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Bildad för 
utbildning
i början av juni hade jag förmånen att vara 
huvudtalare vid Föreningen Nordens årliga 
konferens för den utländska diplomatkåren. 
Temat i år var ”kunskapsekonomin och den 
nordiska modellen”. Jag pratade bland annat 
om skillnaden mellan bildning och utbildning. 
Framöver kommer vi troligen att behöva byta 
karriärspår en eller flera gånger under våra 
liv. Utbildning blir en färskvara. En grundläg-
gande bildning däremot gör att vi senare i livet 
lättare kan utbilda oss och lära nya saker.

Förmågan att lära sig nytt är viktig, inte 
minst för innovatörer och entreprenörer. De 
måste hela tiden kunna ta till sig vad som 
fungerar och inte fungerar, och göra föränd-
ringar utifrån det. 

När jag läste den långa tematexten till det 
här numret, började jag fundera på om entre-
prenörskap i utbildningen inte borde ses som 
en viktig bildning inför framtiden. En del ver-
kar se det som en silverkula som ska lösa alla 
problem – och några till. Det är kanske att ha 
aningen för stora förhoppningar. Men som 
framgår av artikeln innehåller begreppet flera 
dimensioner.

Jag anser att alla borde få med sig utbildning 
om entreprenörskap. För mig innebär det kun-
skap om vad entreprenörskap och innovation 
är, och vilken betydelse det har för en hållbar 
tillväxt. Samma gäller utbildning eller lärande 
genom entreprenörskap, som utvecklar kreati-
viteten, initiativförmågan, experimentlustan 
och ger en insikt om att misstag är helt okej.

Ett semestertips: Under regniga dagar, eller 
om du tycker att du har varit tillräckligt i 
solen, kan vår Kunskapsbank bli en del av din 
bildning under sommaren. Du hittar den på 
www.esbri.se

Trevlig läsning och sommar!

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

Vissa saker kan man inte läsa  
sig till, man måste prova på

Landets bästa entreprenörskapslärare  
Rickard Nilsson i Norrbottenskuriren 

 

ledaren

Öppen data ger  
innovationsmöjligheter
Tillgängligheten till offentlig data har ökat explosions-
artat i och med digitaliseringen av samhället. I princip 
alla offentliga handlingar finns i dag på internet, enkla 
att komma åt. Tanken bakom är demokratisk, men 
också att öppna för nya innovationer och värden i sam-
hället. Josefin Lassinantti har lagt fram licentiatuppsatsen 
Public Sector Open Data – Shaping an Arena for Innovation and 
Value Creation vid Luleå tekniska universitet. I den har hon undersökt 
Stockholms stads och Skellefteå kommuns satsningar på öppen data. 
Resultaten visar att spelplanen för innovation baserad på öppen data formas 
av offentliga och privata aktörer, på regional, nationell och europeisk nivå. Aktö-
rer inom IT-sektorn premieras, ibland på bekostnad av exempelvis journa-
lister, forskare och icke-statliga organisationer. En slutsats är att synen 
på vilket värde som kan skapas ur öppen data måste breddas. Det kan 
vara såväl ekonomiskt, socialt, samhälleligt som politiskt. [jg]

kontakta josefin.lassinantti@ltu.se

Integration  
genom företag
Utrikesfödda möter särskilda utmaningar på 
arbetsmarknaden. Egenföretagande kan vara en 
strategi för att hantera diskriminering och stela 
strukturer. Andelen utlandsfödda i arbetskraften 
som väljer egenföretagande är större än bland 
personer födda i Sverige. Och mer potential 
finns, argumenterar Nima Sanandaji i Att skapa 
egna möjligheter (Fores, 2015). Hans integra-
tionsrecept stavas fler växande företag. [jg]

Sveriges placering på  
världsrankningen över antal 
publicerade vetenskapliga 

artiklar (per capita).
Källa: Vetenskapsrådet

Entreprenörskap 
utan hämningar

Entreprenörskap kan yttra sig på många sätt, på många håll 
i samhället. Inte sällan utmanar entreprenörer etablerade 
normer. Ibland går de långt utanför normerna och blir rent 

kriminella. ”[…] entreprenörskap kan ses som en granne till 
civil olydnad”, skriver Bengt Johannisson och Caroline Wigren-
Kristoferson i Radikala entreprenörer – rebeller och samhälls-

förnyare (Studentlitteratur, 2015). Bokens fokus ligger på åtta  
porträtt av det författarna kallar för radikala entreprenörer, 
bland andra Lars Vilks, Bert Karlsson och Margareta Dellefors. 

Tilde Björfors berättar om hur hon grundade Cirkus Cirkör. Lär-
domarna i boken kopplas till utbildningsområdet, speciellt till 
lärarhögskolan, vårdutbildningar och program inom kultursektorn. 
Konkreta, praktiskt inriktade övningar som kan användas i utbild-

ningarna ingår också. [jg]
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andreas filis forskning bottnar i en vilja 
att göra skillnad i samhället, parad med ett 
intresse för mellanmänskliga relationer.

– Hur kan vi från akademin hjälpa det svens-
ka näringslivet att förnya sig? Det är den över-
gripande frågan som driver mig, säger Andreas 
Fili som har disputerat vid kth.

Hans avhandling handlar om affärsänglar, 
alltså privatpersoner som investerar sina egna 
pengar i onoterade bolag, utan att ha familje- 
band till företagarna. Förutom att skjuta 
till kapital bidrar affärsänglarna också med  
kompetens och kontakter.

– Det finns en hel del forskning om hur reg-

ler och skatter påverkar företagandet, men jag 
tror inte att det bara handlar om pengar. Jag 
insåg tidigt att de entreprenörer och affärsäng-
lar som jag stötte på pratade ganska lite om 
pengar, men desto mer om lusten att bygga 
något. De pratade om nätverkande, tidigare 
erfarenheter och att hjälpa varandra.

avhandlingen bygger dels på ett 30-tal 
intervjuer med 21 affärsänglar, dels på en ana-
lys av affärsängelnätverk utifrån intervjuer med 
150 nätverksmedlemmar, tjänstemän, politiker, 
bankanställda, jurister och entreprenörer.

– Jag träffade änglar i Uppsala, Småland, ja 

till och med när jag var på semester. En del 
forskare framhäver den altruistiska aspekten: 
Att änglarna vill ge tillbaka till sin bygd, och 
känna sig behövda. Många av dem är finan-
siellt oberoende, men de jag studerade blev 
trots det väldigt taggade när de väl investerade. 
Tävlingsinstinkten kickade in.

– De flesta har varit entreprenörer tidigare. 
Och en gång entreprenör, alltid entreprenör! 
Om det inte fanns någon risk i investeringen 
hade de lika gärna kunnat vara på golfbanan 
i stället.

fili berättar att mycket av den befintliga 
forskningen om affärsänglar handlar om ”upp-
vaktningsfasen” – då investerare och entrepre-
nör presenterar sig för varandra och ser om det 
uppstår någon kemi. Däremot saknade han 
forskning om vad som händer sedan.

– Entreprenörer säger alltid att det stora 
värdet kommer efter att man har ”gift sig”. Det 
handlar om en lång relation på kanske 6–10 år. 
Under den tiden kommer affärsängelns nät-
verk, branschkunnande och affärsmannaskap 

Andreas Fili är verksam vid avdelningen för bank och finans på KTH. Hans avhandling har titeln Noncontractual Governance Strategies of Business Angels in the Post-Investment Venture Relationship.

Ängel och entreprenör  
– en kärlekshistoria
Uppvaktning, förlovning, smekmånad… Men sedan då? Levde 
de lyckliga i alla sina dagar? Förhållandet mellan en entreprenör 
och en affärsängel kan liknas vid ett äktenskap. Andreas Fili 
har studerat vad som händer efter ”bröllopet”. När det är dags 
att börja bygga på relationen – och på företaget.

text & bild åse karlén
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verkligen till sin rätt. Entreprenören och ängeln 
bygger vidare på den potential som finns.

– Metodologiskt är det svårare att studera 
en lång relation. Jag fick ta rollen som en slags 
parterapeut och fråga vem som sa vad, när? Det 
kan vara svårt att se var det ena börjar och det 
andra slutar.

Avhandlingen visar att relationen fördjupas 
efter den initiala investeringen. Ängeln går från 
outsider till insider. Hur mentorskapet ser ut, 
och vilken grad av styrning som utövas, beror 
både på företaget och på hur rutinerna ser ut i 
ängelns nätverk. Fili menar att den långsiktiga 
dynamiken i relationen inte låter sig fångas av 
en enda teori.

Ofta håller ängeln och entreprenören tät 
kontakt och deltar i varandras liv, långt bort-
om styrelsemöten och andra företagsrelaterade 
aktiviteter. Samtidigt är det ju så att den ena 
parten är ”skyldig” den andra ett antal miljo-
ner.

– I relationen mellan ängel och entrepre-
nör finns kontroll- och koordineringsfunktio-
ner. Även om man litar på varandra kan det 
behövas koordinering. Om man inte litar på 
varandra är det snarare kontroll som behövs. 
Det handlar mycket om ledarskap, styrning, 
organisationsstruktur och organisationskultur, 
säger Andreas Fili.

när relationen blir mer informell, fattas 
snabbare beslut. Information och kunskap 
sprids bättre, och ängel och entreprenör kan 
fokusera mer på tillväxt än på att kontrollera 
varandra. Tillsammans ska de jobba mot ett 
gemensamt mål – som troligen ändras under 
resans gång. De måste fundera över vad de kan 
tjäna pengar på, och vad de vill tjäna pengar 
på. Gärna något som är hållbart i längden.

– Ett av de företag som jag kom i kontakt 
med under forskningsresans gång hade en 
avancerad teknologi för att analysera mjölk. I 
dag säljer de en apparat som analyserar bröst-
mjölk, och räddar livet på för tidigt födda barn 
i fattiga länder. Den utvecklingen skedde till-
sammans med en ängel.

Även i de fall där relationen går som på räls 
i början, kommer förmodligen perioder med 
mer grus i maskineriet. Det brukar börja med 

ett antal varningssignaler om att allt inte står 
rätt till. Om problemen förvärras och relatio-
nen kraschar fullständigt är det svårt för äng-
eln att stanna kvar. Hen får troligtvis inte heller 
tillbaka sina investerade pengar, för ingen vill 
köpa aktierna.

men om fnurran inte är alltför allvarlig finns 
det olika strategier att ta till för att lösa proble-
men. Filis favorit är ”good cop/bad cop”.

– Det innebär att affärsängeln levererar den 
beska sanningen genom att hänvisa till en 
tredje part. Ängeln kan till exempel säga till 
entreprenören: ”Vårt företag går inte så bra, 
revisorn är jätteorolig. Nu måste vi vända den 
här skutan!”

– Jag misstänker att entreprenöreren ofta 
förstår att ängeln delar revisorns åsikt, men det 
är ändå ett bra sätt att få till stånd en föränd-
ring. Det är ett socialt beteende som funkar.

Förutom att undersöka förhållandet mellan 
ängel och entreprenör har Andreas Fili också 
studerat affärsängelnätverk.

– Framgångsrika nätverk utmärks av starka 
rutiner. De flesta änglar är före detta entrepre-
nörer som gärna vill bestämma själva. Nu ska 
de plötsligt följa rutinerna i nätverket. Det kan 
hämma individuell handling, men paradoxalt 
nog också främja kollektiv handling. Till exem-
pel vid konflikter.

Tidigare studier har visat att entreprenörer 
tycker att affärsänglar är den viktigaste inves-
terartypen för snabbväxande företag i tidiga 
faser. Och Andreas Fili är optimistisk.

– Det händer grejer i Sverige, det bubblar. 
Nya förebilder gör att många unga kan tänka sig 
att starta eget. Fler som ”kommer ut” som äng-
lar i dag. Och crowdfundingvågen bidrar också. 
Kanske blir dagens crowdfunders morgon- 
dagens affärsänglar.

även om utvecklingen är positiv finns för-
stås områden som skulle kunna förbättras. 
Exempelvis uppger många änglar att det är 
svårt att hitta bra företag att investera i. Fler 
och bättre mötesplatser kan avhjälpa det pro-
blemet.

Det finns också utbildningsutmaningar att ta 
tag i. Fili nämner ”investment readiness”, alltså 

att entreprenören ska förstå vad en investering 
innebär. Antingen kan företaget tuffa på med 
egna medel, eller ta emot externt kapital för att 
växa snabbare. Men då ingår också att ge upp 
andelar och bestämmande i bolaget.

– Entreprenörskap kan blomstra när nöden 
är som störst, nästan oavsett strukturer och 
regler. Att få blivande entreprenörer att tro på 
sig själva – att våga satsa och våga misslyck-
as – är minst lika viktigt som frågan om vårt  
skattetryck.

– Det finns fortfarande mycket som vi inte 
vet. Det finns också mycket vi vet – men som 
ändå inte får genomslag i samhället. Jag hop-
pas kunna forska om det här i 40 år till och 
hinna se hur åtminstone några saker utvecklas 
till det bättre, säger Andreas Fili.

kontakta andreas.fili@abe.kth.se

       relationsråd  
         till änglar och  
         företagare

1.  Var medvetna om att affärsängelns roll förändras i 
takt med att relationen utvecklas. Den kan gå från 
krävande investerare till närstående mentor.

2.  Styrningen bör anpassas efter ängelns roll. Alla 
strategier passar inte bra ihop, några kanske till 
och med neutraliserar varandra om de används 
tillsammans.

3.  Om ängeln är medlem i ett nätverk kan det ge både 
minskade och ökade frihetsgrader i relationen till 
företaget. Vid en konflikt kan andra änglar i nät-
verket vara behjälpliga.

4.  Entreprenören behöver vara investeringsredo, och 
känna till hur änglar brukar jobba.

5.  Entreprenören bör söka runt efter rätt ängel. Änglar 
är olika individer och kan olika branscher. Ta referen-
ser – ni ska leva ihop länge efter att investeringen 
är gjord.

5

Jag fick ta rollen som  
en slags parterapeut
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Svenska företag som vill kommersialisera 
en medicinteknisk produkt måste ha kunskap 
inom en rad olika områden, lägga ner miljon-
tals kronor på kliniska tester och, så tidigt som 
möjligt, jobba mot en global marknad. Det är 
mycket att hålla koll på för ett nytt företag, 
speciellt när lagar och regler kan skilja sig åt 
mellan olika regioner i ett land.

medicinteknik kan vara allt från plåster till 
mer avancerade hjälpmedel inom sjukvården, 
som hjärtklaffar och dialysmaskiner. Hélène 
Laurell, Högskolan i Halmstad, vill öka förstå-
elsen för vad som behövs för att få ut medicin-
tekniska produkter på marknaden. Hon har i 
sin forskning undersökt hur den internatio-
nella medicinteknikbranschen har påverkat 
svenska företags internationaliseringsprocess.

– Den stora skillnaden mot andra branscher 
är att medicinteknik är en väldigt reglerad 
bransch, säger Laurell.

– Entreprenörskap är internationellt, men 
när du jobbar just inom hälsa och sjukvård har 
varje land olika förhållningssätt. Bara i Sverige 
har vi 21 olika landsting där alla har olika reg-
ler för hur de köper ny teknik. När det gäller 
läkemedel sker upphandlingen på nationell 
nivå, men när det gäller medicinteknik sker 
det på landstingsnivå. Mängden av rutiner och 
bestämmelser gör det ganska tufft för företa-
gen att verka i Sverige.

Just nu finns ett förslag på regeringsnivå 
som ska hjälpa landstingen med hälsoekono-
miska bedömningar för att få bättre besluts-
underlag när medicintekniska produkter ska 
utvärderas, upphandlas och användas inom 
vården. 

– Utvärdering är förstås viktigt just när det 
gäller de här produkterna. Processen är kom-
plicerad och tidskrävande, säger Laurell.

Svenska medicintekniska företag måste 

redan i utvecklingsfasen ta hänsyn till eu:s 
olika direktiv. Om företaget planerar en större 
internationell expansion måste de även kän-
na till lagar och regler som råder utanför eu:s 
gränser, till exempel de som den amerikan-
ska hälsovårdsmyndigheten fda  (Food and 
Drug Administration) har satt upp. Företagen 
måste också ta hänsyn till befintlig standard, 
och till kulturella skillnader på olika sjukhus. 
Rutiner och behandlingsmönster kan skilja sig 
betydligt från varandra. Förutom hänsyn till, 
och utbildning av, användarna måste företa-
get inkludera kliniska efterstudier och göra  
hälsoekonomiska utvärderingar. De måste 
hitta finansiering och följa de komplexa rikt-
linjer som finns.

Laurell har följt två svenska företag, Redsen-
se Medical i Halmstad och Airsonett i Ängel-
holm. De är båda så kallade born globals som 

tidigt insett att Sverige är en alltför liten mark-
nad för deras produkter.

– Det gäller att tänka globalt och internatio-
nalisera redan från början. Företagen kan inte 
få det att gå jämnt upp om de stannar i Sveri-
ge. Både med tanke på hur liten hemmamark-
naden är för dessa innovativa nischprodukter, 
och med tanke på hur dyr forskningen är.

Unga företag har inte råd att täcka upp allt-
för många olika marknader. Därför gör de bäst 
i att välja några få, strategiska marknader att 
fokusera på, råder Hélène Laurell.

– kanske måste man till att börja med satsa 
på de länder där man lättast kan göra ett pro-
duktsläpp.

Det är dessutom viktigt att tidigt reda ut 
vem som ska betala för den nya produkten. 
Läkare och sjuksköterskor vill ha så säkra 
och effektiva produkter som möjligt, me-
dan regeringar, försäkringsbolag och andra  
mellanhänder i finansieringsmodellen vill ha 
så kostnadseffektiva produkter som möjligt.

– I och med att man måste pressa priserna 
överallt i dag, behöver den vetenskapliga kun-
skapen hänga ihop med kunskap om hur olika 
subventioneringssystem fungerar. Företaget 
måste inte bara bevisa att det handlar om en 
säker produkt, utan även att den är mest kost-
nadseffektiv i sin kategori.

tidigare har läkare varit den viktigaste 
kunden inom läkemedel och life science, 
menar Laurell. Men läkarens roll blir mindre 
när andra måste betala för produkten. I usa 
jobbar man till exempel mycket med försäk-
ringsbaserad försäljning.

– Det är inte ovanligt att det kan kosta 
100–400 miljoner kronor för att få ut en sådan 
här produkt på marknaden. Det är kompli-
cerat redan för stora multinationella företag. 

Regler inom vården
– både hinder och möjlighet

text hanna andersson

Hélène Laurell har disputerat vid Internationella handels-
högskolan i Jönköping på avhandlingen The role of industry 
context for new venture internationalization: Evidence from 
the medical technology sector.

bild: M
artin Laurell

Kommentera 

arti
klarn

a på 

www.esbri.
se
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Som ny entreprenör får man jobba med väldigt 
många olika aktiviteter för att bevisa sig.

En viktig aktivitet är kontakten med medier. 
Ju mer omskriven produkten blir, desto lättare 
är det att öka förståelsen för produktens unika 
värde och öka efterfrågan.

Det gäller att synas på mässor och konfe-
renser, och regelbundet släppa olika typer av 
pressreleaser för att få ut sitt budskap.

förutom de traditionella nätverken är det 
inom medicinteknikbranschen också viktigt att 
vara en del av de vetenskapliga nätverken. Där 
får man chansen att mötas i den akademiska 
miljön med sjukvårdspersonal, forskare och 
läkare – som utgör viktiga källor till kunskap.

Det kan också vara så att hårdare regler gör 
det lättare att ta sig in på marknaden. Om en 
produkt eller behandling blir obligatorisk inom 
vissa vårdprocesser, får företaget bakom pro-
dukten självklart en skjuts framåt.

Så blev det för företaget Redsense som har 

utvecklat ett nytt larmsystem för dialys. Om 
nålen åker ut på dialyspatienter finns en risk 
att patienten förblöder. Tidigare kontrollerades 
detta med ett larm som tjöt när ventrycket för-
ändrades, men larmet kunde tjuta för sent eller 
inte alls. Det var inte pålitligt och därför efter-
frågade sjukvården en ny och bättre lösning.

Redsense utvecklade då en fiberoptisk lös-
ning, där larmet bara tjuter när det kommer i 
kontakt med blod. Det reagerar varken på svett 
eller andra vätskor.

– Men även om problemformuleringen kom 
från sjukvårdsmiljön var det svårt att informera 
om att problemet fanns, och sälja in den här 
teknologin, konstaterar Laurell.

Det handlade om ett underrapporterat 
problem, och att informera om varför det 
nya systemet behövdes tog tid. Men efter att  
klinikkedjan Government of Veteran Affairs i 
usa hade gjort en egen systematisk utvärdering 
om vennålsutdragning blev det obligatoriskt 
att använda Redsense för högriskpatienter.

– Det blev en bra referens för företaget 
Många säger att man ska vänta med usa efter-
som det finns så många olika regler där. Men 
i just det här specifika fallet har det skärpta 
regelverket varit avgörande för framgången.

företag som lanserar nya produkter måste 
jobba långsiktigt med att förändra rutiner och 
beteenden hos människor inom sjukvården.

– Att informera människor, och få igång för-
säljning av ny medicinteknik, tar tid. Ibland 
upp till två år. Sedan måste du testa och imple-
mentera tekniken på plats, vilket kräver ytter-
ligare ekonomiska insatser.

Företaget måste också bevisa att produkten 
är säker, effektiv och ger ett värde för patienten.

– Det kostar otroligt mycket pengar som 
företaget behöver stå för, om de inte lyckas få 
någon klinik att göra vissa tester.

kontakta marie_helene.laurell@hh.se

Chefer saknar förståelse för kreativitet
Kreativitet efterfrågas i alla typer av organisa-
tioner, men vad innebär det egentligen att vara 
kreativ? Och hur kan man styra en organisation 
mot mer kreativitet? Stephan Schaefer har följt 
tre chefer och finner en komplex vardag.

kreativitet kan vara förvirrande och stö-
kigt att hantera. Det menar Stephan Schaefer 
som har lagt fram doktorsavhandlingen Mana-
gerial Ignorance: A Study of How Managers 
Organise for Creativity vid Lunds universitet. 
Han har följt fem kreativitetshöjande satsning-

ar, initierade av tre chefer på ett högteknolo-
giskt företag.

Schaefer konstaterar att det fanns en out-
talad press på cheferna att öka kreativiteten 
hos de anställda. Cheferna var motiverade att 
göra detta, men uppdraget försvårades av att 
de inte riktigt var på det klara med vad kreati-
vitet innebär.

Deras förväntningar var motsägelsefulla, 
och de metoder de använde för att nå målet 
blev därför misslyckade. Det kunde till exem-
pel handla om att chefen såg kreativa processer 

som informella och intuitiva. Men samtidigt 
ville hen gärna se påtagliga och kvantifierbara 
resultat i form av patent.

Inom de olika projekten fanns möjligheter 
till reflektion och lärande, men enligt Stephan 
Schaefer valde cheferna att ignorera sina till-
kortakommanden kring kreativitetsarbetet. 
Han ser det som en form av försvars- och över-
levnadsmekanism i en tillvaro som är komplex 
och utmanande. [åk]

kontakta stephan.schaefer@fek.lu.se
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egen kunskap, och att utnyttja kunskap som 
skapas av andra, förklarar Lööf.

Men trots att forskningsobjektet är svår-
fångat finns många ledtrådar om vad som är 
viktigt för ett blomstrande, regionalt närings-
liv. I rapporten sammanfattar författarna en 
hel del befintlig forskning i ämnet, och kom-
pletterar med resultat från egna studier. Efter 
det inledande kapitlet följer tre kapitel förfat-
tade av forskare från Cesis, Circle, respektive 
Ciir.

Cesis kapitel handlar om mångfald och 
innovation i urbana regioner. Forskarna visar 
att Stockholm, Göteborg och Malmö har gene-
rerat en högre tillväxt jämfört med mindre, och 
mer perifera, svenska regioner. Förklaringen 

2013 gav esbri och vinnova  ut rappor-
ten Det innovativa Sverige. Sverige som kun-
skapsnation i en internationell kontext. Nu 
kommer uppföljaren, Innovation och attrak-
tion i stad och på landsbygd. Författare är 13 
forskare vid forskningscentrumen Cesis, Ciir 
och Circle. Hans Lööf, professor på kth, är en 
av dem.

– Sambandet mellan attraktivitet, innova-
tion och ekonomisk utveckling är komplicerat. 
Anledningen är att den ekonomiskt värdefulla 
kunskapen, som kan förädla insatta resurser till 
ett högre värde, är svår att observera.

– Den är också sammansatt av en mängd 
olika komponenter. Ekonomiskt värdefull kun-
skap grundas både på förmågan att generera 

står att finna i storstadsregionernas mång-
fald: Där finns ett större antal olika näringar 
på plats, samt många finansieringsmöjlig- 
heter. Samlokaliseringen av innovativa och 
kunskapsintensiva företag föder kreativitet, 
och leder i förlängningen till ökad innovations-
potential.

för att förstärka dessa effekter vill förfat-
tarna se politiska insatser som främjar mång-
falden i storstadsregionerna ytterligare. Men 
de menar att det också behövs en politik som 
underlättar för en mer diversifierad ekonomi 
i små och medelstora regioner. En dynamisk 
bostadsmarknad och en effektiv infrastruktur 
kan förbättra tillgängligheten, såväl mellan 

Jakten på den 
attraktiva regionen
Sveriges tillväxt drivs av attraktivitet, kunskap, teknologi och innovation. Men hur ser sam-
bandet mellan de olika faktorerna ut? Och hur fördelar de sig mellan olika regioner? Är det bara 
storstäderna som räknas, eller är de mindre regionerna också med i tillväxtracet? En ny rapport 
behandlar en rad viktiga frågor.

 text åse karlén  illustrationer johan brunzell
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som inom regioner. Det kan bidra till ökad 
mångfald, bättre innovationspotential, ökad 
export och produktivitetstillväxt även i mer 
perifera regioner.

Circleforskarna intresserar sig i sitt kapitel 
bland annat för studenter, avknoppningar och 
diversifiering. För att skapa regional närings-
livsdynamik är det av största vikt att behålla 
och attrahera utbildad och kompetent arbets-
kraft. De har därför kartlagt i vilken typ av 
regioner människor växer upp, studerar och 
senare väljer att arbeta. Empirin sträcker sig 
över en relativt lång tidsperiod, 1994–2010, och 
visar att storstadsregionerna upplevs som mer 
attraktiva än de perifera regionerna.

forskarna diskuterar  den nuvarande 
näringslivsstrukturen och konstaterar att poli-
tiska insatser kan innebära stöd till relaterade 
eller orelaterade industrier. Det finns förstås 
för- och nackdelar med båda alternativen. 
Relaterade industrier kan, relativt enkelt, ta 
del av den kompetensbas som redan finns i 
regionen. Men de borde å andra sidan kunna 
utvecklas även utan offentligt stöd. Att i stäl-
let försöka attrahera orelaterade industrier till 
regionen är mer riskfyllt, men om strategin 
lyckas kan vinsten bli stor. Stöd till avknopp-
ningar, från privata företag respektive högsko-
lor, är ett annat sätt att stärka den regionala 
miljön.

I Ciirs kapitel presenteras en alternativ 
syn på hur man kan beräkna regioners inno-
vationsförmåga. Traditionellt används antal 
patent som den viktigaste indikatorn. Fors-
karna föreslår ett bredare synsätt som, förutom 
radikala innovationer, även innefattar effekti-
vare imitationer. Stockholm intar en tätposi-

tion i deras analys av regional dynamik, något 
som inte överraskar så mycket. Mer förvånande 
är kanske att även regioner som Gotland och 
Jämtland hamnar i topp. ”Norrbotten är en av 
de hetaste tillväxtregionerna i landet under 
senare år, och uppvisar en helt egen utveck-
lingskurva”, slår kapitelförfattarna fast.

de menar att det finns anledning att omprö-
va invanda sätt att se på innovationer och regio-
nal dynamik. Alla svenska regioner bör kanske 
inte försöka utveckla innovationer som är ”nya 
för världen”. I regioner som saknar en kritisk 
massa av resurser och aktörer, kan det vara 
mer fruktbart att i stället satsa på att bli ”goda  
tvåor”.  Att utveckla något som redan finns, 
men att göra det effektivare och bättre än ori-
ginalet, är en innovationsmodell som bland 
annat har fungerat i en rad asiatiska länder.

Rapporten visar att de svenska storstads-
områdena slår landsbygden när det gäller 
attraktions- och innovationskraft. Men det 
innebär inte att vi bör koncentrera samhällets 
stöd enbart till storstadsregionerna. De behövs 
som nationella motorer, men innovation kan 
uppstå var som helst.

– Kunskapen sprids inte bara inom en av-
gränsad geografisk miljö. Den filtreras också 
nedåt i den urbana hierarkin, och fångas suc-
cessivt upp och vidareutvecklas av medelstora 
och mindre regioner. Näringsliv och kostnader 
har en annorlunda struktur i dessa miljöer. 
Därför skiljer sig de komparativa fördelarna 
mellan mindre regioner och storstadsmiljöer.

– Kunskap spelar en dynamisk roll för  
hela samhällsekonomin, säger Hans Lööf.

kontakta hans.loof@indek.kth.se

mer om rapporten

Det innovativa Sverige 2. Innovation och attraktion i 
stad och på landsbygd har producerats i samarbete 
mellan Vinnova och Esbri under 2015.

De medverkande forskarna är: Martin Andersson, 
Sergey Anokhin, Mikaela Backman, Ron Boschma, 
Matte Hartog, Åsa Lindholm Dahlstrand, Ylva Grauers 
Berggren, Börje Johansson, Hans Lööf, Pardis Nabavi, 
Johanna Palmberg, Joakim Wincent och Håkan  
Ylinenpää.

Rapporten lanseras under hösten 2015. Mer info  
kommer på www.esbri.se

mer om centrumen

Cesis står för Centre of Excellence for Science and 
Innovation Studies och har sin bas på KTH och Inter-
nationella handelshögskolan i Jönköping. Läs mer på 
www.cesis.se

Ciir står för Centre for Interorganisational Innovation 
Research och finns vid Luleå tekniska universitet och 
Umeå universitet. Läs mer på www.ciir.se

Circle står för Centre for Innovation, Research and 
Competence in the Learning Economy och är knutet 
till Lunds universitet. Läs mer på www.circle.lu.se

Cesis, Ciir och Circle får alla finansiering av Vinnova 
inom programmet ”Effekter av innovationspolitik för 
hållbar tillväxt”.
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En stor grupp av landets företagare är kombi-
natörer – entreprenörer som kombinerar före-
tagandet med en anställning. Många av dem vill 
gärna bli företagare på heltid. Den här gruppen 
glöms bort i entreprenörsforskningen – och av 
näringslivskontoren, hävdar Carin Nordström 
vid Mittuniversitetet.

carin nordström har i sin doktorsavhand-
ling studerat de entreprenörer som kombine-
rar företagande med en anställning, så kallade 
kombinatörer.

– Eftersom det finns ganska lite forskning om 
den här gruppen har mitt huvudsyfte varit att 
identifiera dem. Vilka är de och varför startar 
de företag? Kommer de bli företagare på heltid 
eller inte?

Tre grupper utkristalliserades: 1) De som vill 
bli företagare på heltid, 2) de som har företaget 
som en del av sin livsstil och vill kombinera det 
med en anställning och 3) de som startar före-
tag vid sidan av anställningen för att de måste 
av ekonomiska skäl.

– Mitt viktigaste forskningsbidrag är att jag 
har identifierat de tre kombinatörstyperna. I 
tidigare forskning finns inte den här diskus-
sionen, utan där förutsätts att alla som startar 
företag är nyföretagare. Den myten vill jag slå 

Kombinatörerna är  
oslipade diamanter

hål på. Kombinatörerna är en undergrupp som 
inte syns i den allmänna statistiken. Eftersom 
de är så många borde man lyfta fram dem tyd-
ligare i den entreprenöriella kontexten, säger 
Carin Nordström.

Kombinatörerna utgör en stor del av företa-
garna i Sverige. Statistik från 2010 visar på 41–47 
procent, beroende på hur man räknar. De för-
delar sig jämnt mellan könen, och de startar 
sina företag ganska sent i livet. Medelåldern 
är 47 år.

– Kombinatörer startar ofta företag för att de 
brinner för en hobby eller en idé, inte för att de 
måste. Ju äldre de är när de startar, desto större 
är passionen att få göra det man vill, berättar 
Carin Nordström.

hon har skickat ut enkäter till alla företagare 
som var verksamma inom de kreativa näring-
arna i Gävleborgs län respektive Jämtlands 
län. Många olika branscher ingick, till exempel 
data- och tv-spel, marknadsföring, journalistik, 
turism, mat, konst, film och musik. 

Enligt Nordströms avhandling vill 60 pro-
cent av kombinatörerna bli egenföretagare på 
heltid. 35 procent vill fortsätta som kombina-
törer och 5 procent skulle helst bara vilja vara 
anställda om det var ekonomiskt möjligt.

text maria marathon sjöberg

Carin Nordström har lagt fram sin avhandling The Passionate 
Combining Entrepreneurs vid Mittuniversitetet.

bild:  Tina Stafrén
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Kombinatörerna är  
oslipade diamanter

– Det är spännande att så många vill bli 
egenföretagare på heltid. Inom entreprenör-
skapsforskningen studerar man nyföretagarna 
och säger att de är i nystartsfasen under bara 
ett par år. Men de som kombinerar försvinner 
i det här forskningsmaterialet. Min forskning 
visar att man kombinerar väldigt länge, ofta 
8–10 år eller längre, innan man vågar ta klivet 
och bli företagare på heltid.

Enkätstudierna följdes sedan upp med 
fokusgruppsintervjuer. Där framkom att kom-
binatörerna generellt kände sig väldigt ensam-
ma och inte heller kände till varandra.

– Det var väldigt fruktbara diskussioner. Jag 
visade resultat från enkäten och sedan fick de 
diskutera utifrån det.

– Under alla intervjuer byttes visitkort och 
ganska många fick uppdrag på stående fot! Jag 
hade bokat in 1,5 timme för varje intervju men 
vi satt i 2–3 timmar och diskuterade. De ville 
inte gå hem, de hade ett jättestort behov av att 
träffa likasinnade. Det var guld värt för dem att 
få dela vedermödor, prata om hur de löst pro-
blem och sporra varandra.

Något som också blev tydligt i arbetet med 
fokusgrupperna var det svaga intresset från de 
olika kommunernas näringslivskontor. Alla 
kommuner i de två länen bjöds in till fokus-

gruppsintervjuerna i syfte att träffa kombinatö-
rerna och lära sig mer om deras situation. Bara 
två kommuner tackade ja.

– En person som har varit kombinatör  
sammanfattar det så här: ”Näringslivskontoret 
surrar på i sin egen lilla bubbla och lyser med 
sin frånvaro när det gäller kombinatörer”.

han tyckte att kombinatörer inte får något 
stöd, men menade att de är en värdefull resurs 
att satsa på, berättar Carin Nordström. Hon 
håller med, och hennes budskap till politiker, 
policymakare och näringslivskontor runt om i 
landet är solklart:

– Bli medvetna om att det finns olika typer 
av företagare i Sverige och att nästan hälften är 
kombinatörer. 60 procent av kombinatörerna 
vill verkligen bli egenföretagare på heltid. Stöt-
ta dem att våga ta steget – och sätt in stödet 
tidigt. Ju längre tiden går, desto större risk att 
de inte tar det steget.

– Det här är en kanongrej för regeringen som 
vill satsa på att företag startas. Kombinatörerna 
är oslipade diamanter som skulle kunna bidra 
stort till samhällsutvecklingen, säger Carin 
Nordström.

kontakta cnr@du.se

Innovation farligt  
för startups
Does innovativeness reduce startup survival 
rates? Ari Hyytinen, Mika Pajarinen och Petri 
Rouvinen lyfter frågan i Journal of Business 
Venturing (nr 4, vol 30, 2015). Antagandet 
om att innovativa företag är mer livskraftiga, 
och därigenom stabila jobbskapare, är djupt 
rotat hos policymakare och andra. Och visst 
ligger det nära till hands att tro att innovation 
alltid är bra. Men i artikeln visar forskarna att 
innovativa startups har sämre överlevnads-
chanser än sina mer traditionella konkurren-
ter. Om entreprenören dessutom är mycket 
riskbenägen, minskar chansen till överlevnad 
ytterligare. Författarna har undersökt 1 165 
finländska startups kort efter marknads-
introduktion. En slutsats är att om målet är 
överlevnad på kort sikt, bör företaget inno-
vera lagom mycket och inte ta större risker än 
nödvändigt. Radikala innovationer har ofta 
större potential, men de kan också kosta mer 
än de smakar. Samtidigt betonar författarna 
att överlevnad faktiskt inte behöver vara det 
övergripande målet. Om ett företag läggs ner 
betyder det inte att dess innovativa ansträng-
ningar går förlorade. Kunskapen finns kvar, 
och kan blomma ut i nya satsningar. [åk]

kontakta ari.t.hyytinen@jyu.fi

Kvalitetsarbete  
kan föda innovation
Klas Palm har lagt fram sin licentiatuppsats Under-
standing Innovation as an Approach to Increasing 
Customer Value in the Context of the Public Sector 
vid Mittuniversitetet. Han intresserar sig för hur 
kvalitetsarbete respektive innovationsarbete 
bedrivs i tjänsteproducerande organisationer 
inom offentlig sektor i Sverige. I uppsatsen ingår 
fallstudier av bland annat Lantmäteriet, Sida och 
utrikesdepartementet. Palms utgångspunkt är 
att både kvalitets- och innovationsarbete bidrar till 
kundens upplevda värde. Hans studier visar att de 
undersökta organisationerna fokuserar mer på att 
systematiskt mäta arbetsprocesser, än vad de sat-
sar på att hitta nya, innovativa vägar. Det befintliga 
kvalitetsarbetet verkar utgöra ett hinder för att öka 
kundvärdet inom offentlig sektor, men här finns 
utrymme för förbättring. Kvalitetsrörelsens verktyg, 
exempelvis cykliskt lärande, kan utnyttjas för att 
öka innovationsförmågan, menar Klas Palm. [åk]

kontakta klas.palm@miun.se

text maria marathon sjöberg

60 procent av kombinatörerna 
vill verkligen bli egenföretagare 

på heltid
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arannan svensk har ett yrke som inte 
behövs om 20 år. Det visade en rapport 
från Stiftelsen för strategisk forskning för 
ett år sedan. Exaktheten i prognosen kan 

såklart diskuteras. Men den osäkra framtiden är i alla 
fall en av anledningarna till att stora pengar satsas på 
entreprenörskap i utbildningen. Förhoppningen är att 
det ska leda till en lärmiljö som förbereder elever och 
studenter för det oförutsedda. 

Inte helt lätt kan tyckas, men alla läroplaner inne-
håller i alla fall numera entreprenörskap, från förskola 
till gymnasium. Samma gäller styrdokumenten för 
universitet och högskola. Tillväxtverket har i uppdrag 
att främja entreprenörskap generellt på landets högre 
utbildningar. 

Under våren 2015 har skolor kunnat söka statsbidrag 
för kompetensutveckling inom entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande. Skolverket har gett i upp-
drag till universitet och högskolor runtom i landet att 
arrangera kurser i entreprenöriellt lärande för personal 
på förskola och grundskola. 

Kort sagt, det händer en hel del på området nu, både 
i skolan och den högre utbildningen. Det är bland 
annat ett resultat av att entreprenörskap är inskrivet 
som en av åtta nyckelkompetenser i eu:s policy-
dokument Europa 2020. Entreprenörskap ses som 
en grundläggande färdighet, knuten till det livslånga 
lärandet och till utbildningsfrågor i stort. Entreprenö-
riella kompetenser anses vara till nytta för både indivi-
den och samhället.

i april arrangerade Sten K Johnson Centre for 
Entrepreneurship vid Lunds universitet den årliga 
European Entrepreneurship Education Workshop. Där 
samlades olika aktörer, framförallt lärare och forskare 
från högskola och universitet, för att diskutera entre-
prenörskap i utbildningen. Under workshopen delades 
också priset European Entrepreneurship Education 
Award, eeea, ut för fjärde gången i ordningen.  

Caroline Wigren-Kristoferson är ansvarig för work-
shopen och priset. 

– Det behövs en arena för att utveckla och sprida 
kunskap om entreprenörskapsutbildning och lärande. 
Workshopen är en brygga mellan forskning och vår 
praktik – utbildningen. Entreprenörskapsutbildningar 
finns på de flesta lärosäten numera. Det är viktigt att 
vi vet vad vi gör, varför vi gör det och vad vi vill uppnå 
med våra utbildningar, säger hon.

Det finns två huvudspår när man pratar om entre-
prenörskap i utbildningen. Dels utbildning i ämnet 
entreprenörskap, dels det som brukar kallas för entre-
prenöriellt lärande. De kan såklart hänga ihop: Det går 
att använda sig av entreprenöriella utbildningsmeto-
der för att lära ut entreprenörskap. Men entreprenö-
riellt lärande kan lika gärna tillämpas i engelska eller 
fysik. Det handlar mer om hur man lär ut. Eleverna ska 
motiveras att omsätta idéer till handling, samt till att 
utveckla personliga förmågor som kreativitet, initiativ-
tagande och ansvarskänsla. 

Många menar att dagens utbildningsväsen ligger 
ganska långt ifrån den entreprenöriella drömbilden. 
Barn föds med skaparglädje och utforskar världen likt 
små superkreativa forskare. Men när de börjar skolan 
får ofta den fria kreativiteten och skaparglädjen stå 
tillbaka för mer formell kunskap. 

det här är en av Bengt Johannissons käpphästar. 
Han ser entreprenörskap som ett grundläggande för-
hållningssätt till tillvaron, något som barn har natur-
ligt och som skolan sedan inte underhåller. Entrepre-
nörskap, menar han, handlar om ständig förändring 
och är därför intimt kopplat till lärande. Lärande i sin 
tur kräver prövning i konkret handling och reflektion. 

– Entreprenöriellt lärande bygger på människans 
naturliga sätt att lära sig. Det ligger nära sättet barn 
leker på, säger Bengt Johannisson.

Utan att överdriva är han en nestor på området i 
Sverige. På nämnda workshop i Lund tilldelades han 
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Caroline Wigren-Kristoferson är 
universitetslektor vid Lunds univer-
sitet och verksam vid Sten K Johnson 
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Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbild-
ningssystemet. Från de första stapplande stegen på förskolan via 
studenten och vidare in på högskolan. Det handlar både om entre-
prenörskap som ämne, och om det som brukar kallas för entrepre-
nöriellt lärande. Ofta landar diskussionen i hur många företag som 
startas, trots att forskare och lärare betonar att det är sekundärt. 
Behövs entreprenörskapet i utbildningen? Hur bör en sådan sats-
ning se ut? Och hur vet man om den är framgångsrik?

    Lär för en 
osäker framtid
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måste inse att entreprenörskap är nära besläktat med 
att vara företagsam. Att ta sig för något. Det behöver 
inte alls handla om att starta företag.

En klassisk uppdelning är den mellan lärande om, 
för och genom entreprenörskap. Lärande om entrepre-
nörskap går ut på att visa studenterna de olika teorier 
som finns. Lärande för entreprenörskap betonar att 
det krävs engagemang, vilja och hårt arbete. Lärande 
genom entreprenörskap, alltså entreprenöriell peda-
gogik, handlar främst om att bygga självtillit. Att få 
studenterna att utveckla en egen entreprenöriell iden-
titet, där de vågar ta initiativ, experimentera och begå 
misstag. 

– Det enda sättet att verkligen förstå entreprenör-
skap är att göra det själv. Man måste vara där, man 
måste iscensätta det. Det gäller även forskare, säger 
Bengt Johannisson. 

Caroline Wigren-Kristoferson poängterar vikten av 
att bestämma utbildningens fokus, och anpassa peda-
gogiken efter det.

– Våra kandidatstudenter lär sig om entreprenörskap 
och innovation. De får också med sig verktyg för entre-
prenörskap och innovation. På masternivån arbetar vi 
med den entreprenöriella processen, där studenterna 
lär sig genom ett eget projektarbete. Primärt vill vi 
utveckla individen och skapa en brygga mellan teori 
och praktik. Entreprenöriellt lärande kopplar vi här till 
uppstartsprocessen av ett företag eller en organisation, 
säger hon.

Lunds masterutbildning i entreprenörskap brukar 
kallas för ett ”venture creation program”, där student-
erna startar och driver ett eget projekt med allt vad det 
innebär. Enligt webbplatsen vcplist.com finns bara 18 
program av den typen i hela världen. Två av dem finns 
i Sverige, förutom i Lund även vid Chalmers.

Chalmers entreprenörskola, eller Chalmers School 
of Entrepreneurship som det fulla namnet lyder, inne-
bär två års heltidsstudier i entreprenörskap och inno-
vation. Entreprenöriell kompetens tar tid att utveckla, 
menar man. 

tanken är att, i nära samarbete med Chalmers 
inkubator, kommersialisera forskning från andra håll 
på lärosätet. Forskningsidéerna matchas med entre-
prenörskapsstudenter, som sedan jobbar i team för att 
ta idén så nära förverkligande som möjligt. De gör allt 
utom att registrera själva företaget.

– Vår utbildning är en bra grund för ett annorlunda 
entreprenöriellt lärande, som leder till utvecklingen av 
entreprenöriell kompetens. Och även om studenterna 
inte registrerar bolag får de en bra skjuts i sitt företa-
gande. 72 procent av de företag som har kommit ut 
från oss sedan 1997 har överlevt, säger Mats Lundqvist 
som var med och grundade utbildningen, och fort-
farande är ansvarig för den.

– Vi vill ha en kombination av det praktiska och det 
teoretiska. Studenterna jobbar mycket praktiskt, men 
de ska också klara av att göra analyser och använda 
teorin. 

Lundqvist lyfter gärna fram det teambaserade 
arbetssättet. En stor del av utbildningens värde ligger 
här, menar han. Men även en stor del av utmaning-
arna. Det blir en övergång från ett jag-centrerat tän-
kande till att klara av en stor del av utbildningen, och 
bli utvärderade, som team. 

årets eeea, som första svensk. 1975 byggde han upp 
den första svenska, akademiska utbildningen i små-
företagande på nuvarande Linnéuniversitetet i Växjö. 

– Bara att studenterna skulle röra sig utanför uni-
versitetet var på den tiden jättekontroversiellt. Det har 
hänt mycket sedan dess, begreppet ”entreprenörskap” 
har tagit över efter ”småföretagande”. Ämnet har 
fått stor spridning, både när det gäller forskning och 
utbildning.

– Framtiden har alltid varit oviss, men ännu mer 
nu med den snabba teknikutvecklingen. Här tror jag 
att entreprenöriellt lärande har en viktig plats. Entre-
prenörskap är ett sätt att hantera en oförutsägbar och 
mångtydig tillvaro. Det är ett sätt att ta fasta på något,  
i stället för att bara passiviseras av ovissheten. 

Johannisson vill se mer entreprenöriella inslag i hela 
utbildningssystemet, men den största bristen menar 
han finns på lärarhögskolan. Att entreprenörskap inte 
har fått genomslag där ser han som ett av sina livs stora 
fiaskon.

– Jag har försökt övertyga dem om att se entrepre-
nörskap som en pedagogisk form, men inte lyckats. 
Det finns fortfarande ett starkt motstånd här. Jag skulle 
till och med kalla det för ett olagligt motstånd, efter-
som entreprenörskap är inskrivet i skollagen. Jag tycker 
att det är oanständigt att de får hålla på som de gör. 

ett skäl till att entreprenörskap i utbildningen 
inte har fått mer plats i den högre utbildningen är, 
enligt Johannisson, frikopplingen mellan forskning 
och utbildning. Han ser den som särskilt uttalad inom 
entreprenörskapsfältet. Eftersom ämnet är ungt kän-
ner många forskare att de, för legitimitetens skull, 
måste satsa enbart på att publicera sig. Undervis-
ningen prioriteras bort. Resursfrågan är också central. 
Lärlingskap och experimentellt lärande kostar. Men en 
stor del av landets entreprenörskapsutbildningar lig-
ger under samhällsvetenskapliga institutioner och har 
resurstilldelning därefter. 

Caroline Wigren-Kristoferson poängterar att utbild-
ning i entreprenörskap måste ses som ett viktigt ämne 
inom fältet entreprenörskapsforskning. 

– Det behövs en tydligare koppling mellan hur stu-
denter lär sig, och hur vi kan inspireras av och använda 
detta i entreprenörskapsutbildning. Kunskapen inom 
ämnet blir ibland sekundär, det primära blir att stu-
denterna får genomföra olika aktiviteter. Att förbereda 
aktiviteterna och förankra dem i existerande teorier 
och modeller, samt att förstå varför man gör aktivi-
teterna och lära av dem, är viktigt. Här kan vi bland 
annat lära från etablerade lärteorier och pedagogisk 
forskning. 

– Vi entreprenörskapsforskare, verksamma vid 
universitet och högskolor och då främst inom före-
tagsekonomi, har för lite samverkan med pedagoger. 
Och pedagoger har främst studerat lägre utbildningar, 
pedagogik har ju fokus på hur barn lär sig. Här finns 
mycket kvar att göra, konstaterar Wigren-Kristoferson.

Entreprenörskap har en klangbotten i företagandet, 
och blir därför ett rött skynke på vissa håll, inte minst  
i skolvärlden. Även om det är till den pedagogiska 
metoden entreprenöriellt lärande man refererar.  
Bengt Johannisson saknar begreppet företagsamhet,  
i sin bredare betydelse, i Sverige. 

– Det verkar vara bortglömt. Folk i skolsystemet 

www.esbri.se

Bengt Johannisson är senior- 
professor vid Linnéuniversitetet. 

bild: H
ans-Erik Karlsson

Mats Lundqvist är Chalmers första 
biträdande professor i entreprenör-
skap och föreståndare för Chalmers 
entreprenörskola. 

bild: O
scar M

attsson



tema | Entreprenörskap i utbildningen

14  |  e n t r é  2  •  2015 www.esbri.se

– Det handlar inte om hur många som startar företag. 
Det räcker med att studenterna får en ändrad inställ-
ning till entreprenörskap. Forskningen visar ändå att 
det oftast tar upp till 15 år efter utbildningen innan 
studenterna startar företag. Utbildningen ska stärka 
intentionen att vara företagsam, den behöver inte 
direkt landa i ett eget företag. En bra utbildning är en 
utbildning som studenterna kommer ihåg, säger Bengt 
Johannisson. 

Mats Lundqvist har liknande tankegångar.
– Det viktigaste är att studenterna tillägnar sig en 

entreprenöriell kompetens. Vi värdesätter kunskap, 
färdigheter och att de utvecklar en personlig attityd till 
entreprenörskap. Vi vill att studenterna ska hitta sina 
egna svar på frågan varför de vill agera entreprenöriellt. 

Caroline Wigren:
– Vi har inga sofistikerade sätt att mäta i dag. Vi 

mäter antalet startade företag men i framtiden kan vi 
förhoppningsvis ha fler dimensioner. Entreprenöriell 
kunskap är viktigt även i befintliga organisationer. 

i en rapport som gjordes på uppdrag av Skolverket 
undersökte Martin Lackéus och Carin Sävetun, kollegor 
till Mats Lundqvist på Chalmers, vad lärare gör när de 
arbetar entreprenöriellt. De visar bland annat att lär-
miljöerna inte var så entreprenöriella som man kunde 
vänta sig. En stor del av utbildningen var traditionell. 
Men studien pekar också på att de entreprenöriella 
inslag som faktiskt användes, ledde till ”starkt ökad 
motivation bland elever samt väsentligt bidrog till för-
djupad inlärning av ämneskunskaper och förmågor”.

Till sist då, tiotusenkronorsfrågan: går det verkligen 
att utbilda i entreprenörskap?

– Min bild av en entreprenör är att det är en person 
som driver en organisation som går runt och skapar 
sysselsättning. Det är ingen kunskap vi föds med, så 
självklart går det att utbilda i entreprenörskap, säger 
Caroline Wigren. 

– Ja, det går – under vissa förutsättningar. Man måste 
ha med praktiken. Och både lärare och studenterna 
måste kunna bjuda på sig själva och tillsammans skapa 
en stämning där verkligt lärande kan ta plats. Det 
handlar inte minst om att visa vad man kan lära sig 
genom entreprenörskapet: att ta makten över sitt eget 
liv, säger Bengt Johannisson. 

– Jag menar att entreprenörskap är lättare att lära ut 
än musik och matematik, som vi tar för givet går att lära 
ut. Det finns lika många sätt att lyckas på inom entre-
prenörskap som det finns människor. Entreprenörskap 
bör ingå i hela utbildningssystemet, precis som vi lär 
ut den vetenskapliga metoden till alla. Som samhälle 
vill vi ha fler företag och jobb. Men vi vill också ha fler 
entreprenöriella individer som driver världen framåt, 
och inte väntar på att regeringen, gud eller tyngd- 
kraften ska göra det åt dem, säger Saras Sarasvathy.

kontakta
bengt.johannisson@lnu.se
mats.lundqvist@chalmers.se
sarasvathys@darden.virginia.edu
caroline.wigren@fek.lu.se

En längre version av artikeln finns på  
www.esbri.se/utbildning

– Det är en stor omställning för studenterna, fram-
förallt första halvåret. En del har lätt för det, medan det 
sitter långt in för andra. I början vill många bara veta 
vad som kommer på tentan. Sedan är det många som i 
stället tycker att klassrummet är helt onödigt och bara 
vill jobba på med sitt. Då är utmaningen snarare att 
reflektionen kan komma i andra hand.

Men även om man har hamnat i ett team som är 
mer tärande än närande, finns det ett värde, poäng-
terar Lundqvist. Och många som har haft en tuff team-
upplevelse blir duktiga entreprenörer. 

– Vi slänger studenterna i poolen, även om de inte 
kan simma. Det är aktionsbaserat lärande på riktigt. 
Men vi drar såklart upp dem innan de drunknar. 

att få en entreprenöriell identitet är en viktig 
del i utbildningen. Det handlar om att se dig själv – att 
positionera dig – som entreprenör. Och om att andra 
samtidigt ser dig som entreprenör. Både en inre och 
en yttre bekräftelse behövs. Det här går inte att lära ut, 
man måste utsätta sig för situationer där den entrepre-
nöriella identiteten utvecklas, menar Mats Lundqvist.

– När studenter positioneras som entreprenörer, av 
sig själv och andra, har de nått en ganska hög grad av 
entreprenöriell kompetens.

Det finns också en viktig moralisk aspekt av entre-
prenörskap i utbildningen, som Mats Lundqvist har 
funderat en hel del på. Det man lär ut, och upp-
muntrar, är innovationsbaserat tillväxtföretagande. I 
förlängningen är man på jakt efter nästa Google eller 
Facebook, företag som förändrar samhället vi lever i. 

– Vi som håller på med entreprenörskapsutbildning 
kan inte låtsas att vi bara håller på med den mysiga, 
breda sortens entreprenörskap. Vi är associerade med 
en utveckling som har gått i olycklig riktning, det 
måste vi förhålla oss till. Och vi måste ta upp det med 
våra studenter.

– För oss handlar det i slutändan om att bygga 
innovationsbaserade tillväxtföretag. Men vi pratar 
mycket om att det studenterna gör ska vara värde- och 
meningsskapande. Vad är entreprenörens roll, hur 
skapar man mening för andra? Att bygga bolag, eller en 
annan organisationsform, är ett sätt att fånga värdet. Vi 
pratar också mycket om hållbarhet, säger Lundqvist. 

chalmers entreprenörskola, liksom många 
andra entreprenörskapsutbildningar, använder sig av 
metoden ”effectuation”. Kortfattat handlar den om ett 
speciellt sätt att fatta beslut och använda sina resurser, 
som är vanligt bland entreprenörer. Saras Sarasvathy, 
forskaren bakom effectuation, är glad att hennes bud-
skap har fått sådan spridning. Forskning och utbild-
ningsmaterial från hela världen samlas på  
www.effectuation.org

– Effectuation hjälper studenter att komma över de 
fyra främsta skälen till att de inte startar en verksam-
het: 1) Jag har ingen idé. 2) Jag har inga pengar. 3) Jag 
är rädd för att misslyckas. Och 4) Jag vet inte hur jag 
ska gå tillväga. Metoden fungerar för alla typer av 
verksamheter: företag, socialt entreprenörskap, konst-
närliga projekt – och för utbildningsvärlden. Man kan 
lära ut effectuation, men man kan också lära ut på ett 
effektuellt sätt, säger Sarasvathy.

Så hur vet man att en utbildning verkligen fungerar? 
Ja, det är en ganska svår nöt att knäcka. 

Saras Sarasvathy är professor vid 
Darden School of Business, Universi-
ty of Virginia, och vid Indian Institute 
of Management i Bangalore.
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Utgå från  
elevernas livsvärld
Entreprenöriellt lärande handlar om att förbereda 
elever för arbetsuppgifter som ännu inte är upp-
funna. Tanken är att eleverna ska bli mer självstän-
diga, ansvarstagande och problemlösande. Själva 
undervisningen utgår från elevernas egen livs-
värld och deras intressen. Resultatet ska vara till 
värde för någon mer än dem själva. Det är några 
av utgångspunkterna i Entreprenöriellt lärande. 
Konkreta exempel i alla ämnen (Gothia fortbild-
ning, 2015). Bokens huvudmålgrupp är lärare 
på gymnasienivå, men syftet är att den även 
ska vara användbar i grundskolan. Förfat-
taren Fredrik Bernelf är själv lärare i ekonomi 
och juridik på gymnasiet. [jg]

Utvecklingsländer efterfrågar mjuk kunskap
Att utbilda och träna entreprenörer är extra viktigt i många utvecklingsländer. I Entrepreneurship 
Education and Training. (Världsbanken, 2014) studeras utbildningsprogram i Ghana, Kenya och 
Moçambique. Författarna Alicia Robb, Alexandria Valerio och Brent Parton efterlyser mer speciali-
serade program, som i högre grad tar hänsyn till målgrupp och syfte. För att undvika resursslöseri 
och öka lärandet vill de även se mer dialog mellan olika utbildningsprogram. Programdeltagare i 
Kenya och Ghana tyckte att de fick lära sig mycket om rena affärskunskaper, men saknade fokus 
på att utveckla en entreprenöriell attityd, problemlösning och annan ”mjuk” kunskap. Mer kon-
takt med praktiken och potentiella finansiärer stod också på önskelistan. [jg]

          tips för att lära ut
                entreprenöriellt                              

1.  Inled kursen med en uppgift som kan lösas på ett 
 enkelt men kreativt sätt.

2.  Erbjud flera uppgifter att välja mellan, eller låt  
  studenterna formulera uppgiften själva.

3.  Spinn vidare på studenters idéer.

4.  Relatera uppgifter till verkligheten och andra kurser   
   som studenterna går.

5.  Bjud in gästföreläsare.

6.  Tänk på din presentationsteknik och visa  
  engagemang.

7.  När du ger feedback, säg först vad som är bra och 
    därefter vad som kan förbättras.

8.  Uppmuntra studenterna att själva välja  
  redovisnings- eller examineringssätt. 

Källa: Centrum för entreprenöriellt lärande,  
Luleå tekniska universitet
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Lärarens roll spelar roll
Vilka metoder används i entreprenörskaps-
undervisningen? Vilken roll spelar lärarnas 
bakgrund i hur undervisningen ser ut? Det frå-
gar sig Elena Ruskovaara och Timo Pihkala i 
Entrepreneurship Education in Schools: Empiri-
cal Evidence on the Teacher’s Role (The Journal 
of Educational Research, nr 3, vol 108, 2015). 
I deras studie ingår 1 359 finländska lärare, 
med fokus på grundskolan och gymnasiet. 
Resultaten visar hur viktigt det är med utbild-
ning av lärare när nya pedagogiska metoder 
ska introduceras. Forskarna pekar också på 
att samarbete mellan skola och näringsliv kan 
vara avgörande för en lyckosam utgång. Det 
leder till bättre möjligheter för erfarenhets-
baserat lärande, och till att lärarna gör ett 
bättre jobb. Även nätverkande inom och mel-
lan skolor är viktigt. Lärare som själva hade 
fått träning i entreprenörskapsundervisning 
och olika pedagogiska metoder, implemente-
rade också sådan undervisning i högre grad än 
lärare som inte fått det. [jg]

kontakta elena.ruskovaara@lut.fi
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Sidney Winter kunde ha blivit fysiker, men 
sadlade om till nationalekonom i stället. Under 
sin långa karriär har han bland annat studerat 
dynamisk konkurrens, innovationer och kom-
petensuppbyggnad i företag. Winter drivs av 
att göra skillnad i samhället. I maj besökte han 
Sverige för att ta emot pris för sin forskning. 

– jag har försökt täppa till luckan mellan 
den bild av verkligheten som man får i läro-
böckerna, och den observerbara verkligheten. 
Ibland tror jag att jag har lyckats.

Det säger Sidney G Winter, professor eme-
ritus vid Wharton School, University of Penn-
sylvania. 20 maj tilldelades han årets Global 
Award for Entrepreneurship Research för sin 
forskargärning, som haft stort inflytande inom 
området entreprenörskap.

Och detta utan att han egentligen har stude-
rat entreprenörskap. Snarare har Winter drivits 
av en enträgen vilja att förnya forskningsfältet 
nationalekonomi och bidra till en positiv sam-
hällsutveckling.

Han växte upp i universitetsstaden Iowa, 
usa . Pappan, också med namnet Sidney G 
Winter, var professor i redovisning. Men Win-
ter Jr hade inte för avsikt att följa i pappans 
fotspår.

– Jag började studera fysik. Det här var på 
60-talet och det man främst diskuterade inom 
fysiken var utvecklingen av vätebomben… Jag 
kände att jag hade större möjlighet att bidra 
till en positiv samhällsutveckling som eko-
nom. Dessutom passar ekonomi min fallenhet 
bättre, säger han.

Efter studierna kom Winter till Rand Corpo-
ration, en tankesmedja som skapar samverkan 
mellan militär, forskning och samhällsaktörer 
– med målet att göra världen till en tryggare 
plats. Här skulle man lösa konkreta problem 
inför hotet om kärnvapenkrig. Medan den 
akademiska miljön var upptagen av abstrakta 
teoretiska resonemang, arbetade tankesmed-
jan med handfasta fallstudier.

– Vi lärde oss mer om vad som verkligen dri-
ver verksamheter och innovation. Jag ledde ett 

porträttet | Sidney Winter

sidney winter, evolutionsekonom med förändringsvilja:

»Jag hoppas kunna 
vara en förebild«

Sidney Winter

text anna-karin florén  bild magnus aronsson
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hur detta skiljer sig mellan branscher, samt 
hur företag utvecklar dynamiska kompetenser.

– Om man ser till motiveringen så har de 
tilldelat mig priset som ett erkännande av mitt 
bredare bidrag till ekonomisk forskning. Jag 
har inte varit känd för att systematiskt bedriva 
empirisk forskning specifikt på entreprenör-
skap, säger han.

Viljan att bidra till en positiv samhälls-
utveckling är ett resultat av en god grund-
utbildning, som höll hög nivå och som gav 
möjlighet att diskutera samhällsfrågor. Det 
kommer egentligen inte från hemmiljön, för-
klarar Winter. Och han ser det fortfarande som 
sin uppgift att få människor att fundera över 
hur den ekonomiska forskningsdisciplinen 
skulle kunna göra mer samhällsnytta.

– Jag är väldigt angelägen om att disciplinen 
utvecklas. Det kan hjälpa samhället att hantera 
de ekonomiska problem vi ser i världen i dag, 
säger han.

Som exempel på problem nämner han 
olika aspekter av megaföretagens inverkan 
på världen: mänskligt, politiskt, ekonomiskt, 
miljömässigt. Området är fortfarande relativt 
obeforskat. Ett annat område som intresserar 
Winter är vår oförmåga att förutspå framtiden 
eller, med andra ord, den djupa osäkerhet 
som alla företag lider av. I synnerhet startup-
företag.

– Jag hoppas kunna vara en förebild för 
andra forskare så att vi i framtiden kan se en 
mer substantiell forskning.

På frågan om han, utifrån sin forskning, kan 
ge några rekommendationer till entreprenörer 
i vardande blir svaret:

– Arbeta nära kunden, ta reda på vad kun-
den behöver och ta fram en prototyp direkt. 
Fastna inte i funderingar och räkneexercis. 
Lärandet kommer ur görandet, det är först  
när man har en prototyp som man ser hur  
produkten fungerar och den aktiva inlärnings-
fasen kommer igång. Misslyckas ofta och 
tidigt!

kontakta winter@wharton.upenn.edu

projekt om hur man förstår beteenden i stora 
organisationer.

– Forskningen på Rand gav mig inspira-
tion. Man kan bara förstå teknologisk utveck-
ling genom att studera konkreta fall: Varifrån 
kommer egentligen bilen, flyget eller Iphone? 
Vilken är den bakomliggande processen? Vikti-
gast är att studera detaljerna, vilka beslut som 
har fattats och på vilka grunder.

Sidney Winter är evolutionsekonom. Han 
intresserar sig för kapitalismen som motor för 
tillväxt, och för dess möjlighet att öka vår all-
männa levnadsstandard.

– Jag står för en syn på nationalekonomi där 
entreprenörskap har en naturlig plats, vilket 
inte kan sägas om mainstreamforskningen.

Med mainstream menar han den sortens 
ekonomisk teori som presenteras i läroböck-
erna, som bygger på neoklassisk teori och där 
tillgång till kapital, arbetskraft och teknisk 
utveckling är viktiga beståndsdelar.

spegelsalen i grand hôtel är välbesökt 
när Global Award for Entrepreneurship 
Research ska delas ut. Här syns namnkun-
niga ekonomer, politiker och en och annan 
entreprenör. De flesta iklädda grå kostymer, 
inga överraskningar här. Men med sitt tack-
tal vill den ödmjuka och lågmälda Winter 
utmana normen. Tacktalet har titeln The Eco-
nomics that Might Have Been och är en kritik 
av, eller kanske till och med en provokation 
mot, mainstreamekonomernas statiska och 
abstrakta teoretiserande.

– Bristen på verklighetsförankring leder inte 
sällan till felaktiga antaganden, säger han.

Avsaknaden av insyn i faktiska förhållan-
den är en bidragande orsak till finanssektorns 
ohejdade framfart under 2000-talet, med 
finanskrisen 2008 som följd, menar han.

Professor Winter har stort inflytande på tre 
områden enligt prismotiveringen: Förståelsen 
av hur teknologisk förändring inom företag 
påverkar organisatoriska rutiner och förnyelse, 
empirisk och teoretisk analys av hur och varför 
företag kan tillgodogöra sig innovationer och 

mer om sidney

Namn Sidney G Winter

Bakgrund Doktorerade vid Yale University 1964 och 
har sedan dess innehaft professurer vid University 
of Michigan, Yale University och Wharton School vid 
University of Pennsylvania, där han numera är profes-
sor emeritus. Winter var också chefsekonom på U.S. 
General Accounting Office i Washington i början av 
1990-talet. Hans forskning bygger på Schumpeters 
teorier om dynamisk konkurrens. 

Aktuell Som den 20:e mottagaren av Global Award 
for Entrepreneurship Research, med en prissumma 
på 100 000 euro. Priset delas ut av Entreprenörskaps-
forum och Institutet för näringslivsforskning (IFN). 
Vinnova och Melker Schörling är finansiärer. I samband 
med prisutdelningen föreläste Winter i Stockholm, 
Köpenhamn, Lund och Linköping.

mer av sidney

Satisficing, Selection and the Innovating Remnant.  
I Quarterly Journal of Economics, nr 2, vol 85, 1971.

An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard 
University Press, 1982 (tillsammans med Richard R 
Nelson).

The Nature of the Firm: Origins, Evolution, Develop-
ment. Oxford University Press, 1991 (redaktör tillsam-
mans med Oliver E Williamson).

The Nature and Dynamics of Organizational Capabili-
ties. Oxford University Press, 2000 (redaktör tillsam-
mans med Giovanni Dosi och Richard R Nelson).

Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change 
in Organizations. Blackwell Publishing, 2007 (redaktör 
tillsammans med Constance E Helfat, Sydney Finkel-
stein, Will Mitchell, Margaret Peteraf, Harbir Singh och 
David Teece).

 Lärandet kommer ur görandet
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företag. Och resultaten blir liknande: Företag 
i storstadsmiljö är mer produktiva än andra, 
här i den meningen att de skapar fler nya 
exportprodukter och patent. Tendensen stärks 
ytterligare om företagen dessutom satsar kon-
tinuerligt på innovation. 

– Exporterande företag är en spännande 
grupp. Genom att klara av att verka på en 
utlandsmarknad är de redan bättre än många 
andra företag. Sedan kan det också vara så att 
de blir ännu bättre genom att finnas utom-
lands. Att de lär sig genom att exportera.

En nyckel till framgång verkar alltså ligga i 
att kontinuerligt syssla med innovation.

åt innovationssatsningar är mest framgångs-
rika (mätt i produktivitetstillväxt). Det handlar 
alltså både om att internt ha kapaciteten att ta 
emot avancerad kunskap, och om att ha nära 
tillgång till den kunskapen.

– Företag som inte har kapacitet att ta emot 
avancerad kunskap, tjänar inget på att finnas 
i storstaden. De kan helt enkelt inte dra nytta 
av kunskapen. Företag som kontinuerligt hål-
ler på med innovation, men befinner sig utan-
för storstadsregionerna, växer – fast inte lika 
snabbt som storstadsföretagen, säger Pardis 
Nabavi.

Hon har också undersökt exporterande 

Ett företags geografiska läge är avgörande för 
innovationskraften. Att kontinuerligt satsa på 
innovation är en annan framgångsfaktor. Det 
visar Pardis Nabavi i sin avhandling. Hon har 
också undersökt i vilken utsträckning avknopp-
ningar ärver innovationskraft från sina moder-
företag. Det visar sig inte vara helt självklart 
att de gör det.

med hjälp av registerdata  från bland 
annat scb har Pardis Nabavi studerat alla indi-
vider i Sverige, deras företag och innovationer. 

Hennes resultat visar att företag som ligger i 
en storstadsregion och kontinuerligt ägnar sig 

Pardis Nabavi forskar om innovation och entreprenörskap ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Hon la fram sin avhandling Innovation and Productivity – A Microdata Analysis vid KTH i mars.

Envis FoU ger resultat
text & bild jonas gustafsson
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– Innovation kostar mycket, och det kan ta 
lång tid innan man får tillbaka pengarna. Det 
gäller att ha en långsiktig syn på det. Att lägga 
ner innovationsansträngningarna under ett 
dåligt år kan kosta på. Det tar tid att komma 
tillbaka i gängorna.

nabavi har också intresserat sig för spinoff-
företag och deras moderbolag. Tidigare forsk-
ning har visat att avknoppningar har bättre 
överlevnadschanser jämfört med ”vanliga” 
nya företag. Pardis Nabavi kommer fram till 
att det geografiska läget spelar en roll även 
här: Avknoppningar som verkar i en storstads-
miljö har högre överlevnadschanser än de som 
verkar utanför storstäder. Ett annat resultat är 
att avknoppningar från exporterande företag 
lyckas bättre än andra avknoppningar.

Nabavi har fördjupat sig i data på individ-
nivå, med uppgifter om hur länge personer 
har varit anställda och i vilka företag. Hur 
länge grundarna av en spinoff var anställda i 
moderföretaget visar sig påverka överlevnaden. 
Ju längre anställning, desto längre överlever 
företaget.

– Även vilken roll man hade i moderföreta-
get spelar in. Det är bara grundare som hade 
en ledningsroll i moderföretaget som tar med 
sig kunskap om innovation. Det verkar som 
att ”vanliga” anställda inte har tillgång till den 
typen av kunskap. 

– Eftersom anställningstiden i moderföreta-
get påverkar avknoppningens överlevnad, kan 
det vara svårt att tillskansa sig kunskap från 
innovation. Innovationserfarenhet är inget 
man får över en natt.

pardis nabavi lyfter gärna fram den sist-
nämnda studien om vad avknoppningar ärver 
från sina mödrar. Samtidigt påpekar hon att 
området är nytt och att det behövs mer forsk-
ning innan några slutgiltiga resultat kan fast-
ställas. Men några slutsatser vågar hon sig ändå 
på.

– Rörlighet på arbetsmarknaden är viktigt. 
Kunskap sprids när anställda går vidare. Och 
det behöver inte vara dåligt för moderföreta-
get heller att en anställd går vidare. Det lämnar 
plats för en ny medarbetare, som kan föra med 
sig ny kunskap, säger Pardis Nabavi.

kontakta pardis.nabavi@indek.kth.se

Arbetsplats som triggar innovation
Hur ser den ultimata innovationsarbetsplat-
sen ut? Jennie Anderson Schaeffer angriper 
frågan i sin doktorsavhandling från Mälar-
dalens högskola.

i  avhandlingen  Spaces for Innovation 
har Jennie Anderson Schaeffer undersökt 
hur arbetsplatser bör formges för att stödja 
en innovationskultur. Är det skillnad på en 
arbetsplats som vill främja radikal innova-
tion respektive en som satsar på utveckling 
av mer inkrementell karaktär?

Andersson Schaeffer har gjort fyra stu-
dier inom tillverkningsindustrin och en i det 
kända amerikanska designföretaget Ideo. 
Fokus ligger på medarbetarnas upplevelse av 
arbetsplatsen. Vad i arbetsplatsens utform-
ning främjar innovation, och vad hindrar 
den?

Hennes undersökning bygger på intervjuer 
med medarbetare, som utifrån fotografier av 
sin arbetsplats har fått beskriva hur de upp-

lever relationen mellan miljö och innovation.
I tillverkningsföretagen kopplades arbets-

platserna framförallt till inkrementell innova-
tion. Den radikala innovationen var undan-
tag. Fotografierna föreställde exempelvis 
stökiga förrådsrum och maskiner av olika 
slag. På designföretaget var det i stället radi-
kal innovation som stod i centrum. Bilderna 
från arbetsplatserna visade bland annat öpp-
na ytor för informella möten. 

Att skapa en arbetsmiljö som stödjer 
både försiktiga förbättringar och radikal  
innovation – en så kallad ambidextriös miljö 
– verkar vara svårt. Det handlar mycket om 
företagskultur. Men det gäller även att indi-
vider har förmågan att själva skapa en så kall-
lad rumslig differentiering, alltså med hjälp 
av olika strategier hitta plats för den radikala 
innovationen i en miljö dominerad av in-
krementell utveckling. [jg]

kontakta jennie.schaeffer@mdh.se

Kreativa rum utan klyschor
Kan man inreda för kreativitet? Peter Holdt Christensen 
har besökt en rad kontor i Silicon Valley. Syfte: Att ta 
reda på om den där gäckande kreativiteten som vi alla 
vill åt kan lockas fram i något så fyrkantigt som fysiska 
rum. Han redovisar sina resultat i boken Kreative rum 
(Hans Reitzels Förlag, 2014). Holdt Christensen diskuterar 
signalfärger, fotbollsspel och inbjudande sittsäckar, men 
menar att kreativa rum är mer komplexa än så. En orga-
nisation som vill präglas av kreativitet måste se bortom 
inredningsklyschorna. Det gäller att utgå från de individer 
som befolkar lokalerna: kunskap, relationer, arbetssätt 
och motivation. Av största vikt är att rummens utform-
ning hänger ihop med organisationens värdegrund. Om 
de inte matchar varandra sjunker de anställdas motiva-
tion att agera kreativt, menar författaren. [åk]
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Kommuner missar 
medarbetarinnovation

Begreppet innovation är i ropet. Alla vill och 
bör jobba med det, även inom det offentliga. 
Men det är lättare sagt än gjort. Sveriges kom-
muner saknar rutiner, kunskap och förståelse 
för innovation. Och de missar ofta att ta till-
vara medarbetarnas innovationslust. Det visar  
Thomas Wihlmans forskning.

thomas wihlman har lagt fram sin dok-
torsavhandling Innovation in Municipal Wel-
fare Services vid Mälardalens högskola. I den 
undersöker han vilka möjligheter till inno-
vation som finns i svenska kommuner. Vilka 
förutsättningar har de att skapa välfärdsinno-
vationer till nytta för invånarna och samhäl-
let? Avhandlingen bygger på intervjuer med 
anställda och chefer i fyra svenska kommu-
ner, samt på studier av innovationspolicyer 
på både nationell och lokal nivå.

– Kommunerna står inför en rad utmaning-
ar som rör integration, en åldrande befolk-
ning, och ökade ekonomiska krav. För att 
möta dem behövs innovativa lösningar, säger 
Thomas Wihlman. 

ett av hans resultat är att synen på inno-
vation skiljer sig mellan olika ledningsnivåer. 
De högsta cheferna betonar vikten av inno- 
vation, men ser hinder i form av gamla struk-
turer och arbetssätt. De lyfter också fram 
medarbetarnas brist på tid för innovation.  
Samtidigt erkänns inte medarbetarnas innova-
tioner av den högsta ledningen. Anledningen 
kan vara att de uppfattar innovation på ett 
annat sätt än sina medarbetare. 

Medarbetarna ser möjligheter till inno-
vation, men också hinder i form av tidsbrist 
och dålig intern kommunikation. 

– Kommunerna i studien har inte någon 
gemensam uppfattning om vad innovation är. 
Begreppet leder till oklarheter och gör att man 
agerar olika för att man uppfattar det olika. 

thomas wihlman menar vidare att begrep-
pet innovation är nytt för många och att man 
inte har arbetat konsekvent med det i kom-
munala verksamheter. Innovation förknippas 
med industri, teknik och näringsliv och känns 
därför främmande för många inom det offent-
liga. Det saknas ofta rutiner och man har inte 
funderat över vad innovation betyder, eller 

över vilka konsekvenserna blir av ett mer inno-
vativt arbetssätt. 

– Det är inte bara att skriva en innovations-
policy och sedan bli innovativ. Många slänger 
sig med begreppet innovation, men det är 
viktigt att fundera över begreppet och hur det 
funkar inom det sammanhang där man befin-
ner sig. 

Det finns också kunskap och idéer i kom-
munerna som skulle kunna utnyttjas mycket 
bättre. 

– Medarbetarna är en resurs som ofta  
förbises. I äldreomsorg, hemtjänst och förskola 
är det medarbetarna som möter verkligheten, 
problemen och möjligheterna varje dag. De ser 
vad som fungerar bra och mindre bra. De har 
ofta en massa konkreta idéer som inte sprids 
till andra enheter på grund av brist på kommu-
nikation. Om kommunerna vill bli mer inno-
vativa, är det avgörande att skapa handlings- 
utrymme för medarbetarna, konstaterar  
Thomas Wihlman.

Han hoppas att avhandlingen inspirerar till 
fortsatt forskning inom området och till att 
kommunala verksamheter börjar diskutera 
vad de vill med sin innovation. Men framför allt 

hoppas han att kommunerna blir bättre på att 
utnyttja lärandet i det dagliga arbetet, och den 
kompetens och det engagemang som finns hos 
medarbetarna.

kontakta thomas.wihlman@mdh.se

text emilie eliasson hovmöller  bild ulla wihlman

Thomas Wihlman har studerat kommunal innovation. Innan doktorandtiden var han själv verksam som chef och specialist inom 
offentlig sektor.

       tips för innovation
            inom välfärden

1.   Ge handlingsutrymme för medarbetare att skapa 
innovativa lösningar. I dag uppmuntras ofta med-
arbetare att ta fram idéer, men de ges varken tid 
eller resurser att jobba med dem. 

2.   Förbättra den interna kommunikationen så att 
goda idéer sprids.

3.   Skapa en samsyn om innovation genom att disku-
tera begreppet, vilka förutsättningar som finns och 
vad som ska uppnås.

3
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Cirkulärt tema avslutade Estrad
– För att förbättra miljön krävs radikala lösningar, hävdade Thomas Nyström och Mats Williander på Estrad. De rekommenderade skatteväxling, offentlig upphandling och mer tvärvetenskaplig forsk-
ning för att få fart på den cirkulära ekonomin.

Tre miljarder människor står och stampar, de 
vill nå upp till vår välfärdsnivå. För det krävs 
en 80-procentig resurseffektivisering. Möjlig-
heterna finns, hävdade forskarna Thomas 
Nyström och Mats Williander på Estrad 26 maj. 
Men tiden är knapp.

föreläsningen Cirkulära affärsmodeller 
– möjligheter och utmaningar för svensk till-
verkningsindustri avslutade Estradvåren 2015. 
Thomas Nyström och Mats Williander, Viktoria 
Swedish ict, redogjorde för skillnader mellan 
linjära och cirkulära affärsmodeller.

– I dag dominerar den linjära affärsmodel-
len som bygger på stora marginaler, stora 
volymer, och produkter som snabbt går sön-
der eller blir omoderna. En holländsk studie 
visar att livslängden för många produkter har 

minskat drastiskt de senaste åren, berättade 
Nyström.

Totalt ohållbart förstås. Slit-och-släng-
modellens kontrast är den cirkulära, som bland 
annat bygger på att sluta flödena: återanvända, 
återställa i nyskick och återtillverka. I en cir-
kulär ekonomi är återvinning en nödlösning 
när inget annat fungerar, slog forskarna fast. 
Att återanvända en kardanaxel som en kardan-
axel är mycket mer resurseffektivt än att mala 
ner den, separera materialen, och producera 
skruvar av den i stället.

– Den linjära tillverkningsindustrin konkur-
rerar ofta med pris och produktattribut. Det är 
svårt att möta konkurrensen från lågkostnads-
länder utan att själv ha produktutveckling och 
tillverkning där. Men affärsmodellsinnovatio-
ner blir alltmer möjliga och raffinerade, inte 

minst med hjälp av ny informations- och kom-
munikationsteknologi, sa Williander.

Som exempel på befintliga, cirkulära affärs-
modeller nämnde forskarna Rolls Royces 
uthyrning av flygplansmotorer samt Hiltis 
tjänst som ger byggföretag tillgång till de  
kvalitetsverktyg de har behov av för stunden. 
Närbesläktade är företag i delningsekonomin 
som Sunfleet, Airbnb och Uber.

Under våren genomfördes fem Estradföre-
läsningar, med ett publiksnitt på 142 personer. 
Utöver det cirkulära temat handlade det om 
kundfinansiering, juridik, regional innovation 
och entreprenöriella system. På Esbris webb-
plats går de att se i repris, där finns också refe-
rat att läsa och ljudfiler att ladda ner.

Upplev Estrad www.esbri.se/estrad

text åse karlén  bild magnus aronsson

Slutspurt för Nytt & nyttigt 
Förra året stod två studenter från Handelshögskolan vid Göteborgs  
universitet överst på prispallen. Vilket lärosäte hamnar i topp i år?  
Nytt & nyttigt är Esbris och Vinnovas uppsatstävling för studenter  
som skriver om innovation, kommersialisering och nyttiggörande.  
Resestipendier om totalt 65 000 kronor står på spel. Sista tävlingsdag 
är 26 juni. All info finns på www.innovationsuppsats.se

Missa inte Esbris årliga 
konferens Sweden-U.S. 
Entrepreneurial Forum i 
höst! Håll utkik efter mer 
info på www.esbri.se



22  |  e n t r é  2  •  2015 www.esbri.se

 University of Western Cape i Sydafrika 
har utsett ethel brundin till ”extra-
ordinary professor” under tre år, en slags 
hedersdoktor. Brundin är professor i före-
tagsekonomi på Internationella handels-
högskolan i Jönköping. Tillsammans med 
bland andra magdalena markowska 
ingår Brundin också i ett forskningsprojekt 
om entreprenöriell identitet som har fått 
600 000 från Stint.

 maria aggestam blev i februari docent 
i företagsekonomi vid Lunds universitet. 
Till hennes forskningsintressen hör entre-
prenöriella processer i olika kontexter.

 ali mohammadi, kth, är en av förfat-
tarna till Research Intensity and Financial 
Analysts Earnings Forecast: Signaling 
Effects of Patents. Artikeln har utsetts till ett 
av de bästa bidragen till 2015 års Academy 
of Management Annual Meeting.

 Forskningsprojektet ”Innovationskraft i 
ledning av daglig styrning” har fått medel 
från kk-stiftelsens satsning på framtida 
forskningsledare. andreas håkansson, 
Högskolan Kristianstad, får 1 177 255 kronor 
och annika engström, Högskolan i Jön-
köping, får 1 906 864 kronor.

 saras sarasvathy har utnämnts till 
en av fyra jubileumsprofessorer vid Chal-
mers. Läs mer om henne på sidorna 12–15.

 Professorerna carin holmquist och 
karl wennberg, Handelshögskolan i 
Stockholm, ingår i Fores nytillsatta veten-
skapliga råd.

 pontus braunerhjelm, professor vid 
kth och forskningsledare på Entreprenör-
skapsforum, håller i regeringens utredning 

”Utveckling av innovations- och entrepre-
nörsklimatet”. 

 Gustaf Dalén-medaljen i rent guld till-
delas varje år en alumn från Chalmers. I år 
gick den till professor christer karls-
son för hans mångåriga vetenskapliga 
insatser inom innovation, teknisk utveck-
ling och produktionsnätverk. Han är bland 
annat verksam vid Copenhagen Business 
School.

 karin berglund, Stockholms uni-
versitet, har tillsammans med annika 
skoglund och david redmalm, Uppsala 
universitet, tilldelats 5 013 186 kronor från 
Ragnar Söderbergs stiftelse. Projektet heter 

”Videoetnografi om ’alternativt entrepre-
nörskap’ – stimulerande av öppenhet och 
antirasism på Prezi”.

Tipsa entre@esbri.se

titel Entreprenöriellt  
lärande i skolan
redaktörer Balli Lelinge  
& Pär Widén
förlag Studentlitteratur
isbn 978-91-44-10483-6

Hur ska vi förstå och närma oss entreprenör-
skap i utbildningen? I Entreprenöriellt läran-
de i skolan samsas sju universitetslärares 
erfarenheter, forskning och reflektioner kring 
ämnet. Författarna har blandad bakgrund, 
flera med koppling till pedagogik. I inled-
ningskapitlet konstaterar redaktörerna Balli 
Lelinge och Pär Widén att entreprenörskap i 
utbildningen inte är någon fluga. Begreppets 
historia sträcker sig från ett oecd-dokument 
publicerat 1989, via Lissabonstrategierna till 
de nya läroplanerna som kom 2011. Ett kapi-
tel i boken handlar om förhållandet mellan 
kort- och långsiktiga mål, samt om betydel-
sen av innovations- och imitationsförmåga. 
Ett annat om hur en skolmusikal kan använ-
das som exempel på entreprenöriellt läran-
de. I ett tredje funderar författarna kring vad 
som händer när humanistiska honnörsord 
som lek, estetik och kreativitet blir centrala 
begrepp inom entreprenörskap. [jg]

personnytt boktips

titel Handbook on the  
Entrepreneurial University 
redaktörer Alain Fayolle  
& Dana T Redford
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-78100-701-3

Även universitet och högskolor måste hitta 
vägar till att bli mer entreprenöriella. Men 
vilka strategier bör den högre utbildningen 
satsa på för att nå dit? Det är huvudfrågeställ-
ningen i Handbook on the Entrepreneurial 
University. I inledningskapitlet funderar 
redaktörerna Alain Fayolle och Dana Redford 
på om det entreprenöriella universitetet är 
en myt, eller om det faktiskt håller på att 
bli verklighet. Någonstans mittemellan, är 
konklusionen. Boken innehåller flera kapi-
tel med nordiska avsändare. Magdalena 
Markowska skriver om hur väl universitets-
världen lyckas fostra entreprenöriella värde-
ringar. Bjørn Willy Åmo fokuserar på just det 
nordiska och slår fast att utbildningsprogram 
inte bara kan överföras rakt av mellan Fin-
land, Sverige och Norge. Lokal anpassning 
behövs. Kåre Moberg med flera tar upp 
frågan om utvärdering av entreprenörskap i 
utbildningen. [jg]

Entreprenörskapsutbildning – på alla nivåer 
– har svårt att hänga med i utvecklingen. Det 
menar Heidi Neck, Patricia Greene och Candida 
Brush i en ny bok. De vill se en mer praktiskt 
inriktad utbildning, snarare än det process-
fokus som de menar är dominerande nu.

Teaching Entrepreneurship – A Practice-Based 
Approach riktar sig till alla typer av lärare som 
vill få sina elever/studenter att tänka och agera 
mer entreprenöriellt. Boken innehåller 42 kon-
kreta, erfarenhetsbaserade övningsuppgifter 
med noggranna anteckningar om hur de kan 
genomföras i klassrummet. 

Med stöd i forskaren Saras Sarasvathys tan-
kar och teorier kring ”effectuation” menar 
författarna att entreprenörskap bör läras ut 
som en metod. Den entreprenöriella metoden 
kräver att ett antal praktiker utvecklas. Genom 
dessa praktiker kan man sedan hjälpa studen-
terna att tänka – och i slutändan agera – mer 
entreprenöriellt. 

Författarna poängterar också att även om 
entreprenörskap handlar mycket om prak-
tik och om att agera, så får vi för den sakens 
skull inte glömma bort teorierna. Studenterna 

behöver kanske inte konfronteras med teorier-
na, men de bör ändå finnas där. Bokens första 
avdelning handlar därför just om teorierna 
bakom praktiken.

I bokens andra del går författarna igenom 
de fem huvudpraktiker de menar behövs för 
att utveckla ett entreprenöriellt tänkande och 
beteende. Lek, empati, skapande/kreativitet 
och experimenterande är de fyra första. Reflek-
tion är den femte praktiken, som samman- 
för de övriga fyra till en helhet. I det sista 
kapitlet reflekterar författarna själva över olika 
myter kring entreprenörskap i utbildningen.

Boken har getts ut av Edward Elgar och har 
isbn 978-1-78254-069-4. [jg]

Praktiskt 
om lärande
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titel Business Model  
Innovation – The  
organizational dimension
redaktörer Nicolai J Foss  
& Tina Saebi
förlag Oxford
isbn 978-0-19-870187-3

Business Model Innovation samlar bidrag 
från ett 20-tal forskare, varav många nord-
iska. Redaktörer är Nicolai Foss och Tina 
Saebi, som konstaterar att begreppet ”affärs-
modell” har stigit i popularitet under de 
senaste 20 åren. ”Managementlingo” kallar 
de det, men med ett innehåll. Organisationer 
som medvetet innoverar kring sin affärs-
modell har potential att skapa nya värden. 
Daniel Kindströms och Christian Kowalkow-
skis kapitel handlar om utmaningarna i att gå 
från produkt- till tjänstedriven affärsmodell. 
De bygger sin analys på fallstudier i företag 
som abb, Ericsson och Metso, och visar hur 
de har gått från att sälja exempelvis fordon 
och reservdelar till att fokusera på långsiktig 
uthyrning och serviceavtal. Torben Pedersen 
och Henrik Sornn-Friese granskar i sitt kapi-
tel fraktföretaget Maersk. [åk]

titel Social Purpose  
Enterprises. Case Studies  
for Social Change
redaktörer Jack Quarter,  
Sherida Ryan & Andrea Chan
förlag University of  
Toronto Press
isbn 978-1-4426-1404-8

I kanadensiska Toronto och området där-
omkring bor närmare 6 miljoner människor. 
Hälften är utlandsfödda, många är utsatta 
och gapet mellan rika och fattiga växer. Vid 
sidan av statliga insatser för att avhjälpa 
problemen har också en rad privata, sociala 
initiativ växt fram. Social Purpose Enterprises 
innehåller fallstudier av 12 sociala företag 
som hjälper marginaliserade grupper i 
området. Bland dem finns Mizime Biik som 
tillhandahåller mikrolån, riktade mot abo-
riginer som är entreprenörer. Projektet är 
en succé, menar forskarna: Lånen innebär 
sociala och ekonomiska fördelar både för 
individen och för samhället. Ett annat exem-
pel är Inspirations Studio där kvinnor med  
psykiska besvär får ägna sig åt hantverk och 
konst. Redaktörer för boken är Jack Quarter, 
Sherida Ryan och Andrea Chan. [åk]

titel Digital Enterprise  
Transformation. A Business-
Driven Approach to  
Leveraging Innovative IT
redaktörer Axel Uhl  
& Lars Alexander Gollenia
förlag Gower
isbn 978-1-4724-4854-5

Människosläktet växer, vill i ökad grad flytta 
till städer och blir allt mer globala. I takt 
med förändringarna ökar också miljöhotet, 
inkomstklyftorna och andelen åldringar i vik-
tiga industrinationer. Homo sapiens förmåga 
att utveckla ny teknologi har tagit oss så här 
långt, och tekniska framsteg är vad som kom-
mer säkra vår överlevnad även i framtiden. 
Det slår redaktörerna Axel Uhl och Lars Alex-
ander Gollenia fast redan i förordet till Digi-
tal Enterprise Transformation. Boken är en 
guide till många av det digitala landskapets 
begrepp: stordata, molntjänster, 3d-skrivare 
och sakernas internet. Vilka teknologiska 
trender finns, och hur kan de exploateras? 
Vilka verktyg behövs för att bli ett digitalt 
företag? Hur ska vi handskas med kunderna, 
och med våra nya kunskapsarbetare? Det är 
några av de frågor som besvaras. [åk]

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

TREVLIG SOMMAR!
Entré 3-2015 kommer i oktober

Hejdå sköna juveler
Varför försvinner våra kronjuveler? Lars Bern ställer frågan i sin 
debattbok med samma namn (Ekerlids förlag, 2014). Undertiteln är 
Dikeskörningar i svensk industri. Bern menar att det har gått utför 
med Sverige som industriland. De världsledande industrier som 
växte fram efter andra världskriget är ett minne blott, och förfat-
taren går igenom en rad dåligt skötta företagsaffärer. Bland de 
”tappade kronjuvelerna” finns Asea, Astra, Volvo och Stora  
Kopparberg. Lars Bern riktar kängor mot bland annat Wallenberg-
sfären och de politiker som har låtit utförsäljningen pågå. [åk]
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Glöm inte entreprenören
Entreprenörer är en viktig källa till innovation, och inte minst till spridningen av ny 
kunskap och nya innovationer. Ändå glöms entreprenören ofta bort i innovations- 
politiken. Det är en av slutsatserna som Johan P Larsson drar i Innovation utan entre-
prenörskap (Entreprenörskapsforum, 2015). Rapporten baseras på Swinno, en ny data-
bas över svenska innovationer, och visar att entreprenöriellt handlande – snarare än 
universitetsforskning – ligger bakom en majoritet av dessa. [jg]



 

»Entreprenöriellt lärande  
– allt annat än flum«

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

jag har undervisat och forskat inom områ-
det entreprenörskap i skolan i snart 14 år. Det 
har inte varit problemfritt. Min utgångspunkt 
har emellertid varit att fundera över vem 
entreprenören är, och vad entreprenören har 
i skolan att göra. Jag kan därför förstå den 
skepticism som uppstår runt begreppet entre-
prenörskap och den ideologiska kopplingen 
till ekonomi. Kritik är viktigt när nya begrepp 
introduceras, men den ska bygga på saklig 
grund – inte på löst tyckande.

Som jag ser det är kunskapsbrist en viktig 
orsak till att såväl forskare som journalister har 
benämnt entreprenöriellt lärande som ”flum”. 
I ett par sammanhang har förfärade röster 
höjts om att entreprenöriellt lärande skulle 
innebära ännu mer eget arbete i skolan, samt 
att det pedagogiska förhållningssättet skulle 
riskera att svenska skolbarn får ännu sämre 
studieresultat. Vilka grunder sådana uttalan-
den har framkommer inte.

helt klart är dock att entreprenöriellt 
lärande, liksom allt annat lärande, behöver 
vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Skolverket har under de senaste 
fem åren kompetensutvecklat lärare på fältet 
för att synliggöra den beprövade erfarenheten 
och koppla begreppet till befintlig forskning. 
Nu är det just ordet ”entreprenörskap” som 
har skrivits in i läroplanerna, även för grund-
skolan. Så här med facit i hand var det kanske 
inte helt lyckat, eftersom entreprenörskap 
fortfarande tycks vara förknippat med före-
tagande.

Men det handlar alltså inte om att utbilda 
entreprenörer, varken i förskolan eller i grund-
skolan. Däremot bör elever, enligt Regeringens 
strategi för entreprenörskap inom utbildnings-
området, utveckla entreprenöriella kompe-
tenser som att ”se möjligheter, ta initiativ och 

omsätta idéer till handling”. Dels kan det bidra 
till att individen genomför sina studier mer 
framgångsrikt, dels kan det vara värdefullt för 
samhället om unga får lättare att etablera sig 
på arbetsmarknaden.

skolan har alltid använts som politiskt 
medel för att uppnå de krav som samhället 
ställer. Industrisamhällets skola var svaret på 
ett behov av samhällsmedborgare som pas-
sade inom industrin. Skolsystemet byggdes 
därför upp och anpassades enligt det: Korta 
arbetspass med raster emellan, tydlig skill-
nad mellan rätt och fel, en förman som styrde 
genom envägskommunikation. Efterföljande 
läroplaner har också utarbetats efter rådande 
tidsanda, och den kunskapssyn som ansetts 
vara vedertagen.

Det som både policy och forskning är över-
ens om i dag är att entreprenörskap i skol-
sammanhang innehåller två perspektiv på 
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undervisning. Ett snävt perspektiv som direkt 
är inriktat mot ämnet entreprenörskap, och ett 
brett perspektiv där undervisningen bygger på 
kreativitet, elevers livsvärld, handlingskraft och 
motivation samt samverkan både inom skolan 
och utåt mot omvärlden.

Forskningen är också överens om att en 
entreprenöriell undervisning utgår från elevers 
olika kompetenser, är cirkulär och präglas av 
medarbetarskap såväl mellan lärare och elever 
som elever emellan. Det handlar om att ta till 
vara elevers erfarenheter och kunskaper, verka 
för deras motivation och lust till lärande och 
involvera det omgivande samhället i under-
visningen. För detta behövs kompetenta lärare 
som både är ämneskunniga och duktiga didak-
tiker – allt annat än flummiga.
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