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I begynnelsen fanns…
en idé!

V

i behöver kunskap om entreprenören som startar och bygger företag, men
vi behöver också kunskap om det som
kommer före – det vill säga idén. Om idén är
tillräcklig nyskapande och blir realiserad räknas den som en innovation enligt forskningen. Men vad är det som gör att vissa idéer blir
till innovationer? Svaret får du när du läser detta nummers temaartiklar på sidorna 8–11.
Ett begrepp som under det senaste året
kommit i ropet allt mer är ”innovationssystem”, och då med orden ”nationella” och

”regionala” före. Här studeras de aktörer och
aktiviteter som påverkar uppkomsten av innovationer. Den senaste kunskapen om innovationssystem presenteras också i temat.
Säg att vi skulle bli framgångsrika i Sverige
när det gäller att utveckla innovationssystem.
Finns det då tillräckligt med entreprenörer som
kan föra stafettpinnen vidare och skapa nya
företag? Esbri är svensk medlem av Global
Entrepreneurship Monitor-konsortiet, och om
vi ser till den senaste gem-mätningen blir svaret tyvärr nekande. Läs mer på sidan 15.
Förutom att se till att fler idéer blir till innovationer måste vi ha fler entreprenörer som
skapar företag av innovationerna. För att klara utmaningarna krävs flera olika satsningar.
Vi måste förändra attityder och inställningar
hos individer och institutioner, men också ge
individer den kunskap och erfarenhet de behöver för att starta företag.

Till sist några ord om utgivningen av Entré.
För att säkerställa fortsatt utgivning söker vi
samarbetspartners. Det första samarbetet är
på plats. Ett stort tack till Vinnova, Verket för
innovationssystem, som stödjer utgivningen
av detta nummer av Entré.

Magnus Aronsson
ansvarig utgivare och vd för esbri
magnus.aronsson@esbri.se
ps. Glöm inte att besöka Esbris webbplats –
www.esbri.se – för den senaste informationen
om forskningen kring entreprenörskap, innovationer och småföretagande.

Besök oss på nätet: www.esbri.se
Entré – forskning om entreprenörskap
och småföretag ges ut av Esbri – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Entré utkommer med fyra
nummer per år. Entrés syfte är att fungera
som en länk mellan forskare och allmänhet
och sprida forskningsresultat utanför akademin. Entré är kostnadsfri för prenumeranterna. Kontakta Esbri för mer info!

2 •

E N T R É # 1 | 2004

Redaktionsadress:
Esbri, Saltmätargatan 9,
113 59 Stockholm
Tel: 08-458 78 04, fax: 08-458 78 20
E-post: entre@esbri.se
Ansvarig utgivare: Magnus Aronsson
Redaktör: Åse Karlén
Upplaga: 15 000 ex
ISSN: 1650-1691

Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB
Layout: Sandler Mergel (www.sandler.se)
Omslagsfoton: Johan Brunzell
Redaktionen ansvarar ej för obeställt
material. Citera oss gärna men ange källan.

Måste avhandlingar vara oläsbara?

N

är jag sitter mitt inne i en hopplös
avhandlingstext slås jag inte sällan av
tanken att skribenten borde ägna sig åt
något annat. Samma tanke slår mig angående
kockarna i en del lunchmatsalar. Min erfarenhet är dock att doktorander kan skriva väl –
bara det inte handlar om den egna forskningen. På samma vis kan säkert många av kockarna laga mat – bara de slipper ut ur lunchmatsalens kök. Avhandlingarna är intvingade
i en form som gör dem oläsbara. Varför blir det
på detta viset?
Samhällsvetenskaplig forskning görs till stor
del inom ramen för forskarutbildningen. Doktoranderna gör stora satsningar för att öka våra
kunskaper. Men om avhandlingarna inte blir
lästa är bidraget begränsat.
Som forskare på området entreprenörskap
och småföretagande borde man försöka nå ut
till forskande kollegor på det egna området, det
samhällsvetenskapliga forskarsamhället i stort,
politiska beslutsfattare, den praktik man studerat och den samhällsintresserade medborgaren i allmänhet. De här grupperna kan förefalla olika svåra att nå. Det brukar exempelvis
sägas att forskande kollegor läser hur illa man
än skriver. Men så är det inte. Läsbarheten spelar roll. Oavsett läsare.

Att skriva så vittnar om en osäkerhet vad gäller forskningens kvalitet. Avrapporteringen görs
rent parodiskt forskningslik. Men forskning blir
inte mindre seriös av att den är rimligt kortfattad, väl presenterad, rolig att läsa och begriplig.
Vad kan man göra åt det?
Eftersom den skriftliga avrapporteringen är ett
så viktigt moment i avhandlingsarbetet borde
kurser i just detta ges inom ramen för forskarutbildningen. Alla borde kunna lära sig att skriva en mer läsbar avhandling. Särskilt lätt att
lära borde de ha som redan kan skriva väl om
annat än sin egen forskning.
Ett grundläggande fel ligger i att förmågan
att lotsa en läsare genom texten snarast har ett
negativt meritvärde. Det begripliggjorda anses
mindre svårt, mindre vetenskapligt och mindre värt. Vi som bedömer forskares meriter
borde verka för att det blir tvärtom.
Det som behövs framför allt annat är viljan
och modet att bryta mot normen för hur dålig
forskning ser ut. Men entreprenörsanda kännetecknar inte yngre samhällsvetenskapliga
forskare – inte ens dem som själva forskar i
ämnet.

Varför görs avhandlingar otillgängliga?
Avhandlingar skrivna på engelska är värda ett
särskilt stycke. Bara den som riktar sig till engelskspråkiga praktiker har något att vinna på
valet av engelska. I det utländska forskarsamhället läser man i mycket liten utsträckning
svensk forskning i bokform skriven på engel-

ska. Man förväntar sig artiklar i vetenskapliga
tidskrifter och borde få det. Valet av engelska
tillför färre läsare än det utesluter. Den enda
förklaringen till valet av engelska som språk i
svenska avhandlingar är att det i vissa miljöer
anses ligga status i det.
Otillgängligheten hos avhandlingar beror
definitivt inte på att doktoranderna är dåliga
på att skriva i allmänhet. Svårigheterna är
kopplade till den egna forskningen. Otillgängligheten beror inte heller på att det skulle vara
svårt att skriva samhällsvetenskaplig text. Ändå
är det vanligt med långa och tråkiga texter uppdelade enligt en standardmall och skrivna på
ett mystifierande och låtsat akademiskt språk.

Universitetens FoU
skapar få patent

Entreprenörens nätverk
viktigt i ”born globals”

Innovativa processer
behövs i kommunerna

Företag som verkar på en internationell marknad
redan från starten kallas ofta ”born globals”. Fenomenet är ganska ovanligt i Sverige, skriver
Svante Andersson och Ingemar Wictor i artikeln
Innovative Internationalisation in New Firms: Born
Globals – the Swedish Case (Journal of International Entrepreneurship vol 1, nr 3, 2003). För att
öka kunskapen om denna speciella företagstyp
har de genomfört en explorativ studie där nyckelpersoner i fyra svenska born globals intervjuats. Företagens roll i sin respektive industri, liksom internationaliseringssättet, varierar. Den
gemensamma nämnaren är snabbheten. Andersson och Wictor finner att entreprenörens strategiska val och personliga nätverk är avgörande,
men att många frågor om överföring av visioner,
ledarskap och kunskap ännu är obesvarade.

SOU 2003:90 har titeln Innovativa processer och
är författad av Janerik Gidlund och Per Frankelius. I utredningen formulerar de fem förslag för
att göra Sverige mer innovativt. För det första efterlyser de ett mer innovativt ledarskap inom kommuner och landsting eftersom det frigör personalens kreativitet. För det andra föreslås upprättandet
av en erfarenhetsbank där kommuner och landsting kan dra nytta av varandras verksamheter. Det
tredje förslaget innefattar bildandet av två grundforskningscentrum inriktade mot innovativa processer. Författarnas fjärde förslag är att samverkan ska uppvärderas som en meriterande faktor
på svenska lärosäten. Det femte förslaget kallas
”Innovative Sweden Agency” och går ut på att
locka utländska företag till Sverige i syfte att öka
tillväxten och vitalisera näringslivet.

De svenska universiteten står för en tredjedel av
landets FoU, men satsningarna leder inte till särskilt många patent. Det konstaterar Roger
Svensson som studerat kommersialiseringsprocesser inom områdena medicin och hygien. Han
redovisar sina resultat i artikeln Kommersialisering av patent i medicin- och hygiensektorn (Ekonomisk Debatt, vol 31, nr 8, 2003). Artikeln visar
att forskare och företag vid universiteten svarar
för endast tio procent av de beviljade patenten.
Små företag verkar mer optimistiska och kommersialiserar fler patent än medelstora och stora företag. Däremot är utfallet bättre för de större, det vill säga deras patent genererar större
inkomster. När egenföretagare väljer att inte kommersialisera beror det ofta på att de antingen
saknar kapital eller bra tillverkare.
För mer info: rogers@iui.se

För mer info: svante.andersson@set.hh.se

Björn Rombach
professor vid förvaltningshögskolan i göteborg
för mer info:
bjorn.rombach@spa.gu.se

För mer info: per.frankelius@esi.oru.se
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Aktiva styrelser
kan skapa entreprenöriella företag
En aktiv styrelse kan vara värdefull, även för
ett litet företag. Bland annat kan den bidra
till att företaget blir mer innovativt och entreprenöriellt.
– Styrelsemedlemmarnas engagemang är
avgörande för att ett värde ska skapas, säger
Jonas Gabrielsson.

S

tyrelsearbete lyfts ofta fram som en
potentiell strategisk resurs som kan
bidra till att skapa värde i små och
medelstora företag. Men inom forskningen är
det ett ganska outvecklat område. Det vill Jonas
Gabrielsson ändra på med sin avhandling
Boards and Governance in SMEs – An Inquiry
into Boards’ Contribution to Firm Performance*. Han har undersökt vad som aktiverar styrelsearbetet i teknikorienterade aktiebolag med
10–50 anställda.
– Många småföretag har väldigt interna styrelser där företagsledning, ägare och styrelse
utgörs av samma personer, ofta familjemedlemmar. Styrelsen är något som mest finns på
papperet för att det ska vara så enligt aktiebolagslagen. Men jag blev förvånad över hur stor
andel av företagen i min undersökning som
ändå hade ganska aktiva styrelser, säger Jonas
Gabrielsson som forskar vid sire, Högskolan i
Halmstad, samt Handelshøyskolen bi i Oslo.
Finansiärer kräver styrelse
Vad är det som gör att ett mindre företag aktiverar en styrelse? En vanlig gissning är att det
är ägarna själva som ligger bakom ett sådant
beslut.

• Jonas Gabrielsson

– Jag trodde att företagets storlek och komplexitet skulle påverka behovet av styrelse. Men
det var oftast krav utifrån som ledde till att en
styrelse sattes samman. Externa intressenter,
till exempel riskkapitalister, sätter press på företaget för att skaffa sig en arena för insyn och
kontroll.
Avhandlingen tar också upp styrelsernas
arbetsformer och ledamöternas kvaliteter. Tidigare forskning har främst varit inriktad på hur
styrelsernas sammansättning påverkar företa-

gens resultat. Det tänkandet vill Gabrielsson
komma bort ifrån. Därför har han fokuserat på
hur styrelserna faktiskt arbetar. Han har bland
annat tittat på hur beslut fattas och hur besluten följs upp, men också på hur styrelsen kan
fungera som en stödjande funktion. I det här
fallet har han undersökt medelstora företag
med 50–200 anställda.
– Att bara titta på styrelsens sammansättning ger inte så mycket. Externa ledamöter
leder inte automatiskt till ett värdeskapande
resultat, som många tror. Hur styrelsen arbetar, att ledamöterna är engagerade och lägger
ner tid på att skaffa egen relevant information,
är minst lika viktigt.
Värdeskapande formalisering
Däremot kan en styrelse påverkas positivt av
att ta in externa ledamöter genom att arbetsformen måste stramas upp. De formaliserade
rutinerna och den förbättrade informationen
kan även de interna ledamöterna ta del av. Det
leder till en bättre informerad styrelse som skapar värde i företaget. En styrelse med externa
ledamöter kan också ge företaget ökad legitimitet.
– En styrelse fungerar inte bara hämmande
och kontrollerande. En aktiv, väl fungerande
styrelse kan vara mycket värdefull, till exempel
för hur entreprenöriellt företaget är. Samtidigt
är det viktigt att påpeka att en styrelse inte
automatiskt bidrar till en positiv utveckling.
Med en passiv styrelse händer inte mycket.
Man måste ha bra arbetsformer och lyfta fram
styrelsens funktion.
Text: Jonas Gustafsson
för mer info:
jonas.gabrielsson@set.hh.se
* Avhandlingen har lagts fram
vid Lunds universitet

Arbetskraftens ålder påverkar tillväxten
Under 1900-talet har den svenska arbetskraften blivit äldre. I sin avhandling beskriver Henrik Bengtsson vilken effekt åldrandet har haft på produktiviteten och tillväxten.
Utbud och efterfrågan på humankapital är
två viktiga faktorer.

B

etydelsen av ung respektive gammal
arbetskraft varierar med konjunkturerna. Det slår Henrik Bengtsson fast i doktorsavhandlingen Ålder och ekonomisk
omvandling – Sveriges tillväxthistoria i ett
demografiskt perspektiv, 1890–1995 som lagts
fram vid institutionen för ekonomisk historia,
Lunds universitet.
Han konstaterar att ekonomin utvecklas i
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cykler om cirka 40 år. En tjugoårig omvandlingsfas, som kännetecknas av innovativitet
och turbulens bland företagen, följs av tjugo
års rationalisering. I denna fas ökar konkurrensen, och företagen anstränger sig för att producera till lägsta möjliga pris.
Samtidigt som ekonomin har skiftat under
1900-talet har också åldersstrukturen förändrats. Svenskarna har blivit äldre, men processen har accelererat och avtagit i olika perioder. Man kan anta att en arbetsför individ hela
tiden ökar sitt humankapital genom exempelvis vidareutbildningar och arbetserfarenheter.
Utbudet av humankapital har därmed varit
varierande de senaste hundra åren.
Även efterfrågan på humankapital har varit

skiftande. Under perioder med snabb teknisk
utveckling behövs unga, högutbildade, individer. Under stabilare perioder skattas erfarenhet högre, och då är det den äldre arbetskraften som efterfrågas.
Henrik Bengtssons studie visar att tillskott
av yngre arbetskraft i rationaliseringsfaser
påverkar den ekonomiska tillväxten i negativ
riktning, medan den äldre arbetskraften har en
positiv effekt. I omvandlingsfaser påverkar de
yngres humankapital och flexibilitet tillväxten
positivt, men den erfarna arbetskraften är också viktig.
för mer info:
henrik.bengtsson@ekh.lu.se

Fruktsamt bygga

reservoarer av kunskap
I nya teknikbaserade företag är kunskap den
viktigaste resursen. Men entreprenören har
ofta inte all kunskap som han eller hon skulle behöva. Då gäller det att bygga interna,
semi-interna och externa kunskapsreservoarer att ösa ur.

N

är lars øystein widding la fram sin
avhandling hösten 2003 blev han historisk. Han är nämligen den första som
disputerat vid Handelshøgskolen i Bodø.
Avhandlingen bär titeln Bygging av kunnskapsreservoarer i teknologibaserte nyetableringar.
– Min utgångspunkt är att kunskap är den
viktigaste resursen i nya teknikbaserade företag, men entreprenörerna kan inte själva veta
allt om alla områden. Frågan är hur de får tag
på kunskapen, säger Lars Øystein Widding.
Svaret har han sökt hos entreprenörer i sex
Trondheimbaserade företag. Utifrån casen har
Widding sedan utvecklat en modell som visar
hur kunskap hänger ihop med innovativitet
och konkurrenskraft. Nyckeln till framgång ligger i förmågan att bygga så kallade kunskapsreservoarer.
– Med det menar jag kunskap som man har
tillgång till – antingen här och nu, eller i framtiden.
Kunders kunskap viktig
Det finns tre typer av reservoarer: interna,
semi-interna och externa. I den interna ingår
företagets anställda och i den semi-interna
finns styrelsen och ägarna. I den externa kunskapsreservoaren kan exempelvis kunder, konkurrenter, leverantörer och vänner ingå. En
entreprenör som satsat på reservoarbyggande
kan i princip få tillgång till den kritiska kun-

skapen genom att ringa ett telefonsamtal. Hon
eller han behöver därmed inte besitta all kunskap själv.
Lars Øystein Widding har identifierat fyra
kunskapsområden – produkt, marknad, organisation och ekonomistyrning – där företagaren kan ta hjälp av aktörerna i reservoaren. Vikten av de olika områdena varierar beroende på
i vilken fas företaget befinner sig.
– I tekniska miljöer är det stort fokus på produkten i tidiga faser. De flesta entreprenörer
brukar själva ha kunskap om produkt och produktutveckling. Däremot kan de behöva andras
kunskap när det gäller till exempel marknad
och finansiering.
– I senare faser behövs organisatorisk kunskap. Entreprenören måste kunna leda och
utveckla företaget, anställa och sköta kontakter med myndigheter. Det räcker inte att vara
teknikfreak.
Klonade anställda
Widding anser att entreprenörer i nya teknikbaserade företag ofta har för lite marknadskunskap. De ägnar för mycket tid åt att utveckla produkten och missar den viktiga kundkontakten.
– Entreprenörer som är väldigt upptagna av
teknologin tenderar också att anställa kloningar
av sig själva. Det blir alltför smalt.
Seriella entreprenörer kan ha nästan kompletta kunskapsreservoarer redan från starten.
En förstagångsföretagare har förmodligen början till en reservoar i sin närhet, även om han
eller hon är omedveten om det. Lars Øystein
Widding rekommenderar alla entreprenörer
att medvetet bygga upp sina kunskapsreservoarer. Därmed ökar de sin konkurrenskraft.
– Enligt Schumpeter skapas innovationer

• Lars Øystein Widding

när resurser kombineras så att de upplevs som
nya på marknaden, och innovativa företag blir
mindre sårbara på marknaden. När entreprenören ökar sina kunskapsreservoarer ökar också möjligheterna att bedriva innovativ verksamhet.
Begreppet ”kunskapsreservoar” har myntats av andra forskare, men Widding är först
med att utveckla det. Hans modeller har förankring i resursbaserad teori, men också släktskap med nätverksteori.
– Min studie visar på sådant som inte finns
i nätverkslitteraturen. Ett överraskande resultat är att entreprenörens vänner kan vara viktiga aktörer. Till exempel kan det vara bra att
ventilera problemen med advokater och ekonomer som inte har något direkt intresse i företaget, säger Lars Øystein Widding.
för mer info: low@iot.ntnu.no

Offentligt stöd kan både hjälpa och stjälp
a

Syftet med offentligt stöd till företag är att
främja deras tillväxt. Anna Karin Horney har
undersökt stödpolitiken ur företagarens perspektiv. Hon har bland annat funnit att finansiellt sårbara företag kan bli beroende av
stödet.

A

nna karin horneys licentiatuppsats
Hur påverkar offentligt stöd företagsledarens agerande? – en studie av små och
medelstora företag har lagts fram vid Luleå tekniska universitet. I uppsatsen kombinerar hon
en kvalitativ metod med en kvantitativ för att
ta reda på hur företag påverkas av offentligt
stöd.

Den kvalitativa delen består av fallstudier i
fyra företag. Två av dem har erhållit stora stödsummor, medan de andra två har mottagit
blygsammare stöd. Horney diskuterar strategival, finansieringsmodeller, företagsledarens
utbildning och erfarenhet samt omgivningens
egenskaper. Hon konstaterar att allt detta, tillsammans med det offentliga stödet, påverkar
företagets utveckling och eventuella tillväxt.
Uppsatsens kvantitativa del består av en
enkät som besvarats av 126 företag som mottagit mycket, lite eller inget offentligt stöd.
Enkäten visar bland annat att företagsledare i
”stödföretag” har högre utbildning än företagsledare i ”icke-stödföretag”. Högutbildade

företagare har också en högre grad av entreprenöriell orientering.
En av Anna Karin Horneys slutsatser är att
det behövs ett flexiblare stödsystem med entreprenöriella handläggare. Vissa levebrödsföretag kan exempelvis stimuleras att bli mer entreprenöriella med hjälp av rådgivning eller annat
icke-finansiellt stöd.
för mer info:
anna-karin.horney@ies.luth.se
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Investeringar bygger på förtroende
både företagande och investeringar, och använder sitt nätverk för att hitta nya intressanta
investeringsobjekt. Jag ville fokusera på det
relationella och har därför undersökt socialt
kapital och vikten av förtroende i de här relationerna. Man investerar till stor del i personerna bakom en företagsidé. För att det ska bli
en investering behövs förtroende.

Privatpersoner som investerar i entreprenörskap har stor betydelse för nyföretagandet. Förutom pengar kan investerarna bidra
med kompetens och värdefulla kontakter.
Förtroende är en förutsättning för att relationen mellan investerare och entreprenör
ska fungera.

I

avhandlingen Informal Investors as Financiers of Entrepreneurial Firms in Norway har
Roger Sørheim gjort en kartläggning av
informella investerare i Norge.
– Mina kollegor och jag har gjort en stor
undersökning för att identifiera vilka de här
personerna är. Det har inte varit helt lätt, de
finns inte direkt med i Gula sidorna. Men vi har
ändå lyckats identifiera över 400 investerare i
Norge, säger ekonomie doktor Roger Sørheim
som är verksam vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.
Han har också kategoriserat de informella
investerarna utifrån aktivitet och kompetens.
Det visade sig att marknaden för informella
investerare är mycket heterogen. Sørheim har
identifierat fyra olika grupper som han kallar
”lottoinvesterare”, ”traders”, ”analytiska investerare” och ”affärsänglar”.
Lottoinvesterarna har både låg aktivitet och
låg kompetens och letar efter en möjlig vinstlott genom enstaka investeringar. Traders har
hög aktivitet men låg kompetens. Analytiska

• Roger Sørheim

investerare har hög kompetens, men kan eller
vill ändå inte investera i alltför stor omfattning,
medan affärsänglar har både hög aktivitet och
hög kompetens.
Grupperna skiljer sig också åt vad gäller tillvägagångssätt när de söker investeringsobjekt.
Lottoinvesterare och traders söker via offentliga kanaler som media, medan analytiska
investerare och affärsänglar mest använder sig
av informella nätverk.
Fokus på relationer
Roger Sørheim har i studien lagt huvudfokus
på affärsänglarna. Han ville ta reda på hur de
uppträder, hur de identifierar sina investeringsobjekt och hur de går vidare med dem.
– Affärsänglar är aktiva och kompetenta och
kan bidra med mycket till företagen de väljer
att investera i. De har ofta stor erfarenhet av

Bidrar till regionen
Bra investerare kan bidra med kompetens och
kontakter. De har ofta ett stort nätverk inom
en speciell bransch eller en viss region. Det här
är mycket viktigt för nya företag som kanske
ännu inte själva har kompetensen. Om en
investerare har ett gott rykte, kan det också
smitta av sig på det nya företaget. Det kan i sin
tur leda till bra avtal med till exempel banker.
– Många affärsänglar har själva varit entreprenörer, ofta vid flera tillfällen. Genom att
investera i andras företag vill de vara med igen.
De gör det inte bara för skojs skull, men det
handlar inte heller bara om att tjäna pengar.
De vill vara med om att skapa något. De som
är regionalt inriktade vill ofta ta ett samhällsansvar och bidra till den regionala utvecklingen.
Text: Jonas Gustafsson
för mer info: roger.sorheim@iot.ntnu.no

Internet främjar entreprenörskap
Små och nya företag bidrar till snabbare tillväxt. Genom en hög omsättning av företag
sållas de bästa fram, marknaden blir effektivare och tillväxten ökar. Detta har skett
inom bank- och finanssektorn på senare tid.
Internet ligger bakom en stor del av dessa
förändringar.

F

inanssektorn har genomgått en
kraftig strukturomvandling sedan
användandet av Internet tog fart på allvar i slutet av 1990-talet. Effektivare storföretag och fler nya småföretag är några av resultaten. Det visar Anita Du Rietz i avhandlingen
Dynamics of the Internet – A Transformation
Analysis of Banking and Finance. I avhandlingen har hon studerat effekterna av Internetanvändandet i bank- och finanssektorn.
– Produktiviteten i bankerna har ökat i och
med Internetanvändningen. Den största
ökningen har skett i de två Internetpionjärerna se-banken och FöreningsSparbanken. De
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har kunnat rationalisera med hjälp av den nya
tekniken, säger Anita Du Rietz som forskar vid
Mälardalens högskola.
– Internet är den första tekniken som verkligen gynnar tjänster och det har lett till att hela
bank- och finansmarknaden har blivit mer
dynamisk. Den nya tekniken har befrämjat
entreprenörskapet och på samma gång gett
bättre service till kunderna.
Sedan Internet infördes har antalet företag
i finanssektorn ökat med 70 procent, samtidigt
som antalet anställda har minskat med sex procent. Den genomsnittliga företagsstorleken har
alltså minskat avsevärt. I själva verket har den
halverats mellan åren 1993 och 2002. Resurser
som friställdes i de stora företagen kunde i stället absorberas av nyetablerade småföretag.
– Internet har inneburit att etableringshindren minskat. Vem som helst kan försörja sig
genom att köpa en dator och skaffa en uppkoppling. Den låga etableringskostnaden har
också bidragit till ökat nyföretagande i bran-

• Anita Du Rietz

schen. Det här är även en tänkbar utveckling i
andra branscher. Jag tror att Internet, använt
fullt ut, kommer att medföra en omfattande
omstrukturering av hela ekonomin, framför
allt inom tjänsteproduktion, säger Du Rietz.
Text: Jonas Gustafsson
för mer info: anita.durietz@mdh.se

Företagande ingen självklar väg till

integration
Saeid Abbasians avhandling belyser en
grupp som förbisetts i tidigare forskning,
nämligen kvinnor som är invandrare och
egenföretagare. Han menar att företagandet
inte automatiskt leder till att individen känner sig mer integrerad i det svenska samhället.

I

doktorsavhandlingen Integration på
egen hand – En studie av invandrade kvinnoföretagare kommer 16 kvinnliga företagare från Chile, Iran och Turkiet till tals. Avhandlingen har lagts fram vid Uppsala universitet
av kulturgeografen Saeid Abbasian.
– De senaste åren har jag märkt på den allmänna debatten i Sverige att invandrares egenföretagande ses som något odelat positivt. I
debatten ges inget eller mindre utrymme åt de
faktiska förhållandena: hur arbetsmiljön ser ut
och hur företagarna upplever sin vardag. Särskilt gäller detta kvinnorna, säger han.

• Saeid Abbasian

samma inom en bransch de inte är utbildade
för, eller som inte kan utnyttja sina tidigare
meriter och kvalifikationer. Bland dem finns
exempelvis en chilensk revisor som inte erkändes som auktoriserad revisor i Sverige trots sina
200 högskolepoäng.
Studien visar att det finns två huvudsakliga
motiv till att starta eget: strukturella problem
och personliga skäl. Lite mer än hälften av
respondenterna startade eget på grund av
arbetslöshet, bristande karriärmöjligheter eller
diskriminering. I resten av fallen var det kvinnornas egna viljor, värderingar och attityder
som fick dem att bli företagare.
Moderna pappor
Abbasian betonar att hans slutsatser inte gäller hela populationen. Invandrarkvinnor är en
heterogen grupp och de egenföretagare han
studerat skiljer sig från många andra. De är
resursstarka individer ur medelklass som vuxit upp i jämställda hem med moderna fäder.
– Pappornas värderingar och beslut är
mycket viktiga. Kvinnorna berättade att de
uppmuntrats att utbilda sig och bli självständiga individer. Deras starka självkänsla bottnar i uppväxtmiljön, och deras uppfostran har
banat väg för framgången i det vuxna livet.
I kvinnornas företagarvardag är arbetsdagarna många och långa, men hemarbetet delas
med maken och barnen. Det etniska nätverket
har inte så stor betydelse. Däremot tar många
hjälp av det sociala nätverket, myndigheter,
organisationer och leverantörer.
– Men företagarna förlitar sig i första hand
på sig själva och sina egna krafter. I andra hand
på sina närmaste och sitt nätverk, säger Saeid
Abbasian.
för mer info:
saeid.abbasian@kultgeog.uu.se

Två typer av integration
När Abbasian talar om integration skiljer han
mellan objektiv och subjektiv sådan. Detta är,
menar han själv, ett av avhandlingens viktigaste
bidrag. En individ som har jobb kan i och med
sitt arbete anses vara objektivt integrerad. Men
om jobbet innebär att individens utbildning
eller arbetslivserfarenhet inte tillvaratas känner hon eller han sig inte integrerad. Integrationen är inte subjektiv.

– Politiker, samhällsdebattörer och andra
förespråkare för småföretagande har en tendens att enbart fokusera på den objektiva integrationen.
För att få en mer nyanserad bild av integrationen ställde Saeid Abbasian två frågor till
kvinnorna. ”Känner du dig nöjd med ditt arbete som företagare?” besvarades jakande av alla
16 företagarna. De har med egna medel lyckats
starta företag som de kan leva av, och de är inte
beroende av någon. På frågan ”Anser du att du
kommit på rätt plats i samhället mot bakgrund
av dina kvalifikationer och övriga färdigheter?”
gick dock svaren isär.
– De flesta är stolta, nöjda och glada. De tycker att de är på rätt plats i samhället och de identifierar sig med sitt företag. En mindre grupp,
sex företagare, är däremot inte helt nöjda.
De missnöjda kvinnorna är de som är verk-

Franchising lockar
företagsamma kvinnor

Oerfarna entreprenörer
möter många utmaningar

Forskare positiva till
kommersialisering

Udvikling og vækst i nye innovative virksomheter
(LOK och Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2003)
baseras på en undersökning av danska entreprenörer inom IT- och biomedicin-sektorerna.
Boken är skriven av Helle Neergard, Sannie Fisker, Berit Jensen, Henning Madsen och John
Ulhøi. Deras forskning visar att för oerfarna entreprenörer innebär det en stor utmaning att etablera ett företag inom en högteknologisk och kunskapsintensiv bransch. Det kräver såväl humant
som socialt och finansiellt kapital, vilket många
entreprenörer saknar. Forskare som blir företagare kan exempelvis dra nytta av sina erfarenheter som forskningsprojektledare, men saknar kanske erfarenhet av marknadsföring. Ett annat
problem är att många entreprenörer inte förstår
betydelsen av socialt kapital.

I artikeln Akademiskt entreprenörskap – den svaga länken i de svenska innovationssystemen? (Ekonomisk Debatt, vol 31, nr 3, 2003) diskuterar Pontus Braunerhjelm, Patrik Svensson och Fredrik
Westin bristerna i Sveriges innovationssystem. De
hävdar att länkarna mellan universitet och näringsliv är outvecklade. Detta faktum, tillsammans med
svaga incitament att starta företag, medför att
utdelningen på de svenska FoU-satsningarna blir
låg. Men så skulle det inte behöva vara. Författarna har studerat Linköpingsforskares attityder till
kommersialisering och finner att många är intresserade, men att de behöver mer stöd. Universitetsledningarna borde därför försöka häva de kulturella och mentala hinder som gör att forskare har
svårt att se sig som företagare. Ett sätt är att ge
patentering högre akademisk status.

Kring ordet franchising finns en aura av ”den
amerikanska drömmen”. Med små medel kan
vem som helst bli en framgångsrik företagare
genom att marknadsföra ett befintligt koncept.
Men franchiseformen ökar också i Sverige. I rapporten En kontrakterad karriär (FSF 2003:1)
jämför Kristin Braag kvinnliga och manliga
franchisetagare. Hennes resultat visar att 34
procent av de studerade franchiseenheterna
drivs av kvinnor. I andra företagsformer, men
inom samma branscher, är andelen kvinnliga
företagare 19 procent. Jämfört med männen har
de kvinnliga franchisetagarna mindre erfarenhet
av att driva företag. Deras företag omsätter inte
heller lika mycket som männens. Ekonomiska
och juridiska svårigheter upplevs som de största problemen av både män och kvinnor.
För mer info: per.kristin@telia.com

För mer info: bej@asb.dk

För mer info: pontus.braunerhjelm@sns.se
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En innovation är någon form av nyskapande med ett ekonomiskt värde. Det handlar om att omvandla kunskap till pengar, och många menar att innovationerna är den viktigaste källan till ekonomisk
tillväxt. Men var uppkommer de? I företag eller på universitet? I större system, eller i samverkan med
företagens kunder?

Innovationer uppstår när
olika aktörer samverkar

F

rån idé i någons huvud till världsomspännande, och kanske också världsförbättrande, produkt. Det är innovationen när den är som mest framgångsrik. Men
framgången är egentligen ”inbyggd” i ordet
innovation. För att en idé ska räknas som en
innovation ska den nämligen vara både nyskapande och nå framgång. Joseph Schumpeter,
som grundade innovationsteorin 1911, menade att innovation handlar om att introducera
en ny produkt eller marknad i sin verksamhet.
Det första man tänker på när man pratar om
innovation, är kanske den teknikdrivna produktinnovationen. Alltså ny teknik som leder
till helt nya produkter. Men så är inte alltid fallet. En stor del av innovationerna är till exempel tjänsteinnovationer. Det kan också handla
om att man organiserar tillverkningen på ett
nytt sätt, så kallad processinnovation. Teknologie doktor Matti Kaulio, kth, vill också framhålla att innovation kan innebära nya sätt att
nå ut på marknaden.
– Man tänker ofta på invention, alltså uppfinning, när man pratar om innovation. Men
man kan också tänka sig kreativa sätt att få ut
produkten, alltså en marknadsinnovation. Det
är något vi borde fokusera mer på, säger han.
– Ett exempel är Edison som var listig på
många sätt, inte bara tekniskt. När han skulle
få ut elektriciteten på marknaden konkurrerade han med gasen. Han valde då att dra elledningarna i de befintliga gasledningarna. På så
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sätt likställde han de två produkterna och gjorde innovationen lättare att förstå. Folk behövde inte bekymra sig om tekniken som låg bakom.
Stora och små tillsammans
En innovation är alltså framgångsrik per definition. Men kan man gradera framgången på
något sätt? En del menar att framgång kan
mätas i spridning. Hur väl man lyckas sprida
en innovation och hur lång tid spridningen tar,
är två mått som används.
– En bra innovation ska också ha en relativ
fördel jämfört med tidigare lösningar. Och den
ska ha diversifieringspotential, det vill säga tekniken ska kunna användas till flera olika saker.
En innovation kan vara misslyckad inom sitt
ursprungliga användningsområde, men kanske kan användas till något helt annat. Den har
så att säga positiva bieffekter.
De flesta är överens om att småföretagare
och entreprenörer är viktiga för de tillväxtskapande innovationerna, men de gör inte jobbet
på egen hand. Professor William Baumol sa i
en intervju i Entré nr 3/4, 2003 att samarbetet
mellan små entreprenörer och storföretagens
resurser är en förutsättning för ett positivt
innovationsklimat. Han menar att nästan alla
viktiga innovationer kommer från små oberoende entreprenörer, men att storföretagen
behövs för att göra viktiga förbättringar. Kaulio håller med.

– När utvecklingshastigheten ökar har
många av de stora företagen svårt att hänga
med. Det innebär att små företag får chansen.
Att det finns riskkapitalister som är beredda att
satsa i spekulationssyfte har också gjort det lättare för småföretagen att slå sig fram. Stora
företag har inte de resurser som behövs för att
utveckla högriskprojekt. Den här situationen
passar båda typerna av företag utmärkt.
– De små företagen kan tillsammans med
riskkapitalister satsa till hög risk på att utveckla en innovation som de stora företagen sedan
kan köpa och utveckla vidare. Det här är mycket tydligt inom till exempel bioteknikbranschen.
En förutsättning för samarbetet mellan små
och stora företag är patentfunktionen. Den ger
de stora företagen möjligheten att köpa rättigheterna till en innovation, och leder till ett ökat
intresse från storföretagens sida att samarbeta med de små.
Innovationsverksamhet förekommer även
inom de stora företagen, fast ofta i det dolda.
Idéer ligger och bubblar under ytan, men når
inte alltid ut till marknaden. Det kan bero på
att företaget inte har tillräckliga resurser eller
att en produkt kannibaliserar på en annan produkt i sortimentet. På så sätt kan innovation
förhindras av marknadstekniska skäl. Företaget måste först och främst inrikta sig på att få
betalt för redan gjorda investeringar och därmed sker ett visst urval av innovationer. En

• Matti Kaulio

• Bengt-Arne Vedin

naturlig fråga blir då om man kan organisera
för att öka innovationstakten?
– Det går men kan vara lite klurigt, svarar
Matti Kaulio.
– Ett sätt är genom så kallade greenfields,
att man skickar en grupp smarta personer på
grönbete. De får stor frihet att ”leka” fram lösningar och förhoppningsvis kommer något vettigt ur det hela. En annan tanke är att ha en luftig organisation som tillåter och tar vara på nya
idéer. Detta rationaliseras tyvärr ofta bort i tider
av downsizing då man i stället fokuserar på
kortsiktiga resultat.
En annan intressant forskningsfråga är hur
idéerna blir till innovationer. Matti Kaulio
menar att det beror på vilken produkt som
avses, och inom vilken bransch. Inom vissa
områden sker utvecklingen snabbt, till exempel inom it. Inom andra områden har det sett
likadant ut under lång tid, till exempel inom
pedagogiken.
– Generellt kan man säga att det oftast tar
betydligt längre tid än man tror. Någonstans
mellan sex och femton år är vanligt. Man måste testa produkten ordentligt, kunna visa att
den har en kundnytta, att man kan tjäna pengar på den och att den passar i marknadsstrukturen.
Innovationen är icke-linjär
Men det kan som sagt se olika ut i olika innovationsprocesser. Professor Bengt-Arne Vedin
vid Mälardalens högskola menar att det inte
finns bara en sorts innovationskedja.
– Man brukar prata om olika förlopp inom
innovationsforskningen. Till exempel från idé
till produkt, från forskning till produkt eller från
marknadsbehov till innovation. Alltså handlar
det inte om en kedja, utan det finns många olika möjligheter. Ett innovationsförlopp kan starta med en idé och sluta med något helt annat.
Innovation är inte en linjär process. Det finns
många återkopplingar och modifieringar under
resans gång, säger Vedin.
Detta är ett fenomen som oftast inte framkommer när innovatörer återberättar sina historier. Det är också en av anledningarna till att
det är relativt svårt och resurskrävande att studera hur en innovation blir till. Processen tar
lång tid och är därför svår att följa. Vanligen
frågar man i efterhand hur innovatören gick
till väga.
– Då får man inte så bra svar, utan snarare
tillrättalagda efterkonstruktioner. Men på sistone har allt fler forskare satsat på att detalje-

• Charles Edquist

• Anna Bergek

rat följa hela innovationsprocessen. Då kan
man också gå tillbaka och följa uppfinnarnas
egna loggböcker. Det intressanta är att man får
ett svar om man frågar innovatörerna hur processen gått till. Om man i stället läser deras
loggböcker får man ett helt annat.
Kreativitet och innovation har länge har
setts som mystiska företeelser, såväl av allmänhet som av forskare. De flesta innovatörer
berättar hur de har arbetat länge med en idé
utan att komma någon vart, för att sedan plötsligt en dag få en heurekaupplevelse. Ofta när
de står i duschen, ligger i badet eller något
annat som har med vatten att göra. Det har
förefallit som en ogripbar, nästan magisk process. Men många forskare har också funderat
på om det inte i själva verket finns en metod
bakom de här processerna. Det finns det enligt
Bengt-Arne Vedin.
– Det är som att leta efter guld ungefär. Om
man hittar en åder är det lockande att fortsätta leta på samma ställe. Men om ådern är liten
är det kanske bättre att börja om på ett helt
annat ställe. På liknande sätt går effektiv problemlösning till. De som är duktiga på det här
vet hur man gör det metodiskt.
– Eftersom forskningen nu visat att man kan
följa en metod, ter sig innovationsprocessen
inte lika mystisk längre. Därmed inte sagt att
det är lätt att vara innovativ, men det är onödigt att omge det med en aura av mystik. Att
heurekatanken framkommer gång på gång när
man pratar med innovatörer, beror på att de
lärt sig att det är så det ska gå till. Det är det folk
förväntar sig att höra, säger Vedin.
Designdriven innovation
En annan förändring på innovationsområdet
är att design blivit allt viktigare. Tidigare har
man färdigutvecklat produkten och först i slutfasen börjat fundera på designen. Numera börjar många i andra ändan, det vill säga med
designen. Och det har visat sig att designers
kan göra företag mer innovativa.
– Designers utformar ofta en strategi för ett
helt företag eller en hel produktfamilj, och det
kan få innovativa resultat. En designer kan också se om företagets kompetens kan utnyttjas
på ett annat sätt, till exempel genom att expandera till en annan bransch.
Den här utvecklingen beror bland annat på
att design har blivit viktigare i samhället, men
också på att dagens produkter är mer komplexa. En av designens viktigaste uppgifter är
att göra komplexiteten gripbar. Designen ska

• Göran Arvidsson

ge intryck av att produkten är bra och dessutom lättanvänd, då framstår den som en lyckad innovation. Designers kan också fungera
som kunskapsmäklare, i den mening att de
överför kunskap om exempelvis tillverkningsteknik från en bransch till en annan.
Även andra aktörer är viktiga för innovationsklimatet och kunskapsspridningen i samhället. Innovationssystem är ett begrepp som
försöker fånga upp alla dessa aktörer. Begreppet påträffas för första gången i skriftlig form
1987, i Christopher Freemans Technology Policy and Economic Performance: Lessons from
Japan. Men Freeman själv menar att den svenska forskaren Bengt-Åke Lundvall myntade
begreppet. En annan svensk som i hög grad
bidragit till teorierna om innovationssystem är
Charles Edquist, professor vid Lunds universitet.
– Tankarna om innovationssystem har inte
funnits så länge och är fortfarande under
utveckling. Det finns problem som måste lösas.
Till exempel måste begreppet stramas upp en
aning, det är mer en ansats än en teori i dag.
Men det sprider sig som en löpeld just nu, säger
Edquist.
Ett tecken på att innovationer och innovationssystem har en plats på både den politiska och den akademiska dagordningen, är den
nya avdelning som är under uppbyggnad vid
Lunds universitet. Den har vuxit från noll till
14 anställda på åtta månader.
– Att det finns den här typen av ekonomiska resurser säger något om intresset för området. Vi håller också på att starta ett så kallat
Center of Excellence inom innovationsforskning med finansiering från Vinnova och Lunds
universitet. Här kommer det bland annat att
finnas en doktorandutbildning och ett masterprogram.
Viktiga aktiviteter och aktörer
I ett innovationssystem ingår alla aktörer och
aktiviteter som i samverkan påverkar uppkomsten av innovationer. Företagen är de viktigaste aktörerna, men även universitet och vissa myndigheter spelar betydelsefulla roller.
Edquist har identifierat tio aktiviteter som
påverkar innovationssystemen, till exempel
skapandet av nya marknader, finansiering och
vissa kringtjänster som juridisk och administrativ hjälp till företag.
– Det handlar om allt som har att göra med
framväxten av innovationer. Vad händer i systemet? Vilka aktiviteter genomförs – och av
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vem? Aktiviteterna sker inom vissa institutionella ramar. Ibland är ramarna statliga och då
kallas det för innovationspolitik. En del aktiviteter kan ha flera utförare. Utbildning är till
exempel en viktig aktivitet. Den utförs av skolor, men även av företag.
Nätverk och interaktivt lärande är en central del i innovationssystem-ansatsen. Innovation sker inte inom företag och organisationer utan främst i gränsytorna mellan dem. Ett
företag kan till exempel samarbeta med en
kund, en konkurrent eller ett universitet.
– Övergången från kunskapsproducerande
till produktproducerande organisation är inte
oproblematisk. Det innebär ofta att innovationen ska gå från det offentliga till det privata, vilket inte är helt lätt.
– Hur väl man förvaltar forskningsresultat
och transformerar dem till kommersiella produkter är viktigt. Det finns något som jag har
kallat ”den svenska paradoxen”. Den innebär
att vi i Sverige satsar mycket på forskning och
utveckling, men att det ändå inte ger så stor
utväxling i FoU-intensiva produkter.
God innovationspolitik är ett sätt att öka
utväxlingen. Man kan inte planera ett effektivt
innovationssystem i sin helhet – det utvecklas
till stora delar spontant. Men man kan komplettera det med bra innovationspolitik och
därmed delvis påverka utgången, menar Charles Edquist.
– Det är viktigt att politikerna satsar på det
som är framväxande, det som ännu inte är
starkt. Innovationspolitiken ska fungera som
barnmorska, inte stödja etablerade verksamheter där det redan finns starka aktörer. Sådana här inkubatorsaktiviteter kan även skötas
av den privata sidan. Men på det mycket tidiga stadiet är privata riskkapitalister oftast inte
intresserade eftersom osäkerheten är för stor.
Då behövs det statliga initiativet.
– Man måste se det som en interaktion mellan det privata och det offentliga. Om marknaden kan sköta det själv ska staten hålla fingrarna borta. Staten bör i stället försöka
identifiera det som marknaden inte klarar av
och ägna sig åt detta.
Flera typer av innovationssystem
I ett innovationssystem ingår alla komponenter som påverkar spridningen av en innovation. Systemet kan avgränsas geografiskt, efter
bransch eller teknikområde. De typer av innovationssystem som oftast diskuteras är nationella, regionala, sektoriella och teknologiska
system. De olika ansatserna kompletterar
varandra och en aktör kan ingå i ett eller flera
innovationssystem. Teknologie doktor Anna
Bergek, Linköpings universitet, har studerat
olika teknologiska system inom området förnybar energiteknik, som till exempel solfångare och vindkraftverk.
– Det finns många faktorer som påverkar ett
innovationssystems utveckling. En del är specifika för ett teknikområde, och påverkar därmed främst ett specifikt innovationssystem.
Hit hör exempelvis regler för bygglov till vind-
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kraftverk. Andra påverkar en hel sektor, till
exempel energibeskattning. Det finns också
faktorer som är nationella och påverkar flera
eller alla innovationssystem inom ett land. Ett
exempel är de allmänna skattereglerna, säger
Anna Bergek.
De olika faktorerna har också olika relevans
i olika system. Inom energiområdet finns till
exempel många olika typer av statliga regleringar. I en annan bransch kanske staten inte
har lika mycket att säga till om. Forskning spelar också olika stor roll inom olika områden. I
de flesta teknologiska system inom området
förnybar energiteknik har fokus främst legat
på forskning och teknikutveckling.
Det har funnits mycket forskningspengar att
hämta, men samtidigt många hinder som gjort
att den industriella utvecklingen ändå inte
kommit så långt. Bergek kallar ett av hindren
”det svenska kärnkraftstraumat”. Det innebär
att alla förnybara energitekniker jämförs med
kärnkraften i stället för att ses som egna områden och egna affärsmöjligheter. Därför har de
till exempel inte fått ta del av så mycket riskkapital. Branscherna består dessutom av
många små företag som inte samarbetat så
mycket. Det medför att de inte heller har kunnat påverka politiken nämnvärt.
Högskolan har viktig roll
Triple Helix kallas en annan ansats som ligger
ganska nära tankarna om innovationssystem.
Modellen tar avstamp i bilden av den dubbla
dna-spiralen, Double Helix. Men eftersom
man fokuserar på samarbetet mellan tre aktörer – högskolan, näringslivet och staten – tillkommer en tredje spiral. På sns, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, har man tittat
närmare på Triple Helix, bland annat inom
ramarna för projektet ”Ny dynamik i det svenska innovationssystemet”. Göran Arvidsson är
docent och forskningsledare på sns.
– Spiralen som vrider sig uppåt ska symbolisera det dynamiska samspelet mellan de tre
aktörerna. Poängen med bilden tycker jag är
den pedagogiska kraften, och att den ansluter
till något som är aningen mytiskt. Begreppet
låter bra och är något man kan samlas runt för
att diskutera innovation, säger han.
En annan viktig poäng med Triple Helixansatsen är att de tre aktörerna hela tiden
avspeglar varandra och emellanåt går in i
varandras roller. Universiteten är entreprenöriella, staten tar finansiellt ansvar och näringslivet ägnar sig åt forskning och utveckling.
– Det blir mer dynamiskt på det här sättet.
Det är inte meningen att aktörerna ska skriva
kontrakt om samarbete och sedan jobba på var
sitt håll. Det handlar om ett kontinuerligt samarbete där alla ger och tar.
Ett typiskt Triple Helix-företag har ett väl
utvecklat samarbete med högskolan för att få
input i form av nya produkter och processer.
Företaget bygger på innovation som grundar
sig i forskning, ofta inom bioteknik eller it. Det
samarbetar med det offentliga, till exempel
kanske det mottar innovationsstöd i olika for-

Kunder
Allt fler företag vill utgå från kundens behov
och önskemål och involverar därför användarna i produktutvecklingen. Forskning visar
att kunders idéer ofta är mer kreativa – om
än svårare att realisera.

D

et traditionella sättet att involvera kunder i produktutvecklingen är
genom marknadsundersökningar. Men
det har också blivit vanligt att involvera kunden i ett tidigare skede. Per Kristensson har i
avhandlingen Creativity in Applied Enterprise
– Bringing Impetus to Innovation, undersökt
hur produktutveckling kan organiseras för att
bättre motsvara marknadens behov.
– Hittills har det fungerat ganska bra med
traditionella marknadsundersökningar. De flesta kan svara på vilka funktioner de vill att en
framtida produkt ska ha. Men när det gäller
högteknologiska produkter är det svårare. Det
är här min avhandling tar vid, säger Per Kristensson, doktor i psykologi vid Karlstads universitet.
Undersökningen gick ut på att potentiella
kunder fick låna varsin mobiltelefon i tolv
dagar och fundera på om den kunde hjälpa
dem att lösa olika vardagsproblem. Utomstående experter betygsatte sedan kreativiteten i

mer. Men företaget är inte en passiv mottagare, det samarbetar också med högskolan bland
annat genom att delta i inkubatorsverksamhet
för att ge en grogrund för framtida innovationer.
Det typiska Triple Helix-universitetet är
entreprenöriellt, sysslar med stödjande inkubatorsverksamhet och avknoppar nya företag.
Det lägger inte all kraft på att publicera resultat i akademiska tidskrifter utan satsar även på
att förvalta idéer på ett bra sätt: antingen
genom att avknoppa egna företag eller överlåta licenser till befintliga företag. Triple Helixanhängarna menar att universiteten borde
kunna spela en större roll när det gäller innovationsklimatet i samhället.
– Vi satsar mycket på grundforskning i Sverige, men det finns för lite statliga forskningspengar till tillämpad forskning. Ett problem
med att överlåta en stor del av den tillämpade
forskningen till företagen är att forskningen
blir konjunkturberoende, säger Göran Arvidsson.
Text: Jonas Gustafsson
för mer info:
goran.arvidsson@sns.se
annbe@eki.liu.se (Anna Bergek)
charles.edquist@innovation.lth.se
mkaulio@kth.se
vedin@stockholm.mail.telia.com

finner kreativa lösningar
kundernas idéer utifrån tre kriterier: originalitet, värdefullhet och realiserbarhet. Idéerna
jämfördes också med idéer från professionella produktutvecklare utan att experterna fick
veta vilka idéer som kom från vilken grupp.
Samtliga fyra expertgrupper bedömde att
kundernas idéer var originellare och mer värdefulla än produktutvecklarnas. Däremot
bedömdes de senares idéer vara mer realiserbara.
– Kreativitet handlar ofta om att kombinera flera olika kunskaper eller tankespår. Ju mer
olika idéerna är, desto mer originellt blir resultatet. Kunderna hade fått en kort utbildning
om mobiltelefonens möjligheter och kombinerade de kunskaperna med problem som
uppstod i vardagsmiljön. Produktutvecklarna
hade inte tillgång till vardagsmiljön på samma
sätt. Därför blev kundernas idéer mer originella.
– Kunder kan faktiskt vara potentiella
bidragsgivare för framtida innovationer. Jag
tror mycket på den här typen av undersökningar när det gäller högteknologisk produktutveckling i framtiden.
En annan avhandling inom samma område är Peter Magnussons Customer-Oriented
Product Development – Experiments Involving

• Per Kristensson

• Peter Magnusson

Users in Service Innovation. Han har gjort de
empiriska undersökningarna tillsammans med
Kristensson, men disputerat vid Handelshögskolan i Stockholm.
– Jag ville studera vad som händer i innovationsprocessen när man plockar in användare
i ett tidigt skede. Många företag gör det, men
det är svårt att peka på vilka fördelar som verkligen finns, säger Magnusson.
Han har också frågat sig om det är någon
mening att involvera användare i innovationsprocessen eftersom deras idéer är svåra
att realisera. Man vill ju helst få fram idéer som
uppfyller alla de tre bedömningskriterierna,
det vill säga originalitet, värdefullhet och realiserbarhet. Men de riktigt originella idéerna

kan ofta utvecklas eller förändras till något som
är både användbart och producerbart, menar
han.
– Originella idéer kan vara som oslipade diamanter. De är svåra att bedöma innan de har
bearbetats. Det är först när en expert har slipat
på dem som man ser deras verkliga värde. Idéer som verkar alltför radikala i dag, kan komma till nytta när tekniken hunnit ifatt. Idéerna
kan även hjälpa till att driva på teknikutvecklingen. Problemet är att man oftast utvärderar
idéerna i relation till vad som är möjligt i dag,
och då gallrar man för mycket.
– Vi vet inte varför användare är mer innovativa än yrkesverksamma produktutvecklare.
En hypotes är att ju mer man vet om de tekniska begränsningarna, desto mer låst blir man
i sitt tänkande. En vanlig användare utan specialkunskaper är friare och därför också mer
innovativ än en tekniskt bevandrad produktutvecklare, säger Peter Magnusson.
Text: Jonas Gustafsson
för mer info:
per.kristensson@kau.se
peter.magnusson@fenix.chalmers.se

Vinnova bygger miljöer för forskning

L

iksom andra policyaktörer behöver
Vinnova, Verket för innovationssystem,
tillgång till världsledande kunskaper om
hur innovationssystem fungerar för att kunna
utforma effektiva insatser. Det handlar om att
förstå olika systems funktionalitet och dynamik för att i praktiken kunna stödja tillväxtskapande processer.
Genom programmet ”Innovationssystemforskning om FoU och tillväxt” ska Vinnova
uppnå detta. Programmets syfte är att öka förståelsen för hur olika FoU-investeringar påverkar tillväxten. Inom ramen för programmet
kommer ett antal forskningscentrum att finansieras under sex år.
Ett centrum startade under 2003 och övriga tre drar igång i början av 2004. Centrumen
är uppbyggda av forskare från flera samverkande institutioner och/eller discipliner. Förväntningarna är att de ska bli internationellt
välkända och attraktiva forskningsmiljöer och

dessutom bedriva en mer direkt dialog med
viktiga policyaktörer än vad som normalt är
fallet inom forskning. De fyra centrumen är:
cind – Center for Research on Innovation
and Industrial Dynamics. cinds forskningsområden är interaktion och dynamik i innovationssystem och kluster, betydelsen av den
lokala arbetsmarknadens dynamik för kluster
och innovationssystem samt globala företag i
lokala kluster. Föreståndare är professor Anders
Malmberg.
ride – r&d, Innovations and Dynamics of
Economies. rides forskningsområden är interaktion mellan utbildning, forskning och företags FoU, strukturell förändring och ekonomisk
dynamik, strategisk management i en dynamisk omgivning samt offentlig policy i en dynamisk omgivning. Föreståndare är professor
Maureen McKelvey.
kth-cesis – kth Centre of Excellence for
Science and Innovation Studies. kth-cesis

forskningsområden är studier av grundforskning och universitetsforskning, industriell
dynamik och företags förmåga, innovativa
regioner, institutionell och strukturell förändring, utvärdering av forskning samt immateriella rättigheter. Föreståndare är professor Börje Johansson.
circle – Centre for Innovation, Research
and Competence in the Learning Economy.
circles forskningsområden är lärande i innovationssystem och effekter av FoU och innovation på tillväxt, studier av regionala innovationssystem, det entreprenöriella universitetet
och skapandet av teknologibaserade satsningar samt offentlig policy inom området innovation, FoU och kompetens i ett komparativt perspektiv. Föreståndare är professor Charles
Edquist.
Text: Göran Andersson, Vinnova
för mer info: www.vinnova.se
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”Open space”
öppnade upp Esbris workshop
12–13 november 2003 genomfördes Esbris
sjätte utbildningsworkshop med hela 41 lärare från 22 olika universitet och högskolor.
Nytt för i år var att en stor del av diskussionerna fördes i ett så kallat open space.

E

Estetik och experiment
Daniel Hjorth, Esbri och Malmö högskola, har
också deltagit i samtliga utbildningsworkshops.
Han menar att de svenska entreprenörskapsutbildningarna skulle må bra av en ökad heterogenitet, exempelvis genom att integrera
humaniora. Det skulle öka kreativiteten.
– Varför använder vi inte fler konstnärer i
utbildningen? Om entreprenörskap handlar
om att skapa borde den estetiska kunskapen
tillvaratas. Och om det handlar om att upptäcka borde experimentens roll uppgraderas.
Större delen av workshopens första dag
ägnades åt ”open space”, en dynamisk diskussionsteknik som låter alla komma till tals. Om
man har något man vill ventilera signalerar
man ämne, plats och klockslag på en anslagstavla. Alla som är intresserade av samma sak
vet då vart de ska bege sig. När man inte längre anser att man får ut något av diskussionen
fortsätter man helt sonika till nästa rum och
deltar i den gruppens samtal. Ragnar Ahlström
Söderling introducerade metoden.
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Foto: Ulf Lööke

sbris workshop om lärande och
entreprenörskap har under de år den
genomförts utvecklats från en nationell
till en nordisk angelägenhet. I årets workshop
deltog lärare från Norge, Danmark och Finland.
Deras erfarenheter blandades med lärdomar
från 18 svenska lärosäten. Vissa deltagare var
helt nya, medan andra var med för sjätte året
i rad. Förväntningarna varierade, liksom intresset för olika frågor.
– Jag har varit borta från entreprenörskapsfältet i tio år, men ska nu starta upp en kurs så
detta möte kommer lägligt för mig. Jag är mottaglig för lärande, sa Åke Gabrielsson från
Umeå universitet.
– Mina förväntningar är att få input om att
arbeta med case och partnerföretag. Hur får
man företag att engagera sig och ta emot studenterna, undrade Dan Halvarsson från Växjö universitet.
Ragnar Ahlström Söderling från Högskolan
Dalarna är en av workshopens veteraner. Han
uttryckte uppskattning över att få återse sina
kollegor.
– Jag är här för sjätte gången, och av samma
orsak som tidigare: för att det är väldigt stimulerande att tala om undervisning i stället för
om forskning.

– Open space är ganska anarkistiskt, men funkar förvånansvärt bra!
– En effekt av open space är att
egoister som bara är intresserade
av att höra sin egen röst – inte att
lyssna på andra – snart blir sittande ensamma, sa Ahlström
Söderling.
Några av de ämnen som
behandlades i open space var
”Affärsplaner i undervisningen”,
”Estetik och entreprenörskap”
och ”Aktionsforskning som bas i
entreprenörskapskurser”. Diskussionerna pågick i fem olika
grupprum, men fortsatte även i
• Nancy Carter
• Ragnar Ahlström Söderling
korridorerna, under middagen
och i de varma utomhuskällorna.
När open space-övningen utvärderades te se mångfalden i varje klass. Inlärningsmönunder workshopens andra dag uttryckte några stren är individuella, det finns inga patentlösdeltagare att det hade varit bra med någon ningar.
form av koordinator som höll ordning på dis– Det är bara att acceptera kaos som en konkussionerna, samt mer förberedda ämnen. stant. Inom varje grupp finns variationer i form
Detta protesterade andra emot.
av kön, ålder, tidigare erfarenheter och så vida– Entreprenörskap uppstår i möten, det är re. Som lärare måste man försöka lära ut så att
ett flöde. Då ska vi inte sitta här med färdiga alla har en chans att lyckas.
koncept, utan våga komma utan, sa Pernilla
Samtidigt är det viktigt att inse att läraren
Nilsson från Växjö universitet.
bara har halva ansvaret för lärandet – resten
av ansvaret ligger på studenten.
Konstant kaos
– Förr brukade jag klandra mig själv om jag
Professor Nancy Carter var workshopens mest inte lyckades nå delar av klassen. Nu vet jag att
långväga gäst. Hon är verksam vid University studenterna är olika motiverade, och det
of St Thomas i usa, men gästforskade på Esbri respekterar jag. Jag försöker hjälpa dem att
under en period hösten 2003. Carter har under- uppnå sina mål, men det viktiga är att det är
visat i tre mycket olika universitetsmiljöer deras mål – inte mina, sa Nancy Carter.
under 25 år och delade med sig av sina erfarenheter under rubriken ”This is the way I
för en längre artikel om workshopen:
teach”. Hon menade bland annat att man måswww.esbri.se/workshop2003.asp

Fördelning
och skatteregler
vinnande uppsatsämnen
Läsåret 2002–2003 arrangerade Nutek, i samarbete med Esbri, Ernst & Young och Företagarna, för trettonde året i rad uppsatstävlingen ”Entreprenörskap och småföretagande i Sverige”. Vinnaruppsatserna handlar om brasilianskt entreprenörskap respektive de svenska 3:12-reglerna.

Beställ den nya
Estradrapporten

E

sbri arrangerar varje månad Estrad
– en öppen föreläsningsserie om entreprenörskap och småföretagande. Till
Estrad bjuds forskare in för att berätta om sina
senaste forskningsresultat. Publiken består av
företagare, politiker, forskare, representanter
för olika stödorganisationer och andra med
intresse för entreprenörskaps- och småföretagsforskning.
Efter föreläsningarna produceras omfattande referat som kan läsas på vår webbplats,
www.esbri.se. När ett läsår avslutats samlas referaten i kortform, med höjdpunkterna från varje föreläsning, i en rapport. Nu kan du beställa ditt exemplar av rapporten Estrad 02-03.
I rapporten kommer totalt 16 forskare från
13 olika svenska och utländska lärosäten till
tals. Deras föreläsningar handlade bland annat
om oönskade ”mostrar” i företags styrelser,
positiv opportunism och klustret Cary Grant.
I tryckt form kostar rapporten 50 kronor + porto. Om du nöjer dig med en pdf med samma
innehåll kan du ladda ner den kostnadsfritt.
För mer info: www.esbri.se/referat.asp
På webben finns också information om
kommande föreläsningar. Nästa tillfälle att
ta del av färsk forskning på Estrad är 21 april.
Då presenterar filosofie doktor Katarina Pettersson, Uppsala universitet, och ekonomie
doktor Caroline Wigren, Internationella
Handelshögskolan i Jönköping, nya perspektiv på den omtalade gnosjöandan.

Esbri – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– är ett fristående forskningsinstitut. Esbri arbetar med forskning,
utbildning och kunskapsspridning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet.
Esbris övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. Detta ska uppnås
genom att:
• identifiera viktiga forskningsteman och bedriva
forskning och forskarutbildning om entreprenörskap och småföretag
• främja och öka kvaliteten på entreprenörskapsutbildningar vid svenska universitet, högskolor
och andra utbildningscentrum
• popularisera och sprida forskningsbaserad
kunskap om entreprenörskap och småföretag

Foto: Ulf Lööke

R

onney robson mamede vann tävlingens förstapris. Han bor i Brasilien men
har skrivit uppsatsen Entrepreneurial
Activity and Economic Development – How Can
Entrepreneurship Contribute to Wealth Distribution vid Internationella Handelshögskolan
i Jönköping. I uppsatsen sätter Ronney Robson Mamede fokus på något som sällan diskuteras i samband med entreprenörskap, nämligen ekonomisk fördelning.
– Ofta pratar man om sambandet mellan
entreprenörskap och nya jobb, eller mellan
entreprenörskap och tillväxt. Däremot saknas
det forskning om entreprenörskapets effekter
på ekonomisk utveckling och fördelningen av
rikedomar.
– I Brasilien är den ekonomiska fördelningen ett stort problem. Samtidigt anses vi leva i
ett entreprenöriellt land. Med min uppsats ville jag försöka förstå hur entreprenörskap kan
bidra till ekonomisk fördelning, säger Mamede.
Uppsatstävlingens andrapristagare, Christina Larsson, skrev sin uppsats vid Lunds universitets juridiska fakultet. Titeln är Analys av
föreslagna 3:12-regler (SOU 2002:52) – särskilt
löneunderlagsreglerna.

• Christina Larsson och Ronney Robson Mamede

De så kallade 3:12-reglerna har kritiserats
från flera håll och det resulterade under sommaren 2002 i ett betänkande (sou 2002:52).
Syftet med utredningen var att åstadkomma
en förenkling i reglerna, och samtidigt stimulera tillväxten. Larssons granskning av sou
2002:52 visar att detta till viss del kan uppnås.
– De föreslagna reglerna gynnar företag med
upp till 11–12 anställda, men de är negativa för
företag med fler anställda. Det är ju i och för
sig bra att de minsta gynnas, men det är mindre bra att de lite större missgynnas. Många
gånger är det nämligen de som har tillväxtpotential.
Uppsatstävlingen genomförs även under
läsåret 2003–2004. Mer info om tävlingen, en
längre version av denna artikel och sammanfattningar av vinnaruppsatserna finns på
www.esbri.se/uppsatstavling.asp

Tillsammans med Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) skapar Esbri ett kompetenscentrum för utveckling av området.
Esbri har grundats av entreprenören och uppfinnaren Leif Lundblad. Generellt ekonomiskt stöd
erhålls från följande organisationer:

för mer information, besök:
www.esbri.se/forelasning.asp
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2004 års fsf-nutek Award gick till professor Paul Reynolds, Babson College och London Business School. Reynolds är initiativtagare till gem (se artikel på nästa sida) och en
av medlemmarna i Esbris vetenskapliga råd.
Prissumman är 50000 dollar.
fsf och nutek delar också ut pris till unga
lovande forskare i Sverige. Årets pristagare är
ekonomie doktorerna Jonas Gabrielsson,
Högskolan i Halmstad/sire, och Caroline
Wigren, Internationella Handelshögskolan i
Jönköping. De får 25000 kronor var.
Christine Tidåsen, Växjö universitet, har fått stiftelsen kils stipendium om
50 000 kronor. Stipendiet
delas ut till doktorander
som forskar om kompetenshöjning i små och
medelstora företag.
Finska Wihuri Foundations internationella
pris om 100 000 euro gick till Barbara Czarniawska, professor vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon fick utmärkelsen för att hon ”bidragit
till att utveckla och föra mänsklighetens kulturella och ekonomiska tillväxt framåt.”
Charlie Karlsson, professor vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping, är under tre år även
gästprofessor vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Där kommer han att arbeta
med doktorandhandledning och Uddevallasymposierna.
Teknologie doktor Anna Bergek, Linköpings universitet, fick under en konferens vid
University of Sussex pris för ”Best Paper by an
Upcoming Researcher”. Titeln på artikeln är
Technological Internationalisation in the Electro-Technical Industry: A Cross-Company Comparison of Patenting Patterns 1986–2000.
Anders Richtnér, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, har tilldelats ett stipendium från
forskningsinstitutet imit.
Richtnérs forskning handlar om hur långsiktig innovationsförmåga kan kombineras med program
för kostnadsbesparingar.
1 augusti 2004 byter Högskolan i Jönköping
rektor, från professor Claes Wahlbin till docent
Thomas Andersson. Wahlbin kommer att fortsätta vara knuten till högskolan genom sitt
arbete med att utveckla forskning och nyföretagande i regionen. Andersson är i dag vd för
forsknings- och analysinstitutet iked.
personnyttstipsa till: entre@esbri.se
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Titel: Growth, Industrial Organization and Economic Generalities
Författare: William J Baumol
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-84376-350-8

William Baumol är en av entreprenörskapsforskningens verkliga åldermän. Han disputerade 1948 och har sedan dess producerat åtskilliga böcker och artiklar med entreprenören
som central gestalt. Growth, Industrial Organization and Economic Generalities innehåller
ett urval av Baumols alster från 1980-talet och
framåt. I förordet betonar han bokens brokighet och konstaterar att den är en spegelbild av
hans forskargärning. I en av artiklarna beskriver William Baumol företagarmödor som
monopol och prissättning under olika sekel.
Som ett av de senaste tusen årens största mysterier ser han utvecklingen av vattenkvarnarna. Att de revolutionerade till exempel sågverk
och ölbryggerier berodde inte på företagares
innovativitet – städernas skråväsenden motsatte sig denna förändring. I stället var det
munkar som bidrog till den industriella effektiviseringen.

Titel: Entreprenørskap:
Kjønn, livsløp og sted
Redaktörer: Nina Gunnerud
Berg & Lene Foss
Förlag: Abstrakt
ISBN: 82-7935-051-9

Av Norges cirka 165 000 egenföretagare är 24
procent kvinnor. De utgör 4,2 procent av den
kvinnliga arbetskraften. Motsvarande siffra för
män är 10,8. Detta kan man läsa i boken Entreprenørskap: Kjønn, livsløp og sted som är resultatet av ett norskt forskningsprojekt. Redaktörerna Nina Gunnerud Berg och Lene Foss
belyser tillsammans med sju andra forskare en
rad teorier och forskningsresultat om entreprenörskap och kön. De slår fast att fokuseringen på skillnader mellan män och kvinnor
ofta är för stark och föreslår därför nya perspektiv. I traditionella studier ses kön som en
variabel, men för att bredda bilden kan forskaren i stället betrakta kön som en relation
eller process. Genom att ta hänsyn till exempelvis familjestatus, nätverk, livscykel och lokalisering kan vi få en rikare förståelse av både
män och kvinnors entreprenörskap.

Titel: Small Firms and
Economic Development in
Developed and Transition
Economies: A Reader
Redaktörer: David A Kirby
& Anna Watson
Förlag: Ashgate
ISBN: 0-7546-3060-9

I västvärlden har små och medelstora företag
länge varit viktiga jobbskapare. När järnridån
drogs undan för gott 1990 ökade deras betydelse även i Central- och Östeuropa. Men trots
lärdomarna från väst är det inte helt oproblematiskt att få igång de forna kommunistländernas ekonomiska och sociala utveckling. Det
skriver David Kirby och Anna Watson, redaktörer för Small Firms and Economic Development in Developed and Transition Economies:
A Reader. Boken rymmer 13 kapitel om mindre
företags påverkan på tillväxten i bland annat
Tyskland, Slovenien och Lettland. Den svenska forskningen på området representeras av
Per Davidsson och Frédéric Delmar. De menar
i sitt kapitel att det inte finns någon ”jobbgenereringselit” bland de snabbväxande företagen i Sverige. Slutsatsen delas av kapitelförfattare som undersökt skapandet av arbetstillfällen i andra länder.

Titel: Entrepreneurship
and the Firm
Redaktörer: Nicolai J Foss
& Peter G Klein
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-84064-660-8

I Entrepreneurship and the Firm kombineras
österrikiska nationalekonomers teorier med
forskning inom organisation och strategi. 14
europeiska och amerikanska forskare bidrar
med kapitel som integrerar de båda perspektiven. Bokens ena redaktör, Nicolai Foss, har
bland annat skrivit ett kapitel tillsammans med
Kirsten Foss. Det handlar om produktivt och
destruktivt entreprenörskap samt belöningssystem och ägandefrågor i entreprenöriella
organisationer. Bokens andra redaktör Peter
Klein diskuterar i sitt och Sandra Kleins kapitel entreprenörers eventuella misstag i samband med fusioner. Att entreprenörer avyttrar
företag de nyligen förvärvat kan verka oövertänkt, men författarna menar att det också kan
ses som ett viktigt experiment i lärprocessen.
Dessutom ligger det i entreprenörens natur att
spekulera och ta risker.

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

GEM Research Conference
1–3 april
Berlin, Tyskland

Få svenskar engagerade i

företagsstarter

EURAM 4th Annual Conference
5–9 maj
University of St Andrews, Storbritannien

London Business School.
– I länderna som ligger i topp ses däremot
inte entreprenörskap som något läskigt eller
mystiskt. Det är bara något som folk gör.
Drivkrafterna bakom de entreprenöriella
aktiviteterna skiljer sig åt. I industriländerna
dominerar motivet att utveckla en affärsmöjlighet. I utvecklingsländerna startas ofta företag för att inga andra jobb eller försörjningsmöjligheter finns. Det närmaste nätverket är
oerhört viktigt för en potentiell entreprenör.
– I länder där de entreprenöriella förebilderna är få måste andra vägar skapas för att fylla informationsbehovet, till exempel via utbildningssystemet, säger Reynolds.
– Det är också i de flesta fall entreprenörens
släktingar, vänner, grannar och kollegor som
finansierar företaget. Det klassiska riskkapitalet utgör bara en bråkdel av investeringarna i
nya företag.
Esbri ansvarar för den svenska delen av
gem. I slutet av januari besökte Paul Reynolds
Stockholm och presenterade gem 2003 på ett
seminarium där Carl Bildt, fd statsminister, och
ivas vd Lena Torell, kommenterade rapporten.
På www.esbri.se/gem.asp hittar du ett referat
från seminariet, ett forskarporträtt av Paul
Reynolds och mer information om gem.

Vi ligger efter våra nordiska grannar när det
gäller entreprenöriella aktiviteter. Även i jämförelse med 30 andra länder hamnar Sverige i de lägre regionerna på skalan, enligt den
senaste GEM-mätningen. En förklaring till
den låga entreprenöriella aktiviteten är att
vi saknar positiva förebilder.

G

lobal Entrepreneurship Monitor
(gem) är den mest omfattande internationella studien av entreprenöriella
aktiviteter. Den visar att drygt 4 procent av den
vuxna befolkningen i Sverige är involverad i
entreprenöriella aktiviteter. Med ”entreprenöriella aktiviteter” menas att man antingen är i
färd med att starta ett nytt företag, eller att man
driver ett företag som är yngre än 42 månader.
Sveriges siffra är något högre än Frankrikes
knappt 2 procent, men betydligt lägre än Finlands (6,9 procent), Norges (7,5 procent) och
usas (11,9 procent).
– I vissa länder är bara en av femtio vuxna
involverad i entreprenöriella aktiviteter. Det
betyder att de flesta inte känner någon som
håller på att starta företag. Man känner inte ens
någon som känner någon som är entreprenör,
säger professor Paul Reynolds, initiativtagare
till gem och professor på Babson College och

12th Annual High Technology
Small Firms Conference
24–25 maj
University of Twente, Holland
24th Babson Kauffman
Entrepreneurship Research Conference
3–5 juni
University of Strathclyde, Storbritannien
Movements of Entrepreneurship
6–8 juni
Tällberg, Dalarna
13th Nordic Conference on
Small Business Research
10–12 juni
Tromsø, Norge
7th Uddevalla Symposium
17–19 juni
Fredrikstad, Norge
ICSB 49th World Conference
20–23 juni
Johannesburg, Sydafrika
17th Annual EBEN Conference
24–26 juni
University of Twente, Holland

Total entreprenöriell akivitet i olika länder

Källa: GEM 2003

35,00

SAM/ISFAM VII World Congress
5–7 juli
Göteborg

30,00

14th IntEnt Conference
5–7 juli
Neapel, Italien

25,00

2004 Annual Meeting of
the Academy of Management
6–11 augusti
New Orleans, Louisiana, USA

20,00

efmd 34th EISB Conference
8–10 september
Turku, Finland

10,00

RENT XVIII
25–26 november
Köpenhamn, Danmark

Alla länder

Uganda

Venezuela

Chile

Argentina

Nya Zeeland

USA

Brasilien

Kina

Australien

Irland

Island

Norge

Kanada

Finland

Schweiz

Spanien

Grekland

Storbritannien

Tyskland

Danmark

Singapore

Sverige

Sydafrika

Belgien

Slovenien

Holland

Hong Kong

Japan

Italien

0

Kroatien

5,00

Frankrike

Andel vuxna (18–64 år) i procent

15,00

Samtliga konferenser ovan genomförs
under 2004. För mer information om
dessa och andra konferenser, se
www.esbri.se/konferenser.asp
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Hans Landström, akademisk mångsysslare med småföretagsintresse:

”Entreprenörskapsforskningen
står inför ett vägskäl”
1974 inledde Hans Landström, 20 år, sina akademiska studier i Lund. Under åren som gått
har han avverkat ett antal lärosäten, 10 000
undervisningstimmar och skrivit fler än hundra vetenskapliga rapporter. 30 år senare är
cirkeln sluten. Han är tillbaka i Lund, nu som
professor.

S

in första akademiska tjänst hade
Hans Landström på Högskolan i Örebro
i slutet av 1970-talet. Han lämnade studierna i Lund och följde med sin sambo som
kommit in på Idrottshögskolan. I Örebro gick
han sista terminen på ekonomlinjen när han
blev erbjuden en lärartjänst. Högskolan expanderade snabbt, och att arbeta i unga, dynamiska organisationer går faktiskt som en röd
tråd genom hela Landströms karriär.
– Jag har tyckt att det varit spännande att
bygga upp nya verksamheter. Genom åren har
jag initierat en rad utbildningar, dragit igång
olika forskningsprogram och forskningscentra. I små organisationer måste man också vara
beredd att arbeta med många olika uppgifter.
I Örebro förutsattes att man skulle undervisa
på många olika kurser och dessutom ta ett
administrativt ansvar. Det är nog så att denna
första anställning har präglat min fortsatta akademiska verksamhet, säger Hans Landström.
Breda meriter
En stor del av hans tid har upptagits av undervisning, men han har också hunnit med en hel
del forskning och forskningsledning. Själv
uttrycker Landström det som att han är ganska bra på mycket, men inte riktigt bra på
något.
– Jag har inte haft så många målsättningar
med min karriär, det ena har gett det andra på
något sätt. Men jag har alltid sett det som
väsentligt att skaffa mig en bred akademisk
meritering. Jag är en ”hyfsad” pedagog, men
det finns alltid de som får bättre kursutvärderingar. Jag är en ”hyfsad” forskare, men det
finns många som är bättre. Jag är en ”hyfsad”
forskningsledare, men det finns många som
har längre erfarenhet och större kunskap.
I början av 1980-talet fick han frågan om han
ville doktorera vid Lunds tekniska högskola.
För att bli behörig var han tvungen att vika
några år till att läsa in delar av maskiningenjörsutbildningen. Landström skrev in sig som

doktorand i mars 1983 och disputerade i maj
1987 på en avhandling om finansiering av unga
teknikbaserade företag. Forskningsbyn Ideon
hade börjat växa fram i Lund, och de teknikbaserade företagen stod i fokus i debatten.
Ämnesvalet låg i tiden.
– Min avhandling förändrade väl inte världen direkt, men den gjorde att jag kom in på
problemen för unga företag att finansiera sin
verksamhet. Denna problematik har jag sedan
sysslat med hela 1990-talet.
I början av 1990-talet kom han till Högskolan i Halmstad, också det en ung expansiv miljö. Här bidrog han till startandet av såväl
utbildningar som forskningsprogram inom
bland annat entreprenörskapsområdet. Sin första professur fick han 1997 vid en annan dynamisk högskola, Högskolan i Bodø i Norge.
Tradition i väggarna
I dag är Hans Landström professor vid Lunds
universitet, en klart mer traditionstyngd miljö
än han är van vid.
– Traditionen sitter nästan i väggarna, och
det tog lång tid för mig att förstå hur organisationen fungerar. I dag har många saker börjat
komma på plats, och Lunds universitet gör en
stor satsning på innovation och entreprenörskap.
Hans Landström menar att det som hittills
kännetecknat entreprenörskapsforskningen är
öppenhet och experimentlusta. Forskarna
kommer från väldigt skilda bakgrunder och har

tagit med sig olika typer av forskningsfrågor,
teorier och metoder. Detta har gett en rik
beskrivning av entreprenörskapet.
– Ett problem är att forskningen kanske inte
alltid varit så rigorös i sin utformning. Forskningen har varit fragmenterad med i många
fall ”slapp” metodtillämpning. Det har gjort att
fältet utsatts för kritik från forskare inom mer
mogna forskningsfält. Under senare år har vi
hört starka röster för en mer enhetlig entreprenörskapsforskning.
Landström ser även en risk att forskningen
”amerikaniseras”, med fokus enbart på kvantitativa studier. Entreprenörskap är ett komplext fenomen som kräver olika metoder och
angreppssätt.
– Entreprenörskapsforskningen står inför
ett vägskäl. Jag tror att vi måste acceptera att
det inte finns ”ett enda entreprenörskap”, utan
många definitioner på entreprenörskap, många
teorier som kan hjälpa oss att förstå entreprenörskap, och många olika ansatser för att studera entreprenörskap.
Text: Jonas Gustafsson

Fakta
Namn: Hans Landström
Bakgrund: Ekonomie doktor i industriell
organisation vid Lunds tekniska högskola
1987, docent i samma ämne 1993. Utnämndes till professor i entreprenörskap vid Högskolan i Bodø 1997, och professor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad
1999. Sedan 2001 professor vid Lunds universitet.
Aktuellt: Arbetar med uppbyggnaden av
forskning (CIRCLE) och utbildning inom
innovation och entreprenörskap vid Lunds
universitet. Kommer under året ut med
boken Pioneers in Entrepreneurship Research.
för mer info:
hans.landstrom@fek.lu.se

