de flesta forskare.
Du har möjligheten att forska om precis vad
du vill under resten av ditt liv, så vad är ditt
stora drömprojekt?
– Helt ärligt har jag inget drömprojekt som
jag vill syssla med så länge. Jämfört med
många andra forskare är jag mer rastlös. Jag

esbri.se

bild: Rasmus Dahlander

åren innan han flyttade till Berlin forskade

kontakta linus.dahlander@esmt.org

Linus Dahlander

är bra på att sniffa upp nya idéer men sämre
på att grotta ner mig. Jag gör klart saker mest
för att jag vill kunna gå vidare med nya grejor.

några av de forskningsprojekt som Linus
Dahlander arbetar med i dag, menar han ändå
tillhör kategorin ”drömprojekt”. I ett studerar
han och hans tidigare doktorandkollega, Martin Wallin, numera professor på Chalmers, hur
företag jobbar med utvärdering av affärsidéer.
– Företag är dåliga på att välja de bästa idéerna och det är ett av de dyraste misstagen
man kan göra. 95 procent av alla idéer når
aldrig marknaden. Vi tittar på hur man kan bli
bättre på att hitta guldkornen. Forskningen
genomför vi på ett stort telekomföretag och vi
vill bland annat ta reda på om idéer värderas
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mer om linus
Bakgrund Född 20 juni 1979, uppväxt i Njutemåla,
Småland.
Karriär Disputerade 2006 på Chalmers med avhandlingen
Managing beyond firm boundaries: Leveraging user innovation networks. Gästforskare vid Stanford University
i USA 2004–2005. Därefter två år på Imperial College
London. 2008 tillbaka på Stanford som postdoktor i två
år och ett halvt år. Sedan 2011 är Linus Dahlander professor i strategi på ESMT Berlin där han är innehavare av
Lufthansa Group Chair in Innovation.
Fritid Innan pandemin reste han mycket med familjen,
ofta till sin syster i Mexiko. Han tycker om löpning, att
umgås med familjens vänner i någon park och att spela
dataspel med barnen.
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Tiden är mogen för äldre företagare
text åse karlén

Esbris webbinarium om äldre företagare lockade stor publik. Professorerna Carin Holmquist
och Elisabeth Sundin påminde om att det finns
kompetens, riskvilja och framtidstro bland
seniorer. Något som bör tas tillvara.  

uttrycker ofta att de vill förverkliga sina idéer
och stå på egna ben. De motiven återkommer
även hos äldre företagare. Men de äldre anger
också andra orsaker.
En del menar att de inte längre är uppskattade på sin arbetsplats. Att starta eget kan vara
ett sätt att avsluta yrkeslivet på ett värdigt sätt.
Andra upplever att de har byggt upp sin kompetens under lång tid, och att det nästan skulle
kännas oansvarigt att sluta när de är på topp.
Ett tredje skäl har att göra med att de inser att
tiden är knapp. Det kan finnas en otålighet och
vilja att hinna uträtta något som företagare.
Om företagaren väljer att starta solo eller

bild: Linköpings universitet

människor som väljer att starta företag

bild: Terese Holmquist

professorerna Carin Holmquist och Elisabeth Sundin är båda pensionerade, men fortsätter arbeta ändå. Och så är det också med
många företagare. De vill göra det som de är
bra på och tycker är roligt, trots att de har fyllt
65 år. Andra upplever sig diskriminerade på
arbetsmarknaden, och väljer därför att starta
företag som seniorer.
– Ibland får man höra att ”70 är det nya 50!”
och många hävdar att de värdesätter erfarna
medarbetare. Men rent allmänt ses det i Sverige som negativt att vara äldre, sa Elisabeth
Sundin på Estrad:webbinarium 12 november.
Sammanhanget avgör också. I vissa yrkesroller förväntar vi oss att se en äldre, mer erfaren och trygg person. I andra sammanhang, till
exempel en modebutik, förväntar vi oss kanske
en yngre person. Personer som dansar balett
pensioneras tidigt, medan andra yrkesgrupper
som också sliter med kroppen – exempelvis
inom hemtjänsten – får knega på.
– Och alla vet ju att Zlatan börjar bli för gammal för sitt jobb. Han fyller snart 40.

Carin Holmquist

i team, och om företaget blir en kreativ idéspruta eller en snabbväxare, har inte med företagarens ålder att göra. Det handlar mer om
personen och branschen, förklarade forskarna.
– Våra studier visar att det finns kompetens,
riskvilja och framtidstro bland äldre företagare.
Det bör tas till vara. Vi måste sluta se äldre som
en belastning, och sluta klumpa ihop dem, sa
Elisabeth Sundin.
– Det vore bra om vi kunde blanda äldre och
yngre nyföretagare mer. Vi borde ha inkubatorer där äldre och yngre med idéer kan träffas
och bygga nätverk. Ålderismen finns inte bara
hos de yngre, utan även hos oss äldre, sa Carin
Holmquist.
Hon menade att det inte handlar om att
äldres kompetens är viktigare än yngres, eller
vice versa. Idealet vore om vi kunde se en människas kompetens utan att koppla den till hens
ålder. Och Holmquist skulle också vilja se fler
äldre förebilder, som företagare kan spegla sig
i. Ingvar Kamprad och Gudrun Sjödén är de
som oftast lyfts fram, men det finns många fler.

kontakta
carin.holmquist@hhs.se
elisabeth.sundin@liu.se

Elisabeth Sundin

På esbri.se finns artiklar och webb-tv
från alla höstens Estrad:webbinarier.
Där finns också en längre version av
artikeln om Elisabeth Sundin och Carin
Holmquist.

KOMMANDE WEBBINARIER
12 januari 2021: ”Är det tillräckligt med innovation i innovationspolitiken?”
Talare är Maureen McKelvey, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Sverker Sörlin,
KTH, och näringsutskottets ordförande Lars
Hjälmered.
27 januari 2021: ”Lärdomar från framgångsrika
företag i Norrlands inland”.
Talare är Carin Holmquist och Leif Lindmark,
Handelshögskolan i Stockholm, Susanne
Königson, tillväxt- och näringslivschef i
Kramfors kommun, och Michael Lindeman,
vd Icemakers Test AB.
Följ Esbri på Linkedin och Facebook så missar
du inga spännande webbinarier.

Rekordstort intresse för idétävling
Med totalt 171 bidrag har gymnasieelever i hela
landet engagerat sig för att hitta nya användningsområden för överblivna plastpåsar. Det är
det största intresset någonsin för idétävlingen
Deca Idea Challenge Sweden.
– Kreativiteten har flödat och vi ser massor med
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kluriga idéer. Jag kan tyvärr inte avslöja vad eleverna
har hittat för nya lösningar, mer än att den pågående pandemin har satt sin prägel på årets bidrag,
säger Esbris projektledare Helene Thorgrimsson.
I januari utses årets vinnare, läs mer på
decaideachallenge.se [ml]

esbri.se

boktips
titel The Truth about
Entrepreneurship – Policy
Making and Business
författare Paul D Reynolds
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78897-833-0

Varje år sätter 280 miljoner föräldrar 140 miljoner bebisar till världen. Det låter mycket,
men det är inget emot det globala antalet
företagsstarter. 2018 var hela 600 miljoner
människor engagerade i tidiga faser av företagande. Paul Reynolds är pappa till gemstudien, världens största årliga mätning av
entreprenöriella aktiviteter. I boken The Truth
about Entrepreneurship – Policy Making and
Business delar han med sig av sina erfarenheter. Reynolds menar att kunskapen om
hur företag skapas är en av de viktigaste
beståndsdelarna i moderna ekonomier, och
samtidigt en av de mest misstolkade. ”Wall
Street-entreprenörskapet”– framgångssagor
som Facebook, McDonalds och Uber – får
mycket mer uppmärksamhet än det vardagliga ”Main Street-entreprenörskapet” – trots
att det senare engagerar många fler. [åk]

titel Framtidens chefer
– Nyanlända och utrikes födda
kvinnors entreprenörskap
redaktör Hedvig Heijne
förlag Fores
isbn 978-91-87379-73-4

När utrikesfödda kvinnor arbetar får de
större makt över sina liv och hela familjens
chans att integreras i samhället ökar. Vad
kan då göras för att få fler att bli företagare?
Den kunskapen vill tankesmedjan Fores
bidra med genom antologin Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors
entreprenörskap. Ett av kapitlen handlar om
strukturella faktorer som kan hindra nyanlända kvinnors möjlighet att skapa sin
egen framtid och sysselsättning. I ett annat
kapitel presenterar Sara Thorgren och
Trenton Williams några satsningar som
skulle få fler av de nyanlända kvinnorna in
på arbetsmarknaden – som anställda eller
egna företagare. Läsaren får även ta del av
fyra kvinnors entreprenörsresor. Redaktör är
Hedvig Heijne, och antologin kan laddas ner
kostnadsfritt på fores.se. [ml]

titel Fundamentals of
Entrepreneurial Finance
författare Marco Da Rin
& Thomas Hellmann
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-974475-6

Hur kommer jag i kontakt med investerare?
Vad är de intresserade av? Hur involverade
vill de vara? Och hur mycket pengar behövs
för att realisera mina expansionsplaner?
Entreprenörer som söker extern finansiering
brottas med en mängd frågor. Marco Da Rin
och Thomas Hellmann besvarar dem i boken
Fundamentals of Entrepreneurial Finance.
Författarna konstaterar att finansiering av
innovativa startups är något helt annat än
att investera i mogna företag. Entreprenören
behöver förstå vilka olika finansiella lösningar som finns, och hur mekanismerna
fungerar. Investeraren behöver gå in i relationen med engagemang och stor riskvillighet. Boken innehåller en mängd verkliga
exempel. Läsaren får dessutom följa en fiktiv
startup, och ta del av dess utmaningar under
finansieringsresan. [åk]

Fler boktips hittar du på esbri.se/boktips

Stärkt innovationskraft
i företagshubbar

Hur kan staten främja innovation och entreprenörskap efter stora företagsnedläggningar och neddragningar? Carl Wadell, Tillväxtanalys, har författat rapporten Innovation och entreprenörskap efter stora företagsnedläggningar (PM 2020:16).
– Sverige har ett välfungerande omställningssystem för människor som förlorar
jobbet, sett till att de flesta får ett nytt jobb relativt snabbt. Men när större företagsnedläggningar sker uppstår det ofta en önskan om statliga satsningar på innovation
och entreprenörskap, säger han.
Wadell menar att befintlig affärsrådgivning inte är anpassad efter individer som
arbetar med innovationsprojekt i tidig utvecklingsfas.
– De kan behöva stöd för att utveckla och testa sina idéer, snarare än att få stöd
med att driva själva företaget. [ml]

Björn Wikhamn, Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet, intresserar sig för vad som händer när
innovativa småföretag samarbetar med resursstarka
storföretag. Han har studerat 18 företagsinitierade
innovationshubbar, bland annat Astra Zenecas Bioventurehub och Volvos Camp X.
Resultaten presenteras i Vinnovarapporten Företagsinitierade innovationshubbar i Sverige: 18 exempel
samt ett designramverk (VR 2020:11).
– Generellt brukar storföretag vara mer trögrörliga
och inlåsta i etablerade processer och kunskapsfält,
än dynamiska och innovativa småföretag. Samtidigt lider många gånger småföretagen av brist på
resurser, relationer, legitimitet och stordriftsfördelar.
Med andra ord finns potentiella synergier att hämta
genom att samverka, säger Wikhamn.
I rapporten redogör han för vad stora och små
företag bör tänka på innan de inleder den här typen
av samarbeten. [åk]
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Innovatörer behöver riktad rådgivning

Fler aktuella artiklar och filmer om entreprenörskap, innovation och småföretagande finns på esbri.se
esbri.se
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åsikten

»Det behövs ett nytt nationellt
centrum för entreprenörskap«
Alf Karlsson är jurist och partner på The Labyrinth Public Affairs. Han utsågs 2019 till regeringens särskilda utredare med uppgift att se över innovationsstödet vid universitet och högskolor.
Alf nås på alf.karlsson@thelabyrinth.se

bild: Peter Knutson

i oktober överlämnades Innovation
som drivkraft – från forskning till nytta (sou
2020:59) till statsrådet Matilda Ernkrans. Uppdraget var att se hur Sverige på bästa sätt kan
få nytta av de 74 miljarder kronor som staten
varje år satsar på högre utbildning och forskning: Hur kan de leda till att svensk tillväxt
ökar och fler människor får jobb? Utredningens bild är att lärosätena i dag är dåliga på
att sprida sin kunskap och samarbeta med
näringsliv och offentlig sektor. Alltför ofta
kommer resultat fram som publiceras men
inte tas om hand.
Till skillnad mot många andra länder tillämpar vi i Sverige lärarundantaget, som medför
att lärare själva äger sin idé. Innovationskontor på universitet och högskolor kan bistå idégivaren med tjänster, och när idén är mogen
kan den antingen säljas till ett befintligt företag eller utvecklas vidare i ett därför grundat
bolag. Sedan går det utvecklade bolaget ofta
Alf Karlsson
vidare till någon av landets inkubatorer. För
att finansiera de kostnader som uppstår finns
det i dag 19 holdingbolag som kan erbjuda liten aktör på den svenska marknaden för riskriskkapital. De är knutna till en grupp hög- villigt kapital.
skolor med statlig huvudman.
I syfte att göra stödet mer ändamålsenligt,
effektivt och likvärdigt har utredningen tagit
utredningen visar på brister i uppföljning, fram en implementeringstrappa. I den ingår
utvärdering och rapportering samt att det uppföljning och utvärdering, tilldelning av
här stödet ser olika ut på olika platser i lan- innovationskontor och inrättande av tematiska
det. Sett till holdingbolagens verksamhet sker innovationskontor. Varje högskola ska kunna
investeringsverksamheten i ganska begränsad ha ett eget holdingbolag som ska ges ett samomfattning. Under den senaste tillgängliga hällsuppdrag att nyttiggöra resultat från forskfemårsperioden investerade de 19 holding- ning och andra kunskaper vid lärosätet.
bolagen i genomsnitt drygt 27 miljoner kronor
per år. De tre största holdingbolagen finns vid för att alla studenter och medarbetare vid
universiteten i Uppsala, Lund och Göteborg, landets lärosäten ska få bästa möjliga och likde står för 70 procent av investeringarna. Den värdiga förutsättningar anser jag att kunskapen
genomsnittliga investeringen är cirka 240 000 om entreprenörskap behöver förbättras i hela
kronor. Givet dessa förhållandevis små sum- landet. Det behövs ett nytt nationellt centrum
mor utgör lärosätenas holdingbolag en mycket för entreprenörskap, det bör utlysas av Vinnova

i konkurrens och få 20 miljoner kronor i anslag.
Centrumet ska bidra till nationell utveckling av
forskning, att det tas fram utbildningar för studenter och medarbetare vid lärosäten, samt att
nätverk för entreprenörskap vid svenska lärosäten drivs.
Med utredningens förslag får Sverige ett
system där skattebetalarna ser effekten av närmare 300 miljarder skattekronor per fyraårsperiod och såväl offentlig sektor som näringsliv
får bättre förutsättningar att ta resultat vidare i
sina verksamheter. Dessutom får studenter och
forskare oavsett lärosäte, tillgång till företagsfinansiering – något som i dag är få förunnat.

Fler debattartiklar finns på esbri.se/debatt

Alf Karlsson
THE LABYRINTH PUBLIC AFFAIRS

