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VETENSKAPLIGA MERITER 
 
Forskningsprofil 
Det forskningsområde som jag befinner mig inom återfinns inom företagsekonomin och framför 
allt inom området entreprenörskap. Det handlar framför allt om hur små företag, med fokus på dess 
vd, skapar framgång. Ett nyare fokus ligger på nätverksrelationer, där jag är intresserad av hur 
småföretag (tillsammans med andra) arbetar i nätverk för att åstadkomma framgång. Mitt 
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forskningsarbete spänner över flera teoriområden (strategisk planering/handling, nätverksteori, 
ekonomisk psykologi och sociologi samt entreprenörskap). Jag ser mig själv mer som generalist än 
specialist, vilket också avspeglar sig både i avhandlingsarbetet och i mitt fortsatta akademiska 
arbete. Jag har konsekvent arbetat med projekt där flera perspektiv blandas och skapar en helhet. 
Jag avser också fortsättningsvis att framför allt arbeta med sådana projekt, gärna i samarbete med 
andra avdelningar och andra universitet eller forskningsorganisationer. Det finns redan idag 
etablerade samarbeten med flera avdelningar inom universitetet, med forskare på andra universitet 
i Sverige och utomlands. Jag hoppas kunna bygga vidare på dessa. Metodmässigt avser jag fortsätta 
arbeta både med kvantitativa och kvalitativa ansatser. Enligt min åsikt är det nödvändigt att 
kombinera dessa för att få en helhetsbild av ett problemområde. I mitt ansökningsdokument ger jag 
en översikt av all min publicerade forskning baserat på ett antal teman. Jag skall därför pröva skära 
korven på en annan ledd här genom att gå igenom den mest aktuella forskningen utifrån följande 
spår: 

1. Projekt där jag i första hand är inblandad i form av handledare för doktorand 
2. Projekt där jag själv är huvudforskare 
3. Projekt där jag har en stödjande roll 

 
1a. Doktorandprojekt där jag är huvudhandledare 
Projektet ”Achieving Competitiveness through Externally Oriented Capabilities” avslutades i april 
2010 med Vinit Paridas disputation och därmed min egen första doktor. Projektet har haft till syfte 
att öka kunskapen om den roll externa förmågor (främst förmåga att använda IKT (informations- 
och kommunikationsteknik) och nätverksförmåga (network capability)) spelar för utveckling och 
framgång i små högteknologiska företag. Utvecklingsförmåga har fångats in i form av 
entreprenöriell orientering och framgång har mätts i flera dimensioner däribland finansiell och 
kundbaserad prestation. Huvudstudien baserades på en enkät som skickades ut till knappt 1500 små 
IT-företag. Jag har under hela perioden från 2006-2010 arbetat nära Vinit Parida (som 
huvudhandledare) och vi har samförfattat flera artiklar. Projektet är devis finansierat med 
EU-medel via Centrum för distansöverbryggande teknik vid LTU och delvis genom 
Vinnova-medel kanaliserat till Faste Excellence Center på LTU. 
 
Familjeföretagets ageranden i samband med generationsskifte är fokus för Anna Vikströms 
avhandlingsprojekt. I studien är ”Ajzen’s theory of planned behavior” det centrala ramverket med 
begreppet självtillit (som är återkommande i många delar av min forskning) i en central position. 
Anna var mitt första uppdrag som huvudhandledare fram till licnivå (hon licade 2005). För 
närvarande är aktiviteten låg i detta projekt då Anna har tagit tjänstledigt från sin adjunktstjänst på 
redovisning och styrning. Det finns dock flera intressanta analyser från licen som vi planerar att 
arbeta vidare med och publicera som artiklar. I dagarna har den första artikeln blivit publicerad. 
Projektet är finansierat via interna strategiska medel (adjunktstöd). 
 
Lena Forsberg licade på ämnet pedagogik & lärande med sin studie om hur tjejer bygger 
handlingskraft genom att vara i stallet och hantera hästar. Området har en stark koppling till 
entreprenörskap då det handlar om att utveckla förmågor att våga, ta ansvar och lösa uppkomna 
situationer på ett kreativt sätt – dvs. att vara entreprenöriell. Lena tog därför kontakt med mig (vi 
hade tidigare bland annat träffats på en doktorandkurs jag höll) för att undersöka möjligheten att 
söka nya pengar till en fortsättning mot doktor. Jag sökte (med professor Lena Abrahamsson som 
medsökande) därför pengar för projektet ”Hästkrafter för entreprenörskap” och fick 1,75 MSEK 
från Stiftelsen Svensk Hästforskning för att under 2,5 år genomföra detta. Projektet går ut på att 
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fördjupa studien Lena gjort och samtidigt studera hästrelaterat företagande ur ett brett perspektiv 
med betoning på genus. Eftersom genus är centralt valde vi att ta in Lena Abrahamsson som har 
publicerat mycket inom genusfältet och dessutom på senare år kommit in i entreprenörskapsfältet. 
Projektet använder både kvantitativa (enkät + kartläggning av hästrelaterad företagsamhet) och 
kvalitativa (uppföljande intervjuer med tjejerna i licen + casestudier av några hästföretagare valda 
utifrån enkätsvar) metoder och beräknar vara klart (sammanläggningsavhandling med fem artiklar 
under 2012).   
 
 
1b. Doktorandprojekt där jag är biträdande handledare 
”Akademiskt och icke-akademiskt nyföretagande” är ett annat projekt som är avslutat där jag haft 
en betydande inverkan som biträdande handledare av Sari Roininen. Min roll som biträdande 
handledare har framför allt varit att stödja projektets kvantitativa delar som är baserad på en enkät 
administrerad 2007 till drygt 1500 företag som startades under 2003. Syftet med projektet var att 
identifiera vad som karaktäriserar olika typer av nyföretagande med speciell betoning på hur 
nätverk används och hur viktigt entreprenöriellt beteende är för att nå framgång. Projektet ledde till 
en doktorsavhandling under 2008. (Huvudhandledare: professor Håkan Ylinenpää) 
 
Lars Jakobssons projekt om traumatiska hjärnskador i Norrbotten ligger inte direkt i mitt 
forskningsfält, men likväl har jag haft en position som biträdande handledare under större delen av 
tiden och kunde se Lasse disputera galant i juni 2010. Min roll har främst varit statistikcoach, men 
jag har även bidragit till arbetet på en mer generell basis – den logik som används i vetenskap är 
universell. (Huvudhandledare: Professor Jan Lexell) 
 
 
2 Projekt där jag själv är huvudforskare 
Ett projekt som vi arbetet med sedan 2008 är kopplat till avancerat förbättringsarbete i nätverk av 
småföretag. Efter en ganska lång startsträcka fick jag och Bjarne Bergqvist på ämnet 
kvalitetsledning en knapp halv miljon från Längmanska företagsfonden och Norrbottens 
forskningsråd för att bedriva interaktiv forskning på en grupp (mindre) företag som delar en resurs 
(konsult) för förbättringsarbete. Grundidén är att mindre företag inte har tillräckliga resurser för att 
bedriva avancerat förbättringsarbete själv och att man genom att dela en förbättringskonsult kan 
åstadkomma goda resultat på ett effektivt sätt. Dessutom räknade vi med att projektet skulle ha en 
katalyserande effekt på nätverkandet (utbytet) företagen emellan som i sin tur ger upphov till 
lärande. Sedan har projektet inlemmats i ett större EU-projekt (Botnia Produktion) för att bättre 
kunna ta tillvara synergieffekter mellan vårt projekt och andra projekt som har liknande syften då 
det gäller effekter för företagen. Vårt projekt har rönt stort intresse bland de deltagande företagen 
och lett till omfattande förändringar som inte skett utan projektet. Tyvärr ser det ut som 
EU-finansieringen inte kommer att beviljas och vi har inte i dagsläget någon annan lösning. Vi 
håller nu på att skriva forskningsartiklar som skall redovisa och analysera resultaten. Hittills har vi 
tre konferensbidrag som beskriver verksamheten. En central modell som används är Ajzens theory 
of planned behavior för att fånga vad som starkast påverkar personalens intention och beteende 
kopplat till förbättringsarbete. Vi räknar med att kunna avsluta forskningsdelen i projektet trots att 
förbättringskonsulten i och med årsskiftet har nya uppgifter.  
 
Per Erik Eriksson disputerade för några år sedan på en avhandling om samverkansorienterade 
arbetsformer vid upphandling i byggbranschen. I avhandlingen använde han enbart kvalitativa 
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metoder och såg då ett stort behov att utveckla projektet i kvantitativ inriktning. Jag bjöds då in för 
att vara med i forskningsansökningar som sedan har gett utdelning. Jag har haft runt 10 procent av 
min tid ersatt genom projektet och vi samarbetar genom att skriva papper och utforma nya studier. 
Det handlar alltså om att utvärdera nyttan med olika arbetssätt i förhållande till utfall i form av 
kostnad, tid, kvalitet, säkerhet, miljö och innovation. Tesen är att samarbetsorienterade arbetssätt 
är nödvändiga då man arbetar med stora, komplexa projekt och att de flesta aktörer behöver se över 
sina nuvarande arbetssätt som snarare bygger på strikt konkurrens mellan byggare och 
entreprenörer. Resultatet av detta arbete är hittills en helt nyligt publicerad artikel och en ytterligare 
som är i andra reviewrundan. 
 
I samverkan med Kemi-Tornio University of Applied Sciences och Högskolan i Bodö bedriver vi 
på ämnet ett projekt som går under benämningen “Innopreneurship”. Det syftar till att skapa ett 
utbyte mellan våra universitet avseende entreprenörsrelaterade utbildningar. Det handlar både 
utbildningar för att träna traditionellt entreprenörskap, men också om utbildningar för att träna 
entreprenöriella förmågor (t ex att våga, skapa, ta initiativ och ta ansvar). Under projektets gång har 
vi både bedrivit forskningsprojekt och samtidigt skapat arenor för andra som är intresserade att 
presentera sina bidrag. Det senare framför allt genom att vi anordnade en konferens med både 
vetenskapligt (key notes samt traditionella paper sessions) och praktikerorienterat innehåll 
(workshops för lärare och policymakers). Konferensen ”Entlar2010” lockade runt 100 personer 
och hade mycket etablerade key notes (Bengt Johannisson, Paula Kyrö, Tony Ghaye samt Jill 
Kickul). I samband med konferensen gick vi också ut med ett call for papers till en ”special issue” 
i International Journal of Entrepreneurial Venturing där vi i projektet är redaktörer (jag, Håkan 
Ylinenpää, Björn Willy Åmo samt Bengt Johannisson). Projektet har för min egen del inte ännu lett 
till några publiceringar, men flera paper är under utveckling. 
 
Projektet ” Intraprenad – Innovation, intraprenörskap och organisatoriskt lärande i en kommunal 
friskola” drivs av Ylva Fältholm på Arbetsvetenskap, LTU. Genom att jag undervisat i 
entreprenöriellt lärande både inom universitetet och för yrkesverksamma lärare samt bedrivit 
projektet ”Innopreneurship” har jag en perfekt profil för att medverka i detta projekt som syftar till 
att utvärdera hur styrformen intraprenad (kommunalt ägd, men ökad handlingsfrihet hos den 
enskilda verksamheten) fungerar i skolverksamhet. Tidiga resultat pekar på att formen är en 
intressant hybrid mellan traditionell kommunal skola och friskola. Vi har hittills bara presenterat 
våra resultat på konferenser, men är på gång med att producera artiklar för vetenskapliga 
tidskrifter.  
 
 
3  Projekt där jag har en stödjande roll 
Agneta Larssons projekt om arbetsmiljöarbete (säkerhetsarbete) bland hemsjukvårdare är starkt 
besläktat med det tidigare nämnda projektet på hälsovetenskap där jag var biträdande handledare 
för Lars Jakobsson. Det har på ytan mycket litet att göra med mitt forskningsområde, men då man 
skrapar på ytan kan man se flera gemensamma punkter. Bland annat arbetar Agneta med begreppet 
självtillit som var centralt i min avhandling och även används i min fortsatta forskning. Jag har idag 
en roll som en andra biträdande handledare (dock ej formaliserat ännu) där jag är statistikcoach och 
skriver papper tillsammans med Agneta och hennes handledare (professor Gunvor Gard och 
adjungerade professor Lena Karlqvist). Rollen är mycket lik den jag haft i arbetet med Lars och jag 
har fått mycket uppskattning från både Agneta och hennes handledare.  
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I Faste Excellence Center på LTU ingår ämnet entreprenörskap som en viktig aktör. Centrets mål är 
att bidra till utvecklingen av ”funktionell produktutveckling”, dvs produktutveckling av produkter 
som har ett starkt serviceinnehåll – i sin mest utvecklade form är det bara service i 
produkterbjudandet. Detta kan vara t ex att sälja flygmotorer som kraft/timme. Detta kräver 
starkare samverkan mellan köpare och säljare för att fungera och vår roll är att studera just denna 
samverkan och hur den kan utvecklas. Vi tittar också på hur produktutveckling kan bli effektivare 
genom att öppna upp produktutvecklingsprocessen för andra aktörer än de som tillhör den egna 
organisationen – sk ”open innovation”. Här har vi skrivit några artiklar som vi räknar med att 
kunna publicera under året. De partners som jag framför allt arbetar med i detta projekt är Vinit 
Parida och Johan Frishammar (docent på industriell organisation). 
 
Varumärkesbyggande är ett område som jag bara varit nära tidigare i min roll som handledare av c- 
och d-uppsatser. Under 2009 handledde jag en c/d-uppsats med en mycket ambitiös och kompetent 
student (Sandra Palmér). Uppsatsen var gjord på uppdrag av LTUs marknadsavdelning och syftade 
till att undersöka om universitetets arbete med varumärkesbyggande (uppmärksammat bl a genom 
helsidesannonser i dagstidningar och reklam på flygstolar) varit framgångsrikt. Genom att låta 
personal och studenter svara på en enkät kunde studien visa att hur man uppfattade varumärket 
påverkade personal och studenter. Resultaten var så intressanta att jag erbjöd Sandra att utveckla 
uppsatsen till en vetenskaplig artikel. Den har nu presenterats på en konferens och håller på att 
färdigställas som artikelmanus. Eftersom Sandra fick ett utmanande arbete i London strax efter 
konferenspresentationen går dock arbetet inte så fort framåt. 
 
Avslutningsvis blev ämnet entreprenörskap tillsammans med flera partners under 2010 tilldelat ett 
Vinnova excellence center med fokus på studier av interorganisatoriska relationer för att skapa 
innovationer i en gles miljö. Framgången med att etablera CIIR (Center for Inter-Organizational 
Innovation Research) visar att vårt ämne har en stark bas i vår forskning om samverkan där jag 
varit en av flera som bidragit. Jag räknar med att mycket av den forskning som jag kommer att 
arbeta med kommer att ligga under CIIRs paraply, speciellt den som tydligt fokuserar på 
samverkan. 
  
 
Publikationslista 
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Nilsson, A. & Westerberg, M. (1997). Business Ethics and Systems Thinking, Systems Practice, Vol. 10, 
No. 4, pp. 491-505.  
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Oxford University Press. 

Westerberg, M., & Ylinenpää, H. (2009). Nytta med samarbete - Samverkan i svenska småföretag 2008. 
Nutek R 2009:01 

Parida, V., & Westerberg, M. (2009). ICT-related small firms with different collaborative network 
structures: different species or variations on a theme? In Smallbone, D., Landström, H., & 
Jones-Evans, D. (eds.), Entrepreneurship and Growth in Local, Regional and National Economics: 
Frontiers in European Entrepreneurship Research London: Edward Elgar Publishing. 

Parida, V., & Westerberg, M. (2007). ICT use for innovation in Swedish industrial service SMEs. i 
Haapasalo, H., & Iskanius, P. (eds.), The first Nordic innovation research conference - Finnkampen 
(s. 167-180). (Acta Universitatis Ouluensis; 266). University of Oulu. 
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University of Oulu. 
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Westerberg, M., Wincent, J. & Ylinenpää, H. (2007). Triple Helix och etablerandet av innovationssystem. I 
Laestadius, S. Nuur, C & Ylinenpää, H. (red). Regional växtkraft i en global ekonomi - Det svenska 
Vinnväxtprogrammet. Stockholm: Santérus förlag. 

Ylinenpää, H. & Westerberg, M. (2006). Samverkan i mindre företag i Sverige. I Johansson, B., Johansson, 
J. & Ylinenpää, H. (red). Ledning i småföretag – teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Ylinenpää, H. & Westerberg, M. (2005). Innovationssystemet iWood – ett följeforskningsprojekt inom 
VISANU. ISA-NUTEK-VINNOVA rapport 094-2005. 

Bergström, M. & Westerberg. M. (2004). Customised industrialised timber frame house manufacturing: 
prospects and pitfalls. In Bergström, M. Industrialised timber frame housing: managing 
customisation, change, and information, Doctoral Thesis DT 2004:45, Luleå University of 
Technology. 

Ylinenpää, H. & Westerberg, M. (2004). Tio frågor och svar om samverkan i småföretag.  
NUTEK-rapport, R 2004:10 

Westerberg, M. (2001). Tillväxt i Turbulens: Vad krävs av småföretagaren i tider av omvälvning? Exempel 
från svenska trähus- och snickerifabriker. I Davidsson, P., F. Delmar. & J. Wiklund, 
Tillväxtföretagen i Sverige. Stockholm: SNS Förlag. 

Westerberg, M. (1999). Har chefen någon betydelse för det mindre företagets överlevnad? En studie av 
svenska trähus- och snickerifabrikers prestationer. In Gratzer, Karl & Hans Sjögren (red), 
Konkursinstitutet i svensk ekonomi, Hedemora: Gidlunds förlag. En tidigare version av denna 
artikel presenterades vid ESBRI’s konkurssymposium i riksdagshuset, Stockholm, 28-29 januari 
1998. 

Westerberg, M. (1998). Managing in Turbulence: An Empirical Study of Small Firms Operating in a 
Turbulent Environment. Doctoral Thesis DT 1998:43. Luleå University of Technology 

Westerberg, M. (1996). Does the CEO Matter? An Empirical Study of Small Firms Operating in a Turbulent 
Environment. Licentiate Thesis, 1996:28L: Luleå University. 
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University of Strathclyde. 

Parida, V., Westerberg, M., & Ylinenpää, H. (2008). Importance of ICT for technology-based small firms’ 
networking. i Cunningham, P., & Cunningham, M. (eds.), Collaboration and the Knowledge 
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the Knowledge Economy; 5). IOS Press. 
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University of Technology. Report 2008-03-10. 

Westerberg, M. (2007). Samverkan för tillväxt – Problem och möjligheter. Utvärdering av projektet Trähus 
Aurora Borealis. Luleå: Luleå tekniska universitet. 

Westerberg, M., Wincent, J., & Örtqvist, D. (2003). Länsstyrelsens storprojekt trä: utvärdering av 
samverkansprojekt inom träsektorn i Jämtland 2000-2002 Luleå: Luleå tekniska universitet 

Westerberg, M., Wincent, J., & Örtqvist, D. (2003). YWOOD: utvärdering av samverkansprojekt inom 
träsektorn i Västernorrland 2000-2002 Luleå: Luleå tekniska universitet. 

Westerberg, M., Wincent, J., & Örtqvist, D. (2002). Träinnovas storprojekt trä: utvärdering av 
samverkansprojekt inom träsektorn i Jämtland 2000-2002 Luleå: Luleå tekniska universitet. 

Westerberg, M. (2001). The CEO in Small Firms: How are they related to the Actions and the Performance 
in their Firms? Research report, Division of Management Control, Luleå University of Technology. 

Westerberg, M. (1997). For Better and for Worse - Effective Leadership Characteristics for a Turbulent 
Environment. In proceedings for 14th Nordic Conference on Business Studies, August 12-14, Bodø 
(PhD Conference, Sulitjelma). 

Westerberg, M., Singh, J. & Häckner, E. (1995). Does the CEO Matter? An Empirical Study of Market and 
Financial Performance of Small Swedish Firms Operating in Turbulent Environments. In 
Proceedings for EMACs 24th conference in Paris 16-19 May, 1995. 

Westerberg, M., Singh, J. & Häckner, E. (1994).Surviving in the Cold: A Framework for the Study of 
Swedish Construction Suppliers in a Rapidly Changing Environment. In Proceedings for AMA 
Summer Educator's Conference in San Francisco, August 1994. 

 
 
Beviljade anslag  
 
Här tar jag bara upp de projekt de senaste åren som jag själv varit starkt involverad med om att 
skriva och utforma. Alltså inte projekt där jag bara bidragit till ansökan.  
 

Forskningsrådsmedel 
2008: Norrbottens forskningsråd 225 kkr (projektet ”Avancerat förbättringsarbete i ett nätverk av 

småföretag” under 2008) 
2009: Norrbottens forskningsråd 100 kkr (projektet ”Avancerat förbättringsarbete i ett nätverk av 

småföretag” under 2009) 
 
EU, stiftelsemedel och andra medel 
2008: Stiftelsen Svensk hästforskning 1,75 MSEK (Projektet ”Hästkrafter för entreprenörskap” för 

tiden 20090701-20111231) 
2008: Längmanska företagsfonden 225 kkr (projektet ”Avancerat förbättringsarbete i ett nätverk av 

småföretag” under 2008) 
2008: EU Interreg IVA Nord ca 5 MSEK (för projektet ”Innopreneurship” under tiden 

080701-101231) 
2009: Längmanska företagsfonden 225 kkr (projektet ”Avancerat förbättringsarbete i ett nätverk av 

småföretag” under 2008) 
2009: EU mål 6 500 kkr (projektet ”Avancerat förbättringsarbete i ett nätverk av småföretag” 

under 2009) 
2010: Länsstyrelsen Norrbotten 500 kkr (för förstudie till projektet UpNorth 20100901-20110301) 
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Övriga vetenskapliga meriter 
 
Aktivt deltagande i konferenser de senaste fem åren (alltså bara konferenser jag själv deltagit och 
presenterat på – i samtliga fall rör det sig om traditionella paperpresentationer på forskningsspår) 
 
Bergquist, B., & Westerberg, M. (2011). Testing for Willingness to Engage in Improvement Work. Paper 

presented at QIK2011, Kuala Lumpur, February 15-18 
Roininen, S., Parida, V., Westerberg, M., & Ylinenpää, H. (2010). Network relationships for 

entrepreneurial orientation and growth: an empirical study of new ventures and small firms. Paper 
presented at 2010 Babson College Entrepreneurship Research Conference, Lausanne, Switzerland. 

Westerberg, M., & Ylinenpää, H. (2009). Samverkan mellan samhälle och universitet i småföretag: mönster 
och effekter. Paper presented at ”Högskolor och samhälle i samverkan, HSS09”, Luleå, Sweden. 

Palmér, S., & Westerberg, M. (2009). Branding in a university: creating value or problems. Paper presented 
at Gothenburg Public Management Seminar 2009, Gothenburg, Sweden. 

Eriksson, P., & Westerberg, M. (2009). Effects of procurement on construction project performance. Paper 
presented at IAMOT 2009: 18th International Conference on Management of Technology, Orlando, 
April 8-11 

Nilsson, K., Nilsson, A., & Westerberg, M. (2009). Ascribed functions of the balanced scorecard: a study of 
politicians, managers and accountants in Swedish local governments. Paper presented at the 
Performance Measurement Association Conference: Performance Measurement: Theory and 
Practice, Dunedin, New Zealand, April. 

Parida, V., Westerberg, M., & Ylinenpää, H. (2008). Importance of ICT for technology-based small firm's 
networking. Paper presented at the Information and Communication Technologies in the 
Knowledge Economy conference, Stockholm, Sweden. 

Westerberg, M., & Wincent, J. (2008). Network capability and entrepreneurship: refinement of a scale and 
test of a framework. Paper presented at the 5th AGSE International Entrepreneurship Research 
Exchange: 5-8 February, 2008 - Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia. 

Parida, V. & Westerberg, M. (2008). Linking Firm Capabilities to Entrepreneurial Orientation and Firm 
Performance: Evidence from Small Swedish Technological Firms. Paper presented at the 2008 
Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC) at Chapel Hill, USA, June 4-7. 

Roininen, S. & Westerberg, M. (2008). Network Structure and Networking Capability among New 
Ventures: Tools for Competitive Advantage or a Waste of Resources? Paper presented at the 2008 
Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC) at Chapel Hill, USA, June 4-7. 

Ylinenpää, H., Larsson, T.C. & Westerberg, M. (2007). Open approaches and methods to enable 
Functional Product Development - A project proposal.  Presented at the "2nd Conference on 
Functional Products – Development and Sales” in Luleå, October, 24-25  

Parida, V. and Westerberg, M. (2007). ICT related small firms with different collaboration network 
structures: Different species or variations on a theme, Paper presented at RENT XXI- Research in 
Entrepreneurship and Small business, 22-23 Nov 2007, Cardiff, United Kingdom. 

Parida, V. & Westerberg, M. (2006). ICT use for innovation in Swedish industrial service SMEs. Presented 
at the 1st Nordic Innovation Research Conference, Oulu, Finland, Dec. 7-8. (was granted the “best 
paper award” at the conference) 

Roininen, S. & Westerberg, M. (2006). The relation between network competence, network structure, 
strategy and venture performance. Presented at the 1st Nordic Innovation Research Conference, 
Oulu, Finland, Dec 7-8. 
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Westerberg, M., Wincent, J. & Ylinenpää, H. (2005). Triple Helix as a base for innovation systems - idle 
imaginings or functional teams? Paper presented at the 18th Nordic Conference on Business 
Studies, Aarhus, Denmark, August 18-20 

Westerberg, M. (2005). Interdisciplinary research schools for PhD students: a bumpy road with uncertain 
outcomes. Paper presented at NFF 2005: The 18th Scandinavian Academy of Management 
Meeting, Aarhus, Denmark, August 18-20 

 
Förutom deltagande på dessa konferenser var jag ansvarig för det vetenskapliga spåret på 
konferensen “Entlearn2010 – Entrepreneurial learning and training” som hölls vid Luleå tekniska 
universitet 15-17 juni 2010. Konferensen hade 22 vetenskapliga presentationer i två spår. Totalt 
hade konferensen runt 90 deltagare. 
 
 
Akademiska priser 
 
1997  Artikeln ”Does the CEO Matter” fick högsta ranking för originaliet och 

forskningsimplikationer i Anbars (numer Emerald) stora genomgång av forskningsartiklar 
2001  Norrbottensakademiens forskarpris (50 000 kr) för framstående forskning inom 

området småföretag (Bilaga 2) 
2002 Highly commended paper. The Cooperation & Competition Conference, Växjö 
2006 Best paper award. The Nordic Innovation Research Conference, Oulu, Finland 

(Bilaga 3) 
2008  Best paper award. AGSE-Babson Regional Entrepreneurship Research, Melbourne, 

Australia. (Bilaga 4) 
 
Editorial board i internationella tidskrifter 
Gästeditor i International Journal of Entrepreneurial Venturing’s specialnummer om 
”Entrepreneurial education and training” som skall ges ut 2011   
 
Refereeuppdrag åt internationella tidskrifter 
International Journal of Entrepreneurial Venturing (Ad Hoc) 
Scandinavian Journal of Management (Ad Hoc) 
International Journal of Production Economics (Ad Hoc) 
Journal of Developmental Entrepreneurship (Ad Hoc) 
 
Sammantaget några uppdrag per år. Har även agerat referee för bokkapitel i antologier – både i 
publikationer som jag själv deltagit i och för andra. 
 
Opponentuppdrag 

 Ordförande i betygsnämnden vid disputation för Johan Hansson på arbetsvetenskap, LTU 7 
okt 2005 

 Förgranskare och medlem i betygsnämnd vid disputation för Mikael Andersson på TFMM, 
LTU 11 jan 2007 

 Opponent på Henry Chalus licuppsats, Umeå universitet, 3 maj 2007. 
 Förgranskare och medlem i bedömningskommitén på Henry Chalus avhandling, University 

of Dar es Salaam, Tanzania, 27 november 2010. 
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Förutom dessa officiella granskningsuppdrag har jag agerat opponent på ett tiotal slutseminarier 
inför licseminarium eller disputation. Det gäller framför allt avdelningarna industriell organisation, 
systemvetenskap samt kvalitetsteknik på LTU. 
 
 
PEDAGOGISKA MERITER 
 
Pedagogisk grundsyn 
Som lärare på universitet är min roll att skapa bästa möjliga miljö för studenter att lära sig själva. 
Jag har alltid känt mig väldigt bekväm med paradigmskiftet från utlärning till inlärning. För att 
studenter skall kunna lära sig måste några kriterier uppfyllas. Först och främst måste studenten vara 
motiverad. Givetvis är det bättre ju mer en student är ”självmotiverad”, men som lärare kan man 
alltid öka på motivationen genom att visa på nyttan och meningsfullheten med kursmaterialet, 
skapa lagom utmanande uppgifter samt ge återkoppling till studenten på dennes lösning. På 
universitetsnivå anser jag att de viktigaste förmågorna vi skall träna är förmågan att reflektera över 
sin egen och andras praktik samt förmågan att kunna koppla ihop teorins och praktikens värld. Det 
senare gäller åt båda håll, dvs både att kunna se mönster i verkligheten och abstrahera detta till en 
teori samt att kunna ta till sig av teorier och se hur detta kan appliceras i ett verkligt fall. Vidare är 
jag starkt kritisk till att undervisning enbart skall handla om anpassningsinriktat lärande där läraren 
sitter inne med alla svaren. Det utvecklingsinriktade lärandet är minst lika viktigt och själv försöker 
jag styra mot mer av detta – där studenterna tar ett större ansvar och vi tillsammans bygger 
kunskap. Jag måste erkänna att en orsak till att jag styr mot utvecklingsinrikting är att det leder till 
en mer stimulerande situation för mig själv – inte för att det blir lättare, utan för att det utmanar mig 
mer. När jag undervisar gör jag det gärna i team – tillsammans med andra lärare i processen. Detta 
ger mig mer energi och studenterna upplever ett mer stimulerande klimat med flera röster. 
Teamlärande blir svårare när de olika lärarna har olika hemvister ämnesmässigt, men det är också i 
denna situation som det kan ge mest. Som ingenjör inom samhällsvetenskapen tror jag att jag har 
den bakgrund som krävs för att kunna samarbeta med såväl pedagoger som ingenjörer (som kan ha 
väldigt olika syn på hur bra undervisning skall bedrivas). När jag undervisar brukar jag inleda med 
att ge mina pedagogiska principer vilka är följande: 

o Lärande går före kontroll 
o Kreativitet och egna initiativ uppmuntras 
o Studenten och lärarna har delat ansvar för kursens framgång 
o Det är tillåtet att misslyckas – men bara om ni gör det på allvar… 
o Vi ska lära oss och ha kul tillsammans… 

Den första principen är att jag fokuserar mina ansträngningar på att alla studenter skall lära sig 
något, inte fånga in de som eventuellt vill glida genom kursen. Självklart har jag i rollen som 
lärare/examinator ansvar för att studenterna uppnår de mål som kursen har, men min arbetsinsats 
lägger jag framför allt på att skapa lärande. Detta kan synas i form av att även examinationer har ett 
starkt lärandefokus (t ex genom individuella hemtentor både i grupp och enskilt där studenten får 
uppgifter som kräver reflektion och de inlämnade studentuppgifterna ofta kan användas för att 
vidareutveckla kursen). Ett annat sätt jag styr mot detta är att vid seminarier då studenterna skrivit 
en rapport i förväg säga att ”allt ni gör på seminariet kan bara förbättra er prestation”. Detta brukar 
öppna upp!  
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Den andra principen bygger på att jag inspirerar studenterna att våga pröva nya vägar – dock utan 
att tvinga dem till detta. Ett exempel är magisterkursen i ekonomistyrning som jag varit ansvarig 
för i ett flertal år. Där inleds kursen med att en skådespelare har improvisationsövningar med 
studenterna som stöd för att de senare skall våga redovisa på nya sätt och kunna gå in i rollspel på 
ett starkare sätt. Skådespelarseminariet visar på ett praktiskt sätt vad jag menar och genom att jag 
själv är med som deltagare och försöker bjuda på mig själv vågar också studenterna göra mer och 
känner att de växer. 
 
Det delade ansvaret är kanske självklart, men det är bra att vara tydlig med att det inte är läraren 
eller studenterna som var för sig har ansvaret för kursens framgång, utan i att ansvaret är ett 
samspel. Jag som lärare måste se till att planen för kursen är rimlig och att det finns utrymme för 
lärande – studenterna måste bjuda till och vilja lära sig. 
 
Den fjärde principen är delvis kopplad till den föregående. Studenterna måste bjuda till och göra 
detta ”på allvar”, dvs inte hålla tillbaka och undvika att göra fel. Men för att detta skall vara möjligt 
måste jag som lärare tillåta misslyckande – tom se misslyckande som ett välkommet inslag. 
Misslyckande är tecken på att man försöker på allvar och utmanar sig själv. Om inte misslyckande 
är stigmatiserat är det en utmärkt lärare!  
 
Den sista principen bygger på att lust och glädje är bra partners i alla processer vi genomgår – inte 
minst lärprocessen och skapande kreativa processer. Om man kan tillföra skratt och glädje går allt 
lättare och energi kommer in. Vi glömmer ibland detta och gör allt så allvarligt. Lite som att man 
inte kan vara seriös och ha kul samtidigt. Jag försöker skapa seriöst roliga kurser. Inte skratt hela 
tiden, men ingen skall gå från ett seminarium utan att ha fått skratta gott åtminstone någon gång. 
En besläktad pedagogisk princip har jag lånat från en belgisk kollega (Chris Steayaert). Han 
använder AH – AHA – HAHA som bärande princip. AH – gör studenterna förundrade (nyfikna), 
AHA – skapa aha-upplevelser och HAHA – gör detta i en atmosfär där det alltid är nära till skratt. 
 
När det gäller skillnader mellan olika nivåer – grund, avancerad och forskarnivå finns det 
egentligen inga stora skillnader i hur jag arbetar. Skillnaden beror snarare på att det blir mer 
individualiserat på högre nivå. Att få studenten att våga prova och att sakta men säkert bygga 
studentens självtillit tror jag gäller god undervisning på alla nivåer. Som lärare (eller handledare på 
forskarnivå) gäller det att skapa en struktur som utmanar studenten lagom mycket så att man kan 
lära sig behärska nya kunskaper och förmågor. Med doktorander trivs jag med att vi arbetar mer 
som ett team än handledare-doktorand. Att skriva papper tillsammans är ett utmärkt sätt att 
utveckla de kompetenser som är centrala i forskningsvärlden. Både för mig som handledare och för 
doktoranden. 
 
Undervisningsinsatser 
 
Grundutbildning 
Min totala undervisningserfarenhet till dags dato omfattar drygt 2500 lektorstimmar. Jag har ingen 
exakt koll på omfattningen men den är klart över 2500. Undervisningen har framför allt innefattat 
grundkurser och fortsättningskurser för civilingenjörs- och ekonomprogrammet. På senare år 
(sedan 2006 då vi bildade ämnet entreprenörskap) har jag framför allt undervisat i våra egna kurser 
samt metodkurser. De kurser jag undervisat på är dessa (där kurser med en * indikerar kurser som 
jag fortfarande har löpande undervisning i): 
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Kurskod Benämning Omfattning 

(Hp) och nivå 
Ungefärligt antal 

lektorstimmar
IEF001 Industriell ekonomi för teknologer 6,0 a-nivå 250 
IEF013 Produktionsekonomi för teknologer 6,0 a-nivå 100 
IEF020 Ekonomistyrning för teknologer 7,5 b-nivå 150 
IEF312 Produktionsekonomi för ekonomer 7,5 a-nivå 150 
IEF309 C-uppsatskurs för ekonomistyrare 7,5 c-nivå 800 
IEF324 Ekonomistyrning III 7,5 c-nivå 100 
IEF325 D-uppsatskurs för ekonomistyrare 7,5 d-nivå 400 
IEO331 Effektivt förändringsarbete i företag 7,5 c-nivå 20 
IEFN01 Tillämpad forskning - i teori och praktik 7,5 d-nivå 30 
B0001K Technology Entrepreneurship 7,5 a-nivå 20 
E0001N Entreprenöriellt lärande* 7,5 a-nivå 100 
E0002N Grundläggande entreprenörskap* 7,5 a-nivå 75 
E7001N Affärsutveckling* 7,5 d-nivå 30 
F0001N Etik för företagsekonomer 7,5 c-nivå 10 
F7001N Kvalitativa metoder 7,5 d-nivå 15 
F7002N Kvantitativa metoder 7,5 d-nivå 15 
R7003N Strategisk ekonomistyrning* 7,5 d-nivå 250 
G0002N Vetenskaplig teori & metod II* 7,5 b-nivå 50 
G0006N Vetenskaplig metod* 7,5 b-nivå 25 
O0014N Effektivt ledarskap* 7,5 a-nivå 125 
O7002N Implementering av strategiska beslut* 7,5 d-nivå 20 
S0032H Sjukgymnastik, människan i arbetslivet* 7,5 b-nivå 15 
 
Jag har också handlett enstaka uppsatser/examensarbeten på andra ämnen än ekonomistyrning. Det 
gäller två uppsatser på pedagogik & lärande (med inriktning mot entreprenöriellt lärande) och en 
c/d-uppsats i masterprogrammet i företagsekonomi (den som blev ett forskningspapper så 
småningom) 
 
Mina erfarenheter av olika undervisningsformer omfattar allt från traditionell 
klassrumsundervisning, via handledning och seminarier till mer processorienterad utformning av 
workshop-karaktär. Examinationsformerna har utgjorts av skriftliga tentamina, praktikfall, 
hemtentamen såväl i grupp som enskilt, samt uppsatsarbeten och muntliga prestationer i samband 
med seminarier. 
 
Som man kan se av tabellen ovan har jag handlett ett stort antal uppsatser på både c- och d-nivå. Vi 
har normalt haft systemet att handledaren också är examinator så min erfarenhet av examination är 
alltså i stort sett lika stor som handledningserfarenheten. Jag har inte sparat information om alla 
studenter som jag handlett, men det rör sig om dryga 100 uppsatser på c-nivå och dryga 50 på 
d-nivå. 
 
När det gäller mina prestationer som lärare anser jag att jag är en god lärare som har förmåga att 
skapa inlärningssituationer som fungerar bra. Jag bifogar kursutvecklingar från de två kurser som 
jag haft störst undervisningsinsats i de senaste åren. Den gäller Effektivt ledarskap - O0014N 
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(Bilaga 5) där jag haft huvudansvar för både upplägg och genomförande och Strategisk 
ekonomistyrning – R7003N (Bilaga 6) där jag har haft huvudansvar för uppläggning och delat 
ansvar för genomförande (med Anders Nilsson).  
 
Kompetensutvecklingskurser intern 
Sedan 2008 har jag tillsammans med Kaarin Kivimäki genomfört internutbildningar för personalen 
på LTU. Detta har skett inom projektet DARE som syftar till att utveckla den entreprenöriella 
kulturen på LTU. I denna kurs (som nu ges för sjunde gången) tränar vi deltagarna att agera mer 
entreprenöriellt i sin verksamhet genom olika övningar i en internatmiljö under tre dagar. Kursen 
har varit mycket framgångsrik och deltagarna mycket nöjda.  
 
Externa kurser 
Under 2001 utvecklade och drev jag en kurs i avancerad ekonomistyrning för praktiker (Taktisk 
affärsstyrning). Denna kurs gavs i Centeks regi, men jag har ansvaret för utformning och 
genomförande. Jag har också ansvarat för kursmomentet ”Strategic planning” i programmet 
”Women in Management” som Centek ansvarar för. Detta gav jag i årligen 2002 till 2006. Jag har 
fått lysande utvärderingar från deltagarna i samtliga kullar. Jag bifogar brevet från kursansvarig 
(Inger Wallin) efter genomförandet 2003 (Bilaga 7).  Under hösten 2006 genomförde jag en 
ledarskapskurs motsvarande fem poäng tillsammans med professor Bengt Klefsjö på avdelningen 
för miljö- och kvalitetsledning samt Tekn. Dr. Lena Rantakyrö på avdelningen för industriell 
produktionsmiljö. Jag har förutom övergripande ansvar också operativt ansvar för områdena kring 
strategiskt och operativt ledarskap samt samverkan. I utbildningsprogrammet 
”Entreprenörstrainee” som drivs i samverkan mellan LTU, Competenta och Styrelseakademien i 
norr är jag ansvarig för utbildningsprogrammet och medverkar dessutom i moment kring strategisk 
styrning och samverkan. Jag genomför också moment i Centeks ledarprogram samt PENs 
konsultutbildningsprogram då det gäller samverkan. Under 2010 har jag tillsammans med kollegor 
på Umeå universitet (Gudrun Svedberg) och Mittuniversitetet (Anders Olofsson) på Skolverkets 
uppdrag tagit fram en kursplan för kursen ”Entreprenöriellt lärande” som är riktad till alla lärare 
från förskola till vuxenutbildning. Skolverket erbjöd i maj kursen via sin hemsida och i augusti 
hade över 600 lärare anmält sig. Jag har ansvarat för genomförandet av denna kurs för två grupper, 
en i Luleå och en i Falun/Borlänge. Genomförandet byggde på ett upplägg som jag och Kaarin 
Kivimäki tagit fram för en internutbildning i entreprenöriellt lärande för personal på LTU (se 
ovan). Kursutvärderingarna var överlag mycket bra (alla deltagare utom en var nöjda eller mycket 
nöjda. Se Bilaga 8 för kursdeltagarnas kommentarer). 
 
Forskarutbildning 
Förutom den forskning som jag beskriver i min ansökan rörande ett pedagogiskt projekt på ämnet 
ekonomistyrning samt den forskning som gjorts inom ramen för projektet ”Innopreneurship” har 
jag alltsedan min doktorsexamen varit delaktig i såväl handledning som forskarutbildning.  
 
När det gäller handledning har jag som huvudhandledare fört fram Vinit Parida till doktorsexamen 
2010, Charlotte Hageback till doktorsexamen 2009 (Delat handledaransvar med Anita Gärling) 
och Anna Vikström till licentiatexamen 2005 samt som biträdande handledare Sari Roininen till 
doktorsexamen 2008, Joakim Wincent till doktorsexamen 2006, Christian Ifvarsson till 
licentiatexamen 2001, Malin Malmström till licentiatexamen 2002, Anna Karin Horney till 
licentiatexamen 2003 samt Daniel Örtqvist till licentiatexamen 2005. Alla utom Sari och Anna 
Karin (där Håkan Ylinenpää var huvudhandledare) med Einar Häckner som huvudhandledare. För 
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närvarande är jag i praktiken huvudhandledare för Lena Forsberg. Jag har tidigare varit inblandad 
som biträdande handledare för Behzad Ghodrati (Huvudhandledare: Uday Kumar), Åsa Ericsson 
(Huvudhandledare Tobias Larsson), Magnus Löfstrand (Huvudhandledare Tobias Larsson), 
Thomas Hasche (Huvudhandledare Einar Häckner), Sven Andersson och Monika Kurkkio (Anders 
Nilsson som huvudhandledare). 
 
När det gäller forskarutbildning i form av kurser har jag tillsammans med biträdande professor 
(inom matematisk statistik) Kerstin Vännman utvecklat en doktorandkurs i tillämpad multivariat 
analys (Statistical Methods and Applied Multivariate Analysis, 5 poäng) som gavs första gången 
våren 2002 och sedan getts ytterligare tre gånger (jan-april 2003, jan-april 2005 samt sept-dec 
2006). Kerstin Vännman är ansvarig för första delen då grunder i matematisk statistik fokuseras. 
Jag har ansvaret för del två där ett antal vanliga metoder för multivariat analys lyfts fram och 
används. En utvecklad version av denna kurs, där hela kursen handlar om multivariata statistiska 
verktyg i praktiken, gavs under våren 2010 som en universitetsgemensam metodkurs av mig, 
Joakim Wincent och Daniel Örtqvist (kollegor på ämnet).  
 
Jag och några kollegor (Håkan Ylinenpää, Jan Johansson, Lena Abrahamsson, Ylva Fältholm och 
Johan Frishammar) har också ansvar för en ny universitetsgemensam grundkurs i Ledning & 
Organisation (7,5 Hp). Vi utvecklade och gav denna för första gången under 2010 och den 
beräknas ges varje år till LTUs doktorander. Jag är också inblandad i LTUs program för 
handledarutbildning genom att varje år sedan 2005 ha ansvarat för ett pass om just handledning 
(tillsammans med en kollega som varierat genom åren – jag har hittills arbetat med Lena 
Abrahamsson, Maria Ask, Ove Isaksson och Birgitta Bergvall-Kåreborn). Under 2005 utvecklade 
och genomförde jag på egen hand en doktorandkurs på 5 poäng (7,5 Hp) för deltagare i Arena 
hälsa, livsstil & tekniks forskarskola med titeln ”Några ekonomiska perspektiv på hälsa, livsstil 
och teknik”. (Bilaga 11) 
 
Under 1999-2000 ansvarade jag för kursen ”Forskningsfronten” (5 poäng, 7,5 Hp), vilket är en 
kurs som ges till främst avdelningens doktorander och adjunkter med syfte att slipa sin förmåga att 
presentera och diskutera ny litteratur inom ämnesområdet. Förutom dessa kurser har jag också gjort 
mindre insatser (enpoängssjok) i ett antal andra forskarutbildningskurser, allt från metodkurser till 
kurser i nätverksteori och klassisk managementteori. 
 
När det gäller ledning av forskarutbildning var jag från 2002-2005 en av två föreståndare i Arena 
management och teknik i nätverks forskarskola med 15 forskarstuderande. Arbetet innebär 
övergripande ansvar för att kurser och seminarier ges och att de forskarstuderande tar poäng enligt 
normen. Att vara föreståndare i en multidisciplinär forskarskola är ingen lätt uppgift, men det har 
varit mycket intressant och lärorikt. Jag diskuterar lite av mina erfarenheter i ett forskningspapper 
som presenterades på NFF:s konferens under 2005. Jag har också varit ansvarig för 
forskarutbildning i PEN-programmet som drivs med Umeå universitet. I detta har vi anordnat två 
konferenser (1-2 oktober 2003 samt 4-5 april 2005) där jag och professor Håkan Boter vid Umeå 
universitet delat ansvaret för arrangemangen.  
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Pedagogisk utbildning 
 
Högskolepedagogik 
 
För att förbättra min pedagogiska skicklighet har jag har under min tid som doktorand läst två 
kurser som behandlar högskolepedagogik. 1995/96 genomförde jag ”Högskolepedagogik - teori 
och praktik” (2 poäng, 3 Hp) och 1996/97 genomförde jag kursen ”Pedagogiska förhållningssätt 
och forskningsförmedling” (2 poäng, 3 Hp). Jag har också deltagit i en pedagogisk workshop under 
ledning av Graham Gibbs 970917-970919, samt i en konferens om pedagogik, ”Improving Student 
Learning Outcomes” i Brighton, 7-9 september 1998. 
 
Ledar- och handledarkurser 
 
2005 Handledarkurs för erfarna handledare, 4 dagar. Kursledare: Siv Their, m fl 
2003-2004 Ledarskap & mentorskap, Luleå tekniska universitet, 15 dagar. Kursledare: 

Rose-Marie Sundqvist & Elisabeth Jonsson (Bilaga 12) 
2001-2002 Handledarutbildning steg 1 (kopplad till Docentkurs), Luleå tekniska universitet, 6 

dagar. (Bilaga 13) 
2001 Docentkurs, Luleå tekniska universitet, 4 dagar. Kursledare: Jitka Lidén, m. fl. 

(Bilaga 14) 
1999 Handledarkurs (med fokus på forskarhandledning) vid Luleå tekniska universitet, 5 

dagar. Kursledare: Göran Eklund, Sunnanå. 
 
 
Utvecklingsarbete och forskning om utbildning 
 
Kursutveckling 
I många av de kurser som jag ger har jag utvecklat nya moment (Industriell ekonomi för teknologer 
(IEF001, praktikfall) Produktionsekonomi för ekonomer (IEF312, kursmoment) och teknologer 
(IEF013, kursmoment), Ekonomistyrning för teknologer (IEF020, kursmoment), Effektivt 
förändringsarbete i företag (IEO331, kursmoment), Implementering av strategiska beslut 
(O7002N, kursmoment), Ekonomistyrning III (IEF324, kursmoment), C-uppsatskurs för 
ekonomer (IEF309, kursmoment), effektivt ledarskap (O0014N, kursmoment), Etik för 
företagsekonomer (F0001N) samt Sjukgymnastik, människan i arbetslivet (S0032H, kursmoment). 
För ett flertal kurser har jag haft huvudansvar för framtagande. Det gäller kurserna Entreprenöriellt 
lärande (E0001N), Grundläggande entreprenörskap (E0002N), Technology Entreprenurship 
(B0001K), Tillämpad forskning – i teori och praktik (IEFN01), Kvalitativa metoder (F7001N), 
Kvantitativa metoder (F7002N), Affärsutveckling (E7001N), Vetenskaplig teori & metod II 
(G0002N), Vetenskaplig metod (G0006N) samt Strategisk ekonomistyrning (R7003N).  
 
Vi håller för närvarande på att utveckla masterutbildningar och där har jag en central roll. Vi har 
också några nya kurser på gång där ”Utvecklingsinriktad samverkan, E0005N” är den senaste 
kursen som tagits fram (av mig och Sara Thorgren). 
 
Pedagogiskt utvecklingsarbete 
Jag var starkt inblandad i Ekonomistyravdelningens pedagogiska utvecklingsprojekt. Ett 
sammandrag som presenterar detta presenterades på den 16:e nordiska företagsekonomiska 
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ämneskonferensen i Uppsala i augusti 2001. I juni 2004 presenterade jag tillsammans med Kent 
Nilsson (då kollega på ämnet ekonomistyrning) ett bidrag på en universitetsintern 
pedagogikkonferens. Detta handlade om vårt pedagogiska upplägg i en kurs som vi ger till 
teknologer. Jag skrev vidare under 2004 en ansökan för att fortsätta vår pedagogiska utveckling på 
avdelningen. Den blev beviljad med 115 000 kr som användes 2005 under min ledning. Slutrapport 
för detta projekt finns som Bilaga 15. Under 2006 har jag deltagit i kunskapsbyggarkursen som 
består av ca 15 dagars work-shop där lärare från olika ämnen på LTU förkovrar sig pedagogiskt, 
utbyter erfarenheter och utvecklar en ny kurs. 
 
 
Läromedel 
 
Ett innovativt och mycket användbart läromedel som jag varit med om att utveckla är ljudboken 
om entreprenörskap. (Se "http://www.ltu.se/projekt/ljudbok"). Jag och Håkan Ylinenpää har valt 
deltagare och ämnen medan Soy Lundqvist har administrerat. Jag har också skrivit det kapitel som 
jag presenterar. Vi har fått otroligt bra gensvar och det är ett utmärkt sätt att introducera ämnet och 
visa på dess bredd. Bland annat används materialet på Skolverkets kurs i entreprenöriellt lärande 
för aktiva lärare. 
 
Utöver ljudboken har jag inte utvecklat några egna fristående läromedel i min profession som 
lärare, men i alla kurser har jag utifrån kursmål och vald kurslitteratur utvecklat integrerade 
kursmoment (uppgifter, case, praktikfall, etc.) som är designade att skapa goda möjligheter för 
lärande.  
 
 
Utbildningsplanering och utbildningsadministration 
 
Jag har förutom operativ inblandning i ovanstående kurser även haft en strategisk roll för 
grundutbildningen i två av universitetets arenor, nämligen ”Arena management och teknik i 
nätverk” samt ”Arena innovativ teknik och företagande”. I den förra arenan har jag varit delaktig i 
utformandet av kursplaner och i den senare har jag varit inblandad i upplägget med speciell 
betoning på att se till att ”företagande” får tillräckligt utrymme i förhållande till ”innovativ teknik”. 
Jag var under perioden 2006-2008 grundutbildningsansvarig på ämnet Entreprenörskap.  
 
  
Övrigt 

 
Pedagogiska priser och nomineringar 
  
2004  Årets lärare inom ekonomi på Luleå tekniska universitet. Utdelat av 

ekonomsektionen i samarbete med SEB och Öhrlings PWC i Luleå. (Bilaga 16-18) 
2005 Nominering. Adelie-priset (pris till bästa lärare inom Luleå tekniska universitet) 
2006 Nominering. Årets lärare inom ekonomi på Luleå tekniska universitet. 
 
Populärvetenskapliga föredrag 
Jag har sedan min disputation regelbundet givit föredrag med utgångspunkt i min 
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forskning/undervisning. De senaste åren har jag bland annat haft följande uppdrag: 
2010: Inbjuden talare på ett seminarium om ledarskap och entreprenöriellt lärande. ENAs 

rektorsnätverk, Teknikens Hus, Luleå, Sept. 
2009: Inbjuden panelmedlem på Forskarfredags after work – samtal om ”Kreativitet – vad är 

det?” lett av Lena Callne på Sveriges Radio, Sept. 
2008:  Inbjuden talare (Tillsammans med Håkan Ylinenpää) på ett seminarium om samverkan, 

Malmö Högskola, Aug. 
2007:  Inbjuden talare (Tillsammans med Håkan Ylinenpää) på ESBRIs föreläsningsserie 

Estrad där vi pratade om samverkan, IVAs konferenscenter, Stockholm, Okt. 
 
Studieresor (reserapporter) 
Bonnedahl, K., Gabrielsson, Å., Westerberg, M. Wincent, J. & Örtqvist, D. (2007). 
Entreprenörskap och småföretagande i norra Italien och Slovenien - Gamla traditioner och nya 
möjligheter. PEN-rapport 2007:1 
 
Johansson-Lindfors, M-B. & Westerberg, M. (2004). Entreprenörskap och småföretagande i 
Nederländerna: Stödjande aktörer, stödjande aktiviteter och lärdomar av dessa, PEN-rapport 
2004:3. 
 
 
ÖVRIGA UPPDRAG 
 
Administrativa uppdrag 
 
Medlemskap i styrelser/nämnder inom universitetet de senaste fem åren 
0704-1004 Vice ordförande i anställningsnämnd 2 på LTU. 
0404-0704 Vice ordförande i anställningsnämnd 1 på LTU. 
 
Andra professionella administrativa uppdrag 
0502- Koordinator för LTU:s strategiska utvecklingsområde ”Entreprenörskap och 

Management”. Sedan 2008 tillsammans med Håkan Ylinenpää. Vi har under de 
senaste åren ansvarat för en budget på 400 tkr för att utveckla forskningen inom 
detta område. 

 
 

Externa kontakter och extern verksamhet 

Näringslivssamverkan 
Jag är uppvuxen i ett småföretagarhem där min far drev företag (Pappersprodukter i Luleå) från det 
jag var två år till jag var vuxen. Därmed är jag uppvuxen med företagande vilket också fortsatt 
genom att min fru drivit verksamheter (detaljhandel med thé/kaffe (Thé-Shoppen i Luleå 
1993-2000) samt välmående (Capella i Luleå 2004-2008) som jag varit starkt inblandad i. Bland 
annat genom att jag satt i styrelsen för köpmannaföreningen under två år (där vi ena året blev 
utsedda till årets köpmannaförening i Sverige). 
 
Genom mitt engagemang i Småföretagarakademien vid LTU har jag ända sedan min doktorandtid 
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haft ett engagemang för småföretagandet utifrån ett akademiskt perspektiv. Som akademiker ser 
jag att jag har en viktig roll att överbrygga gapet mellan akademi och näringsliv – teori och praktik 
skall vara varandras följeslagare och att som akademiker kunna bidra till verksamheter utanför 
akademien är en viktig motivator för mig. De senaste åren har jag fått god utdelning då det gäller 
detta – där nätverksprojektet i Öjebyn står ut speciellt. Jag har ovan under forskningsprojekt 
beskrivit projektet som syftar till att stärka småföretag i deras förbättringsarbete. Vi har genom 
detta projekt skapat stora förändringar i företagen som lett till mycket goda effekter. Detta gläder 
mig enormt och det är med stor stolthet jag kan läsa förändringsagentens sista blogg (Bilaga 19). 
Det är mycket tydligt att de deltagande företagen haft ett stort utbyte av projektet. I undervisningen 
arbetar jag gärna med reella uppdrag från företag – exempelvis arbetade vi under hösten med det 
lokala mediahuset Norrbottens Media AB (som ger ut två dagstidningar, reklamblad och sänder 
lokal-TV). I kursen ”strategisk ekonomistyrning” fick studenterna i uppdrag att analysera 
företagets styrning och komma med förbättringsförlag. Vd var mycket nöjd med studenternas 
arbete (och studenterna var mycket nöjda att arbeta med ett riktigt fall). Två av studenterna skriver 
nu examensarbete på NMAB där de tar sin lösning vidare och skall implementera den under våren. 
Båda dessa exempel visar på verkliga win-win-situationer. Vi på universitetet får access till företag 
för att kunna bedriva bättre forskning och undervisning och samtidigt kan vi återgälda genom att 
företagen får en unik input till en låg kostnad.  
 
Ett projekt sprunget ur Småföretagsakademisamarbetet som också varit mycket givande för min 
del är PEN – plattform för entreprenörskap i norr. Detta EU-projekt har möjliggjort för oss att vara 
mer närvarande i det lokala näringslivet i Norr- och Västerbotten genom olika seminarier, kurser 
och program för småföretagare. Jag tror att vi som arbetar i Småföretagsakademien överlag åtnjuter 
ett bra förtroende bland framträdande småföretagare och representanter för 
småföretagarorganisationer och att detta är frukten av att vi varit bra på att skapa verksamhet som 
ger stora möjligheter för ömsesidiga utbyten. 
  
När det gäller att arbeta för att näringsliv och skola kommer närmare varandra har jag varit delaktig 
i arbetet med att etablera Norrlands Entreprenörsgymnasium (NE) – detta genom att vara med i 
styrgruppen under tiden verksamheten var ett samarbete mellan Luleå Kommun och Luleå 
Näringslivs AB (LNAB). Sedan NE blev en friskola har vi på ämnet entreprenörskap haft flera 
samarbeten i form av seminarier och att vi anlitat elever på skolan i olika projekt. Ett projekt som 
har sitt ursprung i förarbetet med NE är ENA (Entreprenörskap Nätverk Arena) som idag drivs av 
Teknikens Hus och syftar till att sprida entreprenörskap i hela samhället. Jag sitter med i ENAs 
styrgrupp där det också finns representanter för bland annat näringsliv, kommuner och landsting.  
 
Förutom ovanstående har jag löpande kontakter med LNAB och andra organisationer som arbetar 
med företagarfrågor (t ex Företagarna, Ung företagsamhet). 
 
Andra arbeten inom tredje uppgiften 
Ett uppdrag som alltid leder till intressant läsning är juryarbete i Venture Cup. Som jurymedlem får 
man ta del av insända affärsplaner och ibland kan det vara mycket spännande prospekt med stor 
potential att bli en framgångsrik verksamhet. Juryn består av många olika kompetenser och det 
brukar bli bra utbyten i våra diskussioner.  
 
Som sista, men inte alls minst betydelsefulla punkt i denna genomgång av mina meriter vill jag 
lyfta fram mitt arbete med att utvärdera olika projekt (Publicerade utvärderingsrapporter finns 
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under övriga publikationer ovan). Detta har varit mycket givande för både mig, mina medarbetare 
och uppdragsgivaren. Projekten Träinnova och Ywood som vi utvärderade 2002-2003 gav oss inte 
bara en fantastisk insyn i två intressanta och ambitiösa projekt – det gav också empiri till en 
avhandling (Joakim Wincents) och välkommen återkoppling till deltagarna i projekten. Att få 
uppgiften att vara en utomstående utvärderare är utan tvekan ett viktigt uppdrag som om det utförs 
bra kan leda verksamheten framåt och om det utförs dåligt bara hamnar i bokhyllan. Jag vill påstå 
att de utvärderingar jag varit med om att göra har ett tydligt värde och att vi som gjort 
utvärderingarna har en djup kunskap i både verksamheterna och i teorier och metoder som hjälper 
oss att se det som har hänt under projektet. Genom att vi använde social nätverksanalys i 
utvärderingen av Träinnova och Ywood kunde vi tydligt visa på mönster i hur projektet genererat 
kontakter företagen emellan. Jag bifogar inte någon av utvärderingarna, men de kan laddas ner via 
min hemsida på universitetet om så önskas (gäller Träinnova och Ywood). 


