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Hälsosam	vår	för	Esbri
i över tjugo år har vi på Esbri stått för den 
breda bevakningen av forskningsområdet 
entreprenörskap, innovation och småföreta-
gande. Vi brinner för att kommunicera och 
förmedla forskningsresultat så att fler än bara 
den innersta kretsen av akademiker kan ta del 
av dem.

Ibland gör vi djupdykningar inom något 
område som vi anser bör belysas extra myck-
et. Tidigare har det till exempel varit kvin-
nors entreprenörskap, kulturella och kreativa 
näringar, samt utrikesföddas företagande.

Nu i vår tar vi oss an ett annat spännande 
forskningsområde: hälsoinnovation. Inom det 
ryms en mängd frågor: Hur hanterar vi en åld-
rande befolkning, och de ökade omsorgsbehov 
som uppstår? Går det att jobba preventivt för 
att slippa bli sjuk? Hur fångar vi upp patien-
ternas och professionens idéer om hur vården 
kan utvecklas? Och hur kan vi dra nytta av 
digitaliseringen för ökad tillgänglighet, större 
trygghet och mer egenvård?

Svaren ligger i innovativa produkter, tjänster 
och processer – och hur de kan komma i bruk. 
Möjligheterna för innovatörer och entrepre-
nörer är stora, men det finns också hinder på 
vägen.

Vi inleder vårens hälsotema med tre upp-
slag i detta nummer av Entré. På sidorna 10–15 
möter du bland annat forskarna Hélène Lau-
rell och Jens Nygren, som har lite olika infalls-
vinklar på ämnet.

11 april följer vi upp med en Estradföreläs-
ning för att fördjupa oss i frågorna som rör häl-
soinnovation. Professor Jeaneth Johansson är 
en av talarna. Vi kommer också att ha en panel 
där olika intressenter finns representerade. 
Om du inte har möjlighet att delta i diskussio-
nen på plats kan du följa livesändningen, eller 
se föreläsningen i efterhand på www.esbri.se

Vilka forskningsteman tycker du att vi ska 
belysa framöver? Vi är öppna för stora och små 
samarbeten kring aktuella frågor där det finns 
behov av att lyfta forskningsbaserad kunskap.

Hör gärna av dig!

Magnus	Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

ledaren
HR-insatser viktiga för 
företags överlevnad
Hänger tidig tillväxt i antal anställda ihop  
med långsiktig överlevnad? Ja, men bara om  
personalomsättningen är låg. Det visar Pernille 
Gjerløv och Christina Guenther i Early employ-
ment expansion and long-run survival examining 
employee turnover as context factor. Artikeln har 
publicerats i Journal of Business Venturing (nr 1, 
vol 34, 2019). Forskarna konstaterar att nya 
företag lockar till sig medarbetare som trivs i en 
startupmiljö. Det gäller att få dem att fortsätta 
trivas även när företaget blir mer etablerat, 
annars riskerar man att tappa nyckelpersoner
 – och det kan bli ödesdigert. Gjerløvs och 
Guenthers råd är att investera i human resource 
management redan från start. [åk]

kontakta pgj@business.aau.dk

bild: Sofia Ernerot

Svårt att skörda kunskapens frukter
Christopher Baum, Hans Lööf och Pardis Nabavi intresserar sig för hur företag 
använder intern och extern kunskap för att skapa innovation. De har bland annat 
undersökt patentering, FoU-investeringar och pendlingstider i Sveriges 290 kom-
muner. Resultaten visar på stora skillnader i förmågan att slå mynt av kunskap som 
finns utanför det egna företaget. Exempelvis har företag med låg intern kunskap 
svårt att utnyttja kunskapspotentialer i närmiljön, och omvandla dem till tillväxt. 
Baum, Lööf och Nabavi har publicerat artikeln Innovation strategies, external know-
ledge and productivity growth i Industry and Innovation (nr 3, vol 26, 2019). [åk]

kontakta hans.loof@indek.kth.se

har stort förtroende för 
forskare vid universitet 

och högskolor.

Källa:	VA-barometern

Nystart för ökad hållbarhet
I boken Restart Sustainable Business Model Innovation 
(Palgrave Macmillan, 2018) presenterar Sveinung Jør-

gensen och Lars Jacob Tynes Pedersen ett nytt ramverk 
för utveckling av hållbara affärsmodeller. De hävdar att 

många affärsmodeller skulle tjäna på en ”nystart” – det 
kan göra dem både mer hållbara och mer lönsamma. I 

boken går Jørgensen och Pedersen igenom ramverkets sju 
komponenter. De avslutar med att tillämpa dem på två fall-
företag: Scanship som vill bidra till renare hav, och Orkla som 

vill bli cirkulära. [åk]

Boken kan laddas ner gratis via www.palgrave.com

Det blir en massa skattetekniskt 
mumbo-jumbo och onödigt stök för 

den som vill driva en affärsverksamhet
Karl	Wennberg	är tveksam till skärpta 

3:12-regler i intervju på Fplus
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De spänningarna har jag fördjupat mig i, säger 
hon.

Samarbeten sker mellan företag av alla stor-
lekar. Ibland är de jämbördiga, andra gånger 
råder en obalans i förhållandet – till exempel 
då ett mindre bolag vänder sig till en större 
aktör för att kommersialisera sin idé. För att 
få det större bolaget intresserat är den mindre 
aktören tvungen att presentera idén och dela 
med sig av sin kunskap.

– I det läget löper det lilla företaget alltid 
risk för att bli av med idén utan att få skäligt 
betalt. Det kan skapa en rädsla för att utnyttjas 
som hindrar båda parter från att lyckas. Den 
här rädslan behöver de stora aktörerna förstå 
och bemöta, konstaterar Stefan.

ioana stefan föddes i Rumänien. Föräld-
rarna var ingenjörer och familjens egen erfa-
renhet av att söka patent väckte tidigt hennes 
intresse för immateriella rättigheter. Hon kom 

”när man delar ett problem så delar man 
även lösningen.” Så sa en av de chefer som 
Ioana Stefan intervjuade i arbetet med sin 
doktorsavhandling, Knowing the ropes in open 
innovation: Understanding tensions through a 
paradox lens.

Öppen innovation handlar om att utveckla 
idéer i samarbete med en eller flera aktörer 
utanför den egna organisationen, exempelvis 
kunder, leverantörer eller lärosäten. Samarbe-
tena kan leda till nya produkter, tjänster eller 
processer.

Ioana Stefans studie berör främst de spän-
ningar som uppstår då två parter vill skapa 
värde av en innovation. Hon konstaterar att 
det blir allt vanligare med samarbeten, ofta i 
ett tidigt skede av processen.

– Det är nästan omöjligt att kommersialisera 
produkter och processer med enbart interna 
resurser. Men i samarbetet mellan olika parter 
uppstår spänningar som kan påverka utfallet. 

Öppen innovation har kommit att betraktas som en nödvändig-
het för företag som vill hänga med i utvecklingen. Men öppna 
innovationsprocesser har sina risker, och många företag är oro-
liga för att få sina idéer stulna. Ioana Stefan har studerat hur 
företag hanterar den här paradoxen.

Öppen innovation är   en balansakt

I samarbetet 
mellan olika 

parter uppstår 
spänningar som 

kan påverka 
utfallet

text annika sjöberg  bild vlad stefan
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till Sverige för att läsa en magisterutbildning i 
solenergiteknik, men precis när hon blev klar 
flyttade nästan hela industrin från Europa till 
Kina.

– Många företag i Europa gick i konkurs. Det 
var dålig tajming att komma ut och söka jobb 
just då.

I stället återvände Ioana Stefan till intresset 
för immateriella rättigheter. 2014 började hon 
sin doktorandtjänst vid kth, i samarbete med 
Högskolan i Gävle.

skyddet för immateriella  rättigheter 
är långt ifrån fullständigt, menar Stefan. Ett 
patent gäller till exempel bara i ett visst land 
eller område, vilket inte räcker långt i vår glo-
baliserade värld. Dessutom är det dyrt och 
tidskrävande att söka patent.

– Det kostar pengar att vara smart och stra-
tegisk. Alla har inte de resurserna, särskilt inte 
de mindre aktörerna, säger hon.

Ioana Stefan har, tillsammans med kollegor 
vid Högskolan i Gävle, kth  och flera andra 
europeiska universitet, drivit forskningspro-
jektet ”Öppen innovation i europeiska före-
tag”. Hon har bland annat analyserat svaren i 
en enkät som skickades ut till företag i Sverige, 
Finland, Italien, Spanien och Storbritannien.

Enkäten följdes upp med en studie där che-
fer på ett flertal bolag i olika branscher, verk-
samma i länder som Sverige, Norge, Tyskland, 

www.esbri.se

Spanien, Belgien, Storbritannien och usa , 
intervjuades. Stefan har också intervjuat exper-
ter på öppen innovation, exempelvis jurister.

Ioana Stefan konstaterar att vissa företag har 
utvecklat metoder för hur de ska hantera spän-
ningarna. Hennes forskning visar också att det 
finns många olika uppfattningar om hur det 
ska gå till.

– En del företag är slutna och riskerar att gå 
miste om potentiellt värdefulla möjligheter. 
Andra har en mer öppen inställning. Förhåll-
ningssättet varierar beroende på vilken typ av 
partner de samarbetar med och vad det rör sig 
om för innovationer, säger hon.

Samarbete kring innovationer är komplext.
– Positiva faktorer, som förtroende mellan 

parterna, kan slå tillbaka och få negativa effek-
ter – som idéstöld. Parter som har stort förtro-
ende för varandra kanske slarvar med avtalen. 
Det behövs en bra balans.

å andra sidan  får kontrakt inte vara för 
komplicerade, det kan hämma processen. 
Den aspekten kan större företag missa. De vill 
ofta samarbeta med startups för att dra nytta 
av deras kreativitet, men en del stora företag 
har så komplicerade avtal att de skrämmer bort 
mindre aktörer, enligt Stefan.

– I vissa fall förstod inte de mindre organi-
sationerna kontrakten och hade inte råd med 
advokater som kunde hjälpa dem. De skrev 

inte på av rädsla för att bli lurade. Den här 
typen av samarbetsproblem gör processen 
långsam och hindrar båda parter från att skapa 
värde, säger hon.

Ioana Stefan tror att såväl stora som små 
företag kan dra nytta av hennes forskning. 
Resultaten ger en djupare förståelse för hur 
spänningar inom öppen innovation uppstår, 
och hur de kan hanteras på ett effektivt sätt. 
De stora spelarna får se frågan från de mindre 
aktörernas sida, och alla kan få insikter som gör 
det lättare att skapa värden av nya idéer. Det 
gäller även beslutsfattare inom såväl myndig-
heter som politiken.

– Patentsystemet har många år på nacken. 
Det behöver ses över så att det blir lättare för 
företag att utveckla och skapa värden av sina 
idéer, oavsett storlek.

Till det arbetet vill Ioana Stefan gärna bidra 
framöver. Tills vidare är hon kvar på kth och 
Högskolan i Gävle. Hon hoppas kunna forska 
vidare om öppen innovation inom dynamiska 
nätverk, där olika aktörer kan kliva in och ut 
under processens gång.

– I en sådan kontext kan spänningarna bli 
mer komplicerade och intressanta att studera, 
jämfört med samarbeten mellan två parter, 
säger Ioana Stefan.

kontakta ioanas@kth.se

Öppen innovation är   en balansakt
Ioana	Stefan har disputerat vid KTH. I avhandlingen granskar hon de spänningar som kan uppstå i öppna innovationsprocesser.
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driver egna företag har blivit allt viktigare. Jag 
såg att det fanns en lucka att fylla som passade 
väl in i min övergripande tes.

Arvid Malm kommer fram till att topp-
inkomsternas tillväxt är en konsekvens av att 
framgångsrika entreprenörer tjänar väldigt 
mycket pengar, snarare än ökade inkomstklyf-
tor bland löntagare. Empirin kommer från usa 
och Malm vill reservera sig för att det är svårt 
att skilja entreprenörer från till exempel kon-
sulter i den data han använt sig av.

– Kontentan är att de stora vinnarna är dels 
de som driver bolag, dels anställda i finans-
branschen. Inte mellanchefer i stora organi-
sationer, säger han.

i sin studie om utbildningsvinst använder 
han sig av data om vilka individer som omfat-
tades av grundskolereformen i Sverige på 
1960-talet, då den obligatoriska utbildnings-
tiden förlängdes.

– Att jag valde att titta på utbildning berod-
de inte på att entreprenörskapet har ignorerats 
inom området. Anledningen är snarare att det 

oproportionerligt viktig aktör i ekonomin. 
Särskilt när det gäller skapandet av de nya pro-
dukter som ger långsiktig ekonomisk tillväxt.

– Det betyder inte att man alltid måste
ha entreprenörer som en egen kategori i sin 
analys. Men det kan vara värt att åtminstone 
tänka till kring vilken roll de spelar när man 
ska modellera en ekonomisk process.

när malm i  avhandlingens första artikel 
har konstaterat att entreprenören i hög grad 
är frånvarande i den nationalekonomiska 
forskningen, går han över till omdebatterade 
forskningsfrågor som inkomstfördelning och 
utbildningsvinst.

– Mitt intresse för inkomstfördelning i usa, 
väcktes av att Thomas Pikettys bok Kapitalet 
i tjugoförsta århundradet (2013) var ett hett 
ämne när jag började skriva på avhandlingen. 
Han har en teori om att toppinkomsternas till-
växt främst beror på att chefer i stora företag, 
så kallade supermanagers, har förhandlat till 
sig stora löner.

– Piketty bortser från att företagsledare som

the absent entrepreneur. Exploring the 
Role of the Entrepreneur in Economics är en 
sammanläggning av fem artiklar. I avhand-
lingens första artikel undersöker Arvid Malm 
entreprenörens roll i nationalekonomin. Det 
gör han genom att titta på förekomsten av 
entreprenörskapslitteratur på doktorand-
utbildningar i nationalekonomi i Sverige och 
usa.

De följande fyra artiklarna handlar om bety-
delsen av entreprenören som aktör i ekono-
miska frågor som rör till exempel inkomstför-
delning och effekter av utbildning.

– Jag tycker att det är intressant hur stor 
effekt en driven person med en bra idé kan 
få på både ekonomin och samhället. Att sälja 
möbler i platta paket var inte ett uppenbart 
framgångsrecept, men i dag är det få som 
inte har skruvat ihop en Billybokhylla. Väldigt 
mycket av det vi gör till vardags är beroende av 
entreprenörer, säger Arvid Malm.

Han menar att det är angeläget att synlig-
göra entreprenören i den nationalekonomiska 
forskningen, eftersom entreprenören är en 
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Entreprenörer
frånvarande i

nationalekonomin
text & bild anna-karin florén

I en bred avhandling har Arvid Malm gett sig ut på jakt efter 
entreprenören i den nationalekonomiska forskningen. 

Han visar att entreprenörerna i hög grad är frånvarande, 
och menar att det kan leda till felaktiga slutsatser om  
till exempel inkomstfördelning och utbildningsvinst.
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finns få studier som använder en utbildnings-
reform för att undersöka vad som händer med 
entreprenörskap och företagande när männ-
iskor får mer utbildning.

Det visar sig att de som omfattades av obli-
gatorisk grundskola blev mindre benägna 

att driva enskilda firmor. Företagsledare i 
aktiebolag som hade fått fler utbildningsår 
genom reformen blev inte nödvändigtvis mer 
framgångsrika än företagsledare med kortare 
utbildning.

Malms tolkning är att en person som har 
mer utbildning stärker sin position på arbets-
marknaden. Det blir då mindre aktuellt att dri-
va ett levebrödsföretag, vilket enskilda firmor 

ofta är. Att den som får mer utbildning inte blir 
en ”bättre” företagsledare är mer svårtolkat, 
tycker han.

– Till exempel är effekten av utbildnings-
reformen koncentrerad till dem som utbildar 
sig mindre, eftersom den ökade det lägsta möj-

liga antalet skolår. Det kan vara så att de som 
skaffar sig mycket utbildning får utväxling på 
att utbilda sig ett år till.

I den sista artikeln har Arvid Malm tittat på 
om olika finansieringskällor har betydelse för 
forskningskvalitet, mätt i antal patent.

– Det är främst framgångsrika entreprenö-
rer som blir filantroper i en mer substantiell 
omfattning. I Sverige går huvuddelen av alla 

Arvid	Malm har lagt fram sin doktorsavhandling på institutionen för industriell teknik och management, KTH.

Entreprenörer
frånvarande i

nationalekonomin
text & bild anna-karin florén

filantropiska satsningar till forskning. Vi har 
undersökt om antalet publiceringar och patent 
påverkas av vilken källa finansieringen kom-
mer ifrån, säger han.

Studien visar att det snarare är resursernas 
storlek än vem som finansierar forskningen 
som avgör antalet patent.

Malms forskning kan tänkas ha en rad policy- 
implikationer. Själv anser han att avhandling-
ens viktigaste bidrag är att lyfta betydelsen av 
entreprenörer.

– Man riskerar att få en skev bild av samhäl-
let, till exempel inkomstfördelningen, om man 
glömmer att entreprenörer och företagare är 
viktiga aktörer i ekonomin.

I en svensk kontext tror Arvid Malm att det 
skulle finnas en hel del att vinna på att inklu-
dera entreprenörer inom till exempel företags-
beskattningsteori, som en blinkning till fors-
kare som kan tänkas vilja ta upp stafettpinnen. 
Själv har han lämnat forskningen för ett arbete 
i näringslivet.

kontakta arvid.malm@indek.kth.se

Mycket av det vi gör till vardags 
är beroende av entreprenörer
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Teknikutveckling	är	kostsamt,	och	en	tech-
startup	är	därför	ofta	beroende	av	externt	
kapital.	Marianne	Arntzen-Nordqvist	forskar	
om	hur	entreprenörens	passion	och	motivation	
påverkar	möjligheten	att	få	externt	kapital.	
Hon	poängterar	vikten	av	att	bygga	legitimitet.

i norge har de stora investeringarna tradi-
tionellt sett tillfallit företag inom gas- och olje-
industrin. Men år 2014 gjordes färre investe-
ringar i branschen, vilket ökade möjligheterna 
för it- och andra teknologibaserade företag 
att få externt kapital. Landets techbransch 
har vuxit på senare år och många startups är i 
behov av kapital.

– Kapitalanskaffning är en av de funda-
mentala uppgifterna för många techföretag 

i uppstartsfasen. Entreprenörens besluts- 
fattande och agerande påverkar om företa-
get ska attrahera externa finansiärer, vilket 
har betydelse för företagets överlevnad, säger 
Marianne Arntzen-Nordqvist.

Vilka individuella och företagsrelaterade fak-
torer hos entreprenören och teamet är nödvän-
diga för att investerare ska vilja satsa? Och hur 
förbereder man sig för att bli investeringsklar? 
Det är två av frågorna som Arntzen-Nordqvist 
undersöker i sin doktorsavhandling. Den 
består av fyra artiklar som bygger på enkätsvar 
och intervjuer med drygt 200 techentreprenö-
rer som är knutna till norska inkubatorer.

Resultaten visar att entreprenörer som lyck-
as i investeringsprocesser är motiverade. Gra-
den av motivation påverkas inte bara av inves-

teringsbehovet, utan också av självbilden kring 
möjligheterna att skaffa kapital samt bilden av 
vad en investerare kan bidra med.

– För att bli investeringsredo måste entre-
prenören tro på att det är en bra idé att ta in 
externt kapital. Den personliga inställningen 
är viktig, säger Arntzen-Nordqvist.

Hennes forskning visar dessutom att entre-
prenörens passion – och vart den är riktad – 
 spelar stor roll i investeringsprocessen. I inter-
vjuerna framträdde två grupper. Den ena grup-
pen består främst av uppfinnare som känner 
stor passion inför själva affärsidén. Den andra 
gruppen känner mest passion inför affärs-
utvecklingsdelen, och består till stor del av 
entreprenörer.

– De två aktörerna har olika uppfattningar 

Redo för investering?
Passionen påverkar entreprenörens chanser

text maria linde
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om investerares roll, vad som är viktigt i pro-
cessen, och mängden energi man bör lägga på 
att skaffa kapital.

De skiljer sig också åt i sina ansträngningar 
att skaffa kapital, och hur de förhåller sig till 
negativ respons.

– Uppfinnare har ofta ett emotionellt för-
hållningssätt till produkten och är känsligare 
för negativ feedback. Kritiken blir personlig. 
Entreprenören är mer professionell i en inves-
teringsprocess och ofta mer framgångsrik i att 
skaffa externt kapital.

Samtidigt kan starka känslor för en affärsidé 
vara fördelaktigt. 

– Uppfinnare kan vara övertygande och 
vägra acceptera ett nej. Entreprenörer, som 
brinner för affärsutvecklingsdelen, ger upp 
snabbare och rusar vidare till nästa affärsidé.

att bygga legitimitet och på så vis skapa 
förtroende hos investerare är en tredje av-
görande faktor för att nå framgång i investe-
ringsprocessen. Legitimitet handlar om att 
vara ”investeringsbar”. Och vad som krävs 
för att bli det varierar beroende på om entre-
prenören söker forskningsbidrag, offentlig 
finansiering eller privat kapital. Entreprenö-
ren måste ha stenkoll på vad olika investerare 
letar efter.

– Entreprenörer träffar ofta olika typer av 
investerare – med olika önskemål – parallellt. 
Dessutom består investeringsprocessen av 
flera olika delar med olika krav längs vägen.

– Som entreprenör behöver du veta och 
anpassa dig efter vad varje specifik investe-
rare värderar högst i den aktuella fasen. Sam-
tidigt ska du behålla din legitimitet under hela 
resan. Det kan vara komplicerat för en nybli-
ven entreprenör att manövrera sig i processen, 
säger Marianne Arntzen-Nordqvist.

Techstartups som är knutna till inkubator- 
er kan ha lättare att få externt kapital, visar 

hennes studier. Det finns en positiv effekt i att 
befinna sig i sammanhanget. Men det förut-
sätter att man nyttjar tjänsterna som erbjuds 
i inkubatorn. Först då ökar chanserna till 
utvecklingsstöd och finansiering.

– Att du sitter i den fysiska miljön är inte till-
räckligt. Du måste själv ta initiativ till ett aktivt 
deltagande.

Vägen till kapital är ofta lång och krävande. 
Därför kan det kännas lockande att tacka ja till 
”första bästa” erbjudande. Men Arntzen-Nord-
qvist vill poängtera vikten av att fatta genom-
tänkta beslut.

– En entreprenör var så uttröttad efter en 
lång tid utan napp hos investerare, att han 
snabbt tackade ja när det till slut kom ett 
erbjudande från en industriell investerare. De 
hjälpte till med pengar och kunder. Men efter 
två år ville de satsa på en annan teknologi, drog 
sig ur samarbetet och tog med sig kunderna, 
säger Marianne Arntzen-Nordqvist.

efter det nederlaget ville inga andra 
investerare gå in i företaget. De kände inget 
förtroende för entreprenörens omdöme, och 
det betydde slutet för företaget.

– Branschen skulle behöva fler statligt finan-
sierade program och inkubatorer som fokuse-
rar på att dela kunskap kring den komplexa 
vägen till externt kapital. Framför allt bör de i 
högre grad utbilda i hur personlighet och käns-
lor styr investeringsprocessen.

www.esbri.se

Marianne	Arntzen-Nordqvist har lagt fram The financing 
process of new technology-based firms – The entrepreneur's 
perspective vid Nord University i Norge.

        
              

sätt att maxa chanserna
           till externt kapital  

 
1.  Säkerställ att teknologin fungerar.

2.  Se till att ha en marknad med köpklara kunder.

3.  Skaffa ett team med rätt kompetens.

4.  Bygg legitimitet hela vägen genom att ha koll 
 på investerarens krav och förväntningar.

5.  Anpassa din presentation till kraven och för
      väntningarna – förbered dig ordentligt.

6.  Ta till dig av råd från experter eller 
      någon med erfarenhet.

7.  Om möjligt: Lokalisera företaget till en 
      inkubator och nyttja tjänsterna väl.

8.  Ha tålamod!

8

bild: Karin W
igger

crowdfunding går ut på att en stor 
mängd privatpersoner satsar mindre 
belopp i nya idéer och företag. Det är 
främst ett finansieringsalternativ för 
business-to-consumer-företag (b2c). 

Crowdfunding kan även vara ett sätt 
att skaffa pilotkunder och i vissa fall 
fungera som marknadsföringskanal, 
då många bloggare skriver om crowd-
fundingkampanjer. 

Marianne Arntzen-Nordqvist har fors-
kat en del om crowdfunding vid sidan 
av avhandlingsarbetet. Hon listar fyra 
varianter som drivs av olika logiker.

Belöningsbaserad	crowdfunding
princip: När företaget har fått tillräck-
ligt med betalande kunder har de råd att 
producera tjänsten/produkten. 
exempel: Kickstarter och Indiegogo.

Andelsbaserad	crowdfunding
princip: Online-investerare bidrar 
med små belopp i utbyte mot en 
liten delägarbit. 
exempel: Fundedbyme och Pepins.

Lånebaserad	crowdfunding
princip: Privatpersoner lånar ut pengar 
till mer etablerade företag. 
exempel: Lendify och Toborrow.

Donationsbaserad	crowdfunding
princip: Människor investerar pengar i 
något de känner är förtjänt av ett bidrag, 
utan att förvänta sig något tillbaka. 
exempel: Rockethub och Crowdrise.

Nya techföretag behöver ofta kapital initialt, 
men det är inte alltid rätt att vända sig till tra-
ditionella investerare.

– Det beror helt och hållet på vad du har för 
mål med företaget. I uppstartsfasen kan kapi-
tal genom crowdfunding vara en god idé. Det 
kan täcka företagets kapitalbehov, eller vara en 
språngbräda till andra investeringstyper.

kontakta marianne.arntzen-nordqvist@nord.no

Nyfiken på crowdfunding?
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– Här på högskolan väljer vi att se hälsoinnovation 
som en kontinuerlig cirkulär process som omfattar alla 
delar och aktörer i innovationsarbetet. För att klara av 
att innovera i den här miljön måste design av lösningar 
och förberedelser för implementering påbörjas samti-
digt, säger han.

– Vi strävar till exempel efter att patienten eller slut-
användaren ska finnas med i hela innovationsproces-
sen. Det är ett sätt att samtidigt säkerställa produktens 
eller tjänstens kvalitet och att den möter ett behov. Det 
är i sin tur en förutsättning för att implementeringen 
ska lyckas.

jens nygren kan prata av egen erfarenhet. Hans 
forskningsområde är barn och unga som konsumenter 
av sjukvård, kopplat till deras upplevelse och infly-
tande. Han såg att det fanns ett behov av metoder för 
att underlätta kommunikation mellan vårdpersonal 
och barn med cancer. Resultatet blev appen Sisom 
som främjar ett professionellt arbetssätt där barnet har 
möjlighet att uttrycka sig och påverka.

– De arbetssätt och verktyg som finns för samtal 
och vårdplanering med barn är ganska analoga och 
paternalistiska. Barnen orkar inte alltid svara och blir 
passiva. Då är det lätt att föräldrarna tar över. Men om 
man kan möta barnen med andra former av inter- 
aktion så öppnar man för ett värdefullt deltagande.

Sisom utvecklades i samarbete med vårdgivare, för-
äldrar och barn med erfarenhet av cancerbehandling.

– En lärdom som jag har gjort är att det behövs 
samsyn mellan dem som initierar utvecklingsarbetet 
och de offentliga aktörer som uttalar behov av nya lös-
ningar. Sätter man gemensamt igång ett utvecklings-
arbete och involverar målgrupper, har man ett ansvar 
för att också investera i tillämpningen om projektet 

ård- och omsorgssektorn är mitt uppe 
i en transformation av historiska mått, i köl-
vattnet av tekniska och demografiska för-
ändringar. Fokus flyttas från institution till 
individ. Kommunikation mellan profession 

och patient demokratiseras. Anställda måste lära om och 
lära nytt, arbetsmetoder och organisationer ställa om.

Begreppet hälsoinnovation kan vara svårfångat för 
den som söker en definition. Inom dess ram ryms 
allt från e-hälsa, medicinsk teknik och utveckling av 
läkemedel, till tjänster och nya arbetsprocesser inom 
vården.

– Man kan tala om hälsoinnovation i relation till 
hälsovetenskap. Då handlar det om implementering, 
arbetssätt, arbetsorganisation, regelverk och kompe-
tenser. Pratar man om hälsoinnovation ur ett teknolo-
giskt perspektiv handlar det mycket om teknikutveck-
ling och tjänstedesign, säger Jens Nygren, professor vid 
Högskolan i Halmstad.

Han är programchef för hälsoinnovation, ett av två 
lärosätesövergripande profilområden på Högskolan i 
Halmstad. Jens Nygren har en bakgrund inom medi-
cinsk vetenskap och stamcellsbiologi men halkade in 
på hälsoinnovation genom sitt intresse för patient-
medverkan i innovationsarbete.

Det är en komplex process att innovera i hälso-
sektorn. Utmaningarna är inte linjära. De omfattar ofta 
samverkan med en bred sammansättning av aktörer 
som entreprenörer, vårdgivare, hälso- och sjukvårds-
personal, patienter, anhöriga, politiker och intresse-
organisationer, förklarar Nygren. Dessutom omgärdas 
vården av en rad regleringar som alla inblandade 
behöver förhålla sig till. Till det kommer evidenskravet. 
Ingen produkt eller tjänst tillämpas inom vården innan 
den har bevisad effekt.

V

I skärningspunkten mellan den offentligt finansierade vården, närings-
liv, politiker och patienter finns en intressant dynamik med öppningar 
för både innovationsforskare och entreprenörer. Som medborgare vill vi 
se en vård som utvecklas i takt med tiden, är effektiv, håller hög kvalitet 
och är ekonomiskt hållbar. Men hur ser möjligheterna ut för innovatörer 
och entreprenörer att komma in i sjukvårdssystemen för att utveckla och 
sälja sina produkter? 

text anna-karin florén
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för patienterna. Ska professionen uttrycka sig på ett 
sätt som är tillgängligt för patienten, eller för sin egen 
skull?

– En del saker måste finnas med i journalerna för att 
säkerställa vårdens kvalitet, samtidigt som anteckning-
arna ska vara begripliga för patienten. Det förutsätter 
helt ny kompetens. I dag är det ingen som vet hur 
sådana frågor ska lösas, men potentiellt är det jätte-
viktigt för att vården ska lyckas, säger han.

det finns redan mycket kunskap om hur vården 
kan möta de nya utmaningarna med ökad individu-
alisering och en åldrande befolkning. Det finns också 
lösningar. Men strukturella hinder för tillämpning och 
implementering gör att nya innovationer har svårt att 
nå hela vägen fram till patienten, enligt Nygren.

– Graden av nyttiggörande har inte ökat de senaste 
30 åren. För näringslivet är det en utmaning att över 
huvud taget få tillgång till vårdverksamheterna, 
patienterna och personalen för att kunna utveckla 
sina produkter. Att bidra till att skapa förutsättningar 
för mötet mellan de olika aktörerna är en väldigt viktig 
uppgift för samhället, säger han.

I Halland finns Hälsoteknikcentrum, en sam- 
verkansarena dit näringslivet kan vända sig för att få 
stöd och bygga samarbeten med högskolans forskare 
och de innovationsresurser som finns på skolan. 
Hit kommer allt från stora företag inom medtech till 
enmansföretag inom tjänstesektorn. De blir slussade 
till rätt person inom sjukvården på regional och kom-
munal nivå. Hälsoteknikcentrum är ett samarbete 
mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland och de 
halländska kommunerna.

Diagnosmetoderna blir mer finstämda och indivi-
dualiseringen inom vården ökar. Ändå kan de nordiska 
patienterna i behov av en viss behandling vara för 
få för att det ska gå att nå lönsamhet för en produkt. 
Samtidigt kan de globala möjligheterna vara mycket 

blir lyckat. Annars är det inte meningsfullt att gå in i ett 
utvecklingsarbete.

Vårdsektorn förväntas skapa ett samhällsekono-
miskt värde, högre livskvalitet för brukare och bättre 
arbetsmiljö för professionen. För att det ska kunna för-
verkligas behövs helhetsperspektiv. Men, när den aktör 
som betalar för en innovation inte kan räkna hem 
vinsten i den egna budgeten händer det att betalnings-
viljan sviktar. Till exempel när en produkt som betalas 
av landstinget genererar en besparing för hemtjänsten, 
som ombesörjs av kommunen.

– Det innebär att affärsmodellerna är väldigt kom-
plexa. Affärsmässigheten måste finnas med tidigt i 
utvecklingsarbetet, eftersom designbeslut påverkar 
affärsmodellen.

Jens Nygren tycker att de intressantaste utmaning-
arna inom hälsoinnovation är att kombinera forskning 
kring identifieringen av behov med tekniska möjlig-
heter och organisationsutveckling, till exempel nya 
arbetsprocesser i en verksamhet. Ökad användning av 
hälso- och sjukvårdsdata för individanpassning av vår-
den, är ett annat område med stor potential.

– Metodologiskt är det en utmaning att använda sig 
av hälso- och sjukvårdsdata och ai för att ställa bättre 
diagnoser och individanpassa behandling, och samti-
digt planera behandlingen tillsammans med patienten 
– utifrån patientens behov.

Ett exempel är när digitala journaler blir tillgängliga 

tema | Hälsoinnovation

Affärsmodellerna är 
väldigt komplexa

jens nygren

Jens Nygren Hélène Laurell
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först. De behöver jobba på många olika plan samtidigt 
för att nå ut, säger hon.

Ett företag som Hélène Laurell har följt nära under 
en längre tidsperiod är Airsonett, som lanserade en 
läkemedelsfri medicinteknisk produkt mot astma. 
Airsonett fungerar och är kostnadseffektiv, ändå har 
den haft svårt att få fäste i vården eftersom den inte 
passade in i de etablerade strukturerna för läke-
medelsbaserad astmabehandling. Men sedan ett par 
år tillbaka finns den med i de nationella riktlinjerna för 
astmabehandling.

– De entreprenörer som jag har intervjuat vittnar om 
att de hela tiden stöter på nya krav som de inte har räk-
nat med. De har inte kunnat föreställa sig hur många 
steg de måste ta innan de kan få en betalande kund.

– Företagen måste förstå vilka aktörer som är viktiga 
för deras specifika produkt. Även entreprenörer som 
väljer att enbart jobba i Sverige har 21 landsting att 
förhålla sig till, och inom landstingen finns i sin tur 
många organisatoriska stuprör.

tidigare var sjukvården i Sverige känd för att vara 
öppen för innovationssamarbeten, men nu är det 
betydligt svårare att få till en samverkan, enligt Hélène 
Laurell. Hon spekulerar i om det kan ha att göra med 
att situationen i sjukvården som helhet är mer pressad 
i dag. Laurell tycker ändå att framtiden ser lite ljusare 
ut. De strukturella förutsättningarna är på väg att bli 
bättre än när hon började forska i början av 2010-talet.

– Nu skapas det fler testmiljöer där entreprenörer 
kan få en kontaktperson som kan vägleda dem genom 
sjukvårdssystemet. Förhoppningsvis minskar det ris-
ken för att entreprenörer hamnar mellan stolarna.

Laurell är övertygad om att individualiseringen av 
vården leder till att patienter i framtiden kommer att 
ha större ansvar för sin egen vård. Två anledningar till 
det är att gruppen äldre och kroniskt sjuka, som är de 
mest vårdkrävande patienterna, växer och är hetero-
gen.

– Vid Högskolan i Halmstad arbetar vi i ett tvär-
vetenskapligt projekt kring smarta hem i syfte att 
underlätta för äldre att bli delaktiga i sin egen om-
vårdnad.

– Att patienten medverkar i sin vårdplanering är 
viktigt för att hen ska få bra sjukvård, säger Hélène 
Laurell.

Vilken roll bör och kan då akademin ha i detta? Jens 
Nygren tycker att forskare och lärosäten kan skapa 
möjligheter till möten mellan näringsliv, vårdgivare 
och andra aktörer.

– Många uppfattar oss som en oberoende part som 
är styrd av evidenskravet. Det kan vara en fördel att ha 
den rollen i mötet mellan profession och näringsliv, 
säger han.

kontakta jens.nygren@hh.se
	 marlau@hh.se

goda. För företag som utvecklar den här sortens pro-
dukter är internationalisering en förutsättning.

Hélène Laurell forskar vid Högskolan i Halmstad om 
hur entreprenörer kan möta de institutionella utma-
ningar och möjligheter som hänger ihop med innova-
tioner där vårdinstitutioner eller vårdkonsumenter är 
slutkunder. Vi skrev om hennes doktorsavhandling The 
role of industry context for new venture internationali-
zation 2015. Sedan dess har Laurell fortsatt att studera 
affärsmodeller och entreprenörers möjligheter att ta 
betalt för sina innovationer i en vårdkontext.

Den som siktar på att arbeta på flera marknader 
får vara beredd på att möta olika typer av sjukvårds-
system. I Sverige är det i stort sett otänkbart att vården 
ska erbjuda produkter som patienten eller hens försäk-
ringsbolag betalar, medan det är en självklarhet i andra 
länder. Företagen kan alltså behöva ha olika affärs-
modeller på olika marknader.

– Att arbeta med ”market access” förutsätter en helt 
ny typ av kompetens. Det är inte ovanligt att medtech-
bolag startas av ingenjörer eller akademiker, som inte 
alltid har entreprenöriellt driv eller kunskap om kom-
mersialisering, säger Hélène Laurell.

En stor andel av medicinteknikföretagen är unga 
startups med en innovativ idé. Initialt har de ofta bara 

en enda produkt eller tjänst som de försöker föra ut på 
marknaden. Laurell menar att det är helt avgörande för 
produktutvecklingen hur denna kan finansieras, och 
hur företagen kan ta betalt för den färdiga produkten.

– Att kommersialisera en hälsoinnovation är en 
mycket komplicerad process. Det är två logiker som 
krockar. Vården kan tycka att entreprenören har en 
spännande produkt, men insikten om att de som har 
investerat i produkten måste få betalt i rimlig tid sak-
nas ibland.

Det kan ta 10–20 år innan en innovation når mark-
naden. Att lyckas upprätthålla investerarnas intresse 
under så lång tid är en oerhört svår utmaning för 
entreprenörer i små eller medelstora bolag. Här 
behövs ökad förståelse från sjukvårdens sida, menar 
Hélène Laurell.

Eftersom hälsoekonomi har blivit viktigare, räcker 
det inte längre med att bevisa att produkten fyller sitt 
syfte på ett säkert sätt. Den måste också vara kostnads-
effektiv. Samtidigt har inte alltid motparten möjlighet 
att göra en hälsoekonomisk utvärdering av olika inno-
vationer.

– Medicinteknik är en fragmenterad bransch med 
många olika produkttyper. Är produkten av en helt 
ny typ, måste företagen dessutom utbilda marknaden 

www.esbri.se

Att arbeta med 
’market access’ 

förutsätter en helt 
ny typ av kompetens

hélène laurell

                                      Missa inte! Jens Nygren, Jeaneth Johansson 
med flera föreläser på Estrad 11	april. Läs mer på www.esbri.se
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Varför satsar regeringen på life science?
Life science är oerhört viktigt för Sverige som 
export-, forsknings- och välfärdsnation. Sam-
tidigt står området inför en enorm struktur-
omvandling. Vården behöver bli mer indivi-
danpassad vilket kommer att förändra våra 
arbetssätt inom hela ekosystemet. Både det 
etablerade näringslivet och de nya företagen 
är betydelsefulla i den här utvecklingen, liksom 
hälso- och sjukvården, omsorgen, akademin och 
myndigheterna. Omvandlingen skulle kunna 
gå snabbare, men vi brottas med strukturella 
utmaningar. Till exempel är lagrummet otydligt 
i vissa delar kring nyttiggörande av hälsodata. 
Både offentliga verksamheter och näringslivet 
behöver veta vilka spelregler som gäller.

Vad vill regeringen prioritera?
Life science-kontoret har en samordningsfunk-
tion och arbetar för att främja kunskapsut-
veckling, innovation och kvalitet i hälso- och 
sjukvård, omsorg samt på universitet och 
högskolor. Vi arbetar också med att förbättra 
förutsättningarna för nya life science-företag i 
Sverige. Vi utvecklar en nationell strategi för life 
science-området. För att bjuda in till dialog har 
vi tagit fram Färdplan life science som lyfter tre 
områden: nyttiggörande av hälsodata, indivi-
danpassad vård och effektiv implementering.

Vad finns det för utmaningar?
Det har gjorts många medicinska landvinningar, 
där läkemedel, medicinteknik och möjlighet att 
ställa diagnos går mot att bli mer precisa och 
anpassade utifrån den enskilda personen eller 
beteenden hos olika grupper. Vi vet till exempel 
att bröstcancer inte är en sjukdom utan flera, 
samma sak med diabetes typ 2. Samtidigt har 
vi en stor transformation där vi ser att nyckeln 
till framgångsrik vård är att brukarna är delak-
tiga och involverade, inte minst för att främja 
hälsa. Men sjukvårdssystemet är uppbyggt som 
organisationer kring olika diagnoser, snarare än 
utifrån individens behov. Så behovet av inno-
vationsarbete finns inom både processer och 
organisation i hela ekosystemet, liksom av diag-
nostik och nya behandlingsmetoder. [af]

kontakta jenni.nordborg@regeringskansliet.se

Hallå Jenni Nordborg, 
regeringens samordnare 
för life science! av den svenska exporten utgörs av 

life scienceprodukter och -tjänster.

Källa: Färdplan Life Science

Utmaningen är att integrera 
innovationerna i det 

befintliga hälsovårdssystemet
James	Barlow, gästprofessor vid Högskolan 
i Halmstad, intervjuad i magasinet Samspel

Värmland bygger
kluster för digital hälsa

Med satsningen Digital Well etableras nu en miljö 
för utveckling av individanpassade digitala hälso-

tjänster. Den tioåriga satsningen finansieras av 
Vinnova och omfattar 148 miljoner kronor. Syftet 
är att öka tillgänglighet, kvalitet och kostnads-
effektivitet inom vården. Bakom initiativet står 

en rad privata och offentliga aktörer, däribland 
Compare, Region Värmland, Landstinget i 

Värmland, Karlstads universitet, Länsstyrel-
sen i Värmland, RISE Service Labs, MSB och 

Tieto. Karlstads universitet medverkar med 
forskargrupperna Datavetenskap, Centrum 

för tjänsteforskning, Omvårdnad, Centrum för 
genusforskning samt Grants and innovation 
office.

         Läs mer på www.digitalwell.eu
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vill säga ompaketerade managementmodel-
ler med likartat innehåll. Den ytliga kunska-
pen om vbhc, tillsammans med otydlighet 
och brist på empiriska data i affärsmodeller-
nas konstruktion, begränsar möjligheterna att 
använda sig av affärsmodeller.

För att förstå hur v b h c  används som 
managementkoncept, har Jens Jacob Fre-
driksson använt sig av registerdata och  
litteraturstudier. I en studie har han tittat på 
hur affärsmodeller har använts i vården. I två 
andra studier utgår han från affärsmodells-
analyser. Baserat på intervjuer med svenska 
toppchefer inom vården och andra datakällor 
konceptualiserar och jämför han sjukhusens 
affärsmodeller.

I avhandlingen visar han också hur affärs-
modeller kan användas för att möta de tre 
huvudmålsättningar som vårdorganisationer 
ska leva upp till: förbättra patientupplevelsen, 
förbättra folkhälsan och bibehålla eller sänka 
kostnader.

kontakta	jensjacob.fredriksson@ki.se

I	dag	används	många	olika	affärsmodeller	inom	
ett	och	samma	sjukvårdssystem,	vilket	väcker	
frågor	om	hur	organisationerna	är	strukture-
rade.	Det	är	också	oklart	vilken	betydelse	det	
har	för	olika	intressenter	som	vill	bidra	till	vär-
deskapandet.

jens jacob fredriksson har lagt fram dok-
torsavhandlingen How can health care orga-
nizations create value? Business model explo-
rations på Karolinska institutet. Målet med 
avhandlingen är att förstå hur affärsmodeller 
används och hur skattefinansierade vårdsys-
tem är organiserade för att skapa, fånga och 
leverera värde.

Att utveckla affärsmodeller inom vården, 
med sina konservativa strukturer och speci-
ella organisation av diagnossilos, erbjuder 
särskilda utmaningar.

Fredriksson anser att försöken att införa 
managementmodeller, som värdebaserad 
hälsovård (Value Based Health Care, vbhc), 
måste ske med ökad förståelse, för att inte 
leda till ytterligare pseudoinnovationer; det 

Många affärsmodeller 
med oklara effekter
text anna-karin florén

Mer	om	hälsoinnovation
An international new venture’s commercialization of a 
medical technology innovation: The role of institutional 
healthcare settings. Hélène	Laurell, International Mar-
keting Review, nr 1, vol 35, 2018.

Beyond Bean Counting. Using patent information to 
investigate inventive productivity in academia. Danielle	
Lewensohn, avhandling, Karolinska institutet, 2017.

Children and young people’s participation in developing 
interventions in health and well-being: a scoping review. 
Ingrid	Larsson,	Carin	Staland-Nyman,	Petra	Sved-
berg,	Jens	M	Nygren och Ing-Marie	Carlsson. BMC 
Health Services Research, vol 18, 2018.

Drivers and Hindrances to Med-Tech Innovation. A 
device’s guide to the Swedish healthcare galaxy. Sofia	
Wagrell, avhandling, Uppsala universitet, 2017.

Exploitation of University-Based Healthcare Innova-
tions: The Behaviors of Three Key Actors and Influencing 
Factors. Anders	Brantnell, avhandling, Uppsala uni-
versitet, 2017.

Exploring connectivity. Invention, innovation and know-
ledge transfer in the university-industry interface. Char-
lotta	Dahlborg, avhandling, Karolinska institutet, 2017.

Färdplan life science - vägen till en nationell strategi. 
Regeringskansliet, 2018.

Health Care Customer Creativity. Hannah	Snyder, 
avhandling, Linköpings universitet, 2016.

How can health care organizations create value? 
Business model explorations. Jens	Jacob	Fredriksson, 
avhandling, Karolinska institutet, 2019.

Managing Innovation in Healthcare. James	Barlow, 
World Scientific, 2016.

Network-centric business models for health, social 
care and wellbeing solutions in the internet of things. 
Andrés	Laya,	Jan	Markendahl och Stefan	Lundberg, 
Scandinavian Journal of Management, nr 2, vol 34, 
2018.

Patientdelaktighet och medverkan hos barn och unga. 
Petra	Svedberg och Jens	M	Nygren, kapitel i Delaktig-
het och patientmedverkan, Studentlitteratur, 2018.

The Importance of eHealth Innovations – Lessons 
About Patient Accessible Information. Sofie	Wass, 
avhandling, Högskolan i Jönköping, 2017.

Understanding healthcare innovation systems: the 
Stockholm region case. Lisa-Marie	Larisch,	Isis	Amer-
Wåhlin och Patrik	Hidefjäll, Journal of Health Organi-
zation and Management, nr 8, vol 30, 2016.

Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter 
för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
Regeringskansliet, 2016.

Mer läsning och webb-tv finns på  www.esbri.se
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För	några	år	sedan	skulle	Ulla	Hytti	sluta	forska	
om	entreprenörskapsutbildning.	Hon	tyckte	att	
forskningen	stod	och	stampade	och	bara	upp-
repade	samma	gamla	”sanningar”.	Men	när	en	
kritisk	forskningsfåra	började	växa	fram	väck-
tes	Hyttis	intresse	på	nytt.	I	år	får	hon	Euro-
pean	Entrepreneurship	Education	Award	för	
sina	insatser.	

ulla hytti är verksam vid University of 
Turku i Finland, och en central gestalt inom 
europeisk entreprenörskapsutbildning. I sina 
roller som handledare, redaktör och initiativ-
tagare till forskarnätverk och internationella 
projekt utvecklar hon både undervisningen 
och forskningen. Det skriver juryn till Euro-
pean Entrepreneurship Education Award i sin 
prismotivering.

Hytti ansluter sig till ett celebert gäng när 
hon nu tilldelas det åttonde priset i ordningen.

– Priset kom verkligen som en stor över-
raskning, jag hade ingen aning om att jag 
var påtänkt. Om man ska vara ärlig brukar ju 
pristagare vara lite mer seniora än vad jag är, 
skrattar Ulla Hytti och tillägger att hon känner 
sig mycket hedrad.

2012 tilldelades Allan Gibb det första Euro-
pean Entrepreneurship Education Award. 
Följande år gick priset till Alain Fayolle, Paula 
Kyrö, Bengt Johannisson, Paul Hannon och 
Colette Henry. Per Blenker och Helle Neer-
gaard delade på priset 2018.

– Jag är bekant med de flesta av de tidigare 
pristagarna, särskilt med Paula, Per och Hel-
le. Paula var drivande i att starta ett nätverk 
inom entreprenörskapsutbildning i Finland, 
där jag var med från början. Helle tog initia-
tiv till 3e-konferensen inom ecsb, och där var 
jag också inblandad. Vi körde den första kon-
ferensen i Århus 2013, och den andra i Åbo året 
därpå.

porträttet

Drygt femton år efter dispu-
tationen har Ulla Hytti en tydlig 
förankring i frågor som rör entre-
prenörskapsutbildning, genus, 
samt individens och teamets olika 
identiteter och roller i entreprenö-
riella företag. Men vägen hit var inte 
given.

– Om jag hade sökt till doktorand-
utbildningen i dag, hade jag inte bli-
vit antagen. Det brukar jag säga till 
mina nya doktorander. När jag bör-
jade var det ingen direkt konkurrens, 
tröskeln är mycket högre nu.

Hon kallar det ”en ren slump” att 
hon hamnade inom akademin. När 
Hytti var klar med sin masterexamen höll 
Finland precis på att återhämta sig efter 
lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Läget 
på arbetsmarknaden var tufft.

– När jag fick ett erbjudande om att jobba 
som forskningsassistent under en månad 
tackade jag ja. På den vägen är det.

jobbet gick ut på att göra telefonintervjuer 
med entreprenörer för att utvärdera statliga 
lån till småföretag. Det var Ulla Hyttis första 
kontakt med entreprenörer.

– Jag kommer från en familj utan entrepre-
nörer, och i Kymmenedalen där jag växte upp 
fanns inte så många entreprenörer heller. När 
jag började studera på universitetet nämndes 
i princip inget om entreprenörskap. Alla case 
handlade om storföretag, det var vårt rådande 
mindset, konstaterar Hytti.

Det första forskningsprojektet ledde till fler 
projekt, och fenomenet entreprenörskap bör-
jade fascinera Ulla Hytti. Efter en tid fattade 
hon ett viktigt karriärsbeslut:

– Det verkade rimligt att ha en doktors-
examen om man jobbar på universitetet. Som 

text åse karlén  bild miikka kiminki

ulla hytti välkomnar kritiska perspektiv inom forskningen: 

»Jag vill minska 
McDonaldiseringen«



e n t r é  1  •  2019  |  17www.esbri.se

mer om ulla

Bakgrund Ulla Hytti började jobba på enheten för 
entreprenörskap vid University of Turku i Finland 1996. 
Hon disputerade vid samma lärosäte 2003 och blev 
adjungerad professor 2007. Hytti har varit enhetens 
forskningsdirektör sedan 2009. 2010–2011 och 2012–
2016 hade Hytti en professorstjänst i entreprenörskap 
på universitetets campus i Pori. Sedan 2013 är Ulla 
Hytti en av redaktörerna för Journal of Small Business 
Management

Fritid Ulla Hytti är mån om att hitta en bra balans 
mellan arbete och avkoppling. På fritiden tränar 
hon yoga, dans och crosstraining, läser böcker (helst 
skandinaviska deckare) och går på hundpromenader i 
alla väder. Familjen har två norfolkterriers, Rambo och 
Bono. De har också två äldre hus, ett i staden och ett i 
skärgården, så det finns alltid något renoverings- eller 
trädgårdsjobb att ta tag i.

Aktuell Som mottagare av 2019 års European Entre-
preneurship Education Award. Ulla Hytti besöker 
Lunds universitet för att ta emot sitt pris och hålla ett 
föredrag under European Entrepreneurship Education 
Workshop. Den arrangeras av Sten K Johnson Centre 
for Entrepreneurship 28–29 mars. Läs mer på 
www.entrepreneur.lu.se

mer av ulla

Entrepreneurship, Innovation and Education. Frontiers 
in European Entrepreneurship Research. Edward Elgar, 
2018 (redaktör tillsammans med Robert Blackburn och 
Eddy Laveren). Se boktips på sidan 22.

Epilogue: critical entrepreneurship education: a form of 
resistance to McEducation? Kapitel i Revitalizing Entre-
preneurship Education. Adopting a Critical Approach in 
the Classroom. Routledge, 2018.

Enterprise education pedagogy and redesigning lear-
ning outcomes: Case of a public reform school. Kapitel 
(tillsammans med Sirpa Koskinen) i The Sage Hand-
book of Small Business and Entrepreneurship. Sage 
Publications, 2018.

Identity work of science-based entrepreneurs in Finland 
and in Russia. Entrepreneurship and Regional Deve-
lopment, nr 5–6, vol 29, 2017 (tillsammans med Päivi 
Karhunen och Irina Olimpieva).

Navigating the family business: A gendered analysis of 
daughters’ identity construction. International Small 
Business Journal, nr 6, vol 35, 2017 (tillsammans med 
Gry Alsos, Jarna Heinonen och Elisabet Ljunggren).

Research Handbook on Gender and Innovation. Edward 
Elgar, 2016 (redaktör tillsammans med Gry Agnete 
Alsos och Elisabet Ljunggren).

doktorand fördjupades mitt intresse för entre-
prenöriella identiteter.

– Jag pratade med entreprenörer och fick 
höra spännande historier. Många var karisma-
tiska och jag fängslades av frågan: Hur går det 
till när entreprenörer blir entreprenörer?

Doktorsavhandlingen kom 2003 och fick 
titeln Stories of Entrepreneurs: Narrative Con-
struction of Identities. Vi intervjuade Ulla Hytti 
i Entré nummer 2, 2003. Då ville hon avmys-
tifiera entreprenörskapet och konstaterade 
att entreprenörer är människor, med olika 
behov och önskemål, snarare än hjältar. Hon 
önskade att karaktärsdragsteorierna, som var 
heta i entreprenörskapsforskningens barndom, 
skulle skrotas omgående.

den önskningen kan nog sägas ha gått i 
uppfyllelse. I dag är de flesta forskarna mer 
intresserade av vad entreprenörer gör, än vilka 
egenskaper de har.

– En pragmatisk insikt från avhandlingsarbe-
tet är att hjältar skapas över tid. Som jag ser det 
är man inte automatiskt en hjälte för att man 
startar ett företag. Men i processen, när entre-
prenören kämpar för att överleva och blomstra, 
blir hen en hjälte.

När man intresserar sig för hur personer 
utvecklas till entreprenörer, faller det sig natur-
ligt att forska om utbildningens roll, anser 
Ulla Hytti. Hennes första vetenskapliga artikel 
handlar om just entreprenörskapsutbildning, 

och hon har också studerat inkubatorer. Men 
för en tid sedan funderade hon på att sluta 
forska om entreprenörskapsutbildning.

– Jag förlorade inspirationen. När jag läste ny 
forskning kändes det som samma artikel om 
och om igen. Alla skrev att entreprenörskaps-
undervisningen har lång väg kvar att vandra, 
och att inslaget av föreläsningar är alltför stort. 
Varför just föreläsningar skulle vara ett pro-
blem förklarades aldrig.

– Det fanns en samstämmighet om att expe-
rimentella metoder var det enda rätta, och jag 
saknade en reflektion om lärandemålen. Dess-
utom är jag övertygad om att en traditionell 
föreläsning funkar alldeles utmärkt emellanåt.

Hytti anser att det finns många ”sanningar” 
som ständigt cirkuleras. Till exempel ”Alla före-
tag ska växa” eller ”Ju mer entreprenörskap, 
desto bättre”.

– Entreprenörskap och entreprenörskaps-
utbildning har fått en normativ, positiv stämpel 

men fenomenen bör ifrågasättas och placeras i 
rätt kontext. Vi forskare måste inte dyrka entre-
prenörskapet, säger Ulla Hytti.

I dag finns en framväxande forskningsfåra, 
särskilt inom entreprenörskapsutbildning, som 
anlägger ett kritiskt perspektiv. Den tände Hyt-
tis intresse för utbildningsfrågor på nytt.

– Men jag skiljer mig från de renodlat kritiska 
forskarna, och vill snarare definiera mig som 
konstruktivt kritisk. Kritiker sätter fingret på 
problem – och det är bra, men de föreslår inga 
lösningar. Jag vill odla en dialog mellan det vi 
kallar ”mainstreamforskningen” och de kritiska 
rösterna.

I ett bokkapitel från förra året skriver Ulla 
Hytti om att göra motstånd mot ”McEduca-
tion”.

– I dag vill alla universitet och högskolor 
erbjuda sina studenter entreprenörskap. När 
resurserna samtidigt är knappa, görs det på 
enklast möjliga sätt med standardiserade kurs-
planer. Det blir som Mc Donald’s.

Att utöka standarderbjudandet gör ingen 
nytta, menar hon.

– Vi förutsätter att alla är jämlika, men stu-
denterna har inte samma möjligheter. Vi behö-
ver tänka till för att anpassa utbildningar till 
fakulteter som humaniora och medicin. Stu-
denterna behöver tränas i att se konsekvenser, 
och coachas mot idéer som är socialt och miljö- 
mässigt hållbara.

Samtidigt som Hytti vill utveckla utbildning-
en är hon tydlig med att entreprenörskap inte 
bör vara obligatoriskt.

– Arbetsgivare behöver en mix av människor,  
både entreprenöriella individer och andra, 
säger hon.

för närvarande är  Hytti redaktör för 
en kommande specialutgåva av tidskriften 
Entrepreneurship Education and Pedagogy 
där många kritiska perspektiv på utbildnings-
frågor ventileras. Hon är också redaktör för en 
bok om entreprenöriella universitet som kom-
mer att ges ut av förlaget Edward Elgar. Ulla 
Hytti ser fram emot att få låta mainstream och 
kritik mötas.

– I dag befinner sig forskarna som ställer kri-
tiska frågor i marginalen. Genom att flytta in 
den kritiska diskussionen i centrum kommer 
vi att få stora positiva effekter.

I sin egen forskning studerar Hytti just nu 
kollektivt entreprenörskap som ett sätt att 
tackla osäkerhet. Ett annat projekt handlar om 
manliga techentreprenörer i Finland.

– När jag analyserade materialet märkte jag 
hur starkt de betonar sina familjer. Det hade 
jag inte väntat mig, och inte heller sett i littera-
turen. Är det för att vi inte har ställt rätt frågor? 
Och är det specifikt för den finländska kontex-
ten? Jag tror att det kommer bli en intressant 
berättelse, säger Ulla Hytti.

kontakta ullhyt@utu.fi

Vi forskare 
måste inte dyrka 

entreprenörskapet
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born globals är 
en sällsynt art
Born globals, företag som gör internationell karriär redan från födseln, är 
nästan lika mytomspunna som enhörningar. Både politiker och akademi-
ker intresserar sig för dem, men hur vanliga – och viktiga – är de egent-
ligen? Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin går på jakt efter born 
global-företagen i ett omfattande dataset. I deras studie ingår samtliga 
svenska startups inom tillverkningssektorn 1998–2008. Born global-
företagen visar sig vara få, de utgör ungefär 1–3 procent av populationen. 
Högst förekomst finns inom högteknologiska branscher. Braunerhjelm 
och Halldin har publicerat artikeln Born globals – presence, performance 
and prospects i International Business Review (nr 1, vol 28, 2019) [åk]

kontakta pontus.braunerhjelm@indek.kth.se

Entreprenörer refererar ofta till sina företag som ”min 
bebis”. Och faktum är att bandet mellan grundare 
och företag liknar bandet mellan föräldrar och deras 
barn. Tom Lahti, Marja-Liisa Halko, Necmi Karagozoglu 
och Joakim Wincent har använt funktionell magnet-
resonanstomografi för att kartlägga aktiviteter i entre-
prenörers respektive föräldrars hjärnor när de betraktar 
foton av det egna företaget/barnet respektive andras 
bolag/ungar. De finner att anknytningen kan ha både 
positiva och negativa effekter för företagandet. För-
äldrar kan ha svårt att se sin avkommas brister, och 
på samma sätt kan en entreprenör överskatta sin 
skapelse. Resultaten redovisas i Why and how do 
founding entrepreneurs bond with their ventu-
res? Neural correlates of entrepreneurial and 
parental bonding (Journal of Business 
Venturing, nr 2, vol 34, 2019). [åk]

kontakta	tom.lahti@hanken.fi

Anknytningsteori 
förklarar 
entreprenörers kärlek

Nationella
innovationsrådet
fick effekt

Sverige har tagit ett kliv mot en oberoende och holistisk 
innovationspolicy. Det menar Charles Edquist som 
var en av ledamöterna i Sveriges nationella innova-

tionsråd. Det inrättades 2015 med Stefan Löfven som 
ordförande och verkade under tre år för att stärka Sveriges 
innovationskraft, via ökad samverkan mellan akademi, 
näringsliv och offentlig sektor. I artikeln Towards a holistic 
innovation policy: Can the Swedish National Innovation 
Council (NIC) be a role model? (Research Policy, nr 4, vol 48, 
2019) reflekterar Edquist över rådets arbete och inflytande. 
Enligt honom är det, ur ett globalt perspektiv, ovanligt 
med ett råd som uttryckligen fokuserar på innovations-
policy, och inte bara plockar in innovationsfrågorna som 
”appendix” till forskningspolicyn. Charles Edquist noterar 
vidare en politisk öppenhet och vilja att ta till sig nya forsk-
ningsrön och idéer inom innovationsområdet. [åk]

kontakta charles.edquist@circle.lu.se

kunder har rankat innovationsgraden 
i 70 företag, Ikea hamnade i topp.

Källa: Svenskt innovationsindex
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Smart etablering ger livskraftiga företag
Att	agera	rätt	i	samband	med	etablering	kan	
avgöra	ett	företags	överlevnad.	Doktorsavhand-
lingen	Entreprenurial Opportunity Exploitation 
for New Venture Performance	visar	hur	företag	
bäst	tar	sig	igenom	de	första	tuffa	åren.

nerine mary george vill med sin doktors-
avhandling undersöka faktorer som har bety-
delse för om nystartade företag lyckas med sin 
försäljning under de tre till fem första åren. 
Avhandlingen är en sammanläggning av fem 
artiklar som inleds med en litteraturstudie.

De följande fyra kapitlen är empiriska stu-
dier där George fördjupar sig i några av fram-
gångsfaktorerna. Hon undersöker bland annat 

entreprenörens förmåga till beslutsfattande, 
nytänkande och informationshantering – och 
hur den påverkas av miljöfaktorer. Hon bely-
ser även betydelsen av interaktion med andra 
företag.

Empirin är hämtad från ett flertal källor, 
både enkätundersökningar och objektiva data. 
Företagen i tre av studierna grundades av en 
person och saknade anställda år 2012. I den 
sista studien, om interaktioner mellan företag, 
undersöks 172 publika bolag från 26 branscher 
med en formell koppling till nystartade företag, 
ofta i form av delägande.

Nerine Mary George har bland annat använt 
forskaren Saras Sarasvathys teori om entrepre-

nörers beslutsfattande. Hon visar att entrepre-
nörer som har en positiv inställning till den 
omgivande miljön vinner på att använda sig av 
beslutsmetoden effectuation, medan de som 
tolkar miljön som mer riskfylld gör klokare i 
använda causation.

Studien visar också att strategiska allianser 
har direkt inverkan på hur ett företag kommer 
att lyckas. Att agera på rätt sätt i samband med 
etablering på en ny marknad, ger alltså stora 
möjligheter till förbättrade resultat.

Nerine Mary George har lagt fram sin 
avhandling vid Luleå tekniska universitet. [af]

kontakta nerine.george@ltu.se

Nya recept för 
entreprenörskap 
i skolan
Entreprenörskapsutbildare med idé-
torka kan finna inspiration i James 
Harts bok Classroom Exercises for 
Entrepreneurship: A Cross-Disciplina-
ry Approach (Edward Elgar, 2018). 
Han går igenom inte mindre än 65 
övningar som kan få fart på entre-
prenöriella processer. Övningarna är indelade i 
tre kategorier: idégenerering, handling och reflek-
tion. En del är utformade som lekar medan andra är 
mer formella. Studenterna tränas exempelvis i att 
identifiera potentiella kunders problem, bli tryggare 
som talare, samt utnyttja sina resurser på bästa 
sätt. Hart liknar boken vid en kokbok, han menar 
att lärare kan bläddra bland ”recepten” och anpassa 
dem efter det egna klassrummet. [åk]

Det pågår en tydlig förflyttning där företag går 
från att verka linjärt i en klassisk värdekedja 

[…] till att vara en del av ett värdenätverk
Digitaliseringsforskaren Anna	Essén intervjuas 
på Handelshögskolan i Stockholms webbplats
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Vilka	geniala	idéer	får	du	när	du	betraktar	ett	
helt	vanligt	gem?	9–18	november	2018	gnug-
gade	gymnasieelever	över	hela	landet	sina	
geniknölar.	Bäst	lyckades	två	team	från	Björk-
näsgymnasiet	i	Boden.

deca idea challenge är en global idétävling 
för skolungdomar där det gäller att komma 
på nya användningsområden för ett givet var-
dagsföremål. Tidigare år har tävlingen kretsat 
kring kartonger, petflaskor och gummiband. 
I den här omgången stod det lilla oansenliga 
gemet i centrum.

Den svenska delen av tävlingen arrangera-
des av Esbri och Skolverket, och riktade sig 
till gymnasieelever. Över 50 tävlingsbidrag 
kom in från en rad olika skolor. Bäst lyckades 
Björknäsgymnasiet i Boden, både första- och 
andrapristagarna kom härifrån. Tredjeprista-
garna går på Lugnetgymnasiet i Falun.

13 februari var det dags för prisutdelning. 
Då reste Esbris Helene Thorgrimsson, till-
sammans med Skolverkets Peter Skoglöf och 
Carina Hafrén, till Boden för att träffa elever 
och lärare.

– Jag blev oerhört imponerad av miljön i 
Björknäsgymnasiet. Det var lugnt och trivsamt 
och ändå fyllt av energi. Varje fredag arbetar 
eleverna med sina egna projekt och då blir det 
både snack och verkstad, säger Helene Thor-
grimsson som är projektledare för Deca Idea 
Challenge.

Under besöket konstaterade lärarna att 
”hela skolan sjuder av idéer och samarbete”. 
Och det är precis vad som krävs för att lyckas 
i Deca Idea Challenge. Eleverna ska bilda lag 
om 3–5 personer där alla behöver samarbeta 

och bidra för att få fram en kreativ lösning. 
Sedan ska de presentera sin idé i en tre-
minutersvideo på engelska som laddas upp 
på Youtube.

det vinnande laget består av Wilma Bren-
na, Vilgot Jakobsson, Ellinor Larsson och Albin 
Runelöv. De kallar sitt team för Hook it, och 
deras idé går ut på att böja till och förstärka 
gem till olika typer av mobila krokar. Krokarna 
kan till exempel användas för att hänga upp 
jackan på insidan av dörren till en offentlig 
toalett, eller för att hänga väskan på en bords-
kant.

Andrapristagare är Team Rheumatism 
Shopping Handle, med lagmedlemmarna 
Mattis Brunström, Andreas Landewall och 
Wilma Öhman. De har skapat ett handtag 
som fästs på plastkassar, och som kan hjälpa 
personer med reumatism.

Tredjepriset togs hem av Maja Gustafsson, 
Wilma Hjärp, Matilda Islén och Milton Wik-
lund från Lugnetgymnasiet i Falun. De har 
utvecklat en ”cliphanger” – ett multiverktyg 
för livets alla cliffhangers.

Alla pristagare har tilldelats diplom, Tina 
Seeligs bok What I wish I knew when I was 
Twenty, och presentkort på ytterligare mat-
nyttig litteratur.

I samband med prisutdelningen höll Harry 
van der Veen en inspirationsföreläsning för ett 
hundratal elever på Björknäsgymnasiets tek-
nikprogram. Han är holländare från början, 
men numer bosatt i Norrland. Som 25-åring 
var han en av medgrundarna av Nuiteq, ett 
teknikföretag som Harry van der Veen i dag 
är vd för.

– Harry delade frikostigt med sig av sina 

bästa företagartips och visade att det går att 
bygga ett framgångsrikt globalt företag från 
Skellefteå, säger Helene Thorgrimsson.

Harry van der 
Veen lyfte fram för-
delarna med att vara 
verksam lokalt, och 
poängterade särskilt 
vikten av att bygga 
relationer och skapa 
kommunikation. 
Till hans tips hörde 
också att det är vik-
tigt att lära sig de 
kulturella koderna i 
de länder där företa-
get är verksamt, och 
att envishet kan löna 
sig. Ett nej från en kund kan betyda ”nej, inte 
just nu”, och kontakten kan leda till en affär 
längre fram.

– Ett annat av hans råd var att skaffa en 
mentor i ett tidigt skede, och själv agera men-
tor i senare skeden. Harry lever som han lär, 
han lämnade generöst sina kontaktuppgifter 
och lovade att vara bollplank åt eleverna när 
de vill testa sina affärsidéer.

– Jag pratade med så många trevliga, idérika 
och drivna elever under dagen. Jag skulle inte 
bli förvånad om några av dem väljer att verka 
som innovatörer eller entreprenörer senare i 
livet, säger Helene Thorgrimsson.

vill du se de vinnande svenska bidragen, och 
totalsegraren i den globala tävlingen? Filmer-
na finns på www.decaideachallenge.se. Deca 
Idea Challenge ingick i Global Entrepreneur-
ship Week (gew) 2018. Läs mer på www.gew.se

Bodenelever bäst på kreativitet
text åse karlén

Från vänster till höger: Skolverkets Peter	Skoglöf, eleverna Mattis	Brunström,	Wilma	Öhman,	Vilgot	Jakobsson,	Wilma	Brenna,	Ellinor	Larsson samt Albin	Runelöv, Esbris Helene	Thorgrimsson och 
Skolverkets Carina	Hafrén.	Andreas	Landewall, som också är en av pristagarna, kunde tyvärr inte delta i prisutdelningen.

Entreprenören Harry	van	der	
Veen ser många fördelar med 
att driva företag i Norrland: 
billig hyra, mindre konkurrens 
och lojala anställda.

bild: Privat

esbrinytt
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Vad	finns	det	för	drivkrafter	och	bromsklossar	
till	riskfylld	innovation?	Och	hur	påverkar	risk-
tagande	innovationsresultaten?	Jennie	Björk	
och	Mats	Magnusson	delade	med	sig	av	sin	
forskning	på	Estrad	6	februari.

”att hantera risk och osäkerhet i inno-
vation” var titeln på Björks och Magnussons 
föreläsning. De redovisade resultat från en 
empirisk studie av innovationer med hög 
nyhetshöjd, och delade med sig av många tips.

– En av de viktigaste faktorerna för att lyckas 
med innovation är tid. En annan viktig faktor är 
att det finns utrymme för att ta risker, sa Mats 
Magnusson.

Han menade att många väljer det säkra före 
det osäkra, även om det ibland skulle vara klo-
kare att göra tvärtom.

– Ett av de säkraste sätten att göra karriär är 
att inte göra misstag. Så vilka personer ser vi i 
företags ledningar? Jo, de som aldrig har miss-
lyckats, konstaterade Magnusson.

Ett företag med innovationsambitioner bör 
ha en tydlig målsättning som kommuniceras 
till alla medarbetare. Att stötta experimente-
rande och tillåta misslyckande är helt nöd-
vändigt, poängterade forskarna. Det kan göras 
på olika sätt.

I ett av de studerade företagen uppmana-
des ledningsgruppen att investera en del av 
sin årliga bonus i interna – riskabla – projekt. I 
ett annat företag inrättades en idéombudsman 
som lyssnar på, och tar ställning till, de anställ-
das idéer – även om de har fått nobben från sin 
närmaste chef.

Förankring inom organisationen är avgö-
rande för att få gehör.

– Men kör för allt i världen inte in radikala 
projekt i befintliga system och processer! Då 
brukar de dödas snabbt, varnade Jennie Björk.

för att projekt  med kritisk nyhetshöjd 
ska uppmärksammas och överleva behövs 
organisatoriska förutsättningar som gör att 
de kan utvecklas utanför rådande styrramar 
och strukturer. Sedan händer det förstås ändå 
ganska ofta att idén inte får den bärkraft som 
man hade hoppats. Tricket är då att avveckla 

Välj det osäkra före det säkra

ment. Andrapriset gick till Sofie Persson, Göte-
borgs universitet, som skrivit uppsatsen Big 
Data within Innovation Processes. A Quanti-
tative Study of Fortune 200 Global Companies. 
Carl-Magnus Lunner och Emelie Worrman, 
kth, tilldelades tredjepriset för sin uppsats 
Introducing Innovation Readiness Levels. A 
Framework to Evaluate Innovation Efforts.

Vinnarna fick diplom, blommor och resesti-
pendier om 30 000, 20 000 och 15 000 kronor. 
Deadline för Nytt&Nyttigt 2018–2019 är 27 juni. 
Läs mer på www.innovationsuppsats.se [åk]

14 mars var det dags  för prisutdelning 
i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt för läsåret 
2017–2018. Tävlingen arrangeras av Esbri och 
Vinnova och riktar sig till studenter på svenska 
universitet och högskolor som har skrivit upp-
sats inom området innovation, kommersialise-
ring och nyttiggörande.

Totalt fick vi in 69 starka tävlingsbidrag i 
denna omgång. Förstapriset gick till Simon 
Eriksson och Ebba Vidén, Luleå tekniska uni-
versitet, för uppsatsen Thriving in a Business 
Ecosystem. A study of role and capability align-

Luleåstudenter kammade 
hem vinsten i Nytt&Nyttigt

KTH-forskarna Jennie	Björk	och	Mats	Magnusson var först ut på Esbris Estrad 2019.

innovationsarbetet så snart som möjligt.
– En viktig kompetens är att veta när inno-

vationsprojekt som inte går bra ska läggas ner. 
Det är mindre kul när man har spenderat 100 
miljoner, sa Björk.

14 mars föreläste Vinit Parida och David Sjö-
din, Luleå tekniska universitet, under rubriken 
”Digital business model innovation in the Swe-
dish industrial ecosystem”.

Mer om alla genomförda föreläsningar,  
inklusive webb-tv, finns på www.esbri.se [åk]
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på gång på

11 april Tema: Hälsoinnovation 
med Jens Nygren, Jeaneth Johans-
son och en panel.

9 maj Kan vi lära av historien? Lars 
Magnusson diskuterar bubblor och 
krascher.

Delta på plats eller följ livesänd-
ningen, läs mer på vår webbplats.
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 ester barinaga är ny professor i 
socialt entreprenörskap på Sten K John-
son Centre for Entrepreneurship, Lunds 
universitet. Hon arbetade tidigare på 
Copenhagen Business School. Centrumet 
förstärks också av andrea moro, tidigare 
på Cranfield University, Storbritannien. 
Hans docenttjänst finansieras av familjen 
Rausing och Tetra Laval.

 Utmärkelsen Best qualitative paper 
award på konferensen acere i februari 
gick till anna jenkins, paul spee och 
sara ekberg som alla har koppling till 
The University of Queensland i Australien. 
Titeln på deras artikel är Getting a Ticket 
to the Game: Becoming an entrepreneur 
amidst multiple demands.

 vinit parida och david sjödin, Luleå 
tekniska universitet, har fått medel för sin 
forskning. För 2019–2021 har de tilldelats 
4,3 miljoner kronor av Vinnova och 2,5 mil-
joner från Formas. Parida är dessutom, till-
sammans med wiebke reim, involverad 
i ”Business and Innovation Development 
for Enterprises (bid4e)” som har bevil-
jats närmare 800 000 euro från Interreg 
Botnia-Atlantica.

 claire ingram bogusz, Handelshög-
skolan i Stockholm, har fått ett stipendium 
om 1 725 000 kronor från Jan Wallanders 
och Tom Hedelius stiftelse.

 fredrik heyman, martin olsson 
och joakim tåg, Institutet för närings-
livsforskning (ifn), har tilldelats 1 972 500 
kronor från Torsten Söderbergs Stiftelse 
för forskning om ”Företag och anställda 
på en föränderlig arbetsmarknad”. ifn-
kollegan mikael stenkula har utnämnts 
till docent på Södertörns högskola. Ytter-
ligare en ifn-forskare som har utmärkt 
sig är erik prawitz. Han har, som första 
svensk, tilldelats Alexander Gerschen-
krons pris för sin avhandling av Economic 
History Association. åsa hansson, ifn 
och Lunds universitet, har blivit medlem i 
Finanspolitiska rådet.

 Torsten Söderbergs Stiftelse har också 
tilldelat emilia rovira nordman, sara 
melén hånell, daniel tolstoy och 
nurgül özbek, Handelshögskolan i 
Stockholm, 2 152 000 kronor för projektet 

”’It’s a retail revolution’: Digitaliseringens 
internationella utmaningar”. fredrik 
sandgren, Uppsala universitet, tilldela-
des 496 000 kronor för projektet ”Innova-
tion och institutionell förändring inom 
svensk varuhandel 1920–2010”. 

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

titel Entrepreneurship, 
Innovation and Education. 
Frontiers in European 
Entrepreneurship Research
redaktörer Ulla Hytti, 
Robert Blackburn & Eddy 
Laveren
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78897-229-1

Entreprenörskap, innovation och utbild-
ning är avgörande för både den ekonomiska 
utvecklingen och samhällsutvecklingen i 
stort. Det menar Ulla Hytti, Robert Black-
burn och Eddy Laveren som är redaktörer 
för Entrepreneurship, Innovation and Educa-
tion. Frontiers in European Entrepreneurship 
Research. Antologin belyser innovation och 
lärande i bland annat familjeföretag, mikro-
företag, landsbygdsföretag och nätverk. Flera 
av kapitlen är skrivna av nordiska forskare. 
Karin Axelssons och Mats Westerbergs bidrag 
handlar om entreprenörskap i den svenska 
lärarutbildningen. Piritta Parkkari och Krista 
Kohtakangas skriver om studenters entre-
prenörskapsinitiativ i Finland. Sammantaget 
visar boken på den metodologiska mångfald 
som är kännetecknande för europeisk entre-
prenörskapsforskning. [af]

personnytt boktips

titel Sustainable 
Entrepreneurship. 
Discovering, Creating and 
Seizing Opportunities for 
Blended Value Generation  
redaktörer Adam Lindgreen, 
François Moon, Christine 
Vallaster, Shumaila Yousafzai 
& Beatriz Palacios Florencio
förlag Routledge
isbn 978-1-4724-8359-1

Hållbar utveckling har blivit en av de vik-
tigaste frågorna för vår tid. I Sustainable 
Entrepreneurship. Discovering, Creating 
and Seizing Opportunities for Blended Value 
Generation fördjupar sig författarna i frågor 
som handlar om hur vi från samhällets sida 
kan uppmuntra och skapa förutsättningar 
för hållbara entreprenörer. Hållbarhetsfrågor 
är en växande del av entreprenörskaps- och 
managementforskningen. Trots det saknas 
fortfarande breda empiriska studier som gör 
det möjligt att bygga robusta teorier, menar 
redaktörerna Adam Lindgreen, François 
Moon, Christine Vallaster, Shumaila Yousaf-
zai och Beatriz Palacios Florencio. Med den 
här interdisciplinära antologin vill de under-
söka hur individer, grupper och organisatio-
ner upptäcker nya affärsmöjligheter som kan 
utvecklas till hållbara företag. [af]

Varifrån	kommer	idéer?	Hur	går	det	till	när	
vi	kläcker	idéerna?	Och	hur	förvandlas	de	via	
innovationsprocesser	till	något	mer	påtagligt?	
En	ny	bok	går	till	botten	med	de	grundläggande	
frågorna.

prateek goorha och Jason Potts fascineras 
av idéers ursprung. De ser idéer som grund-
läggande byggstenar i livets alla skeden, och 
menar att det har saknats en intuitiv teori för 
hur man kan tänka kring idéer. I Creativity and 
Innovation – A New Theory of Ideas presenterar 
de ett förslag.

Författarna riktar sig till personer i närings-
livet lika väl som till poeter, atleter, fysiker och 
ai-designer. De konstaterar att de riktigt goda 
idéerna är eviga – de överlever oss som indi-
vider, institutioner, samhällen och, i vissa fall, 
även som civilisationer.

Nya idéer bygger på tidigare upptäckter 
och kunskap. Goorha och Potts beskriver dem 
som ”krokar mellan det kända och det okända” 

På idéernas 
spelplan 

och menar att det finns ett slags kollektivt idé-
utrymme.

I boken använder de bland annat cricket 
och baseball som metaforer för att förstå idé-
utveckling. Båda sporterna innefattar slagträ 
och boll, och grundidén är att spelare kastar 
bollar, försöker träffa dem med slagträn, och 
förflyttar sig. Men cricket och baseball skiljer 
sig också på en rad punkter.

Författarna diskuterar bland annat framväx-
ten av luddiga och strikta regler, hur spelare 
bygger upp sin skicklighet i att tolka en bolls 
bana, och andra förutsättningar som utgör 
idéernas ”spelplan”.

Boken har isbn 978-3-319-94883-6 och har 
getts ut av Palgrave Macmillan. [åk]
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35th EGOS Colloquium
4–6 juli
Edinburgh, Storbritannien

The 79th Annual Meeting 
of the Academy of Management
9–13 augusti
Boston, Massachusetts, USA

Nordic Academy 
of Management
22–24 augusti
Vasa, Finland

20th International 
CINet Conference
8–10 september
Odense, Danmark

Mer på www.esbri.se

titel Trust, Institutions and 
Managing Entrepreneurial 
Relationships in Africa 
– An SME Perspective
författare Isaac Oduro 
Amoako 
förlag Palgrave Macmillan
isbn 978-3-319-98394-3
 

Tillit är en nyckelfaktor i alla relationer, inte 
minst de affärsmässiga. Tillit kan byggas över 
tid, men om man är oförsiktig riskerar man 
att rasera den. Lyckligtvis finns det ofta möj-
lighet att återuppbygga tilliten. I boken Trust, 
Institutions and Managing Entrepreneurial 
Relationships in Africa är det tillitsbygg-
ande på den afrikanska kontinenten som står 
i centrum. Författaren Isaac Oduro Amoako 
utgår från empiri som har samlats in på 
ett 50-tal små och medelstora, afrikanska 
exportföretag. Han visar att förutsättningar-
na för investeringar och tillväxt ligger i entre-
prenörens förmåga att skapa tillit och bygga 
relationer, exempelvis till kunder. Amoako 
konstaterar att det finns en rad sociala och 
kulturella institutioner – både formella och 
informella – som påverkar Afrikas entrepre-
nörskap. [åk]

titel Diaspora Networks 
in International Business. 
Perspectives for Understanding 
and Managing Diaspora 
Business and Resources
redaktörer Maria Elo & 
Indianna Minto-Coy 
förlag Springer
isbn 978-3-319-91094-9

År 2015 var 244 miljoner människor interna-
tionella migranter, och de bidrar till att forma 
både globalt och lokalt näringsliv. Ändå har 
diaspororna betraktats som ett randfeno-
men i näringsliv och ekonomi. Redaktörerna 
Maria Elo och Indianna Minto-Coy vill vidga 
perspektivet. I Diaspora Networks in Inter-
national Business. Perspectives for Under-
standing and Managing Diaspora Business 
and Resources diskuteras sociokulturella 
influenser, positiva och negativa ekonomiska 
effekter, internationella affärer, hur dia- 
spororna organiserar sig och tillgången till 
resurser och inflytande. Författarna tar sig an 
frågorna med både teoretiska och empiriska 
frågeställningar som rör allt från utbild-
ningsbakgrund, hemlängtan, arbete för fred 
i ursprungsländerna till kompetensflykt (så 
kallad brain drain). [af]

titel Entrepreneurship 
in Western Europe. 
A Contextual Perspective
författare Léo-Paul Dana
förlag World Scientific
isbn 978-1-78326-793

Genom århundraden har många kulturer 
utvecklats i Västeuropa, med olika politiska 
system och socioekonomiska förutsättningar. 
Dessa kontexter har stor betydelse för hur 
små och medelstora företag skapas och 
utvecklas. eu har gett mer likartade tekniska 
förutsättningar och ökad samverkan mel-
lan medlemsländerna. Ändå har regionerna 
bevarat sina kulturella särarter med olika 
attityder till entreprenörskap och risktagande. 
Till exempel är rädslan för att misslyckas liten 
i tysktalande Schweiz, och betydligt större i 
landets fransktalande delar. I Entrepreneur-
ship in Western Europe. A Contextual Perspec-
tive ger Léo-Paul Dana en översiktlig historik 
över entreprenörskapet och dess samman-
hang i 21 västeuropeiska länder, varav Sverige 
är ett. Boken lämpar sig för alla med intresse 
för Europas affärsliv. [af]

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

Entré	nr	2,	2019	kommer	i	juni.	
Följ Esbri på Facebook, Twitter och Linkedin för senaste nytt.
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Evenemangstips Nätverk avgör 
nyanländas nyföretagande
”Om det är en ambition att få fler nyanlända att starta 
företag, verkar nätverkande med företagare med lik-
nande bakgrund vara en god väg framåt.” Det skriver 
Henrik Andersson i rapporten Bidrar etnisk segregation 
till mer egenföretagande? (SNS Analys, nr 52, 2018). 
Han har undersökt 14 000 personer, främst män, som 
kom till Sverige från ett tiotal olika länder 1990–1991. 
De placerades i olika kommuner som ett led i den så 
kallade Hela-Sverige-strategin. [åk]

Ladda ner rapporten på www.sns.se

Från lokalt till globalt
Närmare 100 forskare från 16 länder 
deltog i Uddevalla Symposium 2018 som 
arrangerades i Luleå 14–16 juni. Rapporten 
Diversity, Innovation, Entrepreneurship  
– Regional, Urban, National and Inter-
national Perspectives (Högskolan Väst, 
2018:5) innehåller omarbetade bidrag från 
konferensen. Kapitlen diskuterar bland 
annat platsinnovation, smart specialise-
ring och framväxten av ett lokalt sake-
kluster i Japan. [åk]

Läs mer på symposium.hv.se



 

»Innovation har aldrig 
  varit viktigare än nu«

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

sverige och världen står inför enorma 
utmaningar. Vi behöver halvera utsläppen 
av koldioxid varje decennium framöver. Det 
kräver att vi omformar våra transportsystem, 
matvanor, städer och hela värdekedjor. Den 
första halveringen kan vi åstadkomma med 
kunskap och teknik som redan finns, men det 
krävs innovationer i affärsmodeller, föränd-
ringar i regelverk och incitament som bidrar 
till att skala lösningar både nationellt och 
internationellt. Samtidigt behöver vi fortsätta 
att utveckla ny kunskap och nya teknologier 
för att nå nästa halvering, och nästa igen. Allt 
detta måste kombineras med en utveckling 
som är hållbar även socialt och ekonomiskt.

Om vi lyckas, vinner vi mycket: Städer som 
är lättare att leva i, bättre hälsa och mer resi-
lienta samhällen. Att misslyckas får inte vara 
ett alternativ. Det handlar inte i första hand 
om att rädda planeten, den går vidare utan 
oss på ett eller annat sätt. Det handlar om att 
rädda oss människor.

sverige har många globalt starka och i flera 
fall världsledande bolag, som ser att hållbar-
het inte är ett nödvändigt ont utan kärnan i en 
långsiktigt konkurrenskraftig verksamhet. Vi 
har också ett av världens vassaste ekosystem 
av innovativa startups. Det är helt avgörande, 
eftersom innovation är förenat med att våga 
ta risker och kunna agera snabbt. Entrepre-
nörer och startups spelar en viktig roll när det 
handlar om att experimentera och testa nya 
lösningar. Större bolag förstår det och har där-
för blivit alltmer fokuserade på att hitta sätt att 
samarbeta med små innovativa bolag.

Men de utmaningar vi nu står inför är kom-
plexa. De förutsätter nya smarta lösningar och 
tjänster, ny infrastruktur och ibland även nya 
regelverk. Lösningar som enbart fokuserar på 
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nyttan för enskilda kunder räcker inte. Nya del-
ningstjänster för bilar har till exempel gjort det 
enklare för individen att beställa en transport 
från dörr till dörr, men har samtidigt i vissa stä-
der bidragit till ökad biltrafik och mer trängsel 
i stället för att lösa problemen.

Offentlig sektor spelar en viktig roll för att 
sätta regelverk och incitament som främjar 
önskad utveckling, men också för att skapa 
förutsättningar för infrastruktur, säker datatill-
gång och möjligheter att experimentera fram 
lösningar.

vinnova arbetar med att mobilisera aktörer, 
påverka arbetssätt och finansiera samarbeten. 
Vi har också arbetat med så kallade policylabb, 
där vi har hjälpt myndigheter att genom expe-
rimentella metoder utveckla regelverk som 
underlättar i stället för att hindra innovation.

Men mer behövs. Den kunskap och kompe-
tens som finns inom universitet och högsko-
lor behöver komma samhället till nytta i större 
utsträckning. Det finns behov av tydligare 
drivkrafter för lärosätena att, via forskning och  
innovation, bidra till att lösa våra gemensam-
ma samhällsutmaningar. Utbildningar och 
incitament behöver också ställas om för ett 
lärande som fortsätter genom hela livet.

Vi brukar säga att Sverige står starkt på 
grund av vår förmåga till samverkan, och 
vår orädda förmåga att ta oss an det nya. Vi 
behöver alla ha modet att förändras tillsam-
mans med individer och organisationer som 
vi tidigare inte har jobbat lika nära. Jag tror att 
Sverige har världens bästa förutsättningar att 
lyckas, och att det är nyckeln till fortsatt kon-
kurrenskraft. Låt oss ta chansen.

Darja	Isaksson
GD VINNOVA
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