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Fyra viktiga nyckelord:
Förståelse för betydelsen av

ör närvarande står ”förändring av
attityder till entreprenörskap” högt på
dagordningen. Detta för att fler ska starta företag. Tanken är god, men frågan är om
det räcker att fler får pröva på att starta företag i skolan eller i andra sammanhang? När
de har gjort det möts de ju av en omgivning
som i de flesta fall inte har en grundläggande
förståelse för betydelsen av entreprenörskap
och innovationer.

F



Vi på Esbri försöker dra vårt lilla strå till
stacken genom att popularisera och på olika
sätt sprida kunskap om den forskning som
utförs inom entreprenörskaps-, innovationsoch småföretagsområdet. Främst gör vi det
genom Entré, men även via www.esbri.se och
Estradföreläsningarna.
Trevlig läsning, och jag hoppas att detta nummer av tidningen ger dig någon ny kunskap!

Magnus Aronsson
ansvarig utgivare och vd för esbri
magnus.aronsson@esbri.se
ps. Missa inte att läsa om Esbris aktiviteter
under år 2004 på sidan 13.

Besök oss på nätet: www.esbri.se
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Som jag ser det utgör de fyra orden ”förståelse
för betydelsen av” grunden till ett klimat där
individer som startar, driver och bygger upp
företag uppskattas. I bästa fall skapar de välstånd på både kort och lång sikt. För att förstå
betydelsen av entreprenörskraften gäller det
att på olika sätt nå ut med kunskap om vad
små, nya och växande företag bidrar till – såväl
i ekonomiska som sociala termer. Det är även
viktigt att förstå samspelet mellan stora och
små företag, mellan olika regioner och mellan
människor i olika branscher.
Först när vi lägger den kunskapsgrunden
kan de som har drivet att starta företag bemötas med den uppskattning de förtjänar. Vi
behöver således ett kunskapslyft: den grundläggande förståelsen för betydelsen av just
entreprenörskap och innovationer måste ökas.
Utan ett sådant lyft landar nog tyvärr alltför
många av de frön som sprids i olika satsningar
direkt på hälleberget.

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!

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)
Omslagsillustration: Johan Brunzell

Redaktionen ansvarar ej för obeställt
material. Citera oss gärna men ange källan.
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En institutionell entreprenör:

två motstridande ord?
december deltog jag i en workshop om
Institutional Entrepreneurship vid Melbournes universitet. Det var inte enkelt att
komma på vad jag skulle skriva om. Institutioner är för mig legitima handlingsmönster som
tas för givna; det behövs decennier, om inte
sekel, för dem att komma till stånd. Alternativt
kan man se institutioner som uppsättningar
lagar och regler. I vilket fall som helst verkar
det inte ha något med entreprenörer att göra,
hur man än definierar dem.
För att finna en utväg bestämde jag mig för
att ta en titt på något som är generellt citerat
som exempel på institutionellt entreprenörskap inom det fält jag känner till. Det blev etableringen av London School of Economics and
Political Sciences, lse.
Det är en fascinerande historia. Där fanns
inte en utan flera entreprenörer: först ut var
samhällsdebattören och lses första direktör
Sidney Webb, och efter honom W.A. S. Hewins
(1895–1903) och sist William H. Beveridge
(1919–1937). Både samtida och efterföljande
historiker är överens om att kalla dessa tre för
”entreprenörer”. Det jag fann intressant var att
Alexander Carr-Saunders inte blev omnämnd
som entreprenör. Det var ändå han som suttit längst (1938–1958) i direktörsstolen och
som ledde lse genom det turbulenta andra
världskriget, för att bara nämna ett exempel.
Så här beskrev Ralph Dahrendorf, lses historiker och själv direktör, honom: ”... admirable
on Committees, practical, clear-headed and

I

judicious, very even-tempered, and magnanimous. He doesn’t inspire; but he encourages.
People would like and trust him; and he would
stay the course”.
En sådan chef skulle jag vilja ha, skulle inte
ni? Men det var just det han var, en chef. Varför blir de första tre ihågkomna som ”entreprenörer”, men inte Carr-Saunders? För att
de skapade någonting nytt? När det gäller
Beveridge stämmer det inte alls eftersom lse
redan fanns. Inte heller Webbs och Hewins
gjorde någonting nytt eftersom de imiterade
de amerikanska och franska skolorna.

Mitt svar är: därför att de motsvarar stereotypen för en entreprenör. De pratade mycket
och syntes utåt; nätverkade och skrev brev;
gav offentliga presentationer och hade starka
profiler.
Min slutsats är att begreppet ”institutionella
entreprenörer” åberopar en stark intrig: det
är en bra och välkänd historia som upprepas
med lust och glädje. På franska kan man säga:
cherchez l’entrepreneur! Så fort det uppstår
en ny institution ser sig folk omkring för att
hitta en personlighet som kan axla rollen som
entreprenör. I själva verket är institutioner mer
som myrstackar: de byggs av många, tålmodiga myror och det tar mycket lång tid. De som
syns och drar uppmärksamhet till sig är dock
flygmyrorna. Det är inget fel med dem; men
själva skulle de aldrig kunna åstadkomma en
myrstack!
Som alla metaforer har säkert myrstacken
sina svaga sidor. Men en fördel med den är
just att myrstacken är så synlig. William H.
Beveridge var nämligen en institutionell entreprenör i ett annat, som man kunde tänka sig,
viktigare sammanhang. I sin politiska karriär
var han ordförande för den kommission som
sedan skapade Beveridge Report (1942) om
vilken man säger ligger till grund för välfärdsstaten. För det blev han dock inte benämnd
”entreprenör”. Välfärdsstaten är en abstrakt
idé och en sådan är inte lämpligt material för
en intressant historia...
Barbara Czarniawska
professor på handelshögskolan
vid göteborgs universitet
för mer info:
barbara.czarniawska@gri.gu.se

Kunskap som
en tillgång

Tillväxt förklaras
av mänskliga initiativ

23 forskare, främst europeiska, har bidragit till
boken Knowledge Spillovers and Knowledge
Management (Edward Elgar, 2004). Den handlar bland annat om kluster, regional dynamik och
om hur kunskap sprids. Redaktörerna Charlie
Karlsson, Per Flensburg och Sven-Åke Hörte
skriver inledningsvis om hur företags förmåga
att identifiera och använda nya teknologier har
blivit ett allt viktigare konkurrensmedel på den
globala marknaden. För att göra detta måste de
dels ta tillvara kunskapen inom organisationen,
dels utnyttja sitt nätverk för att komma över ytterligare information. Redaktörerna konstaterar att
många företag borde se över sina strategier för
hur information kan omvandlas till kunskap och
spridas till rätt personer, vid rätt tidpunkt. Kunskapen måste betraktas som en tillgång.

En av de tidiga, stora entreprenörskapsforskarna är amerikanen William Baumol. I William J
Baumol: An Entrepreneurial Economist on the
Economics of Entrepreneurship som har publicerats i Small Business Economics (nr 1, vol 23,
2004) diskuterar Gunnar Eliasson och Magnus
Henrekson Baumols forskarkarriär som snart
har pågått i sextio år. De lyfter framför allt fram
hans bidrag inom entreprenörskaps- och småföretagsfältet samt hans syn på tillväxt. Ofta mäter
vi tillväxt i antal anställda eller som en ökning av
omsättningen. Men Baumol menar att sådana
ökade produktionsfaktorer aldrig kan förklara tillväxten. Förklaringen ligger i människors kreativitet
och den entreprenöriella kraften. Experimentlusta
och entreprenörsanda är den viktigaste grogrunden för växande organisationer.

Roland Andersson kritiserar i artikeln Regionalpolitiken bör reformeras (Ekonomisk Debatt nr 1,
2005) den svenska regionalpolitiken. Målen för
de senaste propositionerna är regional tillväxt,
likvärdig service, välfärd och samhällsekonomisk
effektivitet. Andersson menar att målet om tillväxt
i alla regioner är orealistiskt: flera oberoende
forskningsresultat visar att tillväxten inte är jämnt
spridd utan koncentrerad till särskilt dynamiska
regioner. Han hävdar också att det statliga stödet
till företag i utsatta regioner bör upphöra. Det har
osäkra eller rentav negativa effekter. Andersson
kallar den förda regionalpolitiken ”ett betänkligt
slöseri med resurser”. Ett undantag är de högskolor som fokuserar på det lokala näringslivets
behov. De är positiva för den regionala innovativiteten, anser han.

För mer info: charlie.karlsson@ihh.hj.se

För mer info: magnus.henrekson@hhs.se

För mer info: rolanda@infra.kth.se

Orealistisk regionalpolitik i Sverige
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Bra nätverk skapar tillväxt
Det pratas ofta om vikten av att ha ett bra
nätverk. Men hur påverkar egentligen nätverken företagen? Kan man säga något om
hur bra företagen fungerar genom att titta
på nätverken? Frågorna besvaras i Peter
Parkers doktorsavhandling.
ppsättningen av personliga kontaktnätverk är av stor betydelse för både
individer och för företagen som helhet.
Det visar avhandlingen How Personal Networks
Shape Business – An anthropological study of
social embeddedness, knowledge development
and growth of firms som har lagts fram vid
Lunds universitet.
– Nätverken är av avgörande betydelse för
företagens verksamhet. För att möta utmaningar behöver vi tillgång till kunskap och
den får vi bäst genom personliga kontakter. Vi
är beroende av andras expertkunnande och
därför är det viktigt att ha en bred uppsättning kontakter som vi kommunicerar väl med,
säger Peter Parker, doktor i socialantropologi
och verksam vid Högskolan Kristianstad.

U

Ömsesidig kommunikation
I sin avhandling har han studerat personliga
nätverk i små tillverkande företag. Han har
gjort djupstudier i åtta företag med fokus på
nätverk. Genom en strukturell analys av nätverken har han kopplat ihop två aspekter som
är speciellt viktiga: att det finns en spridning i

kontakterna och att kommunikationen i nätverken är ömsesidig.
– För ett väl fungerande nätverk krävs att
man har en bredd på informationskanalerna och bra kvalitet på sina kontakter. Med spridning menas att
man bör ha en stor uppsättning av olika kontakter som
inte har inbördes kommunikation med varandra.
En jämförelse mellan olika företag visar att det finns
ett starkt samband mellan
hur väl den informella organisationen fungerar och företagets tillväxt. Det finns också ett
starkt samband mellan en persons
nätverk och dennes förmåga och vilja att
delta i företagets kunskapsutveckling.
Peter Parker har även undersökt hur företagen själva ser på informell organisation. En
del företag arbetar aktivt med nätverk och
kunskapsutveckling, medan andra är mer
omedvetna.
– I de företag som är medvetna har ledningen strategier för hur de anställda ska delta i
kunskapsfördelningen i företaget. Ledningen
ger en plattform för att skapa kontakter så att
experternas kunnande ska komma till nytta i
hela företaget.
– I företag som inte är lika medvetna om den
informella organisationens betydelse finns få

kommunikationsvägar. Det gör att personalen inte har förmåga att täcka upp för varandra och flaskhalsar bildas. Det kan leda till att
företagen missar många tillfällen.
Använd personalen smart
Faktorer som enligt Parker
påverkar den informella
organisationen är uppsättning och fördelning
av kunder, rörlighet inom
besläktade industrier i regi• Peter Parker
onen och specifika insatser
från företagsledning.
– En annan viktig faktor är
förståelsen för hur mycket en
person bidrar till kunskapsutvecklingen i företagen. Om man använder
personalen på ett smartare sätt så mår de
också bättre.
– Även den formella organisationen är ett
viktigt medel för att styra den informella organisationen. Men det är de informella kontakterna som är avgörande. Det gäller ju att prata
med den bästa personen, inte med den som
råkar ha en viss befattning. Jag tror att man
måste se på företagande ur en mer kommunikativ synvinkel än man har gjort tidigare,
säger Parker.
Text: Jonas Gustafsson
för mer info: peter.parker@e.hkr.se

Hjorth och Tillmar prisade för sin forskning
Daniel Hjorth, Esbri, Malmö högskola och
Växjö universitet, samt Malin Tillmar, Linköpings universitet och Arbetslivsinstitutet, är
årets mottagare av FSF och Nuteks pris till
unga forskare. Det avslöjades under Småföretagsdagarna i Örebro 26–27 januari
2005.
riset delas ut för tredje året i rad, och
prissumman är 25 000 kronor till vardera
vinnare. I motiveringen till Malin Tillmar
som pristagare stod bland annat att ”Forskningen kring entreprenörskap och småföretagande fokuserar huvudsakligen mäns privata
företagande i västerländska välfärdssamhällen.
Malin Tillmar har genom sin forskning vidgat
perspektiven och visat på den mångfald som
entreprenörskapet rymmer.”
Detta gjorde hon 2002 i sin doktorsavhandling som handlar om hur stamtänkandet sätter
stopp för många företagssamarbeten – i såväl
Sverige som i Tanzania. I sin nuvarande forskning intresserar hon sig för kvinnliga företagare inom offentlig sektor.

P
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Daniel Hjorth beskrevs av juryn som en
kreativ och gränsöverskridande forskare. Ur
motiveringen: ”Titeln på doktorsavhandlingen – Rewriting Entrepreneurship – signalerar
tydliga ambitioner. Dess text vittnar om stor
beläsenhet och analytisk skärpa, inte minst
när han påvisar etablerade organisationsteoriers oförmåga att fånga entreprenörskapet.”
På Esbri arbetar Hjorth främst med forskningsprogrammet Entreprenörskap och
Estetik, den årliga, nordiska utbildningsworkshopen Lärande och Entreprenörskap samt
Movements of Entrepreneurship, en serie
skrivarworkshops för forskare.
Under prisutdelningen tillfrågades Malin
Tillmar om varför just hon fick priset.
– Jag tror att det är för att jag har undersökt
tanzaniska och kvinnliga företagare. Det är
inte så många andra som har gjort det, konstaterade Tillmar.
Daniel Hjorth menade att det nog var mest
tjat och hårt arbete som låg bakom hans
utmärkelse. Samtidigt passade han på att
uttrycka sin oro.

• Daniel Hjorth

– Jag tackar juryn för att de hade modet
att ge mig priset, men jag hoppas att det inte
betyder att jag har tappat stinget nu! Man vill
ju inte vara mainstream, sa han.
i esbris kunskapsbank på
nätet finns flera artiklar om
hjorths och tillmars forskning:
www.esbri.se/kunskapsbank.asp
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Nedskärningar hotar innovationskraften
– Jag tror inte att det lyfts fram tillräckligt
i företagen. Till exempel att man reflekterar
bakåt över ett projekt. Eller att man bjuder in
folk från andra projektgrupper för att få ta del
av deras erfarenheter.

För många av dagens företag är innovation
nödvändigt för överlevnaden. Samtidigt är
nedskärningar vanliga för att effektivisera
verksamheten och tillmötesgå aktiemarknaden. Att samtidigt vara kostnadseffektiv
och innovativ är en svår balansakt.
ffektiviseringsprogram kan leda
till att företagens framtida innovationsförmåga blir lidande. Det visar Anders
Richtnér i doktorsavhandlingen Balancing
Knowledge Creation – Organizational Slack
and Knowledge Creation in Product Development.
– När företagen skär ner, tar de ofta bort
fel saker. De använder osthyveln och skalar
över hela linjen. För att produktutvecklingen
ska fungera behövs kunskap, och kunskap
skapas tillsammans. Det gäller att ta reda på
vilka funktioner som är kritiska för att behålla
ett aktivt kunskapsskapande, säger ekonomie
doktor Anders Richtnér, Handelshögskolan i
Stockholm.

E

Utveckling till lägre kostnad
I avhandlingen har han studerat sex produktutvecklingsprojekt i två börsnoterade företag.
I båda företagen var det uttalat att de skulle
sänka kostnaden för produktutvecklingen.
– Ett påtagligt resultat är hur mycket ledningen påverkar produktutvecklingen. Ledningen är avgörande för om en produkt
kommer ut på marknaden eller inte. Produktutvecklingen påverkas också av hur involverade kunderna är i processen.

• Anders Richtnér

Ibland är det bra att vara nära kunderna,
ibland inte, menar Richtnér. Om kunden
kommer in för tidigt kan det hämma innovationsfriheten. I ett senare skede kan det vara
bra att kunden kommer in och ger ökad fokus
till produktutvecklingen. Vid vilken tidpunkt
kunden kommer in i processen påverkar alltså
hur företagen utvecklar kunskap.
Enligt Anders Richtnér går det att behålla
innovationsförmågan i en slimmad organisation, även om det är svårt. Men att se på
innovation som en fabrik tror han inte på.
Det gäller att skära rätt så att kunskapen inte
försvinner. Det måste finnas utrymme för
tankespridning och reflektion i innovationsprocesserna.

Dynamiskt helhetstänkande
När företag vill effektivisera sin produktutveckling är det viktigt att de har ett helhetstänkande. De bör lägga ner de projekt som inte
verkar fungera och istället ge mer pengar till
vissa utvalda projekt. Det behövs mer dynamik
inom produktutvecklingen, anser Richtnér.
– Ledningen bör titta på vilka kompetenser som finns inom ett projekt och vad som
kan undvaras. Kompetensen kanske behövs
i ett annat projekt i företaget. Ledningen bör
även reflektera över hur projektgrupper sätts
samman. Ibland är det bra med arbetsrotation
eftersom den informella kunskapsspridningen
gynnas av att gruppernas sammansättning
förändras.
– Jag tror på att göra det enkelt med små
medel, till exempel genom att tänka gränsöverskridande. I dag är det ofta vattentäta
skott mellan olika avdelningar i ett företag. Vi
lär ju av varandra, både inom och utom företaget. Att skapa kunskap är otroligt viktigt. Ledningen måste kommunicera detta, både i ord
och i handling.
Text: Jonas Gustafsson
för mer info: anders.richtner@hhs.se

Chiles entreprenörer skördar kapitalismens frukter
bönderna öppnade sig nya exportmöjligheter,
samtidigt som de tvingades konkurrera med
importerade produkter på hemmamarknaden.
Utifrån Erik Dahméns teori om utvecklingsblock i ekonomin visar Rytkönen på det
omvandlingstryck som uppstod bland mjölk-,
vin- och fruktproducenterna. Enligt Dahmén
utvecklas ekonomin när det finns obalanser,
positivt eller negativt tryck, som får aktörerna
att vilja lösa problem eller utnyttja möjligheter.
De chilenska lantbrukarna blev mer eller
mindre tvungna att förnya sig, utnyttja ny
teknologi och bli mer effektiva. De ökade
exempelvis hygienen, använde elstängsel för
att föra djuren till nya betesmarker och införde
nya typer av gödsel. Många bönder uppfann
också nya hjälpmedel och produkter som
ökade kvaliteten.

I Chile undanröjde socialistiska reformer
effektivt de gamla institutionerna. Detta
banade väg för kapitalismen. Paulina Rytkönen kallar detta en ”historisk ironi” i sin
avhandling om chilenska entreprenörer.
au l i n a ry t k ö n e n h a r l ag t fram
doktorsavhandlingen Fruits of Capitalism: Modernisation of Chilean Agriculture 1950–2000 vid Lunds universitet, men
är numera verksam vid Södertörns högskola.
Hon intresserar sig för 1980- och 1990-talets
ekonomiska under i Chile, en period av stark
tillväxt. Till stor del kan den positiva utvecklingen tillskrivas moderniseringar i jordbruket,
och Rytkönen har studerat produktionen av
mjölk, vin och frukt.
Socialismen genomfördes i Chile mellan 1970 och 1973. I och med den raserades
gamla strukturer och ägandeförhållanden.
Detta, menar Paulina Rytkönen, var en perfekt grogrund för kapitalismen. För de lokala

P

• Paulina Rytkönen

för mer info: paulina.rytkonen@sh.se
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Regional konkurrens
och samverkan
i ny bok
17–19 juni 2004 genomfördes det sjunde
Uddevalla-symposiet – denna gång i norska
Fredrikstad. I boken Uddevalla Symposium
2004: Regions in Competition and Co-operation finns 42 omarbetade bidrag från konferensen. Mer än en tredjedel är skrivna av
nordiska forskare.
er kirkebak, høgskolen i Østfold,
och Torbjørn Korsvold, Stiftelsen Østfoldforskning, har byggt sitt konferensbidrag på sina respektive doktorsavhandlingar.
I artikeln Learning Driven Innovation in a
Regional Network Perspective – an Actionable
Framework for Creating Regional Innovation
diskuterar de skapandet av positiva kunskapsspiraler. Kirkebak och Korsvold förordar att
regionala aktörsnätverk och arenor för lärande
ska uppmuntras att samverka. Då blir resultatet innovationer.
Ett annat norskt bidrag kommer från
Øystein Strøm, Høgskolen i Østfold. Han
intresserar sig för hur företagare i vardande
kan stöttas så att sannolikheten för överlevnad ökar. I artikeln Survival and Governance
in Start-up Firms argumenterar Strøm bland
annat att överlevnadsgraden borde öka om
företaget har aktiva ägare och externa styrelseledamöter. Entreprenörens incitament att
lyckas är också avgörande.
Artikeln Spatial Inventor Networks as Studied by Patent Coinventorship är skriven av
Olof Ejermo och Charlie Karlsson vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Den handlar om nätverk bland svenska uppfinnare. Författarna finner att det maximala
geografiska avståndet mellan meduppfinnare
som tillsammans ansöker om patent varierar
beroende på den aktuella teknologin. Ett annat
resultat är att uppfinnare inom exempelvis
medicinsk teknik, livsmedel och it gynnas av
att bo nära universitet och högskolor.
Urban Gråsjö, Högskolan i Trollhättan/
Uddevalla, har ett liknande tema i sin forskning. Hans konferensbidrag har titeln The
Importance of Accessibility to R&D on Patent
Production in Swedish Municipalities. Gråsjö
skriver att 20 procent av Sveriges befolkning
bor i de fem största kommunerna, och att 28
procent av alla patentansökningar kommer
från dessa kommuner. Beror detta på att storkommunerna hyser många lärosäten, eller
finns det andra förklaringar? Urban Gråsjö
har studerat svenska patentansökningar 1994–
1999 och finner att närhet till privat forskning
och utveckling ökar patentproduktionen. Närhet till universitets- och högskoleforskning är
också positivt, men inte lika viktigt.

P

för mer information om boken, eller
om nästa uddevalla-symposium, besök:
www.symposium.htu.se
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Relationerna viktiga i
Uppsalas biotekniska
kluster
När kunskap rör sig i lokala, regionala och
globala nätverk skapas innovationer, konkurrenskraft och tillväxt. Det visar Anders
Waxell i sin avhandling Uppsalas biotekniska industriella system: En ekonomiskgeografisk studie av interaktion, kunskapsspridning och arbetsmarknadsrörlighet.
nders waxell är verksam vid kulturgeografiska institutionen och cind
vid Uppsala universitet (se artikel på
motstående sida). Han har kartlagt aktörerna
i Uppsalas biotekniska industriella system, och
hur de samverkar.
– Jag har undersökt bioteknikföretagen,
men även offentliga och privata forskningsinstitut, universiteten, statliga verk som Läkemedelsverket och Statens Veterinärmedicinska
anstalt, finansiärer och andra organisationer
som stödjer företagen. Där finns en stor bioteknisk kompetens som kan stimulera innovationskraften i företagen. Universiteten är också
flitiga när det gäller att knoppa av nya företag,
säger Waxell.

A

80 företag utgör kärnan
Vid årsskiftet 2002–2003 sysselsatte hela
Uppsalas biotekniska system 8 000 personer.
Totalt ingick ungefär 160 olika organisationer
i systemet. Dessa kan delas in fyra grupper där
kärnan är ett 80-tal bioteknikföretag. De övriga grupperna är offentliga och privata forskningsorganisationer, finansiella stödstrukturer
samt komplementära stödstrukturer.
I avhandlingen koncentrerar sig Anders
Waxell på fyra olika typer av relationer och
interaktioner. Den första är affärs- och marknadsinteraktioner. Den andra är interaktioner
med finansiärer. Den tredje relationstypen
finns i det formella och informella sociala nätverket. Slutligen har han även studerat rörligheten på den lokala arbetsmarknaden.
– En huvudfråga i min avhandling är om
Uppsalas system är lokalt, eller om det ingår
i Stockholmsregionen. Jag har funnit att det
beror på vilka relationer man menar.
Affärs- och marknadsrelationerna är till
exempel oftast globala. Det finns få stora kunder på den svenska marknaden och företagen
vill därför ut på den globala marknaden.
– Om man tittar på de finansiella relationerna så finns det väldigt få stora riskkapitalaktörer i Uppsala. Däremot finns många sådana
aktörer i Stockholm. Därför kan man säga att
de finansiella relationerna har en regional
karaktär.

• Anders Waxell

Riskkapital svagaste länken
Företagen kan visserligen vända sig till universitetens holdingbolag, Teknikbrostiftelsen,
Almi Företagspartner eller något av projektfinansieringsbolagen, men bristen på riskkapitalister i Uppsala är påtaglig. Waxell konstaterar att finansieringsfrågan är ”systemets
svagaste länk”.
– Det är en fördel för företagen att Stockholm ligger så nära Uppsala. Riskkapitalisterna vill kunna bevaka sina investeringsobjekt, och ofta vill de även ha en representant
i styrelsen.
Lokalt finns ganska många formella samarbeten, inte minst mellan industrin och universiteten. Det finns också en hel del informella,
sociala nätverk. Pharmaciakoncernen starka
ställning i Uppsala spelar en viktig roll. Organisationen kan liknas vid en plantskola där
individer har fått möjlighet att skaffa industriell erfarenhet och kunskaper i projektledning
och marknadsföring.
– Interaktionen på arbetsmarknaden betecknar jag också som lokal. Uppsalas största fördel är den stora kompetens som finns inom
det biotekniska området. I och med att rörelserna på arbetsmarknaden är lokala bär individerna med sig kunskapen till andra delar av
systemet.
– Sammanfattningsvis kan man säga att
Uppsala utgör ett lokalt biotekniskt kluster
med karaktäristiska särdrag. Samtidigt tillhör
Uppsala det större, regionala systemet i Stockholm och Mälardalen, säger Anders Waxell.
för mer info:
anders.waxell@kultgeog.uu.se
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CIND forskar om bioteknik, rörlighet och upplevelser
Vid forskningscentrumet CIND studerar ett
trettiotal forskare och doktorander innovationer och näringslivsomvandling utifrån
olika perspektiv. Aktuella forskningsprojekt
handlar bland annat om bioteknik, arbetskraftens rörlighet och upplevelseindustrin.
ind kom igång på allvar sommaren
2003 och centrumet är lokaliserat till
Uppsala universitet. En del av forskningen går ut på att gräva där man står, nämligen i Uppsalas biotekniska kluster.
– Bioteknik har blivit ett centralt forskningsspår inom cind. Till exempel har Anders
Waxell kartlagt och analyserat framväxten av
Uppsalas biotekniksystem i sin avhandling,
säger cinds föreståndare, professor Anders
Malmberg.
Ett annat cind-projekt inom bioteknikområdet genomförs av Daniel Hallencreutz,
Per Lundequist och Robin Teigland. De följer,
dokumenterar och analyserar utvecklingen
av klusterinitiativet Uppsala Bio som startade
2003.

C

Individer bär kunskap
Själv driver Anders Malmberg ett större forskningsprojekt om arbetskraftens rörlighet och
dynamiken i kluster.
– Bakgrundshypotesen för att studera kluster är alltid att kunskap och innovationsförmåga är viktiga faktorer i klustermiljöerna. Vi tror
att arbetskraftens rörlighet är en underskattad
kunskapsspridningsmekanism. När individer
byter jobb tar de ju med sig sin kompetens och
sina nätverk.

• Anders Malmberg

Klusterforskare vill ta reda på varför likartade företag som samlas på en ort blir dynamiska. Enligt Malmberg pekar forskningen hittills på att samverkan är mindre omfattande
än man kan tro. Företagen är ofta varken konkurrenter eller kollegor.
– Det här är lite egendomligt. Det kan ju inte
vara en slump att klustren genererar dynamik.
En av de senaste idéerna är därför att det har
med arbetsmarknaden att göra. När det finns
många företag i samma bransch på en och
samma plats ökar rörligheten. För individen
är det attraktivt att det finns flera alternativa
arbetsplatser på orten, och det bäddar också
för avknoppningar.
Design säljer
Ett tredje forskningsfält studerar de sektorer som lever av att utveckla och producera
design, upplevelser och kulturprodukter av
olika slag. cind driver flera forskningsprojekt
inom detta område, exempelvis ett om utvecklingen i den svenska klädmodebranschen.
– Även för högteknologiska mobiltelefoner
är det ofta design, marknadsföring och upp-

• Dominic Power

levelsen som säljer. De flesta svenska företag
kan inte längre konkurrera med bara pris eller
kvalitet – kanske inte ens med sin teknologi.
Konkurrensfördelen måste ligga i något annat,
säger docent Dominic Power.
Han har nyligen avslutat ett forskningsprojekt om en specifik grupp inom upplevelseindustrin, nämligen designföretagen. I dagsläget anställer den nordiska designbranschen
27 000 personer, men den är på tillväxt. Samtidigt dras branschen med problem. Företagen
behöver hjälp med riskkapital, marknadsföring och juridiska tjänster.
– Många förknippar innovationer med teknologi, patent, nya maskiner och det svenska
ingenjörsarvet, men det kan vara så mycket
mer! Design är en stor del av de flesta företags
innovationsprocess, konstaterar Power.
en längre version av denna artikel
finns här: www.esbri.se/cind.asp
för mer info:
www.cind.uu.se
www.nordicdesign.org

Aktuellt på CESIS

Aktuellt på CIRCLE

Aktuellt på RIDE

CESIS är medarrangör till två spännande evenemang i sommar och i höst. 9–11 juni genomförs en workshop vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping med familjeföretagen i
fokus. Under workshopen kommer bland annat
ägarskap, ledarskap, organisering och strategier
i familjeföretag att diskuteras. Nästa evenemang
är Uddevalla-symposiet som i år arrangeras för
åttonde gången (se även artikel på motstående
sida). Datumet är 15–17 september och platsen
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Symposiet
samkörs med The 8th McGill International Entrepreneurship Conference och det gemensamma
temat är Innovations and Entrepreneurship in
Functional Regions. Som underteman finns internationellt entreprenörskap, akademiskt entreprenörskap och entreprenörskap i offentlig sektor.

På CIRCLE har nu samtliga tjänster tillsatts,
och information om alla anställda finns på centrumets uppdaterade webbplats. Under läsåret
2005–2006 kommer CIRCLE att köra igång ett
helt nytt masterprogram med koppling till ESST
– The European Inter-University Association on
Society, Science and Technology. Utbildningen
är öppen för studenter från alla olika akademiska
bakgrunder och länder. De kommer under den
första terminen bland annat att läsa om teknologisk utveckling ur ett historiskt perspektiv, samt
om regionala, nationella och globala effekter av
forskning och ny teknik. Under den andra terminen kan studenterna välja att stanna i Lund, eller
att läsa vid något av de andra 17 europeiska
universitet som ingår i nätverket. Deadline för
ansökan är 15 april.

RIDE anordnar, i samarbete med Chalmers tekniska högskola, två workshops med internationella forskare 11–14 april. Titeln är Challenges
to Engineering Research & Education in the
Modern Economy, och huvudfrågorna lyder:
Vart är forskningen på väg, och vad kan och bör
universiteten göra för att möta de nya utmaningarna? Workshopen 11–12 april är sluten. Den
genomförs enbart med särskilt inbjudna akademiker och forskare som är verksamma inom
områdena innovation och entreprenörskap.
Workshopen 13–14 april är däremot öppen för
såväl forskare som studenter och personer från
näringslivet. Professorerna Richard Nelson från
Columbia University, Nathan Rosenberg från
Stanford University och Mark Dodgson från University of Queensland är några av föreläsarna.

För mer info: www.infra.kth.se/cesis

För mer info: www.circle.lu.se

För mer info: www.mot.chalmers.se/ride
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Fyra nya stjärnor på forskarhimlen

Det rör på sig inom entreprenörskapsfältet i Sverige. Ämnet börjar få spridning och intresserar forskare från olika discipliner. Det visar inte minst bakgrunden hos de fyra nytillträdda professorerna.
Två är maskiningenjörer, en är nationalekonom och en är företagsekonom. Sina olika bakgrunder till
trots har flera av dem redan hunnit samarbeta, och de är överens om att mer samarbete är melodin
för att utveckla fältet ytterligare.

Xxxxx
Samarbetsvilja
förenar
nya svenska professorer
i entreprenörskap
å g ot av e t t g e n e r at i o n s s k i f t e
verkar vara på gång inom det svenska
entreprenörskapsfältet. Fyra nya professorer har tillsatts under de senaste månaderna, och Åsa Lindholm-Dahlstrand är en av
dem.
– Det är bara bra för ämnet att professorer
byts ut och kommer till. Det visar att det är
dynamik inom fältet och att entreprenörskap
fortfarande är ett stort och hett ämne, säger
Åsa Lindholm-Dahlstrand.
Hon är nybliven professor i företagsekonomi
med inriktning entreprenörskap vid Högskolan i Halmstad. En ny professur på papperet,
men Lindholm-Dahlstrand håller inte riktigt
med.
– Det kanske kan kallas för en ny professur, men jag förväntas fylla luckan efter Hans
Landström. Professuren har varit otillsatt ett
par år och är genom en ny donation tillsatt
igen. En form av nystart, kan man väl säga.

N

Entreprenörskap på gränsen
I arbetsbeskrivningen står det bland annat att
hon ska utveckla ämnet entreprenörskap som
en del av ämnet företagsekonomi. Hon ska
också stärka länken mellan företagsekonomi
och teknik, något som passar henne som handen i handsken.
– Det som tilltalade mig var just den tydliga
kopplingen mellan ekonomi och teknik, något
jag alltid har varit intresserad av.
Själv kommer hon från tekniksidan med en
grundutbildning som maskiningenjör. Tidigare var hon verksam vid Chalmers tekniska
högskola där hon har gjort såväl sin grundutbildning som doktorerat.
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– På ett sätt känner jag mig längre och längre ifrån den tekniska biten. Men mitt sätt att
tänka och se på världen tror jag präglas mer
och mer av min ingenjörsbakgrund. Det finns
till exempel hela tiden i bakhuvudet att forskningen ska kunna tillämpas, även om det är
något teoretiskt jag håller på med.
Åsa Lindholm-Dahlstrand tror inte att hon
kommer att ändra fokus på sitt arbete i och
med den nya professuren. Hon kommer även
i fortsättningen att inrikta sig mot forskning
om nya teknikbaserade företag och särskilt
policyfrågor. Hon vill också föra innovationsforskningen högre upp på dagordningen.
– Det entreprenöriella arbetet bygger ju på
innovationer. Ändå har innovation ingen framträdande roll i många definitioner av entreprenörskap.
Tydligare definitioner
Lindholm-Dahlstrand tycker att definitionen
av entreprenörskap bör förtydligas. I dag har
många forskare sina egna definitioner. Det
hänger ihop med att det är ett relativt ungt
ämne med många olika influenser.
– Ibland behövs en vedertagen definition,
ibland inte. Det är bra om det finns klara definitioner som man sedan kan avvika ifrån. När
man vill kunna jämföra resultat med varandra är det till exempel nödvändigt att ha en
gemensam definition. Även kopplingen till
policy blir lättare om det finns en klarare definition.
En sak som hon vill undersöka och bygga
upp ytterligare inom sin nya tjänst är samverkan med andra universitet och högskolor. Hon
menar att det är viktigt att ha diskussioner om

fältet med andra entreprenörskapsforskare
från olika delar av världen. Hon menar också
att om man blickar utåt så står sig Sverige
ganska bra, åtminstone i ett europeiskt perspektiv.
– I Europa är man imponerad av svensk
forskning och svensk innovationspolitik. Samtidigt är vi ganska dåliga på entreprenörskap,
det startas inte så många företag. Det vore ju
bra om fler skulle vilja ta det steget.
Akademiker sedan barnsben
Johan Wiklund har en hel del gemensamt med
Åsa Lindholm-Dahlstrand: exempelvis är han i
grunden maskiningenjör. Han har även arbetat
på dåvarande Televerket, på ett litet konsultbolag och som internationaliseringsansvarig vid
Högskolan i Jönköping. Parallellt inledde han
sina doktorandstudier vid samma lärosäte.
Han tillbringade senare ett år som gästforskare i Australien och några år på Handelshögskolan i Stockholm. Nu är han tillbaka i Jönköping som professor i företagsekonomi, särskilt
entreprenörskap.
– Det är samma professur som Per Davidsson hade innan. Man kan säga att han och
jag bytte plats, han är på samma universitet
i Australien som jag var för några år sedan.
Min nya tjänst går ut på att jag har det samlade ansvaret för forskning och undervisning
inom ämnet entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, säger
Johan Wiklund.
Att han skulle ägna sig åt det akademiska
verkar ha stått klart länge. När hans fröken i
småskolan frågade om framtida yrkesplaner,
och alla andra pojkar svarade ”polis” eller
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”brandman”, svarade han ”professor”. Varför visste han inte, han tyckte bara att det lät
roligt.
– Jag måste ha varit insiktsfull som barn.
Men det är lite lustigt att jag hamnade inom
ekonomi, jag känner mig inte som ekonom.
Fast samhällsvetenskap är roligt att forska
inom, man är mer fri än inom naturvetenskapen. Man kan använda de metoder man
vill och det finns en större öppenhet för olika
infallsvinklar.
Wiklund är fortfarande med i civilingenjörsförbundet och läser regelbundet tidningen Ny
teknik. Så teknikintresset finns där i högsta
grad. Om han ska gissa kommer han i framtiden att forska om innovation och om kopplingen mellan ekonomi och teknik. Men vad
han ska göra mer exakt på sin nya tjänst vet
han inte.
– Jag har en del konkreta idéer, men inget
jag vill berätta om nu. Jag vill ta lite tid och
fundera på saken.
Mer internationell samverkan
Johan Wiklund poängterar vikten av samarbete med andra forskare. Han samarbetar själv
mycket med andra, framför allt internationellt.
Så även om han inte vet exakt vad han vill hålla
på med framöver så vet han hur – genom mer
samarbete.
– Jag tror inte att man kan åstadkomma så
mycket på egen hand. Jag vill samla många
olika människor som forskar kring samma
ämne, och jag vill ha lite spridning på kunskaperna. Det ska inte bara vara hardcore entreprenörskapsforskare, utan även folk från andra
discipliner, till exempel redovisning och nationalekonomi.
Mer samverkan är också något han tror skulle vara bra för fältet som helhet. Såväl mellan
olika discipliner som mellan olika länder.
– Jag skulle vilja att Sverige i ännu större
utsträckning är med i internationella sammanhang. Doktorander bör redan från första
början ta till sig att världen är deras arbetsfält.
Det finns en del forskare i Sverige som är bra
på att jobba globalt, men det behövs mer av
den varan.
Wiklund önskar att de svenska politikerna
tog entreprenörskapsforskningen på större allvar, till exempel när de försöker utforma stöd
till entreprenörer.
– De flesta politiker verkar inte ha något
begrepp om hur de här marknaderna fungerar.
Det är lite synd. Politiker pratar så mycket om
att de vill stötta entreprenörskapet, men de är
inte villiga att vidta de åtgärder som behövs.
Dubbel doktor
Johan Wiklund planerar att forska ihop med
Pontus Braunerhjelm som tillträder Leif
Lundblads donationsprofessur i internationell affärsverksamhet vid Kungliga tekniska
högskolan. Professuren gick tidigare under
namnet Leif Lundblads professur i entreprenörskap och småföretagande, och var placerad vid Stockholms universitet. Björn Bjerke

var innehavare av professuren 1999–2002 och
efterträds nu av Braunerhjelm. Professuren
har en inriktning mot entreprenörskap i vid
bemärkelse, med särskilt fokus på internationellt entreprenörskap.
– Entreprenörer verkar i en global miljö i
dag. För att få en hävstång i verksamhetsstadiet är det nödvändigt att ha ett internationellt
synsätt, säger Pontus Braunerhjelm.
Sin akademiska bana inledde han på juristlinjen, men det enda han tyckte var riktigt
roligt var en kortare kurs i nationalekonomi.
Efter en tids påbyggnadsstudier flyttade han
till Genève där han så småningom fick ett stipendium av den schweiziska staten. Han fastnade i ett doktorandprogram som ledde till att
han disputerade i internationell ekonomi.
Några år senare disputerade han en gång till
för säkerhets skull, den här gången i nationalekonomi på Internationella Handelshögskolan
i Jönköping. Han har också hunnit med att driva familjens jordbruksrörelse i sex år, arbeta på
Industriens utredningsinstitut och nu senast
kommer han från en tjänst som forskningsledare på sns, Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle.
Hans nya professorstjänst ligger under
Kungliga tekniska högskolans institution för
arkitektur och samhällsbyggnad, Infra. Men
vilken organisation Braunerhjelm kliver in i
vet han inte riktigt ännu.
– Det är lite för tidigt att säga, men jag tror
att det är en spännande miljö. Jag tänker
försöka få igång något som sträcker sig över
flera institutioner, eller ”skolor” som det heter
numera sedan kth omorganiserade.
Stort kunskapsbehov
Fokus i Braunerhjelms forskning kommer
att ligga på entreprenörens roll för tillväxten
i samhället. Åtminstone vill han driva den
åt det hållet. Till skillnad från många andra
nationalekonomer har han ett Schumpeterianskt synsätt.
– Jag tror att det finns ett stort behov av
kunskap här. Inte minst hos dem som fattar
beslut om den ekonomiska politiken. Jag tror
att man har underskattat dimensionen i tillväxtproblemen. En orsak till att vi vet lite är
att vi har haft dåliga data. De börjar bli bättre
nu, men det finns fortfarande mycket att göra
på det området.
– Min allmänna uppfattning när man talar
med politiker och andra instanser som har
som uppgift att sköta den ekonomiska politiken, är att det finns för lite kunskap om entreprenörskapsområdet. Varför har till exempel
ingen forskare som håller på med det här fältet
fått Nobelpriset ännu?
Pontus Braunerhjelm tycker att det är bra att
det kommer in folk från olika discipliner. Det
är viktigt med nytt blod i entreprenörskapsforskningen i form av nya professorer.
– Jag tror att det är bra att vi blir flera nya
samtidigt, det blir som en bombmatta. Det
är viktigt att ha en interdisciplinär ansats. Vi
nationalekonomer är bra på att forska kring

vad entreprenörskap bidrar med till tillväxten
i samhället. Men vi är inte lika bra på mikroperspektivet och där kommer företagsekonomerna in.
Handelsresande i entreprenörskap
Den enda företagsekonomen i sällskapet är Ivo
Zander. Han är den första som tillträder den
nyinrättade Anders Walls professur i entreprenörskap vid Uppsala universitet. Zander
har tillbringat större delen av sin akademiska
tillvaro på Handelshögskolan i Stockholm, där
han genomgick både grundutbildningen och
doktorandutbildningen. Att nu byta lärosäte
tycker han ska bli spännande.
– Det är kul att det är något helt nytt. Min
primära roll är att bygga forskning och att
undervisa. Eftersom man inte har haft så
mycket verksamhet inom det här området i
Uppsala kommer jag väl att bli som en handelsresande i entreprenörskap, säger Ivo Zander.
Exakt vad han vill göra i Uppsala vet han
inte ännu. Just nu håller han på att slutföra
sina åtaganden på Handelshögskolan i Stockholm, och han kommer inte att vara i Uppsala
på heltid förrän till sommaren.
– Jag måste lära känna personerna innan jag
vet exakt vad jag vill göra. Så det blir att arbeta
lite som en entreprenör, jag får se vilka möjligheter som finns och sedan bestämma vad som
ska göras. Det jag vet att jag vill göra är att sätta
området ordentligt på kartan i Uppsala.
Entreprenörskapsfältet har inte alltid varit
Zanders huvudområde. Han började inom
internationellt företagande och studerade
multinationella företag och teknikutveckling.
Medan han skrev på sin avhandling startade
han och några vänner ett limousineföretag i
Riga. Det blev inkörsporten till entreprenörskapet, och han lärde sig en hel del på kuppen.
– När jag senare funderade på vad företagande är kände jag igen mig själv mest i entreprenörskapsteorin. Det passade bäst in på vad
vi gjorde i Riga. Då började jag på allvar att
intressera mig för entreprenörskap.
Bra företagsklimat?
Han menar att det är viktigt att få igång ett
entreprenöriellt klimat i Sverige. De stora företagen är byggda kring en idé. När den idén tar
slut börjar man utveckla kringutrustning och
tjänster och efter det flyttar man utomlands
för att få ner kostnaderna. Sedan ”försvinner”
företaget.
– Det finns bara ett sätt att komma runt det
här, och det är att starta nya företag. Resten
sköter sig självt. För att fler ska starta företag,
måste det anses som coolt att göra det. När
jag var student trodde jag inte att jag någonsin
skulle driva företag. Nu blev det så ändå. Om
det fanns inom mig så finns det inom oss alla.
Den potentialen måste vi utnyttja.
Zander kommer att fortsätta forska om
intraprenörskap. Han kommer också att forska om strategier i entreprenöriella företag och
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Fyra nya stjärnor på forskarhimlen
> Fortsättning

titta mer på hur internationella möjligheter
exploateras. Han tror att entreprenörskapsfältet kommer att konvergera lite kring just nya
upptäckter, utvärdering och exploatering.
– Jag tror att det kan bli fältets unika kärna.
Men det kommer nog att fortsätta att vara lite
spretigt ett tag till. Det ryms många olika forskningsområden inom fältet och det är bara bra
att det är så.
– Det vore också kul att få igång ett bra samarbete med de andra nya entreprenörskapsprofessorerna. Jag vill inte överdriva vår roll i
termer av att skapa ett bra företagsklimat, men
jag tror att det är bra om vi pratar med varandra istället för att sitta isolerade på varsitt håll,
konstaterar Ivo Zander.
Text: Jonas Gustafsson
en längre version av
denna artikel finns här:
www.esbri.se/nyaprofessorer.asp

Åsa Lindholm-Dahlstrand
Bakgrund: Grundutbildning som maskiningenjör vid Chalmers tekniska högskola. Disputerade vid Chalmers 1994. Docent i industriell
dynamik vid samma skola.
Aktuell: Nybliven professor i företagsekonomi
med inriktning entreprenörskap vid Högskolan
i Halmstad.

Pontus Braunerhjelm

Johan Wiklund
Bakgrund: Grundutbildning som maskiningenjör vid Linköpings universitet. Arbete på
Televerket, konsultbolag och som internationaliseringsansvarig på Högskolan i Jönköping.
Disputerade 1998 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Har varit gästforskare i
Australien och docent vid Handelshögskolan i
Stockholm i tre år.
Aktuell: Nybliven professor i företagsekonomi,
särskilt entreprenörskap vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping
Tre publikationer: Wiklund, J: Small Firm
Growth and Performance: Entrepreneurship
and Beyond. Doktorsavhandling, Internationella
Handelshögskolan i Jönköping, 1998

Braunerhjelm, P: Knowledge Capital, Firm Performance and Network Production. Doktorsavhandling, Internationella Handelshögskolan i
Jönköping, 1999

Davidsson, P, Delmar, F och Wiklund, J (red):
Tillväxtföretagen i Sverige. SNS Förlag, Stockholm, 2001

Braunerhjelm, P: Integration and the Regions
of Europe: How the Right Policies Can Prevent Polarization? CEPR, London, 2000

Shepherd, D A och Wiklund, J: Entrepreneurial
Small Business: A Resource-Based Perspective. Edward Elgar, Cheltenham, 2005.

För mer info: pontusb@infra.kth.se

För mer info: johan.wiklund@ihh.hj.se

Aktuell: Som den första innehavaren av
Anders Walls professur i entreprenörskap vid
Uppsala universitet
Tre publikationer: Zander, I: The Tortoise
Evolution of the Multinational Corporation
– Foreign Technological Activity in Swedish
Multinational Firms 1890–1990. Doktorsavhandling, Handelshögskolan i Stockholm, 1994

Lindholm-Dahlstrand, Å: Industrial Dynamics
and Ownership Changes: Incubation and
Acquisition of Small Technology-Based Firms.
I Johannisson, B och Landström, H: Images of
Entrepreneurship and Small Business. Studentlitteratur, Lund, 1999

För mer info: lindholm.dahlstrand@set.hh.se

Aktuell: Nyligen tillträtt Leif Lundblads donationsprofessur i internationell affärsverksamhet
vid KTH
Tre publikationer: Braunerhjelm, P: Regional
Integration and the Locational Response of
Knowledge Intensive Multinational Firms:
Implications for Comparative Advantage and
Welfare of Outsiders and Insiders. Doktorsavhandling, Graduate Institute of International
Studies, Genève, 1994

Tre publikationer: Lindholm, Å: The Economics of Technology-Related Ownership Changes. A study of innovativeness and growth
through acquisitions and spin-offs. Doktorsavhandling, Chalmers tekniska högskola, 1994

Lindholm-Dahlstrand, Å: Teknikbaserat nyföretagande: tillväxt och affärsutveckling. Studentlitteratur, Lund, 2004

Bakgrund: Grundutbildning som jurist och
nationalekonom. Disputerade 1994 i internationell ekonomi vid Graduate Institute of International Studies i Genève och i nationalekonomi
1999 vid Internationella Handelshögskolan
i Jönköping. Har också varit adjungerad professor vid Linköpings universitet, vice vd för
Industriens utredningsinstitut och vice vd samt
forskningsledare vid SNS.

Ivo Zander
Bakgrund: Grundutbildning i ekonomi vid
Handelshögskolan i Stockholm. Disputerade
vid samma skola 1994. Post doc vid Stanford
University. Professor vid Handelshögskolan i
Stockholm 2004.

Zander, I: The Micro-Foundations of Cluster
Stickiness – Walking In the Shoes of the
Entrepreneur. I Journal of International Management, vol 2, nr 10, 2004
Mathews, J A och Zander, I: International
Entrepreneurial Dynamics – Delineating a
New Field of Scholarship. Kommande artikel i
Journal of International Business Studies.
För mer info: ivo.zander@fek.uu.se
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Internationell erfarenhet ökar

kunskapsbehovet
För att etablera sig i utlandet krävs kunskap. Denna kunskap borde företaget kunna få genom erfarenhet från tidigare internationaliseringar. Men riktigt så enkelt är
det inte. En ny doktorsavhandling visar att
erfarenhet kan öka kunskapsbehovet.
öretag som har erfarenhet från flera
olika internationella marknader upplever ett större behov av institutionell
kunskap än mindre erfarna företag. Det
visar ekonomie doktor Jessica Lindbergh,
Uppsala universitet, i avhandlingen Overcoming Cultural Ignorance – Institutional
Knowledge Development in the Internationalizing Firm.
– Det kan bero på flera saker, men en trolig
förklaring är att med mer erfarenhet ökar också företagets vetskap om den komplexitet som
en marknads institutioner utgör. Det ändrar
kraven på vilken kunskap företagen upplever
att de behöver, säger Lindbergh.

F

Dyrt lära sig normerna
Avhandlingen består av fem artiklar som grundar sig på enkätstudier av 494 små och medelstora företag från olika branscher i Sverige,
Danmark och Nya Zeeland. Jessica Lindbergh
frågar sig bland annat hur erfarenheten av
internationalisering påverkar den institutionella kunskapsutvecklingen i företagen. Till
institutionell kunskap räknas kunskap om
regler, normer och värderingar i det land där
företaget vill etablera sig.

• Jessica Lindbergh

– De utländska marknaderna skiljer sig från
hemmamarknaden och det innebär problem
för företagen. Det kan vara kostsamt och i
värsta fall också leda till att ett företag drar sig
ur en marknad om den upplevs alltför svårarbetad. Behovet av institutionell kunskap är
därför stort. Och det är ännu större i små och
medelstora företag eftersom de har mindre
resurser att slösa med.
Att erfarenhet leder till ett ökat kunskapsbehov är också tydligt i studier av specifika affärsrelationer i en internationell miljö. Ju längre
relationen har pågått och ju mer inbäddade
företagen blir i det lokala nätverket, desto mer
kunskap upplever företagen att de behöver.

– De här resultaten kan framstå som
avskräckande, man vill ju helst se att mer erfarenhet ger mer kunskap per se. Men jag har
också tittat på hur erfarenheten av internationalisering påverkar företagets organisatoriska
kompetens att hantera internationaliseringsfrågor som helhet. Den typen av kompetens
ökar i takt med erfarenheten.
Kompetens klarar kunskapsbrist
En förklaring menar hon kan vara att
företaget upplever att det inte har
tillräcklig kunskap om en viss marknads institutionella faktorer, men att
det ändå har kompetens att hantera
denna kunskapsbrist.
Resultaten visar också att det
är skillnad på erfarenheter från en
specifik utländsk marknad och erfarenheter från flera marknader. Erfarenheter från flera marknader leder till ett
ökat behov av institutionell kunskap. Erfarenheter från en specifik marknad däremot,
påverkar företagets institutionella kunskap
olika beroende på om det är ett exporterande
företag eller om det har dotterbolag på marknaden.
– För det exporterande företaget räcker det
att ha varit inne på marknaden en gång för att
det ska tycka att det har tillräckligt med kunskap om institutionella faktorer. Företag med
dotterbolag upplever att deras institutionella
kunskap ökar ju längre de har funnits på marknaden.
Text: Jonas Gustafsson
för mer info:
jessica.lindbergh@fek.uu.se

Många ägarskiften
är dåligt förberedda

Kunskapsbasen avgör
avknoppningens växtkraft

Koncentrerad
industri ökar tillväxten

Ägarskiften och ledarskiften i företag (Nutekrapport nr B 2004:6) är resultatet av ett forskningsprojekt där 1 400 företagare har undersökts.
Studien har genomförts av Leif Melins forskargrupp vid Internationella Handelshögskolan i
Jönköping. Utgångspunkten är att 40 procent
av de svenska småföretagen kommer att behöva
byta ägare inom de närmaste tio åren. Problemet
är att få är förberedda på detta. Skiftet kan också
hindras av att ägaren inte vill sluta, av att köpare
saknas eller på grund av oro för de anställdas
sysselsättning. En av rapportens slutsatser är att
både expertrådgivare och processrådgivare är
viktiga vid skiften. Experterna har djup kunskap
om sina respektive områden. Processrådgivarna
förstår helheten – inklusive de känslo- och relationsmässiga aspekterna.

Harry Sapienza, Annaleena Parhankangas och
Erkko Autio har författat artikeln Knowledge
relatedness and post-spin-off growth (Journal
of Business Venturing, nr 6, vol 19, 2004). De
har undersökt 54 finländska så kallade spin-offs
som fortfarande samarbetar med de företag som
de har knoppats av ifrån. Resultaten visar att
det avknoppade företagets tillväxt är beroende
av hur dess kunskapsbas ser ut i förhållande till
”förälderns”. För en optimal tillväxt bör det nya
företagets kunskapsbas överlappa det gamla
företagets kunskapsbas lagom mycket. Om
överlappningen är för liten får de två företagen
svårt att lära av varandra. Om överlappningen är
för stor hämmas deras förmåga till nyskapande.
Det lönar sig inte att försöka skapa nytt genom
att kombinera likartade kunskaper.

Om Regional tillväxt, geografisk koncentration
och entreprenörskap skriver Pontus Braunerhjelm och Benny Borgman i Ekonomisk Debatt
nr 8, 2004. De har analyserat svenskt näringslivs
geografiska koncentration under åren 1975 till
1999. Braunerhjelm och Borgman finner att industrin är starkare koncentrerad än tjänstesektorn.
De konstaterar vidare att det existerar ett positivt
samband mellan geografisk koncentration och
regional tillväxt (mätt som arbetsproduktivitet).
Under slutet av 1990-talet ökade den regionala
tillväxten med mellan 2 och 7 procent som en
följd av den ökade industriella koncentrationen.
En annan slutsats i artikeln är att välutbildad
arbetskraft verkar medföra positiva regionala tillväxteffekter. Detta motiverar, enligt författarna,
satsningar på regionala högskolor.

För mer info: leif.melin@ihh.hj.se

För mer info: erkko.autio@hut.fi

För mer info: pontusb@sns.se
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Entreprenörer redovisar också
Entreprenörskap är kanske inget man traditionellt förknippar med redovisning. Det
vill bland andra Johan Dergård och Marita
Blomkvist från forskningsprogrammet
Redovisning och entreprenörskap ändra
på.

• Johan Dergård

licentiatuppsatsen Framgångsrika entreprenörers användning av redovisningsinformation undersöker Johan Dergård vilken typ
av redovisningsinformation som entreprenörer använder sig av.
– Entreprenörer använder den information
de upplever att de behöver och som finns tillgänglig. De väljer ut det viktigaste, även om de
har tillgång till mer information, säger ekonomie licentiat Johan Dergård, Handelshögskolan i Göteborg.
Han har intervjuat tio entreprenörer i
snabbt, organiskt växande företag om upptäckt och introduktion av nya produkter och
marknader. Dergård har undersökt tre faser i
produktutvecklingen: upptäckt, exploatering
och förvaltning. Resultaten visar att entreprenörerna använder redovisningsinformation i
alla tre faserna, men att informationens egenskaper varierar.
– Stora delar av den information som
entreprenörerna använde var sådant som
kan betraktas som ekonomistyrning i dagens
betydelse. En av de stora slutsatserna är att
entreprenörens användning av information
förändras över tid.
I första fasen använder entreprenörerna
främst icke-finansiell information om till
exempel marknaden och kunder, alltså sådan
information som inte traditionellt betraktas
som redovisningsinformation. Den här typen
av information samlas in via externa infor-

I
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mationskällor. I exploateringsfasen använder
entreprenörerna en mer varierad information.
– Eftersom det handlar om nyskapande
finns nästan ingen information tillgänglig
för återkoppling. Exploatering är ett kritiskt
skede där många viktiga beslut ska fattas.
Därför söker entreprenörerna både finansiell
och icke-finansiell information om flera olika
aspekter.
I förvaltningsfasen används främst de mer
traditionella formerna av finansiell redovisningsinformation, som till exempel försäljningsintäkter och täckningsbidrag.
Nyskapande redovisning
Johan Dergårds licentiatuppsats ingår i forskningsprogrammet Redovisning och entreprenörskap som är knutet till Handelshögskolan
i Göteborg. Poängen med programmet är att
studera hur redovisning utformas och används
i entreprenöriella processer.
Dergård menar att synen på vad som är redovisning har vidgats under senare år. Det handlar inte längre bara om bokföring – även andra
typer av information har blivit viktig när man
studerar redovisning.
– Vi försöker anamma ett annat perspektiv
på redovisning än det gängse. Det vanligaste
är att man tittar på hur redovisning används
inom etablerade företag och processer. Vi vill
istället studera vilken roll redovisning har i
nyskapande, vare sig det gäller ett företag, en
produkt eller en marknad. Det är ett fält där
forskningen fortfarande är ganska begränsad,
men jag tror att det kommer att komma mer
och mer, säger han.
Entreprenören deltar
Marita Blomkvist la nyligen fram licentiatuppsatsen Entreprenörers delaktighet i att producera redovisning som också ingår i programmet. Hon har intervjuat fem entreprenörer om
deras deltagande i bokslutsprocessen och skapandet av årsredovisningen. Resultaten visar
att entreprenörer, tvärtemot vad en stor del av
entreprenörskapsforskningen säger, i högsta
grad är delaktiga i redovisningen.
– Entreprenörerna är aktiva i såväl producerandet som i användningen av redovisningsinformationen. Särskilt när det gäller värdering
av immateriella tillgångar, exempelvis värdering av utgifter i samband med utveckling av
en ny produkt. De skriver även texter i förvaltningsberättelsen i företagets årsredovisning,
säger ekonomie licentiat Marita Blomkvist,
Högskolan i Halmstad.
Anledningen till att entreprenörerna är med
i redovisningsprocessen är bland annat för
att de på det sättet tidigt får tillgång till viktig

information. Dessutom har ofta bara entreprenörerna själva den kunskap som behövs för att
ta fram redovisningsinformationen.
– När entreprenören själv deltar kan han
eller hon styra vilken information som tas
fram och hur den presenteras. Det innebär att

• Marita Blomkvist

informationen kan riktas direkt mot företagets
intressenter.
Blomkvist har också jämfört lönsamma
ensamföretag med olönsamma företag med
många delägare. Det visade sig att entreprenörer i de olönsamma företagen var mer aktiva
i redovisningsprocessen.
Inom ramen för programmet har det hittills kommit ytterligare två licentiatuppsatser.
I Accounting and risk – In the eyes of a financially successful entrepreneur studerar Fredrik
Lundell, verksam vid Högskolan Skövde, hur
ekonomiskt framgångsrika entreprenörer upplever risk och vilken roll redovisningen har i
den processen. Studien omfattar intervjuer
med entreprenörer och analyser av den information som används i deras beslutsfattande.
Den fjärde licentiatuppsatsen är Finansiering i snabbt organiskt växande företag av
Clary Jönsson. Hon har undersökt hur snabbt
växande företag finansierar sin tillväxt över tid
och vilka konsekvenser det har för företaget.
Text: Jonas Gustafsson
för mer info:
marita.blomkvist@set.hh.se
johan.dergard@handels.gu.se
clary.jonsson@telia.com
fredrik.lundell@his.se
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Full fart

under förra året
Under verksamhetsåret 2004 hade Esbri
många järn i elden. Till de starkaste aktiviteterna räknar vi den tidning du just nu
läser, föreläsningsserien Estrad, den årliga
utbildningsworkshopen Lärande och entreprenörskap och den webbaserade Kunskapsbanken.
sbri startade 1997 och har sedan dess
verkat som ett fristående institut. Målsättningen är att bidra till ett mer entreprenöriellt Sverige. Detta uppnås genom en
mängd olika aktiviteter inom tre områden:
forskning, utbildning, kunskapsspridning.

E

GEM och Diana
Inom forskningsområdet är Global Entrepreneurship Monitor (gem) en av aktiviteterna.
gem är den mest omfattande internationella
jämförelsen av entreprenöriella aktiviteter i
olika länder och Esbri ansvarar för den svenska
delen. I januari 2004 arrangerade vi två seminarier där gem presenterades.
En annan av Esbris roller inom forskningsområdet är som koordinator för forskarnätverket Diana International. I juni 2004 genomfördes The Second International Symposium on
Growth Financing for Women Entrepreneurs i
Stockholm.

Estrad om
design och tillväxt
Under vårterminen 2005 återstår två öppna,
kostnadsfria Estradföreläsningar. 9 maj har vi
tre talare: docent Daniel Hjorth (Esbri, Malmö
högskola och Växjö universitet), docent Lisbeth Svengren-Holm (Stockholms universitet)
samt Fredrik Magnusson (vd för designföretaget Propeller). De kommer att diskutera
design som en entreprenöriell drivkraft ur
både forskar- och praktikerperspektiv. 26 maj
kommer professor Per Davidsson (Brisbane
Graduate School of Business, Australien och
Internationella Handelshögskolan i Jönköping).
Hans föreläsningstitel lyder Om hönor och
ägg: Leder tillväxt till lönsamhet eller tvärtom?
Föreläsningarna genomförs i centrala Stockholm men kan också distanssändas över webben till andra platser.
För mer info och anmälan: www.esbri.se

Movements of Entrepreneurship är Esbris
serie om fyra skrivarworkshops för forskare. I
maj 2004 genomfördes den tredje Movementsworkshopen med ett 30-tal deltagare från närmare 10 länder. Under året publicerades också
böcker från de två första workshoptillfällena.
Aktiviteter för lärare
Utbildningsworkshopen Lärande och entreprenörskap är en av Esbris aktiviteter inom
utbildningsområdet. Workshopen har arrangerats årligen sedan 1998 och utvecklats från en
nationell till en nordisk angelägenhet. 2004
deltog 35 lärare från 19 olika lärosäten.
Vid sidan av workshopen arrangerar vi också utbildningsseminarier. I september 2004
hade vi professor Howard Aldrich, University
of North Carolina, Chapel Hill, usa på besök.
Han höll då i ett seminarium om kooperativt
lärande.
Spridning av kunskap
Inom kunskapsspridningsområdet fungerar
Entré som en ingång till forskningsområdena
entreprenörskap, innovationer och småföretagande. Sedan starten har 30 nummer getts
ut och mer än 650 000 tidningar distribuerats.
Under 2004 trycktes fyra nummer med en
upplaga på 15 000.
Det elektroniska nyhetsbrevet e-Entré kompletterar tidningen Entré och kommer ut med
tio nummer per år. Artiklar, boktips, referat
och en rad andra forskningsbaserade texter
som produceras av Esbri läggs successivt ut i
Kunskapsbanken på www.esbri.se
Under 2004 genomfördes tio öppna Estradföreläsningar. Totalt samlade de 1 150 deltagare, i Stockholm och på 12 distansorter runt

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

om i landet. En rapport med referat från Estrad
läsåret 2003–2004 har också producerats.
Utöver Estrad arrangerades under 2004
två policyseminarier, en workshop om nordiska innovationer, en talardag där svenskt och
amerikanskt entreprenörskap jämfördes samt
tre workshops om entreprenörskap i ideella
organisationer.
Merparten av Esbris aktiviteter är kostnadsfria för deltagarna/prenumeranterna. Detta
är möjligt tack vare finansiering från flera
olika håll. Under 2004 fick Esbri finansiering
från grundaren Leif Lundblad. Generellt stöd
erhölls från Industrifonden och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Därutöver fick Esbri
projektstöd från 16 olika företag och organisationer: Almega Tjänsteföretagen, Blackbox
Videoproduktion, Företagarna i Stockholms
Län, Första Sparbanksstiftelsen, Hewlett &
Packard, itps, Iva, Kommun- och Landstingsförbundet, Nutek, Riksbankens Jubileumsfond,
Saco, sses, Stockholms Stads Näringslivskontor, Svenskt Näringsliv, Teknikbrostiftelsen i
Stockholm och Vinnova.
en mer utförlig verksamhetsrapport
för 2004 finns på esbris webbplats:
www.esbri.se

• främja och öka kvaliteten på entreprenörskapsutbildningar vid svenska universitet, högskolor
och andra utbildningscentrum
• popularisera och sprida forskningsbaserad
kunskap om entreprenörskap och småföretag
Tillsammans med Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) skapar Esbri ett kompetenscentrum för utveckling av området. Esbri har
grundats av entreprenören och uppfinnaren Leif
Lundblad.
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Samtliga utlysta tjänst e r p å c i r c l e , Lu n d s
universitet, är nu tillsatta.
Ekonomie doktor Jonas
Gabrielsson innehar en
forskarassistenttjänst i
företagsekonomi med
inriktning mot venture capital och forskningsbaserat företagande. I hans forskning kommer
särskilt förutsättningarna för externa finansiärer, exempelvis venture capital-bolag och
affärsänglar, och deras kompetensöverföring
till företagen att sättas i fokus. Gabrielsson var
tidigare verksam vid Högskolan i Halmstad
och Handelshøyskolen BI i Oslo. För information om circles övriga nyanställda, besök
www.circle.lu.se
Stockholm School of Entrepreneurships
(sses) vd Per-Olof Berg har fått en professorstjänst vid Stockholms universitet. Docent
Carl Johan Sundberg, Karolinska institutet,
tar över som tillförordnad vd för sses. Den
nya ordinarie vdn ska förhoppningsvis finnas
på plats när höstterminen 2005 startar.
Ekonomie doktor Malin
Tillmar har tillträtt en
tjänst som universitetslektor i företagsekonomi
vid eki, Linköpings universitet. Tillsammans med
Elisabet Sundin, professor vid Linköpings universitet och Arbetslivsinstitutet, har hon också fått 2,4 miljoner
i forskningsmedel från fas (Forskningsrådet
för arbetsliv och socialvetenskap). Tillmars
och Sundins forskningsprojekt handlar om
entreprenörer och entreprenörskap i rörelse.
De vill ta reda på vad som händer när små,
entreprenöriella företag blir uppköpta av storföretag. Startar entreprenörerna nya företag,
eller stannar de kvar och förnyar den större
organisationen? Malin Tillmar har även fått
pris för sin forskning, se artikeln på sidan 4.
Magnus Henrekson, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, ersätter i höst Ulf
Jakobsson som chef för Industriens utredningsinstitut (iui).
Esbris vd Magnus Aronsson ingår sedan
årsskiftet 2004–2005 i ideas advisory board.
idea står för International Danish Entrepreneurship Academy och verkar för att stärka
entreprenörskapet i Danmark.
För mer information om Pontus Braunerhjelms, Johan Wiklunds och Ivo Zanders nya
professorstjänster, se temaartikeln på sidorna
8–10.
Har du eller en kollega bytt tjänst, fått pris för
er forskning eller erhållit medel? Vi vill gärna
berätta om den typen av nyheter under vinjetten ”Personnytt”. Tipsa oss: entre@esbri.se
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Titel: Pioneers in Entrepreneurship and Small Business
Research
Författare: Hans Landström
Förlag: Springer
ISBN: 0-387-23601-5

Hans Landströms syfte med Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research är
tudelat. För det första vill han sammanfatta
framväxten av forskningsfältet entreprenörskap och småföretagande. För det andra vill
han lyfta fram några av fältets mest tongivande forskare. Landström diskuterar forskarvärldens och samhällets ökade intresse
för entreprenörskaps- och småföretagsfrågor
under slutet av 1900-talet. Främst görs detta ur
amerikansk, australiensisk och europeisk synvinkel. Han introducerar också en stor mängd
av fältets pionjärer. Åtta av dessa har under
åren 1996–2002 förärats med fsf och Nuteks
internationella forskarpris: David Birch, David
Storey, Zoltan Acs, David Audretsch, Giacomo
Becattini, Arnold Cooper, Ian McMillan och
Howard Aldrich. Deras forskning samt tankar
om fältets utveckling och framtid presenteras
ingående i sju kapitel.

Titel: Management of Technology: Growth through
Business Innovation and
Entrepreneurship
Redaktörer: Max von Zedtwitz, Georges Haour, Tarek M
Khalil & Louis A Lefebvre
Förlag: Pergamon
ISBN: 0-08-044136-X

Management of Technology: Growth through
Business Innovation and Entrepreneurship
innehåller ett urval av bidragen som presenterades vid den konferens som arrangerades
av The International Association for Management of Technology i Lausanne, Schweiz,
2001. Bokens kapitel är inordnade efter tre
teman: entreprenörskap och nyföretagande,
kunskapsmanagement respektive innovation
där många aktörer är inblandade. Flera finländska och danska forskare finns representerade i boken. Bland dem märks exempelvis
Claus Christensen och Jesper Christensen
som bidrar med ett kapitel om venture capital-industrin i Danmark. Deras kvalitativa
och kvantitativa studier visar att tillförsel av
venture capital påverkar investeringsobjekten positivt. Policyimplikationen lyder därför:
stimulera venture capital-industrin! Det ökar
företagens tillväxt.

Titel: Emerging Paradigms in
International Entrepreneurship
Redaktörer: Marian V Jones
& Pavlos Dimitratos
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-84376-136-X

Till forskningsområdet internationellt entreprenörskap hör en mängd olika delområden.
Hittills har internationaliseringsfrågorna fått
mest uppmärksamhet, men forskningsfrågor
om nätverk, erfarenheter och Internets betydelse är på frammarsch. I boken Emerging
Paradigms in International Entrepreneurship
utvecklar 31 forskare sina tankar kring olika
aspekter av internationellt och globalt entreprenörskap. I det inledande kapitlet konstaterar redaktörerna Marian Jones och Pavlos
Dimitratos att en stororder från en utländsk
kund kan vara manna från himlen för ett litet
och nytt företag. När något sådant oförutsett
inträffar gäller det att vara flexibel och snabb.
Niina Nummelas kapitel handlar om småföretagens initiativförmåga. Hon menar att
utlandssatsningar ofta börjar med att företaget
svarar på en invit utifrån, men för framgång på
lång sikt måste de agera proaktivt.

Titel: Schumpeter’s Market:
enterprise and evolution
Författare: David Reisman
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-84376-164-5

Joseph Alois Schumpeter (1883–1950) var österrikare, nationalekonom och ses av många
som entreprenörskapsforskningens förgrundsgestalt. I boken Schumpeter’s Market: enterprise and evolution kallas han också ”enfant
terrible” och ”politiskt naiv”. Det senare då
han ansåg att Francos diktatur var effektiv och
samtidigt vägrade tro på att sex miljoner judar
hade fått sätta livet till under Förintelsen.
Schumpeter menade att det på sin höjd kunde
röra sig om två miljoner. Personen Schumpeter är dock inget huvudtema i boken, utan författaren David Reisman uppehåller sig mer vid
hans gärning. Det som genomsyrar samtliga
Schumpeters forskningsteman är fascinationen för det nya. Han såg marknaden som en
process – inte som ett statiskt jämviktsläge.
Genom en ständig evolution skapas, enligt
Schumpeter, nya möjligheter. Dessa ser entreprenörerna till att slå mynt av.

Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips.asp
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Titel: SMEs in the Age of
Globalization
Redaktör: David B Audretsch
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-84064-852-X

Att världens ekonomier blir allt mer globaliserade må låta som en klyscha, men det är en
klyscha som innehåller ett stort mått av sanning. Det skriver redaktören David Audretsch
i introduktionen till sme s in the Age of Globalization. Boken innehåller texter från ett 30-tal
forskare som intresserar sig för olika aspekter
av småföretagande och globalisering. Bland
annat diskuteras exportstrategier, policyfrågor och utländska direktinvesteringar. Två
kapitel ägnas åt arbetskraftens rörlighet över
nationsgränserna, och det nyföretagande som
invandrade entreprenörer skapar. I två andra
kapitel är temat hur ny teknologi kan produceras och överföras mellan olika länder. Författarna konstaterar att storföretagen är bättre
rustade för denna kunskapsspridning, men att
resurssvaga småföretag ofta kan hitta en värdefull nisch genom sin flexibilitet.

Titel: Understanding the
Entrepreneur: an institutionalist
perspective
Författare: Christos
Kalantaridis
Förlag: Ashgate
ISBN: 0-7546-3344-6

Att försöka fånga entreprenören i en teori
som kan accepteras av alla är ungefär lika
enkelt som att fånga en heffaklump. Liknelsen
används av Christos Kalantaridis i Understanding the Entrepreneur: an institutionalist perspective. I sin bok går han igenom en lång rad
befintliga teorier, såväl från nationalekonomin
som från andra samhällsvetenskapliga discipliner. Därefter utvecklar han en egen ansats
för att förstå entreprenören. Kalantaridis
behandlar entreprenörskap som en beslutsprocess där individen, institutionerna och
kontexten påverkar besluten. Han instämmer
inte i oecds tolkning där ett ökat entreprenörskap anses leda till minskad arbetslöshet.
Tvärtom menar han att de nya teknologier som
entreprenörer utvecklar kan minska behovet
av anställda. Många entreprenöriella företag
kräver också högutbildad arbetskraft.

50% på Movements-böckerna
esbris workshopserie Movements of Entrepreneurship har samlat några av de mest
nytänkande forskarna inom området vid tre
tillfällen. Temat har i tur och ordning varit
”vatten”, ”luft” och ”jord”. Den fjärde och sista
workshopen genomförs på Island, 21–24 maj
2005. Temat blir förstås den entreprenöriella
”elden”. Till varje workshop skriver deltagarna

texter som bearbetas både i grupp och enskilt.
De omarbetade texterna publiceras sedan i
bokform på förlaget Edward Elgar. Hittills har
två böcker kommit ut. Som läsare av Entré har
du 50 procents rabatt på dem.
för mer info:
www.esbri.se/movements.asp

Lekfullt entreprenörskap
kräver plats

Blivande företagare
följs i långsiktig studie

Managementtänk och entreprenöriella krafter
kan samsas inom samma organisation. Det
menar Daniel Hjorth i artikeln Creating space for
play/invention – concepts of space and organizational entrepreneurship som har publicerats i
Entrepreneurship & Regional Development (nr
5, vol 16, 2004). I sin doktorsavhandling undersökte han vad som hände i en statlig myndighet
när den ombildades till ett vinstdrivande företag. Denna etnografiska fältstudie ligger även
till grund för den aktuella artikeln. Hjorth skiljer
mellan en managementform av entreprenörskap
och ett ”entreprenöriellt entreprenörskap”. Enligt
honom behövs det mellanrum – spaces – med
plats för lek även inom formella organisationer.
På ”lekplatserna” kan de anställda tänka i nya
banor och utöva entreprenörskap.

Panel Study of Entrepreneurial Dynamics
(PSED) är en longitudinell kartläggning av
företagare i vardande. Studien går ut på att
kontakta ett stort antal individer för att se hur
många som har entreprenöriella planer. PSED
undersöker vilka de blivande företagarna är, vad
de gör för att starta företaget och hur det går
för dem. I artikeln The Prevalence of Nascent
Entrepreneurs in the United States: Evidence
from the Panel Study of Entrepreneurial Dynamics (Small Business Economics, nr 4, vol 23,
2004) redovisar Paul Reynolds, Nancy Carter,
William Gartner och Patricia Greene genomförandet och vissa resultat från den amerikanska delstudien. Bland annat konstaterar de att
humankapital är viktigare än finansiellt kapital
för entreprenörer i vardande.

För mer info: daniel.hjorth@esbri.se

För mer info: greene@babson.edu

EURAM 2005
4–7 maj
München, Tyskland
5th Triple Helix Conference
18–21 maj
Turin, Italien
Entreprenörskapsveckan 2005
19–27 maj
Sju olika svenska orter
Movements of Entrepreneurship 4
21–24 maj
Reykjavik, Island
Regional Studies Association
International Conference
28–31 maj
Aalborg, Danmark
Workshop on Family Firm
Management Research
9–11 juni
Jönköping
ICSB 50th World Conference
15–18 juni
Washington DC, USA
15th IntEnt Conference
10–13 juli
Guildford, Surrey, Storbritannien
EDGE 2005 Conference
11–13 juli
Singapore
2005 Annual meeting of the
Academy of Management
5–10 augusti
Honolulu, Hawaii, USA
efmd 35th EISB Conference
12–14 september
Barcelona, Spanien
8th Uddevalla Symposium
15–17 september
Uddevalla
2005 SEAANZ Conference
25–28 september
Armidale, Australien
2005 Annual FFI Conference
19–22 oktober
Chicago, Illinois, USA
RENT XIX
17–18 november
Neapel, Italien
Alla dessa konferenser genomförs under
2005. Mer info finns du i Esbris webbkalendarium: www.esbri.se/konferenser.asp
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Scott Shane, högproduktiv professor i nationalekonomi:

”Entreprenörskapsfältet rör sig alltmer mot
nationalekonomi och andra samhällsvetenskaper”
Scott Shane är nästan osannolikt produktiv. Hans meritförteckning är lång som en
mindre uppsats. Bara under det senaste
året har han kommit ut med fyra böcker,
och under nästa år kommer ytterligare två
– minst.
t t s c ot t s h a n e skulle ägna sig åt
forskning var inte självklart. Efter sin
grundutbildning arbetade han några
år i familjeföretaget. När han sedan ville tillbaka till akademin sökte han en rad olika
doktorandutbildningar. Till slut fastnade han
för University of Pennsylvania där han också
doktorerade 1992 med en studie om kulturella
skillnader i innovationsstrategier.
Hans huvudämne under grundutbildningen
var historia, men han läste även företagsekonomi och nationalekonomi. När han väl gav
sig i kast med doktorandutbildningen trodde
han först att han skulle inrikta sig mot internationellt företagande, men en kollega styrde
honom mot entreprenörskapsfältet.
– Jag kunde nog lika gärna ha tagit grundexamen i företagsekonomi, det var mer en slump
att det blev historia som huvudämne. Det var
under mitt andra år som doktorand som jag
fick upp ögonen för entreprenörskap, så jag
har hållit på inom fältet i ungefär femton år nu,
säger Scott Shane, professor vid Case Western
Reserve University i Cleveland.
Han är också föreståndare för forskningscentrumet rei, Center for Regional Economic
Issues vid samma universitet. Målet med centrumet är att förstå och förbättra den ekonomiska utvecklingen på en regional nivå. Det
uppnås både genom forskning och praktiskt
arbete med företagare. Ett av Shanes favoritämnen är akademiskt entreprenörskap.
– Universitetsavknoppningar är viktiga av
många skäl. Det handlar ofta om högteknologiska produkter. Vissa branscher, till exempel
bioteknologi, skulle inte existera utan akademiskt entreprenörskap. Det akademiska
entreprenörskapet är också en del i att skapa
nya regionala kluster och innovationssystem.
De bildas ofta i närheten av ett universitet och
kan hjälpa till att skapa en helt ny ekonomi i
ett område.
Teknikbaserat entreprenörskap i allmänhet
är ett område som Scott Shane har ägnat en

A
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stor del av sin forskarkarriär åt. Han menar
att entreprenörer inom högteknologiska branscher har större chans att bli framgångsrika
än entreprenörer i andra branscher. Den nya
tekniken är avgörande för utvecklingen av helt
nya produkter och marknader. I och med att
det är svårare att kopiera en högteknologisk
innovation blir det också lättare för entreprenören att få betalt för sina risker. Att lyckas
eller inte lyckas inom entreprenörskap handlar
annars mycket om att identifiera möjligheter.
Inte om att ha de rätta egenskaperna.
– Det finns inga bevis för att entreprenörer är
mer risktagande eller arbetar hårdare än andra
människor. Många vill tro att entreprenörer är
speciella eftersom vi ofta tillskriver framgång
till mänskliga faktorer. Men det handlar ju inte
om entreprenörens personlighet utan om att
de lyckas identifiera en möjlighet. Om man
har en dålig idé kommer man att misslyckas
oavsett hur duktig man är som entreprenör.
Shane intresserar sig också för franchising,
och han är aktuell med en ny bok.
– Det är en handbok för managers som
beskriver fördelar och nackdelar med franchising, och resonerar kring hur man designar
en effektiv franchiseorganisation. Franchising
kan vara ett bra sätt att få ett företag att växa
snabbt, och franchiseföretag kan i högsta grad
vara entreprenöriella.
Vad gäller entreprenörskapsfältets utveckling ser han tre huvudsakliga perioder. Den
första pågick 1990–1997.

– Under den perioden gick utvecklingen
långsamt. Det fanns ett intresse, men den
vetenskapliga nivån och tillväxten var ganska låg, åtminstone i usa. I resten av världen
hände det lite mer.
– Den andra perioden pågick ungefär från
1997–1998 till 2002–2003. it-boomen ökade
intresset för entreprenörskap radikalt. Många
fler forskare fick upp ögonen för fältet, och det
kom folk från olika discipliner, till exempel
strategi och management. Forskningskvantiteten ökade, men inte kvaliteten.
Den tredje perioden har nu pågått i två-tre
år. Den har inneburit ett kraftigt ökat intresse från exempelvis sociologi, psykologi och
nationalekonomi.
– Förr publicerades nästan alla artiklar om
entreprenörskap i management- och företagsekonomitidskrifter. Så är det inte längre.
– Entreprenörskapsfältet rör sig alltmer mot
nationalekonomi och andra samhällsvetenskaper. Det är en utveckling som kommer att
gynna kvaliteten på både forskningen och
utbildningen dramatiskt.
Text: Jonas Gustafsson

Fakta
Namn: Scott Shane
Bakgrund: Grundutbildning i historia
från Brown University. Disputerade 1992
vid Wharton School, University of Pennsylvania. Tidigare har han innehaft en
professur i entreprenörskap vid University
of Maryland och varit gästprofessor vid
National University of Singapore.
Aktuell: Som redaktör för R&D, Innovation, and Entrepreneurship Division
of Management Science och som biträdande redaktör för Journal of Business
Venturing. Med boken From Ice Cream
to the Internet: Using Franchising to
Drive the Growth and Profits of Your
Company.
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