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Ledaren

10 år i kunskapens tjänst

älkommen till det första numret av
Entré under Esbris jubileumsår 2007. I
juni 1997 invigde Kungen Esbri genom
att knyta ihop två band. Vi tyckte att det var en
viktig symbolhandling att visa att akademin
och näringslivet bör arbeta tillsammans.
När jag för drygt 10 år sedan fick frågan av
entreprenören Leif Lundblad och hans medarbetare Stefan Svensson om jag ville dra igång
Esbri hade jag ingen aning om var vi skulle
landa. Och nu fyller Esbri 10 år. Att det var en

V

entreprenör som la grunden för Esbri tror jag
har varit viktigt för vårt arbetssätt.
Mycket tidigt i förberedelsearbetet utkristalliserades den övergripande målsättningen:
att arbeta för ett mer entreprenöriellt Sverige.
En titt på ”marknaden” visade ett behov av ny
kunskap. Men framför allt såg vi ett behov av
att sprida den kunskap som redan skapades
också utanför den närmaste, akademiska kretsen. Forskningsartiklar och doktorsavhandlingar är i regel inte särskilt lättillgängliga.
Utifrån denna ambition har Esbri initierat,
utvecklat och, med stor uthållighet, genomfört en rad aktiviteter. Några kan du läsa om
på sidan 17.
Under det här året kommer vi att fira med
att ge ut en jubileumsutgåva av Entré där vi
blickar bakåt, men också framåt. För det mesta är fortfarande ogjort! Den hundrade Estradföreläsningen till sommaren blir en ”Best of
Estrad” med flera av de ledande forskarna
som föreläsare. Vi kommer även att ha flera
internationella arrangemang och ett speciellt
firande under året. Jag vill rekommendera
dig att besöka vår hemsida www.esbri.se med

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. Kontakta Esbri för en
kostnadsfri prenumeration!
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Åsikten

En procent av BNP till civil FoU!
taten behöver satsa en procent av
bnp på civil fou – inte minst för att
stimulera småföretagen att satsa på
forskning. Finland är redan där och Danmark
kommer att vara det 2010. Sverige ligger i dag
på ungefär 0,8 procent. Det fordras cirka 6 miljarder för att nå enprocentsmålet.
Innovativa små och medelstora företag är
särskilt viktiga för tillväxt och nya jobb. Satsningar på forskning, utveckling och innovation
är avgörande för internationell konkurrenskraft. Men satsningarna i Sverige är för små,
och stimulerar i mycket liten utsträckning fou
och innovation i småföretag. Situationen är
helt annorlunda i Finland. Där satsar Vinnovas
kollega Tekes cirka två miljarder kronor, riktade främst till små och medelstora företag!
Det svenska forsknings- och innovationssystemet karaktäriseras i grova drag av:
1. Relativt stark högskolesektor, men liten sektor av forskningsinstitut.
2. fou-starka storföretag men fou-svaga små
och medelstora företag.
3. Statens medel riktas i mycket liten omfattning till företagen, oräknat det militära
området.
4. Liten omfattning av fou-kontrakt från företag till högskolor.
5. Den sammantagna tekniska forskningen vid
högskolor och forskningsinstitut är liten.
Vi ser också en tendens att storföretagen lägger
ut allt större ansvar för produkt- och tjänste-

S

Pharmacia lämnade
teknologiskt tomrum

utveckling på sina underleverantörer och olika
mindre företag. Detta är mycket påtagligt inom
läkemedelsområdet. Därmed får också de små
och medelstora företagen allt större ansvar för
att nya jobb kommer fram.
Men utmaningen är stor. Det gäller att konkurrera på en alltmer global och starkt konkurrensutsatt marknad. Här måste vi alla hjälpas
åt, även staten. Det är inte bara företagen och
forskningen som är globalt konkurrensutsatta,
utan även politik och policy. Det spelar alltså
roll hur politiken utformas och hur vi vid olika myndigheter lägger upp vår policy i olika
instrument. Vi är alla konkurrensutsatta och
måste jämföra oss med de bästa i världen. På
Vinnova studerar vi bland annat Finland och

Kreativa kombinationer
av relevant kunskap

usa. Det är därifrån vi har hämtat inspiration
till Forska&Väx, vårt fou-program riktat till
innovativa små och medelstora företag.
Vi har också insett att vi från den svenska
statens sida arbetar tämligen ensidigt med
modellen ”Research and Technology Push to
Market”. Med den menas att statliga medel ges
till högskolor och institut, som i sin tur ska nå
ut till företagen. Betydligt mindre satsas på
”Market Pull” i forskningen. I den modellen
stimulerar staten företagens efterfrågan på
fou, och därmed på kompetens från nya medarbetare, högskolor och forskningsinstitut.
Det är mot denna bakgrund som succén
med Forska&Väx ska ses. Första året, 2006, fick
vi in ungefär 1100 ansökningar på tillsammans
cirka 1,7 miljarder kronor. Företagen var beredda att satsa minst lika mycket! Nu hoppas vi att
denna succé kan fortsätta med allt större stöd
från regeringen och från alla innovativa och
riskbenägna entreprenörer.
Om staten satsar en procent av bnp på
civil fou kan programmet växa och bli riktigt
stort – kanske avgörande för många företags
utveckling och globala konkurrenskraft. Och
för att skapa nya jobb i Sverige!
Per Eriksson
generaldirektör
vinnova
för mer info: per.eriksson@vinnova.se

Nygamla rön om
städer och tillväxt

Innovativa storföretag som utvecklar nya teknologier kan få stort inflytande på en lokal ekonomi.
Gunnar Eliasson och Åsa Eliasson menar att
sådana företag kan betraktas som ett slags ”tekniska högskolor”. I artikeln The Pharmacia story
of entrepreneurship and as a creative technical
university – an experiment in innovation, organizational break up and industrial renaissance
(Entrepreneurship & Regional Development, nr
5, vol 18, 2006) diskuterar de hur Pharmacia har
påverkat Uppsalas ekonomi. Företaget har genererat innovationer under ett knappt sekel, men
precis som många universitet och högskolor har
det ibland haft svårt att kommersialisera kunskapen. När Pharmacia omorganiserades och flyttade uppstod ett vakuum som lokala aktörer inte
lyckades fylla. Utländska investerare har i stället
bidragit till Uppsalas renässans. [ÅK]

Att vara kreativ handlar om att kombinera kunskap från olika håll. Det skriver Linda Gustavsson
och Staffan Laestadius i From Grounded Skills
to Creativity: On the Transformation of Mining
Regions in the Knowledge Economy (Journal
of Industrial Relations, nr 5, vol 48, 2006). För
att lyckas i en kunskapsbaserad ekonomi gäller
det att kunna tillgodogöra sig relevant kunskap
oavsett om den är ny eller gammal, intern eller
extern, forskningsbaserad eller icke-forskningsbaserad. Författarna kopplar sin diskussion till den
svenska gruvnäringen, en mogen bransch som
domineras av LKAB. Den genomgår just nu stora
förändringar och det ställer nya krav på dess
anställda. Från att ha förlitat sig på manskraft blir
gruvdriften alltmer beroende av ny informationsoch kommunikationsteknologi. Det öppnar upp för
avknoppningar. [ÅK]

ITPS-rapporten Urbanisering, storstäder och
tillväxt (A2006:015) kartlägger hur forskningen
ser på sambandet mellan städer och ekonomisk tillväxt. Rapportens första del redogör för
forskningsområdets ”klassiska” problem, medan
den andra delen beskriver ett urval av nyare
forskningsrön. Författaren Mats Johansson konstaterar att det finns en tydlig koppling mellan
urbanisering och tillväxt. Däremot är det oklart
vad som påverkar vad. Vissa forskare menar att
stadsmiljön i sig föder tillväxt, att det alltså rör sig
om ”pull-faktorer”. Andra forskare betonar ”pushfaktorer”: att den ekonomiska utvecklingen har lett
till urbanisering. Enligt Johansson bör de båda
synsätten betraktas som komplementära, snarare
än alternativa. Genom att ta hänsyn till båda processerna får man en rikare bild av urbaniseringen
och tillväxten. [ÅK]

För mer info: gunnar.elias@telia.com

För mer info: linda.gustavsson@indek.kth.se

För mer info: matsj@infra.kth.se
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Myter hindrar nyföretagandet
observerat, utan också deltagit i projektet.
Ett konkret resultat av mif är att en grupp
invandrarkvinnor började ifrågasätta varför
det alltid är samma personer som lyfts fram
när man pratar om entreprenörer. De tog
strid och startade ett nätverk som verkar för
att främja entreprenörskap bland kvinnor från
etniska minoriteter.
– De försöker hitta nya positiva vägar för
invandrarkvinnor, som vanligen ses som en
belastning i samhället. I det arbetet påverkar
de också myterna och fixeringsbilderna kring
entreprenörskap. De får uppmärksamhet,
och det de gör ger konkreta resultat. Det här
är något som faktiskt kan leda till strukturförändringar.

Vill vi ha fler entreprenörer? I så fall måste mytbildningen kring dem skingras. Det
menar Karin Berglund i sin avhandling Jakten på Entreprenörer – Om öppningar och
låsningar i Entreprenörskapsdiskursen.
en gängse bilden av Entreprenören
är en man som på egen hand skapar
något. Det är en bild som är alltför snäv,
tycker filosofie doktor Karin Berglund, Mälardalens högskola. I sin avhandling pratar hon
om fixeringsbilder och låsningar som styr hur
vi förväntar oss att entreprenörer ska se ut.
Hur ska man förhålla sig till företagandet
som ung kvinna, invandrare eller funktionshindrad när alla fixeringsbilder och låsningar
är emot en? Kan man ens tänka sig att entreprenör är något man kan bli?
– Vi har insocialiserats i, och lever med, de
här föreställningarna. Men om vi nu vill att
många fler ska starta företag, måste vi också
skapa förutsättningar för dem att göra det.
Och för att nå dit måste vi våga gå i clinch
med de regerande mytbilderna, säger Karin
Berglund.
I sin avhandling har hon undersökt Mångfald i Företagsamhet, mif. Det är ett offentligt
initiativ med mål att skapa förutsättningar
för entreprenörskap i Katrineholm, Flen och
Vingåker. Tre områden sågs som särskilt viktiga i projektet: att uppmärksamma entreprenörskap i underrepresenterade grupper,
att stimulera ungdomars företagsamhet och
att uppmärksamma kulturlivets betydelse för
företagsamhet och mångfald.
– Entreprenörskapet har tidigare haft en tydlig koppling till företagandet och det traditionella näringslivet. Nu börjar det sprida sig till

D

• Karin Berglund

sociala sektorer och till det offentliga. Därför
har det också blivit ett politiskt begrepp. I det
projekt jag har studerat sågs entreprenörskapet huvudsakligen som ett medel för att skapa
ett jämlikare samhälle.
Konkreta resultat
Avhandlingen bygger bland annat på deltagande observationer och intervjuer med aktörer
inom mif och blivande företagare. Berglund
har använt sig av en interaktiv kritisk metod.
Det innebär att hon inte bara passivt har

Bredda begreppet
Berglund liknar entreprenörskapsdiskussionen vid en väv som består av tjocka och
tunna samtalstrådar. De tjocka trådarna är
de förgivettagna bilderna som tränger undan
de alternativa synsätten – de tunna trådarna.
Genom att lyfta fram de tunna trådarna på
olika sätt i samhället kan vi omkullkasta den
mytbildning som omgärdar entreprenörskapet
– och få fler att kunna tänka sig en karriär som
entreprenör.
– Om vi synliggör fixeringsbilderna kan vi
också frigöra oss från dem. Jag försöker röra
nya frågeställningar i min avhandling, och
hoppas att den kan bidra till att skingra några
myter och till en breddning av entreprenörskapsbegreppet, säger Berglund. [JG]
för mer info:
karin.berglund@mdh.se

Lärande i småföretag gynnas av nätverk
Lärande är viktigt för alla företag. Men för
småföretag sägs det ofta vara en svårighet.
Här saknas den tid och de resurser som
större företag har. En lösning kan vara att
skapa ett lärandenätverk.
ontus bergh har lagt fram sin licentiatuppsats vid Umeå universitet. Den har
fått titeln Interorganisatoriska lärandenätverk för chefer från små och medelstora företag. Det övergripande syftet i uppsatsen är att
skapa en ökad förståelse för chefers lärande i
just konstruerade interorganisatoriska lärandenätverk.
Bergh har intervjuat deltagare i det nationella utvecklingsprogrammet Kraft. Han har även
gjort deltagande observationer och använt sig
av skriftliga redogörelser från presentationer
i nätverket.

P
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Resultaten visar att den här typen av konstruerade lärandenätverk är en bra form för
lärande bland chefer från små och medelstora
företag.
Han delar upp chefernas upplevda lärande
i tre grupper: kognitiva (kunskapsmässiga),

psykodynamiska (emotionella) och sociala
(samverkansmässiga). Nätverken visade sig
främst främja det psykodynamiska och sociala lärandet. Men därigenom främjas även det
kognitiva lärandet, menar Bergh.
Ett annat resultat är att lärandets tre dimensioner – aktör, relation och design – på olika
sätt påverkar vad och hur nätverksdeltagarna
lär sig.
Bergh ger också några praktiska råd till den
småföretagschef som vill börja arbeta med
lärandenätverk: Var beredd att satsa tid och
energi i deltagandet i nätverket, försök att få
med andra företag som intresserar dig eller
ditt företag, samt var aktiv när programmet
för nätverket utformas. [JG]
för mer info:
pontus.bergh@usbe.umu.se
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CESIS satsar på internationella samarbeten
Forskare från KTH, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och SISTER samlas
inom CESIS virtuella väggar. Forskningscentrumet drog igång 2004 och går 2007 in i
fas två. Med en färsk aktivitetsplan är siktet
inställt på innovation och tillväxt.
artin andersson är forskningskoordinator på cesis sedan januari i år (se
även artikeln på nästa sida). Förutom
att forska själv ska han marknadsföra och
utveckla centrumet.
– På cesis har vi ett innovationssystemperspektiv. Vi vill öka förståelsen för hur fou
och andra innovationssatsningar hänger ihop
med ekonomisk tillväxt i företag, branscher
och hela ekonomin.
– Ett annat mål är att cesis ska bli ett internationellt nav för samarbeten inom innovations- och tillväxtforskning, säger Andersson.
I cesis nyskrivna aktivitetsplan sammanfattas forskningsstrategin i en modell som
sätter det enskilda företaget i centrum. Till
de faktorer som ska studeras hör bland annat
företagskaraktäristika (till exempel storlek
och ägarstruktur), innovationssatsningar (till
exempel fou- och innovationsprojekt) samt
ekonomiska miljöer på olika nivåer (till exempel institutioner och riskkapitalmarknader).
Syftet är att mäta resultatet av innovationssatsningar för företag, regioner respektive
nationen. Hur påverkas de av miljöfaktorer,
samarbetsformer, marknadsvillkor och företagsegenskaper?
Forskningen publiceras kontinuerligt som
cesis working papers. Hittills har det blivit 82
stycken och de ingår i den globala databasen
Repec.
– En rankning av ett sextiotal svenska forsk-

• Börje Johansson

• Martin Andersson

M

Aktuellt på CIND

ningsinstitutioner inom Repec placerar cesis
på en sjätteplats. Det är förstås jätteroligt, och
vi ska försöka behålla tätpositionen.
Professor Börje Johansson är föreståndare
för cesis. Till en av centrumets främsta meriter under den första treårsperioden räknar han
utvecklingen av magisterprogrammet Economics of Innovation and Growth.
– Det startade för två år sedan och har blivit
mycket framgångsrikt. Till nästa höst har vi
över 500 sökande till 50 platser, berättar han.
Johansson ser de tre första åren som en
uppbyggnadsfas då cesis har placerats på
kartan.
– Under den kommande perioden ska jag
och mina kollegor bredda forskningen. Vi
kommer att öka informations- och kunskapsutbytet med intressenter i de svenska innovationssystemen, sprida våra forskningsresultat
och bygga vidare på kontakterna med det
internationella forskarsamhället.
Ett nystartat internationellt projekt engagerar Pontus Braunerhjelm, Martin Andersson
och Apostolos Baltzopoulos.
– I projektet Micro-Dyn skapas gemensamma, harmoniserade databaser tillsammans

Aktuellt på CIRCLE

med några av Europas ledande forskningsmiljöer. Syftet är att analysera tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft på mikronivå, säger
Andersson.
Ett annat pågående projekt är Charlotta
Mellanders avhandling som innefattar ett samarbete med professor Richard Florida, George
Mason University, usa. Projektet handlar om
humankapitalets geografi och betydelse för
regional tillväxt. Ytterligare ett exempel är
Sverker Sörlins forskning om hur forskningsinstitut påverkar innovationsprocesserna.
cesis har varit en av arrangörerna bakom
Uddevalla Symposium sedan 2004 (se även
notisen på sidan 9). 14–16 juni 2007 firar konferensen tio år med temat Institutions for Knowledge Generation and Knowledge Flows.
– I år håller vi till i Uddevalla, men förra året
var vi i usa. Nästa år väntar Japan. Uddevalla
Symposium har verkligen blivit en internationell plattform för forskning om entreprenörskap, nya företag, innovationer och kluster,
säger Börje Johansson. [ÅK]
för mer info:
www.infra.kth.se/cesis

Aktuellt på RIDE

CIND-forskaren Anders Malmberg har nyligen,
tillsammans med Harald Bathelt och Peter Maskell, publicerat artikeln Building global knowledge
pipelines: The role of temporary clusters (European Planning Studies, nr 8, vol 14, 2006). I artikeln
visas hur företag genom deltagande i mässor,
konferenser och andra branschmöten inte bara
marknadsför sina produkter, utan också bygger
relationer till andra företag. I möten med kunder,
leverantörer och konkurrenter kan de utbyta viktig
kunskap, bygga nätverk och generera nya idéer.
I vissa fall initieras även gemensamma innovationsprojekt. Dessa globala mötesplatser kan,
hävdar Malmberg, Bathelt och Maskell, liknas vid
tillfälliga kluster. Om kontakterna som knutits vid
branschmöten består kan de tjäna som ett slags
kunskapskanaler mellan permanenta kluster i olika
delar av världen. [ÅK]

Under våren gästas CIRCLE av Susana Borrás,
som annars är universitetslektor vid Roskilde
Universitetscenter i Danmark. Borrás har en
bakgrund som statsvetare och koncentrerar sin
forskning på den politiska styrningen av vetenskap, teknologi och innovation, samt på olika
aspekter av den politiska styrningen inom EU.
Under gästvistelsen kommer hon bland annat
att jobba på ett bokprojekt om innovationspolitik tillsammans med CIRCLE-forskarna Charles
Edquist och Cristina Chaminade. Hon kommer
också att ge en doktorandkurs, samt förbereda en
kommande konferens som ska hållas i Lund under
hösten 2007. Temat för konferensen är European
Policy for Intellectual Property. Susana Borrás
innehar under perioden 1 januari 2007–30 juni
2007 Lise Meitner-professuren vid Lunds tekniska högskola. [ÅK]

På RIDE inleddes vårterminen 2007 med två
disputationer. 22 januari försvarade Stefan SanzVelasco sin avhandling med titeln Entrepreneurial
learning: Developing opportunities and business
models. Han har undersökt den entreprenöriella
processen, och fokuserat på det lärande som
sker. Sanz-Velasco menar att möjligheter inte
upptäcks, utan snarare utvecklas över tiden.
Opponent var professor Ivo Zander, Uppsala universitet. 22 februari disputerade Maria Elmquist
på avhandlingen Enabling Innovation: Exploring
the prerequisites for innovative concepts in R&D.
Hon har undersökt innovativa processer inom fordons- respektive läkemedelsindustrin. Elmquist
finner bland annat att företag ofta genererar ny
kunskap, men har svårt att dra nytta av den. Opponent var professor Roberto Verganti, Politecnico
di Milano, Italien. [ÅK]

För mer info:
anders.malmberg@kultgeog.uu.se

För mer info:
jonas.gabrielsson@circle.lu.se

För mer info:
www.chalmers.se/tme/SV/centra/ride
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Olika syn på IT bland småföretag
teknik i sina affärsrelationer. Däremot har de
sofistikerade interna system som strukturerar
informationen för att optimera tillverkningen.
Småföretag som säljer en produkt till ett större
företag har ofta en utvecklad it-teknik i relationen, men saknar en social relation till kundföretaget efter kontraktskrivningen.
I it-konsultföretagen finns naturligtvis en
stor kunskap om it, men förvånande nog
använde man inte dess möjligheter i särskilt
hög grad.
– Man skulle kunna tro att ett moget it-företag skulle jobba mer med gruppvaruprogram,
för att underhålla den sociala interaktionen.
Att exempelvis använda sig av kameror är en
ganska billig lösning.

IT skulle kunna förstärka småföretagens
affärsrelationer och underlätta verksamheten på fler sätt än i dag. Men det krävs
mer kunskap om hur man kan underhålla en
affärskontakt eller skapa struktur i informationsflödet med hjälp av IT.
an harnesk har studerat hur småföretag kommunicerar med varandra när
de skapar och vidareutvecklar affärsrelationer. I sin avhandling Relationship Alignment Between Small Firms – An Information
Exchange Perspective on Dyads undersöker
han hur informationsutbytet går till när företagen samverkar.
– Vissa typer av information lämpar sig
för it-kommunikation. Andra typer kräver
mänsklig kommunikation för att skapa trovärdiga och långsiktiga affärsrelationer, säger
filosofie doktor Dan Harnesk, Luleå tekniska
universitet.
Tidigare forskning inom ämnet har främst
fokuserat på vilka informationstekniker och
informationssystem företagen använder.
Harnesk har i stället studerat hur olika informationstyper, själva innehållet i samverkan,
skapar olika mönster.
– Jag har fokuserat på det jag tycker är kärnan, alltså själva informationen – inte systemen. Min forskning visar tydligt att när det
gäller socialt informationsutbyte spelar tekniken ingen roll alls.

D

Olika syn
Syftet med avhandlingen är att verka för en
begreppsutveckling inom forskningsområdet
och bidra till att utveckla kunskapen om informationsteknologi hos små företag.
Harnesk har undersökt företagsrelationerna
i 100 småföretag med upp till 35 anställda. Han
har även djupintervjuat nio företagsledare.

• Dan Harnesk

Företagen är av tre olika typer: it-konsultföretag, köp-sälj-företag och företag i tillverkningsindustrin.
– De har otroligt olika syn på vilka möjligheter informationsteknik kan ge olika affärsgörande verksamheter i småföretag. De skiljer sig
mycket från stora företag på det viset.
Dan Harnesk konstaterar bland annat att
de undersökta tillverkningsföretagen med
underleverantörer inte använder någon it-

Strukturer saknas
Problemen uppstår när företagen vill använda
e-post eller liknande för att kommunicera med
varandra. De saknar strukturer och bra möjligheter att hantera informationsutbytet.
– Användningen av e-post är svår att överblicka och spåra. Det är problematiskt när
man vill skapa samsyn i en affärsrelation. Om
man kunde underhålla och strukturera interaktionen på något sätt, tror jag att småföretagen skulle bygga upp mycket kunskap om it.
Då skulle de lättare kunna bedöma på vilket
sätt it kan utveckla företaget i samverkansrelationer.
– Informationsteknologin kan ju inte ersätta
en social interaktion helt och hållet, men den
kan underhålla den sociala interaktionen över
tiden, säger Dan Harnesk. [MMS]
för mer info:
dan.harnesk@ltu.se

Svenska företag exporterar mest till grannländerna
Det pratas mycket om globalisering, men
faktum är att mycket få företag bedriver
global handel. De flesta svenska företag
är små, och de exporterar till våra nordiska
grannar. De har inte råd att initiera export
på fler, och mer avlägsna, marknader.
änk dig en världskarta där pilar i olika
färger, och av olika tjocklekar, ritas in för
att visa hur länder handlar med varandra. Det skulle bli en både färggrann och komplex bild, konstaterar Martin Andersson i sin
doktorsavhandling. Själv intresserar han sig för
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hur svenska företags exportmönster ser ut.
Avhandlingen Disentangling Trade Flows
– Firms, Geography and Technology innehåller tre artiklar i ämnet. Den har lagts fram vid
Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
I dag är Martin Andersson verksam både där
och vid forskningscentrumet cesis på kth (se
även artikeln på sidan 5).
– Nationalekonomer analyserar ofta totala
exportflöden, och utifrån dem kan man konstatera att Sverige är framgångsrikt. Jag har i
stället gått in på företagsnivå och undersökt
sambanden mellan export och karaktäristika

hos enskilda företag, exempelvis produktivitet,
produktutbud och storlek.
– Min forskning visar att produktiva företag
exporterar mer, och att företag med breda produktutbud är mer framgångsrika exportörer.
Studien visar även att stora företag exporterar
mer än små, och det är kanske inte så konstigt,
säger Andersson.
Få globala företag
I den första artikeln har Martin Andersson
tittat närmare på 8 800 tillverkande företag. Samtliga exporterar, men spridningen
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Svårt att överleva utan e-handel
Mindre företag i begrepp att erbjuda elektronisk handel står inför en omställning. En
ny verksamhet ska införlivas med den redan
befintliga. Det kan uppfattas som svårt, men
troligtvis är det ett billigt pris att betala. De
företag som avstår från e-handeln kan gå
under helt.
onika magnusson har lagt fram sin
avhandling Adoption av elektronisk
handel i små och medelstora företag
– innehåll, kontext, process och samspelet
mellan dessa vid Karlstads universitet. I den
studerar hon vad som gör att små och medelstora företag börjar med e-handel, och vilka
konsekvenserna blir.
– Forskningen om små och medelstora företags levnadsbetingelser har hittills varit ganska
knapphändig. I tidigare forskning har dessa
företag behandlats som en homogen grupp.
Min avhandling visar att även denna grupp
företag visar på variationer. Det är dags att
sluta behandla mindre företag som en grupp.
– Det som gör att ett företag fattar beslut
om att införa e-handel behöver inte gälla för
nästa företag, säger Monika Magnusson, snart
filosofie doktor.

M

Stöd efter införandet
På senare år har flera insatser gjorts för att
utbilda mindre företag om e-handel. Men det
kan vara så att stödet inte huvudsakligen bör
ges under själva införandet.
– Små och medelstora företag behöver snarare stöd efter att ha infört e-handeln i sin
verksamhet. Det är lätt hänt att dessa företag
inte kan eller orkar avsätta resurser för att
utnyttja de fördelar e-handeln för med sig. Det
är först när företaget har förändrat sitt arbetssätt och integrerat de nya systemen som det

är mycket stor. 60 procent av de undersökta
företagen är små, och de står tillsammans för 5
procent av den totala svenska exporten. De 14
procent som utgör de största företagen svarar
för 80 procent av exporten.
– De flesta exportföretagen exporterar tvåtre produkter till några få länder. Man pratar
ofta om globaliseringstrenden, men i själva
verket är det mycket få företag som bedriver
global handel. Ändå väljer vi ofta att fokusera
på de globala storföretagen – och därmed
glömmer vi bort de många små och medelstora företagen.
– Totalt sett är usa ett av de största mottagarländerna för svensk export, men det beror
på att ett antal större företag exporterar stora
volymer dit. Min forskning på enskilda före-
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• Monika Magnusson

går att uppnå de fördelar som den nya tekniken öppnar för.
– Det kan dessutom vara svårt att integrera
den nya e-handeln med övrig it-verksamhet
i företaget. Det är inte bara att ta bort gamla
kommunikationskanaler till kunderna och
tro att det ska vara enkelt att ersätta dem med
nya. Företaget behöver också tänka igenom
vilka andra förändringar som behövs för att
det ska fungera bra.
Vitalt med e-handel
Den ökade spridningen av e-handel skapar
nya villkor för små och medelstora företag.
Beslutet att införa e-handel, eller att strunta i
det, kan betyda skillnaden mellan liv eller död
för ett företag.
– Den här frågan är så självklar att den inte
ens har diskuterats tidigare. I min studie fann
jag exempel på företag som själva uppgav att

tag visar att de allra flesta koncentrerar sig på
Norge, Danmark och Finland.
Närhet sänker kostnaderna
Forskare har i åratal noterat att exportflöden
mellan länder med kulturell, språklig och geografisk närhet är större än de ”borde” vara om
man kontrollerar för faktorer som exempelvis köpkraft. I den andra artikeln konstaterar
Andersson att det beror på de fasta kostnaderna för att initiera handel. För Sveriges del
är dessa kostnader lägre i Norden.
– Mindre företag kan inte ha samma geografiska spridning som storföretagen. De är inte
lika produktiva och klarar helt enkelt inte att
bära hem kostnaderna. Dessutom saknar de
mindre företagen ofta nödvändig kunskap.

de inte hade varit kvar i dag om de inte erbjudit sina kunder e-handel. Det varierar mellan olika branscher, men överlag tror jag att
företag får svårt att överleva i längden utan
e-handel.
– Den elektroniska handeln är ett viktigt
verktyg för företag att söka nya marknader.
Möjligheten finns att kompensera för ett
ogynnsamt geografiskt läge eller utöka verksamheten. Men e-handel löser inte alla problem. Att knyta nya kontakter mellan företag
via e-handel är svårt. Det handlar om att skapa
en relation till kunden. Så visst måste företagen även i fortsättningen åka på mässor eller
göra kundbesök, säger Magnusson. [PLF]
för mer info:
monika.magnusson@telia.com

Avhandlingens tredje och sista artikel handlar om betydelsen av teknologi och kunskap
för export och internationell konkurrenskraft.
Martin Andersson använder kvalitetsjusterad patentdata för svenska arbetsmarknadsregioner. Han finner att regioner med stark
teknologisk specialisering exporterar mer.
De kan dessutom ta ut högre priser för sina
produkter.
– Satsningar på kunskap, teknologi och
innovation är viktiga för att kunna möta en
tilltagande konkurrens. Svenska företag bör
konkurrera med hög kvalitet, snarare än låga
kostnader, säger Andersson. [ÅK]
för mer info:
martin.andersson@infra.kth.se
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Ministerbesök på FSFs
Småföretagsdagar

här forskningsprojekten är att det är människor som startar företag. Med det menar jag att
oavsett hur goda marknadsmöjligheter, stora
fou-satsningar, eller positivt företagsklimat
som finns i ett land så är det ändå upp till
entreprenörerna att se till att något händer, sa
Paul Reynolds.
För att definieras som en så kallad företagare i vardande, eller nascent entrepreneur, ska
tre kriterier vara uppfyllda:
1. Personen ska själv anse att han eller hon är i
färd med att starta företag
2. Personen ska ha vidtagit åtgärder för att få
igång verksamheten, till exempel varit i kontakt med en bank
3. Personen ska ha för avsikt att själv äga en del
av det blivande företaget

Foto: Johan Ardefors

• Maud Olofsson

24–25 januari 2007 genomförde FSF Småföretagsdagarna i Örebro för femtonde året i
rad. Näringsminister Maud Olofsson invigde
och talade bland annat om sin företagarvision. Programmet rymde också en rad
inlägg från forskare, företagare och myndighetspersoner.
i måste förbättra företagsklimatet i
Sverige så att fler vågar starta eget – och
anställa. Det sa Maud Olofsson under
sitt anförande.
– I en helt ovetenskaplig undersökning på
en gymnasieskola frågade jag hur många av
ungdomarna som ville starta företag. Uppskattningsvis var det 10–15 procent som svarade ”ja”. Sorry, men om ingen vill anställa
kommer många att få gå arbetslösa!
– Min och regeringens målsättning är att det
ska bli enklare, roligare och lönsammare att
vara företagare, sa Olofsson.

V

Satsar på kvinnors företagande
Hon betonade också företagarpotentialen hos
bland annat unga, invandrare och inte minst
kvinnor.
– Som politiskt sakkunnig drog jag igång ett
stort forskningsprogram om kvinnors företagande. Det har gett kunskap till oss så att vi kan
fatta kloka beslut. Nu går vi vidare och satsar
ytterligare 100 miljoner kronor på bland annat
affärsrådgivning, regionala resurscentrum och
forskning, sa Maud Olofsson.
Johan Wiklund, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, höll med
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om att fler måste våga pröva
sina vingar.
– Det är bra om många
försöker starta företag. Alltid
är det någon idiot som kommer på något smart, konstaterade han lakoniskt.
Wiklunds anförande handlade om entreprenöriellt beteende, externa förutsättningar och
motivation, och han menade att motivationen
är den springande punkten. Olika mätningar
visar att den allmänna attityden till företagande är positiv. Men i skarpt läge ändrar sig
de flesta.
– Som företagare tjänar du mindre och jobbar mer. Men samtidigt trivs du bättre med
jobbet och livet – och känner mindre stress.
Jag tror att vi kan få fram fler och bättre företagare i Sverige, och jag ser en stor möjlighet i
det, sa Johan Wiklund.
Professor Paul Reynolds,
Florida International University, u s a , stod för det
internationella inslaget på
konferensen. Han är initiativtagare till två gigantiska
forskningsprojekt som fokuserar på entreprenörskap: Panel Study of Entrepreneurial
Dynamics (psed) och Global Entrepreneurship
Monitor (gem). I gem mäts varje år de entreprenöriella aktiviteterna i ett fyrtiotal länder.
Under sitt föredrag berättade Reynolds om
hur företag blir till och föds, utifrån nya pseddata och kunskap från gem.
– Ett grundläggande antagande vi gör i de

En tredjedel hobbyentreprenörer
Genom att fråga närmare 60 000 människor
i usa om de var i färd med att starta företag
har man inom psed fått fram siffror som visar
hur många, och vilka, som är företagare i vardande. Reynolds visade stolt upp det diagram
som ”har kostat två miljoner dollar men är värt
varenda penny”.
– Nästa steg var att sålla bort alla ”hobbyentreprenörer” som inte satsar helhjärtat på sitt
företagande. I usa är det ungefär en tredjedel
av alla företagare i vardande.
– Min gissning är att ni i Sverige har färre
hobbyentreprenörer, och fler framgångsrika
företagare. Här är det lite pinsamt att misslyckas. I usa startar folk företag hela tiden, det
är ingen stor grej, konstaterade han.
Handlingskraft krävs
Efter sex år har 32 procent av dem som inledningsvis identifierades som företagare i vardande blivit företagare på riktigt. Enligt psed
har varken kön eller ålder någon inverkan på
framgången. Inte heller faktorer som företagande föräldrar eller ett allmänt gott företagsklimat spelar någon roll.
– Vad entreprenörerna faktiskt gör är det
enda som betyder något. Medlemmarna i
startlaget måste satsa både tid och pengar för
att få igång företaget.
– I stället för att fokusera på vem entreprenören är bör vi alltså intressera oss mer för
vad han eller hon gör. Att dra ihop ett startlag, anställa folk, se till att företaget hamnar i
telefonkatalogen och ringa banken är en bra
början, sa Paul Reynolds.
Mot slutet av småföretagsdagarna offentliggjordes årets mottagare av ”fsf-Nutek
Award”. Priset gick till de fem professorerna
bakom Dianaprojektet. Läs mer om dem på
sid 17. [ÅK]
för mer info om
småföretagsdagarna:
www.fsf.se

www.esbri.se

2007-03-08 22.37.32

Självständiga
skogsföretag
lyckas bättre
Entreprenörskap är möjligt för skogens
prövade småföretagare. Om företagarna
agerar mer självständigt kan de utveckla sin
verksamhet och bryta beroendet av enstaka
kunder.
avhandlingen Entreprenörskap i skogsdrivningsbranschen – En kvalitativ studie
om utveckling i små företag ger Oscar Hultåker, skoglig doktor vid Sveriges lantbruksuniversitet, exempel på hur entreprenörskap kan
uppstå och utvecklas i en mogen bransch med
etablerade strukturer.
En anledning till att man blir entreprenadföretagare i skogsbranschen är att man ärver
ett företag. Många av företagarna har också
varit anställda av skogsbolag eller skogsägarföreningar, och startat eget efter att ha fått ett
erbjudande från sin arbetsgivare.

I

Få och stora kunder
I detta ligger en del av branschens utmaning.
Företagarens och kundens förhållande liknar
fortfarande det mellan anställd och arbetsgivare.
– Den gängse bilden i branschen är att småföretagarna upplever sig vara bakbundna av
uppdragsgivarna. De har svårt att se utvecklingsmöjligheterna, säger Oscar Hultåker.
Entreprenadföretagen är ofta små. De säljer
avverkningstjänster åt en eller ett fåtal stora
uppdragsgivare. Sedan 1980-talet har man varit
medveten om företagarnas dåliga arbetsmiljö.
Arbetsuppgifterna är ofta repetitiva och kan ge
upphov till stressrelaterade sjukdomar. Sedan
mitten av 1990-talet har villkoren inom skogsbranschen försämrats ytterligare, i och med att
lönsamheten har sjunkit.
Oscar Hultåker ser ändå möjligheter. Han
har undersökt hur företagarna kan minska
beroendet av enstaka kunder. Hans forskning
handlar också om hur verksamheten kan göras
mindre ensidig för att motverka arbetsmiljöproblem. De företagare som Hultåker intervjuat har gradvis blivit mer entreprenöriella
och samtidigt frigjort sig från sin uppdragsgivare. De har bland annat köpt lastbil och
startat åkeri vid sidan av, eller börjat utföra
planeringsarbete.
– När det gäller arbetsmiljön så bryter företagarna inte trenderna om de inte förändrar
organisationen. Personalen är fortfarande spe-
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Lokal och global syn
på entreprenörskap
Uddevalla Symposium 2006. Entrepreneurship and Development – Local Processes
and Global Patterns (Högskolan Väst,
2007:1) är en rapport från det nionde Uddevalla-symposiet som genomfördes 15–17
juni 2006 i Fairfax, USA. Redaktör är Iréne
Johansson. Boken innehåller 35 omarbetade
bidrag från konferensen.
Exempelvis bidrar Charlie Karlsson och
Kristina Nyström med en artikel om hur kunskap påverkar entreprenörskapet. De finner
att företags FoU är viktigare än universitetsforskning för att skapa nya företag.
Per Assmo intresserar sig för framväxande
kreativa industrier, närmare bestämt svenska
filmkluster. Han konstaterar att statens satsningar bör koncentreras till platser där det
finns gott om finansiellt kapital, och som kan
attrahera kreativt humankapital.
Elin Wihlborgs konferensbidrag handlar
om policyentreprenörer. De är innovativa
aktörer som påverkar den lokala politiken
genom att nätverka, koppla samman resurser och lyfta fram idéer. Hon diskuterar bland
annat hur de skiljer sig från ”vanliga” entreprenörer. [ÅK]
För mer info: www.symposium.hv.se

• Oscar Hultåker

cialiserad. Däremot kan utvecklingen mot fler
verksamheter göra att de får fler kunder och
minskar beroendet av få uppdragsgivare.
Ökade kostnader och stillastående teknisk
utveckling har fått många företag på fall. Men
Oscar Hultåker visar att branschen också har
problem på strukturell nivå. Kund och säljare
lägger tonvikten på helt olika fenomen i samarbetet.
– Företagarna betonar konkreta möten med
kunder och andra företag. Kunderna tycker
däremot att det är viktigt med formella rutiner
för hur man följer upp verksamheten.
Hantera olika intressen
Gemensamma intressen har ofta ansetts vara
en förutsättning för att entreprenör och kund
ska kunna utvecklas tillsammans i skogsbranschen.
– Jag tror att entreprenörerna skulle utvecklas mycket bättre om både de själva och deras
kunder accepterade att de har olika intressen,
säger Oscar Hultåker. Det måste de kunna
hantera i sitt samspel.
Ofta finns ingen konflikt mellan intressena.
Entreprenören vill tjäna pengar på avverkningsarbetet. Kunden vill få billig industriråvara. Mer självständiga entreprenörer, och
skogsbolag som inte detaljstyr entreprenörerna, kan alltså tillsammans gå mot en framtid
med guld och gröna skogar. [SO]
för mer info:
oscar.hultaker@spm.slu.se

Venture capital
– principer och praktik
På en perfekt venture capital-marknad
matchas riskkapital med affärsidéer på ett
effektivt sätt. Affärsidéerna utvecklas sedan
till tillväxtföretag som kan säljas – och generera överskott till såväl entreprenören som
riskkapitalisten.
I boken Best Practice Venture Capital
(Ibis förlag, 2006) går Lennart Ohlsson igenom strategier och verktyg som kan hjälpa
investeraren att minimera risken, och maximera vinsten. Han diskuterar också hur lagar
och skatteregler skulle kunna justeras för att
skapa ett fördelaktigare företagsklimat.
Boken är indelad i tre delar. Den första
handlar om företagets olika stadier, från idé
till igångvarande verksamhet, och om hur
riskkapitalisten kan värdera ett potentiellt
portföljföretag. Bokens andra del ägnas åt
pionjärföretag som är först med en ny teknologi – och därmed kan åtnjuta en så kallad
first mover advantage.
Bokens tredje del innehåller bland annat
policyrekommendationer. Lennart Ohlsson
har studerat venture capital-marknaden i
Silicon Valley på nära håll och konstaterar
att den amerikanska lagstiftningen är överlägsen på detta område. [ÅK]
För mer info: lennart.ohlsson@rintec.se
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Tema

Socialt entreprenörskap

Entreprenörskap hör inte enbart hemma bland ekonomisidornas rubriker om ny teknik, skyhöga
vinstmarginaler och fantasisummor i dollar. Entreprenörskap finns också i organisationer som inte
drivs med vinst som primärt syfte, där i stället sociala värden toppar listan över mål och visioner.

Illustration: Jeanette Wahl

Filantreprenörer i ropet

ntreprenörskapsbegreppet håller
på att breddas. Det handlar inte längre
enbart om det traditionella företagandet. Kooperativt ägda företag som aldrig har
gjort en krona i vinst, utan i stället låtit allt gå
tillbaka till de anställda, kan vara entreprenöriella. Företag som gör vinst, men egentligen
bryr sig mer om miljön eller rättvis handel, kan
vara entreprenöriella. Ideella organisationer
kan också vara entreprenöriella.
Det här så kallade sociala entreprenörerna,
eller ”filantreprenörerna”, är i ropet. Inte minst
sedan Muhammad Yunus fick Nobels fredspris
2006 för sin Grameen Bank. Ett svenskt exempel på ett socialt företag är Dem Collective
som designar, tillverkar och säljer ekologiska
kläder.
Det finns flera organisationer världen över
som ägnar sig åt att främja och stödja det sociala entreprenörskapet på olika sätt. En av de
äldsta, största och mest kända, är Ashoka, som
grundades 1980 av Bill Drayton. En del menar
att det var han som myntade begreppet ”socialt entreprenörskap”. Ett annat exempel är Sife,
en global verksamhet som uppmuntrar studenter att ta ett socialt ansvar genom att driva
egna entreprenöriella projekt i samhället.
Det finns numera forskningscentrum som
ägnar sig enbart åt ämnet. Stanford University
har ett centrum för social innovation. De ger
också ut den akademiska tidskriften Stanford
Social Innovation Review. Harvard Business
School har något de kallar för Social Enterprise Initiative. Två andra forskningscentrum
är Skoll Centre for Social Entrepreneurship vid
University of Oxford och Case, Centre for the
Advancement of Social Entrepreneurship, vid
Duke University.
Det hålls regelbundna konferenser i socialt
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entreprenörskap. Bland annat anordnar Handelshögskolan i Köpenhamn 3rd International
Social Entrepreneurship Research Conference
under sommaren 2007.
Andra spelregler
Det börjar också komma avhandlingar på
området. Malin Gawell disputerade i januari
2007 på en avhandling om entreprenörskap i
civilsamhället (se artikel på sidan 13).
– Det ryms flera olika spår inom begreppet
socialt entreprenörskap. Ett handlar helt enkelt
om företagande inom sociala verksamhetsområden, som till exempel vård och omsorg. De
fungerar och agerar utifrån företagsekonomiska utgångspunkter och gör rena företagsekonomiska prioriteringar, säger filosofie doktor
Malin Gawell.
Hon ser ett möjligt problem med en del av
dessa företag.
– Vissa gör det här för en god sak, andra bara
för pengarna. De anammar ett företagstänk
och tänker inte på att det kan vara annorlunda att arbeta med till exempel hemlösa. Det
räcker inte med kunskap om hur man driver
företag, man kanske också måste kunna lite
om socialt arbete. Det här bortser man ibland
ifrån i forskningen om socialt entreprenörskap.
Ett andra spår i det som Gawell kallar socialt entreprenörskap är den kooperativa sfären.
Här försöker man blanda en social företeelse
med företagande. Det ligger i gränslandet mellan företagande, ekonomi och sociala frågor.
– Kooperationen har en lång tradition i Sverige. Vi brukar ofta tänka på stora jättar som
Coop och lrf. Ändå finns inte kooperationen
som egen företagsform i Sverige, som den gör
i många andra länder. Kooperativen i Sverige

drivs oftast som ekonomiska föreningar eller
aktiebolag.
– Men det finns också mindre kooperativ, som till exempel föräldrakooperativ och
friskolor. De är helt enkelt medarbetarägda
småföretag, men som inte drivs främst utifrån
ett affärsperspektiv.
Gawell menar att det finns kulturskillnader
mellan ”vanliga” företag och kooperativ. Och
det finns även kulturskillnader till nästa sfär
som hon relaterar till socialt entreprenörskap:
den ideella sektorn eller det civila samhället.
Folkrörelser och globala giganter
Inom den ideella sektorn finns många olika
typer av organisationer. I Sverige har vi till
exempel nykterhetsrörelsen som rymmer allt
från inkomstbringande aktiebolag till politisk
lobbying och folkhögskolor. En del ideella
organisationer är i dag multinationella, som
Röda Korset.
– Men Röda Korset började också en gång
som en ny, liten organisation. Det är ett bra
exempel på entreprenörskap. Och det kommer
hela tiden upp nya sådana här organisationer
och rörelser, exempelvis Ecpat, som arbetar mot sexuellt utnyttjande av barn. Ecpat
sprang ur Rädda Barnen och är alltså en sorts
avknoppning, precis som i företagsvärlden.
Forskning om den ideella sektorn har vuxit
fram sedan 1960-talet och samlar akademiker
från bland annat statsvetenskap, sociologi och
organisationsteori. Under det senaste decenniet har även managementforskare och entreprenörskapsteorin kommit in i bilden.
– Även om begreppet socialt entreprenörskap är relativt nytt inom forskningen har
diskussionerna funnits under hela 1990-talet
i den anglosaxiska världen. Men både inom
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den ideella sektorn och inom kooperationen
har man relaterat till entreprenörskap, utan att
kombinera det med ”socialt”. Det kombinerade begreppet socialt entreprenörskap verkar
snarare företräda en relativt specifik variant av
företagande i gränsområdet mot andra sfärer.
Det är dock angeläget, menar Gawell, att
inte bara låta det nya begreppet kolonisera
gränslandet mellan sfärerna i samhället. Hon
vill istället se en breddning av entreprenörskap
till att omfatta alla sektorer i samhället.
Även begreppet socialt entreprenörskap bör
användas i vid mening med fokus på innehåll
och handling, snarare än på organisatoriska
former, anser hon.
– Det finns många olika organisationer som
tänker på olika sätt i gränslandet. Det viktiga
borde vara att lära av varandra för att gemensamt kunna bidra till allas vår framtid. Då öppnas verkligen dörrarna för att se entreprenörskap, inte bara som en del av ekonomin utan
som en del i samhället, säger Malin Gawell.
Nobelpris till social entreprenör
Ett annat spår som ibland placeras under
begreppet socialt entreprenörskap är csr,
Corporate Social Responsibility – alltså företags sociala ansvarstagande.
Vid Göteborgs universitet finns Centre for
Business in Society, cbis, där man bland annat
forskar om socialt företagande och csr. En av
forskarna där heter Karl Palmås. Han har hållit
på i ungefär fem år med de här frågorna och
menar att ämnet har fått ökad fokus under den
tiden.
– Det känns som att vi har kommit igenom
det första motståndet mot den här typen av
entreprenörskap. Att nobelpriset gick till en
social entreprenör är ett påtagligt exempel
som betydde mycket världen över. Ett annat
exempel är att det tas upp i debattartiklar.
Bland annat skrev styrelseproffset Bo Ekman
att ”sociala företag kommer att rädda världen”,
säger filosofie doktor Karl Palmås.
Palmås använder sig av den angloamerikanska definitionen. Enligt den handlar socialt
entreprenörskap om organisationer som har
startats för ett socialt syfte. Detta syfte uppnås
genom att köpa och sälja varor och tjänster,
snarare än att söka stöd på olika håll. De här
företagen skiljer sig alltså från traditionella
ideella organisationer. De skiljer sig också från
traditionella företag: dels genom sina sociala
mål, dels genom att de ofta satsar på en mer
demokratisk styrning.
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– Det är ganska godtyckligt om ett företag
tillför social nytta eller inte. Sedan finns också
en diskussion om hur icke-vinstutdelande
man måste vara för att få räknas som ett socialt företag. Jag tror att man ska akta sig för att
specificera för hårt. Det är bara skönt om vi
inte hamnar i det gamla tillrättalagda. Vi kan
låta det flyta lite.
Ett annat problem är vilka företagsformer
som ska tillämpas. En del sociala företag är
aktiebolag som inte delar ut någon vinst, andra
är ekonomiska föreningar. Det finns också
förslag på att införa nya former för socialt
företagande, som till exempel aktiebolag med
begränsad utdelning.
– Tanken är väl att en speciell företagsform
ska ge legitimitet till de sociala företagen. Men
det här kan man ju egentligen lika gärna göra
inom ett vanligt aktiebolag, det är bara att
bestämma sig för det.
Palmås menar att begreppet socialt entreprenörskap har fått en något missvisande
klang i Sverige, delvis på grund av översättningen från engelskan.
– I Sverige är socialt entreprenörskap en
ganska kontroversiell term. Allt som handlar
om ”social” på engelska blir lite fel när det
översätts rakt av till svenska. Det har en annan
klang på svenska än på engelska. Man borde
kanske använda begreppet samhällsentreprenörskap i stället.
I Sverige räknas allt som inte är traditionellt företagande, eller tillhör den offentliga
sektorn, till den så kallade tredje sektorn. Karl
Palmås pratar i stället om en fjärde sektor, där
den här typen av sociala hybridorganisationer
ingår.
Han menar att det i Sverige ofta är oklart om
man diskuterar om sociala företag enligt den
angloamerikanska definitionen, eller om man
syftar på ett bredare begrepp som innefattar
hela den sociala ekonomin.
Radikal omstöpning
Palmås är också orolig för att sociala företag
får en alltför snäv betydelse och likställs med
kooperativ som i första hand syftar till att ge
arbete till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
– Det är bra att de kooperativa företagen
finns, men vi får inte låta dem lägga beslag på
begreppet socialt företagande. Då missar man
de affärsdrivande sociala företagen som står
för en större utmaning gentemot den gamla
traditionella ekonomin, och som i förläng-

ningen kan leda till en radikal omstöpning av
hur demokratiska och ekonomiska processer
fungerar.
Trots den ökade uppmärksamheten är
socialt entreprenörskap fortfarande inte helt
rumsrent inom den företagsekonomiska
forskningen, menar Palmås. En anledning är
att traditionell managementteori bygger på
en uppdelning av ekonomin i näringslivet, det
offentliga och den tredje sektorn.
– De nya sociala företagen, som inte passar
in i någon av dessa sektorer, håller på att bryta
ner den traditionella bilden. Man skulle kunna
säga att den här typen av företag är queer, i
den meningen att de visar på något subversivt.
Det behövs fler företag i mellanrummet mellan privat, offentligt och ideellt.
Vinst och samhällsansvar
Daniel Hjorth är professor i entreprenörskap
och innovationsstyrning vid Handelshögskolan i Köpenhamn. Även han är inne på att företagen inte kan separeras från resten av samhället. Han menar att socialt entreprenörskap
kan fungera som en ingång till diskussioner
om vilken roll företag ska ha i samhället. Är de
bara ansvariga för sin egen vinst, eller har de
ett större samhällsansvar?
– Alla företag är sociala i den meningen att
de är sociala, etiska och politiska aktörer, likaväl som ekonomiska. Alla försök att avskärma
sig och säga ”vi är enbart en ekonomisk aktör”
blir ganska snabbt omöjliga. Det går inte att
separera företag från samhället. Det blir lite
som militärer som säger att de bara följer order
när de skjuter någon, säger Daniel Hjorth.
Socialt entreprenörskap kan, enligt Hjorth,
förstås på två sätt. Först i den betydelsen att
inget entreprenörskap är individuellt. Begreppet understryker att det alltid handlar om
kollektiva processer när man ska realisera en
idé eller få igång en organisation. Den andra
betydelsen är att det handlar om en samhällsskapande process.
– Att entreprenörskap är samhällsskapande
bygger på föreställningen att vi hela tiden har
som uppdrag att skapa samhället. Om vi inte
gör det faller vi tillbaka i vad jag brukar kalla
ett ”särhälle”. Socialt entreprenörskap är de
processer som drivs av möjligheten att etablera ett samhälle.
Han menar att vi bör se på entreprenörskapet som en metod för att få något gjort.
>>
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Metoden kan användas till mer än att enbart
starta företag eller utveckla en produkt – till
exempel till att dra igång en social verksamhet, som tidningen Situation Stockholm. Det
är inget traditionellt företag, men man har
använt sig av den positiva energin i entreprenörskapet för att få en verksamhet på plats.
– Entreprenörskap kan användas till andra
syften än de rent ekonomiska. I såväl socialt
som traditionellt entreprenörskap handlar
det om att ett nytt värde skapas för en användare. När det gäller Situation Stockholm
handlar värdet dels om att ge en inkomst till
en bostadslös, dels om att skapa en plattform
för att möta andra medborgare. Det blir alltså
ett sätt att hålla denne kvar i samhället – en
samhällsbyggande åtgärd. Entreprenörskapet
använder här de glipor som särhället innefattar och skapar lösningar som har samhälle
som värde.
I traditionella företag dominerar ekonomin
fullständigt och har monopol på att bestämma
vad som är rationellt. Inom det sociala entreprenörskapet har ekonomin inte sista ordet.
Även andra saker, som sociala, kulturella och
etiska argument, får ligga till grunden för
beslut, och bestämma vad som är rationellt.
– Det här märks ofta i medierna. Så fort ett
företag har tagit ett ”okonventionellt” beslut,
handlar det om något annat än ekonomi. Det
är en intressant aspekt: man blir okonventionell eller irrationell så fort man fattar beslut på
andra grunder än de rent ekonomiska.
Hjorth skulle inte ha något emot att alla
företag beskrev sig som sociala. Det skulle ställa högre förväntanskrav som i sig skulle omöjliggöra att företagen isolerar sig från samhället
och bara koncentrerar sig på sin vinst.
– Risken är att det går inflation i begreppet. De som säger att de är sociala företag, ska
också uppfylla kraven.
– Det handlar absolut inte om någon kritik
mot företag som gör vinst. Tvärtom: ju mer

vinst, desto bättre – generellt sett. Däremot ska
inte vinsten enbart ses som en pott för ägarna
att dela på. Jag vill placera in vinsten, precis
som företagen, i en bredare samhällssyn. Och
det finns ju många goda exempel där företag
använder en del av sin vinst för att starta gymnasieskolor eller sponsra forskning.
Daniel Hjorth är aktuell som en av redaktörerna till den tredje Movementsboken (se
artikel nedan). Han är även på gång med
boken Publikt Entreprenörskap, som kommer
ut under våren 2007. Tanken med begreppet
”publikt entreprenörskap” är att komma bort
från det angloamerikanskt dominerade ”socialt entreprenörskap”.
– Vi har använt medborgaren som utgångspunkt för att göra något, snarare än företaget.
Det publika entreprenörskapet har blivit ett
sätt att fylla en funktion som samhället tidigare tog hand om. En medborgare som känner
ansvar och vill göra något går in i ett entreprenörskap och skapar förutsättningar för att lösa
olika samhälleliga problem. Entreprenörskap
är en naturlig modell för att driva de här projekten och få dem finansierade.
Inom alla sektorer
Gemma Donnelly-Cox är föreståndare för
Centre for Nonprofit Management vid Trinity
College, University of Dublin, Irland. Hon forskar främst om ideella organisationer och har
alltid varit intresserad av hur organisationer
startar, växer och utvecklas. Hon har bland
annat utvecklat en mba-kurs i socialt entreprenörskap.
– En del hävdar att socialt entreprenörskap
är något helt annorlunda. Att det finns något
speciellt som gör att man bara kan tänka på
det här i den ideella sektorn. Att det är något
som varken den privata eller den offentliga
sektorn klarar av, eller vill göra. Eller att sociala
entreprenörer skulle vara individer som känner att de bara kan agera inom den tredje sektorn, säger Gemma Donnelly-Cox.
Det här synsättet är för snävt, menar hon.
Sociala entreprenörer finns inom alla sektorer:

den privata, den offentliga och den ideella – de
ser bara lite olika ut.
– Jag har valt att fokusera på den ideella sektorn, men det är inget ideologiskt val, det är
helt enkelt det jag är intresserad av.
För Donnelly-Cox handlar entreprenörskap
i den ideella sektorn, precis som i andra sektorer, om att fokusera på nya saker, och göra
saker på ett nytt sätt. Det kan vara att starta en
inkomstbringande del av en annars helt ideell
organisation. Alltså att man till viss del är beroende av bidrag från till exempel medlemmar,
men kompletterar detta med en affärsdrivande
verksamhet. Fler och fler ideella organisationer
fungerar på det sättet, menar hon.
– Hur man ska finansiera sig är ju ett stort
problem för hela den ideella sektorn. Därför
har också en stor del av diskussionen inom
socialt entreprenörskap handlat om hur man
skapar hållbara affärsmodeller för ideella organisationer.
Vad är då skillnaden mellan en ”vanlig” ideell
organisation och en som kan sägas syssla med
socialt entreprenörskap? Donnelly-Cox menar
att det är en svår fråga, men att en skillnad nog
är just hållbarhetstanken – att organisationen
ska vara mer självgående.
– Det är på samma sätt som inom den traditionella entreprenörskapsforskningen. Det är
inte alltid helt självklart vad som är entreprenörskap och vad som är ”vanligt” företagande.
Dessutom finns det många olika definitioner.
Men om begreppet socialt entreprenörskap
kan få de här organisationerna att tänka mer
på resurser och effektivitet är det bara bra,
säger Gemma Donnelly-Cox.
Hon hänvisar också till en ny artikel av Gregory Dees i boken Research on Social Entrepreneurship: Understanding and Contributing to
an Emerging Field (Arnova, 2006). I den pekar
han på några av problemen med begreppet
socialt entreprenörskap och menar att det varken finns några renodlade ideella organisationer eller några renodlade affärsorganisationer.
Det finns bara hybrider. Alltså kan vi lika gärna
strunta i den här sektorsuppdelningen. [JG]

Ny bok om socialt entreprenörskap
Esbri har sedan 2001 anordnat fyra
publikationsworkshops under namnet
Movements of Entrepreneurship. Ett
urval av bidragen från respektive workshop samlas sedan i bokform. Den tredje
och nyutgivna boken handlar om socialt
entreprenörskap.
aniel hjorth och Chris Steyaert är
redaktörer för Entrepreneurship as
Social Change – A Third Movements
in Entrepreneurship Book. Med boken vill
de inte bara bidra till den befintliga diskussionen om socialt entreprenörskap, som
de menar är ganska amerikansk, utan även
bredda den och ta den vidare.
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– Synen skiljer sig ganska mycket mellan usa
och Europa. I usa ligger fokus mer på individen och på hjältar. De ser också gärna företagande och samhälle som åtskilda delar. Det
här påskyndar ekonomiseringen av samhället.
Det innebär också att vi kommer bort från det
sociala, säger Daniel Hjorth, professor vid Handelshögskolan i Köpenhamn.
I en mer europeisk skola försöker man rädda
de värden som tillhör det sociala. Genom att
det i boken finns med flera bidrag från forskningsfält som sociologi och antropologi ges en
vidare syn på entreprenörskapet.
– Det här är ett påtagligt sätt att visa att
entreprenörskap är större än ekonomi. Vi vill
bryta mot den hårt ekonomiserade synen på

entreprenörskap och visa på att det är en bredare kraft. Entreprenörskap bidrar till samhällsutvecklingen på många sätt.
Bland annat beskriver Richard Swedberg den
unge Schumpeters syn på det sociala entreprenörskapet. I ett annat kapitel skriver Ellen
O’Connor om vilka möjligheter det sociala
entreprenörskapet har i samhället.
Boken tar också upp hur städer förnyas och
förändras genom entreprenörskap samt hur
det offentliga rummet är en arena för entreprenöriella processer. [JG]
för mer info:
www.esbri.se/movements.asp
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Aktivism kan också vara entreprenörskap
i det civila samhället. Det är roligt att vara
delaktig i utforskandet av mötet mellan två
viktiga fält och det känns angeläget för förståelsen av samhällsutvecklingen. Jag hoppas att
min avhandling kan bidra till en breddning
av entreprenörskapsbegreppet, säger Malin
Gawell. [JG]

Entreprenörskap kopplas oftast till företagande och det traditionella näringslivet.
Men entreprenörer och dynamiska processer finns även inom ideella organisationer.
Det visar Malin Gawell i sin avhandling.
et krävs en del för att skapa en ny
verksamhet, oavsett om det handlar om
ett företag eller en ideell organisation.
Det har Malin Gawell tagit fasta på och placerar entreprenörskapsbegreppet där vi inte
är helt vana att träffa på det. I sin avhandling
Activist Entrepreneurship – Attac’ing Norms
and Articulating Disclosive Stories* följer hon
skapandet av den ideella organisationen Attac
Sverige.
– Det finns mycket att lära genom att föra
in fenomenet entreprenörskap i en annan
miljö, med andra premisser. Det ger en något
annorlunda bild av entreprenörskapet och den
stärker idén om att det är större än bara ekonomi. Även entreprenörskapsforskningen har
en del att lära av det här, säger filosofie doktor
Malin Gawell.
Avhandlingen bygger på en narrativ metod.
Det innebär att Gawell har konstruerat en
berättelse utifrån sitt empiriska material,
som baseras främst på längre intervjuer med
26 personer från Attac Sverige. Hon har även
kompletterat med deltagande observationer
och olika sekundärkällor.
Malin Gawell kom in i ett tidigt skede i organisationens tillblivelse, och var med redan på
Attacs lansering.
– Jag hade tur med tajmingen av mitt projekt, och fick en bra inblick i hur en ideell organisation tar form – och därmed också i den
entreprenöriella skapelseprocessen.

D

Omvärlden påverkar
Hon har delat upp den här skapelseprocessen i
två olika delar: dels skapandet av själva organisationen, dels processen som sker människor
emellan.
– Man kan säga att jag står på två ben.
Båda behövs, annars haltar resonemanget.
Vi kan inte bara prata om organisationerna,
det handlar ju om människor också. Och i ett
ännu större perspektiv har vi omvärlden som
påverkar, och påverkas av, den entreprenöriella processen.
– När en ideell rörelse bildas sätts inte den
organisatoriska idén främst. Det är snarare
den sociala idén som är fundamentet. De konkreta aktiviteterna blir oerhört viktiga. I början
jobbar man brett, ifrågasätter och slipar sina
argument. Under en del av den här processen
är gruppdynamiken påtaglig. Men det finns
också något utöver denna. Det blir en kollektiv narrationsprocess där argumenten blir
tydligare och organisationen ”berättas fram”,
säger Gawell.
Här finns en skillnad mot det traditionella
företagstänkandet där en affärsplan med
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för mer info: malin.gawell@esbri.se
*Avhandlingen har lagts fram
vid Stockholms universitet

Mer för de vetgiriga
För mer info, kontakta:
gdnnllyc@tcd.ie (Gemma Donnelly-Cox)
malin.gawell@esbri.se
dhj.lpf@cbs.dk (Daniel Hjorth)
karl.palmas@handels.gu.se

• Malin Gawell

tydliga mål formuleras redan i ett inledande
skede. Studien av Attac visar hur målen i stället
ändras över tid.
Möjlighet och nödvändighet
Just relationen mellan entreprenörskapstänkandet och hur ideella organisationer skapas,
är något som har intresserat Malin Gawell
under hela arbetet.
– Vad finns det för spänningar mellan de här
olika organisationsformerna, och hur överlappar de varandra?
Inom den traditionella entreprenörskapsteorin är ”möjlighet” ett viktigt begrepp.
Entreprenörer upptäcker eller skapar (affärs)möjligheter och exploaterar dessa för att tjäna
pengar.
– Men i vissa fall stockar det sig lite i halsen att tänka bara i termer av möjligheter.
Att till exempel uttrycka sig: ”Jippi, här finns
några hemlösa vi kan ta hand om”, blir ju lite
fel. Samtidigt är det inte så enkelt att det bara
handlar om att göra något gott i största allmänhet.
Gawell har därför kompletterat med begreppet ”nödvändighet”. Det syftar på människor
som blir upprörda över något och väljer att
agera. De upplever att det finns ett behov och
att det är nödvändigt för dem att göra något
åt saken.
Sammantaget bidrar avhandlingen med tre
viktiga insikter: hur entreprenörskapet spelar
in i skapandet av ideella organisationer, att
entreprenörskapet kan ses som en social och
dynamisk process i olika sfärer i samhället,
samt med en förståelse för berättandets roll i
entreprenörskapet.
– Det finns entreprenöriell dynamik även

...eller läs:
Asplund, Carl-Johan, Bjerke, Björn, Hjorth,
Daniel och Larsson, Håkan: Publikt Entreprenörskap. Malmö: Malmö University Press, 2007
(kommande)
Dees, Gregory: The Meaning of ”Social Entrepreneurship”. www.caseatduke.org, 1998
Donnelly-Cox, Gemma, Donoghue, Freda och
Hayes, Treasa: Conceptualizing the Third
Sector in Ireland, North and South. I Voluntas:
International Journal of Voluntary and Nonprofit
Organizations, nr 3, vol 12, 2001
Gawell, Malin: Activist Entrepreneurship
– Attac’ing Norms and Articulating Disclosive
Stories. Doktorsavhandling, Stockholms universitet, 2006
Palmås, Karl: Den Barmhärtiga Entreprenören
– Från privatisering till socialt företagande.
Agora, 2003
Steyaert, Chris och Hjorth, Daniel: Entrepreneurship as Social Change – A Third Movements in Entrepreneurship Book. Cheltenham:
Edward Elgar Publishing Limited, 2006
...eller besök:
www.ashoka.org
www.caseatduke.org
www.demcollective.com
www.gsb.stanford.edu/csi
www.hbs.edu/socialenterprise/
www.sbs.ox.ac.uk/skoll
www.sife.se
Fler lästips finns på:
www.esbri.se/socialt.asp
Se även boktips på sidan 19.
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UBE inspirerar till medicinska innovationer
Unit for Bioentrepreneurship (UBE) utbildar
i, och inspirerar till, entreprenörskap och
innovation vid Karolinska Institutet (KI). Till
målgruppen hör också studenter vid Handelshögskolan i Stockholm, Konstfack och
KTH, det vill säga de tre övriga medlemsskolorna i Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).
be är ki:s kompetenscentrum inom
sses och bildades formellt i september 2005. På enheten arbetar i dag sju
personer. ube samverkar med en rad organisationer och företag för att öka intresset för,
och kunskapen om, innovationer och entreprenörskap
– Vi som jobbar här är naturvetare och
medicinare. Vi är snarare praktiker än experter på entreprenörskapsteori. ube har heller
inte som ambition att bli ett ledande entreprenörskapsforskningscentrum utan fokuserar på
implementering.
– För att bidra till ny kunskap samarbetar
vi i dag med entreprenörskapsforskare vid
andra lärosäten. På sikt hoppas vi kunna bygga
upp en mer omfattande forskningsmiljö med
seniora entreprenörskaps- och innovationsforskare, säger Carl Johan Sundberg, docent
och enhetschef.
Under våren 2007 ger ube fempoängskursen From Science to Business – Concepts in
Biotechnology som riktar sig till studenter på
grund- och forskarutbildningsnivå. Till hösten
ges doktorandkursen Innovation in Practice
– Medical Technologies.

U

• Carl Johan Sundberg

• Hanna Jansson

studenter på grundutbildningen, exempelvis
blivande tandläkare och folkhälsovetare. Målgruppen för den tredje seminarieserien är
yrkesverksamma läkare, arbetsterapeuter och
andra inom sjukvården, men även civilingenjörer och industridesigners.
– Seminarierna är ett lågtröskligt sätt att
sprida information om entreprenörskap. Vi
riktar oss till människor som har fulla scheman på dagtid, och som inte är beredda gå en
hel kurs där man måste skriva tentor, säger
Hanna Jansson, medicine doktor och koordinator på ube.
– Tanken är att de ska ta del av seminarierna, bli inspirerade och sedan välja att gå någon
av ube:s kurser. Våra utvärderingar visar att
de seminarier som vi körde under 2006 ökade
intresset för entreprenörskap bland studenterna.
En annan aktivitet är de så kallade bet-projekten. I dem arbetar exjobbare med olika akademisk bakgrund tillsammans för att belysa
problem inom den biomedicinska industrin.
– Frågorna har både praktisk och akademisk
relevans och studenterna får två handledare:
en från akademin och en från industrin. Förlagan finns i usa, och där tar de saftigt betalt.
Det gör inte vi, men det visar ändå att industrin värdesätter studenternas insatser. Fyra
bet-projekt rullar nu under våren. I höst drar

vi igång ytterligare 8–10 projekt, berättar Carl
Johan Sundberg.

Delad kunskap är dubbel kunskap

och jag räknar med att publicera någon artikel
kring det senare i vår. Sedan hoppas jag på att
disputera under hösten 2008, säger Charlotta
Fridh, doktorand vid Karolinska Institutet.
I tidigare studier av samarbeten har
angreppssättet ofta varit kvantitativt. Fridh
menar att hon genom sin kvalitativa metod
kan få fram andra, mjukare faktorer som är
viktiga för att samarbetet ska fungera bra.
– Kapitalöverföring är ganska lätt att mäta,
men det är svårare med kunskapsöverföringen. Hur vet man när kunskap har förts över
från en organisation till en annan? Hur går
överföringen till, och hur appliceras kunskapen på den nya kontexten? I och med att jag
intervjuar människorna i företagen kommer
jag att kunna svara på sådana frågor, säger
hon. [ÅK]

Låg tröskel till entreprenörskap
Vid sidan av kurserna löper tre seminarieserier
under våren. Den första riktar sig till disputerade forskare och doktorander i slutfasen av
sitt avhandlingsarbete. Den andra riktar sig till

Att ta fram ett nytt läkemedel är extremt
tids- och resurskrävande. Få företag har tillräckligt med kapital och kompetens internt
och väljer därför att innovera i samarbete
med andra. Detta är temat för Charlotta
Fridhs avhandlingsprojekt.
ur sker teknikutveckling i interorganisatoriska samarbeten? Hur ser
innovationsprocesserna ut? Och hur
överförs resurserna? Charlotta Fridh, verksam vid ube, söker svaren i sin kommande
avhandling. Hon har följt åtta olika samarbeten, mellan akademi och företag respektive
mellan olika företag, på nära håll. Företagen
sysslar med läkemedel och medicinsk teknik,
samtliga i relativt tidiga faser.

H
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• Charlotta Fridh

– Inom den här branschen är tiden från idé
till marknad ungefär 15 år. Genom att ingå i
sådana här samarbeten kan företagen få tillgång till resurser från andra aktörer. Därigenom kan innovationsprocessen snabbas på.
– Just nu sitter jag och analyserar materialet
från mina fältstudier. Det är mycket intressant

Nya ledare behövs
Ett av ube:s mål är att få in inslag av innovation
och entreprenörskap på samtliga utbildningsprogram på Karolinska Institutet. Ett annat
mål är att dra igång ett nytt magisterprogram:
Master in BioEntrepreneurship (mbe).
– I Sverige har vi en stark medicinsk industri, bra forskning och teknologi. Däremot
råder det en brist på projektledarkunskap.
Det behövs nytt blod – människor som kan få
framtidens företag att växa. Och det är där vårt
mbe-program kommer in i bilden, säger Carl
Johan Sundberg.
Att arbeta med entreprenörskap vid ett
medicinskt universitet är förknippat med
både hinder och möjligheter, menar Hanna
Jansson.
– De studenter, forskare och yrkesverksamma som vi kommer i kontakt med har nog
lite svårare att se sig själva som entreprenörer. Samtidigt står till exempel sjuksköterskor
dagligen inför problem som skulle kunna ligga
till grund för entreprenörskap och innovation.
Det är det som är så spännande! [ÅK]
för mer info:
www.lime.ki.se/ube

för mer info: charlotta.fridh@ki.se
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Mjuka värden ger exportframgångar
kontrollförankring. Man styr sin tillvaro själv.
Motsatsen är yttre kontrollförankring, då
man känner sig styrd av tillfälligheter. Man
är i ödets eller mäktiga politikers händer, och
parerar sig fram.

Goda sociala relationer och stort personligt engagemang är de verkliga framgångsfaktorerna vid export. De har större
betydelse än själva produkterna, visar
Lars-Anders Byberg i sin avhandling Framgångsrika exportörer – En studie av strategiska faktorers inverkan på mindre
företags exportutfall*.
konomie doktor Lars-Anders Byberg
har studerat hur olika strategier påverkar
mindre företags export. Han har jämfört
339 exporterande tillverkningsföretag i Stockholmsregionen och de fyra nordligaste länen.
Två branscher har undersökts: maskinindustri
och industri för metallvaror. Byberg finner att
företagets engagemang är den viktigaste faktorn för framgångsrik export.
– Men det är samtidigt en variabel som kan
vara dubbelriktad. Dels kan engagemanget i
sig främja exportframgång, dels får man även
ett ökat engagemang med stigande exportframgång, säger Lars-Anders Byberg, verksam
vid Mittuniversitetet.

• Lars-Anders Byberg

Bra relationer lönar sig
Bland fyra andra slags variabler, av mer strategisk natur, är det relationsmarknadsföring som
har flest och tydligast samband med exportframgång.
– Det är viktigt att ha bra och personliga
kontakter med sina utländska representanter
och kunder. Att man har möten och ger support till sina representanter utomlands, kundservice på utländska marknader och åker på
mässor och liknande. Att man är duktig på att
anpassa sig till de utländska marknaderna,
känner av dem och anpassar produkter, marknadsföring, distributionssätt och priser. Helt

enkelt att bemöda sig att ta reda på vad olika
kunder vill ha.
Detta är norrlandsföretagen generellt bättre
på, medan stockholmsföretagen har högre
kompetens och utbildning. De agerar mer
professionellt och är också generellt mer framgångsrika än de norrländska företagen.
Näst viktigast för exportframgång är att
företaget har en inre kontrollförankring vad
det gäller exporten.
– Om man har attityden, både som företagare och medarbetare, att ”det här klarar vi,
det här styr vi själva” – då har man en inre

E

Rationella skäl
Det är också viktigt att välja marknad efter hur
produkterna passar in. Om företaget ska bli
framgångsrikt bör företagsekonomiskt rationella skäl ligga till grund för exportbeslutet.
Att välja marknader för att de är geografiskt
nära, eller lättillgängliga vad det gäller språk
eller kultur, är mindre lämpligt om man vill nå
exportframgång, visar Bybergs studie.
På tredje plats kommer vikten av kunskapsorientering: att samla information, budgetera,
planera och följa upp. Att göra egna kund- och
marknadsundersökningar och utnyttja exportassistans från till exempel Almi, Handelskammaren och Exportrådet.
– Utbildning och kompetens spelar mindre
roll. Vad som görs är viktigare än vem som gör
det, eller vad man har för utbildning för att
göra det. Det handlar om att göra rätt saker.
Faktorer som produktutveckling och fou
hamnar först på fjärde plats när det gäller
samband med exportframgångar.
– Det får en lite undanskymd plats i resultaten. De mjuka allmänmänskliga sidorna, den
personliga kontakten och engagemanget, är
mer betydelsefullt än de hårda produkterna,
säger Lars-Anders Byberg. [MMS]
för mer info:
lars-anders.byberg@miun.se
* Avhandlingen har lagts
fram vid Umeå universitet

Storleken har betydelse för internetanvändning
Vladimir Vanyushyn har lagt fram licentiatuppsatsen Antecedents of Innovative
Behavior in Smaller Firms: Application to
E-Business Adoption and Exporting vid
Umeå universitet.
p p s ats e n b e s t å r av tre separata
artiklar. Den första handlar om införandet av avancerade internetbaserade marknadsfunktioner, som enligt Vladimir
Vanyushyn kan liknas vid radikal innovation.
Varför väljer vissa företag att införa den typen
av funktioner och andra inte?
Resultaten visar att företagsstorlek påver-

U

www.esbri.se

entre1-07.indd 15

kar hur ett sådant beslut fattas. I små företag
påverkas beslutet främst av om den högsta
ledningen och andra nyckelpersoner prioriterar detta. I större företag är trycket från marknaden en viktigare faktor. Ett annat resultat
är att entreprenöriell drivkraft är ett relevant
inslag när nya processer ska utvecklas i små
och medelstora företag. I stora företag är detta
irrelevant.
I den andra artikeln undersöks i vilken
utsträckning små, tillverkande företag använder sig av digitala marknadsförings- och försäljningsmetoder. Ju större företag det handlar
om, desto troligare är det att de använder sig

av dessa nya metoder.
Den tredje artikeln handlar om hur import
och export hänger ihop. Resultaten visar bland
annat att ett företag som tidigare har sysslat
med import har lättare för att även börja
exportera. Det kan bero på att de kulturella
barriärerna minskar, men också på att importerfarenheten leder till ökat självförtroende,
ökat intresse och en mer proaktiv inställning
hos ledningen. [JG]
för mer info:
vladimir.vanyushyn@usbe.umu.se
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Branschtillhörighet påverkar
kunskapsutbyte i kluster
Innovationsskapandet är ojämnt fördelat
över jordklotet. Vissa regioner sprutar ur
sig innovationer, medan andra traskar på i
gamla fotspår. Kunskapsutbyte är grunden
för ett innovativt klimat, och vilken bransch
och region man tillhör avgör hur detta utbyte ser ut.

De undersökta klustren är lokaliserade till
olika typer av områden. Kluster som ligger i
städer har fördelen av att vara mer heterogena
än de som ligger på landsbygden. Därmed kan
de också dra nytta av fler typer av kunskap.
Lantliga kluster måste i stället satsa på att specialisera sig.

unskap, både lokal och global, är av
största vikt för en regions framgång. I
doktorsavhandlingen Faraway, so Close!
The Changing Geographies of Regional Innovation undersöker Lars Coenen hur samspelet
mellan nära och avlägsen kunskap ser ut.
– Tidigare forskning om regionala innovationssystem och kluster har ofta fokuserat på
det lokala kunskapsutbytet. Jag ville gå steget
längre och se de lokala och de globala kontakterna som komplement till varandra, säger
filosofie doktor Lars Coenen, verksam vid
circle, Lunds universitet.

Nationellt kunskapsutbyte
Det andra projektet går in på djupet på bioteknologiklustret Medicon Valley i Öresundsregionen. Företag i såväl Danmark som Sverige ingår
i undersökningen.
– Här syns tydligt kombinationen av lokal
och global dynamik. Många företag är startade av forskare, kanske i samarbete med en
entreprenör. De söker ofta personal genom sitt
nätverk från universitetet. Men eftersom det
handlar om starkt specialiserad kunskap, behöver de också partners som inte finns lokalt. Här
kommer det globala kunskapsutbytet in.
– Företagen i Medicon Valley har även ett
stort nationellt kunskapsutbyte inom Danmark respektive Sverige. Däremot har de inte
så mycket kontakt över bron, så att säga.
Coenens forskning kan ligga till grund för
policyrekommendationer.
– Klusterkonceptet används ofta alltför uniformt. Det kan skapa förvirring. Det är viktigt
att ta hänsyn till olika regioners och branschers
specifika förutsättningar. Att ta reda på vad som
finns i regionen är ett första steg för att skapa
en bra policy. Det finns ingen one-size-fits-allrekommendation, konstaterar han. [JG]

K

Forskare är globala
Hans avhandling bygger på två olika forskningsprojekt om industriella kluster. Det
första är en stor komparativ fallstudie av tolv
nordiska kluster inom en rad olika branscher
– från möbelindustri i Danmark till filmindustri i Island och högteknologi i Kista utanför
Stockholm.
– När man jämför olika kluster måste man
ta hänsyn till vilken bransch de tillhör. Det
påverkar vilken kunskap som skapas, hur
den skapas och hur hela innovationsprocessen går till. En stor skillnad är till exempel hur
kunskapsutbytet ser ut – om det till största del

• Lars Coenen

bygger på lokala eller globala kontakter. Det
här är mycket viktigt för att förstå dynamiken
i olika typer av kluster.
I branscher som har ett stort inslag av forskning sker kunskapsutbytet på en mer internationell arena. Forskare är ofta redan en del av
ett globalt nätverk när de ger sig in i företagandet. De är vana att åka på konferenser och
förstår varandras språk och arbetsmetoder.
Ingenjörsbaserade branscher förlitar sig i
högre grad på lokal kunskap. De arbetar ofta
med en mer konkret produkt och institutionella och kulturella skillnader spelar större roll.
– Att hålla kunskapsbasen lokal är också
mycket lättare när det inte handlar om lika
specialiserad kunskap.

för mer info: lars.coenen@circle.lu.se

Popmusiker hanterar både kommers och kultur
I den akademiska världen är långa titlar –
och undertitlar – snarare regel än undantag.
Henrik Ferdfelt, Stockholms universitet, går
mot strömmen och benämner sin avhandling kort och gott: pop.
opmusiker måste å ena sidan vara kreativa när de skapar sin musik. Å andra
sidan måste de organisera, marknadsföra och finansiera som vilken annan företagare som helst. Henrik Ferdfelt har intervjuat
ett antal svenska popmusiker som upplever en
problematisk obalans mellan det kreativa och
det kommersiella. Men analysen visar att de
hanterar detta på ett intressant sätt. I stället
för att lyfta fram en motsättning betonar de ett
inkluderande perspektiv. De är inte antingeneller, utan både-och.
Ferdfelts slutsats är att både Homo Econo-

P
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micus och Homo Creatus får kliva åt sidan i
beskrivningen av popmusiker. Plats på scenen i
stället för Homo Intermezzo. Han eller hon kan
bäst beskrivas som en nomad i ständig rörelse,
en aktör som hela tiden skiftar fokus mellan det
ekonomiska och det kreativa. Resonemanget
hänger på många sätt ihop med entreprenörsdiskursen.
– Precis som entreprenörer handlar popmusiker – i stället för att inte göra någonting. Sam-

tidigt som de är innovativa och kreativa tänker
de på möjligheterna till kommers. Enligt så
kallade rationella beslutsmodeller kan vi bara
ha ett objekt för våra inre och yttre ögon, men
det synsättet stämmer inte med mina resultat,
säger Ferdfelt.
Han menar att i stället för att förespråka lösningar med endast ett alternativ, kan arbetslivet berikas genom att hantera krafter, influenser och annat som påverkar livet.
– Entreprenören lever i många fall på sin
goda förmåga att skapa idéer, och därefter realisera dem i en verksamhet. Ibland ter sig kanske de byråkratiska, administrativa, finansiella
eller skattemässiga frågorna något mindre
spännande. Icke desto mindre löser entreprenörerna och musikerna dem i sitt arbete. [ÅK]
för mer info: ferdfelt@gmail.com
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Esbrinytt

Fullträff för Diana

• Candida Brush, Myra Hart, Elizabeth Gatewood, Patricia Greene och Nancy Carter

Årets ”FSF-Nutek Award” gick till forskargruppen kring Dianaprojektet, som fokuserar på tillväxt och finansiering av kvinnors
företagande. Dianas svenska partner är
Esbri.
ianaprojektet bildades 1999 av de
fem amerikanska professorerna Candida Brush, Nancy Carter, Elizabeth
Gatewood, Patricia Greene och Myra Hart.
Tillsammans med Esbri startades sedan Diana
International som i dag framförallt är ett internationellt nätverk av forskare som intresserar
sig för frågor om kvinnors företagande.
Namnet Diana är hämtat från den romerska
jaktgudinnan och syftar på att entreprenörer,
och speciellt då kvinnliga sådana, måste jaga
efter kapital.
Nu har forskarna bakom Diana alltså tilldelats 2007 års ”fsf-Nutek Award”. I och med det
blev de också de första kvinnorna någonsin att
få priset. Prisutdelningen äger rum 21 maj 2007
på Rosenbad i Stockholm.

D

Entré är kostnadsfri!
Teckna prenumeration på
www.esbri.se
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I priskommitténs motivering står bland
annat att läsa: ”Fem framstående entreprenörskapsforskare har förenat sina krafter och
skapat en forskningsgrupp som studerar kvinnors entreprenörskap. Varje enskild persons
forskning är erkänd men det är som grupp
de har etablerat kvinnors företagande som
ett legitimt forskningsfält genom systematisk
empiriskt grundad forskning.”
Motiveringen fortsätter: ”Gruppen har även
etablerat nätverk av forskare med intresse för
kvinnors entreprenörskap. Detta nätverksbyggande är ett internationellt initiativ, där många
forskare världen över kunnat dra nytta av denna grupps arbete och uppmuntran.”
Dianaprojektet har bland annat producerat
ett antal böcker och konferenser. Våren 2006
anordnades, tillsammans med Esbri, konferensen The 1st Global Symposium on Growth Strategies for Women Entrepreneurs i Stockholm.
Deltagare från 15 länder diskuterade tillväxtstrategier för kvinnoägda företag.
1–2 oktober 2007 hålls The 2nd Global Sym-

Esbri – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– har som övergripande målsättning att stimulera entreprenörskap
i Sverige. Institutet grundades
1997 av entreprenören och uppfinnaren Leif
Lundblad.
Esbri arbetar främst med att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovationer och småföretagande till olika aktörer: forskare,
företagare, politiker, finansiärer, studenter, policyfolk och rådgivare. Syftet är att på bred front öka
förståelsen för hur innovationskraft och företagande hänger samman med hållbar tillväxt.
Kunskapsspridningen sker bland annat genom
tidningen Entré, det elektroniska nyhetsbrevet
e-Entré, föreläsningsserien Estrad och webbplatsen www.esbri.se

posium on Growth Strategies for Women Entrepreneurs. Där deltar, bland många andra intressanta talare, hela, eller delar av, Dianagruppen.
Konferensen hålls i Stockholm och mer information kommer genom Esbris kanaler framöver. Men du kan redan nu gå in via webbadressen nedan och anmäla ditt intresse. [JG]
för mer info: www.esbri.se/diana.asp

Esbri arrangerar varje år en workshop för lärare, och genomför The Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum tillsammans med U.S. Department of
Commerce och Näringsdepartementet.
Institutet är medgrundare av forskningsprojektet
Diana International och ansvarar för den svenska
delen av Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
Till aktiviteterna hör också riktade seminarier mot
lärare, forskare respektive policyfolk.
Under de tio år som Esbri har varit verksamt
har bland annat 100 Estradföreläsningar arrangerats med totalt över 12 000 deltagare. Entré
har kommit ut med 40 nummer och Esbris Kunskapsbank på webben rymmer fler än 750 texter
om entreprenörskap, innovation och småföretagande.
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Professorerna Christian Berggren och
Lars Lindkvist, Linköpings universitet, har
fått 29 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond. Pengarna går till deras forskning
om kunskapsintegration och innovation i en
internationaliserande ekonomi.
Dahméninstitutet arbetar med att ta fram policyrelevant kunskap för att
utveckla den svenska innovationspolitiken. Annika
Rickne är sedan november
2006 forskningsledare för Dahméninstitutet.
Hon är också fortsättningsvis kopplad till circle vid Lunds universitet.
Karl Wennberg forskar om kunskapsintensivt entreprenörskap på Handelshögskolan i
Stockholm. Vid 2006 års Babson College Entrepreneurship Research Conference tilldelades
han pris för bästa artikel för sin A Real Options
Model of Step-wise Entry into Self-employment.
Priset delar han med sina medförfattare Frédéric Delmar och Timothy Folta.
Ratio ger sitt usa-stipendium till Johanna Palmberg, doktorand i nationalekonomi vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping. Stipendiet är på
150 000 kronor och ger en i Sverige verksam
doktorand möjlighet att studera en termin
vid George Mason University i usa. Palmbergs
avhandlingsprojekt inriktar sig på familjeföretagande och ekonomisk tillväxt.
Mikael Samuelsson är från och med 1
mars 2007 ny vd för sse Business Lab vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans uppgift blir
att utveckla det och föra det närmare skolan
och dess studenter, samt att integrera det i en
ny master med entreprenörskapsinriktning.
rent-konferensen delar ut ett pris till bästa undervisningscase inom entreprenörskap.
2006 gick det till Kent Thorén, doktorand vid
kth. Han baserade caset på sin licentiatuppsats Realizing a fast growth strategy – A case
study of the evolution of management control
systems in a fast growing firm.
Marcus Box la fram sin avhandling, New
Venture, Survival, Growth - Continuance, Termination and Growth of Business Firms and
Business Populations in Sweden during the
20 th Century, vid Stockholms universitet.
Forskningsnämnden för Jan Wallanders och
Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs
stiftelse har tilldelat honom ett Wallanderstipendium för avhandlingen. Stipendiet ger
möjlighet till fortsatt heltidsforskning under
tre år. Box är verksam vid Södertörns högskola
och Ratio.
tipsa oss: entre@esbri.se
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Titel: SMEs and
New Technologies
Författare: Banji OyelaranOyeyinka & Kaushalesh Lal
Förlag: Palgrave Macmillan
ISBN: 0-230-00201-3

Ny informations- och kommunikationsteknologi (ikt) öppnar en värld av möjligheter.
Det gäller inte minst för småföretag – och i
synnerhet i utvecklingsländerna. Genom att
utnyttja exempelvis e-handelssystem kan ett
litet, lokalt företag bli en aktör på den globala marknaden. Banji Oyelaran-Oyeyinka
och Kaushalesh Lal jämför i boken sme s and
New Technologies hur ikt påverkar småföretagens utveckling i tre länder: Nigeria, Uganda
och Indien. Bland annat diskuterar de sambandet mellan humankapital, lärande och
användningen av ny teknologi. Högutbildade
småföretagare är mer benägna att anamma
ny teknik, och i företag med väl fungerande
lärprocesser inkorporeras mer avancerad ikt.
Det indiska utbildningssystemet är relativt välutvecklat och landet har därför ett försprång
gentemot Nigeria och Uganda. [ÅK]

Titel: Tourism and Regional
Development: New pathways
Redaktörer: Maria Giaoutzi
& Peter Nijkamp
Förlag: Ashgate
ISBN: 0-7546-4746-3

Trots vår stressiga vardag – eller kanske på
grund av den? – väljer vi att resa allt mer.
Vi träder nu in i massturismens tidsålder,
spår Maria Giaoutzi och Peter Nijkamp som
är redaktörer för boken Tourism and Regional Development. De menar att det ökade
resandet kommer att påverka den regionala
utvecklingen på turistmål runt om i världen.
Vidare konstaterar de att modern informations- och kommunikationsteknologi (ik t)
kommer att få stor betydelse i denna process. ik t kan exempelvis hjälpa turister att
hitta information om resmål, boka boende
och hålla kontakten med släkt och vänner
hemma. I bokens kapitel belyser ett tjugotal
forskare olika aspekter av temat turism och
regional utveckling. Exempelvis diskuteras
nätverkande, virtuella organisationer och
kunskapsöverföring från universiteten till
regionens småföretag. [ÅK]

Titel: Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth
Författare: David Audretsch
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-84542-748-3

1988 publicerade David Audretsch, tillsammans med forskarkollegan Zoltan Acs, artikeln Innovation in Large and Small Firms:
An Empirical Analysis i tidskriften American
Economic Review. I artikeln konstaterade de,
till sin förvåning, att småföretagen verkade
driva innovationen inom vissa industrier.
Sedan dess har Audretsch fortsatt att forska
om de små och entreprenöriella företagens
roll i ekonomin. I boken Entrepreneurship,
Innovation and Economic Growth har han
samlat ett trettiotal artiklar som han har författat – på egen hand eller tillsammans med
andra forskare. Boken är indelad i sex delar:
Innovation, Entreprenörskap, Geografi, Evolution, Ekonomisk tillväxt och Policy. Bland
annat diskuteras företagsdynamik, industriella
strukturer, den nya ekonomin och spridning
av forskningsbaserad kunskap. [ÅK]

Titel: Women Entrepreneurs
Across Racial Lines
Författare: Andrea E SmithHunter
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-84376-416-4

Kvinnors entreprenörskap ökar explosionsartat världen över, och minoritetsgrupper
står för en stor del av ökningen. Det skriver
Andrea Smith-Hunter i Women Entrepreneurs
Across Racial Lines. I boken redogör hon för
hur kvinnor har gått från att vara hemmafruar till att bli löntagare och egenföretagare. Hon bidrar med en översikt av befintlig
litteratur i ämnet och redovisar resultat från
en egen studie. Författaren har samlat in
såväl kvantitativa som kvalitativa data från
263 amerikanska, kvinnliga entreprenörer
av olika ursprung. Bland annat undersöker
hon deras humankapital, finansiella kapital
och nätverk. Smith-Hunter finner både likheter och skillnader mellan majoritets- och
minoritetsbefolkningens företagande. Båda
grupperna startar helst företag inom tjänstesektorn eller detaljhandeln, men motiven
varierar. [ÅK]

Fler boktips hittar du på w
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Titel: Social Entrepreneurship
Redaktörer: Johanna Mair,
Jeffrey Robinson & Kai
Hockerts
Förlag: Palgrave Macmillan
ISBN: 1-4039-9664-4

Sociala entreprenörer använder sina entreprenöriella färdigheter för att bekämpa
exempelvis fattigdom, miljöförstöring och
hälsoproblem. De gör det på många olika sätt:
i företag, i ideella organisationer eller i hybrider däremellan. Det akademiska intresset för
dessa entreprenörer har hittills ofta inriktat
sig på hur de lyckas med sina projekt. Det vill
redaktörerna Johanna Mair, Jeffrey Robinson
och Kai Hockerts ändra på med Social Entrepreneurship. I boken bidrar 16 forskare med
empirisk och teoretisk kunskap inom detta
relativt nya fält. De går bland annat in på hur
sociala entreprenörer identifierar och utvärderar möjligheter, vilka marknadsbarriärer
som finns, samt hur ägande och strategival
påverkar sociala företag. Andra ämnen som
behandlas är ekologiskt entreprenörskap, politik, värderingar och innovation. [JG]

Titel: Entrepreneurial
Strategy: Emerging Business
in Declining Industries
Författare: Lucio Cassia,
Michael Fattore & Stefano
Paleari
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-84542-197-3

I inledningskapitlet till Entrepreneurial Strategy: Emerging Business in Declining Industries
leker författarna med tanken att Schumpeter
skulle ha levt i dag. Vad skulle han då lagt
märke till i vår ekonomi, frågar sig Lucio Cassia, Michael Fattore och Stefano Paleari. De
kommer fram till att en sak som knappast
hade kunnat undgå honom är den snabba
förändring som dagens ekonomier och företag lever under. Förändringen syns kanske
tydligast i nya branscher som it och bioteknik, men även mogna branscher påverkas.
Det kommer alltid att finnas framgångsrika
företag som växer snabbt också i branscher
med annars låg tillväxt. Det är dessa företag
som studeras i boken. Författarna menar
att det är företagens vilja att förändras, och
deras entreprenöriella strategier som gör att
de lyckas. [JG]

Titel: Clusters and Globalisation: The Development of
Urban and Regional Economies
Redaktörer: Christos Pitelis,
Roger Sugden & James R
Wilson
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-84376-675-2

För att förstå ekonomin i dagens globaliserade värld, måste vi även förstå ekonomin
på det lokala och regionala planet. Enskilda
företag, och hur dessa interagerar med varandra, ligger till grund för en sådan förståelse. Även var företagen finns har betydelse.
Begrepp som kluster och industriella distrikt
har fått stor uppmärksamhet på senare år.
Det är utgångspunkten för Clusters and Globalisation: The Development of Urban and
Regional Economies. Redaktörerna Christos Pitelis, Roger Sugden och James Wilson
skriver i inledningskapitlet att det är bra att
policyfolk har fått upp ögonen för de här
fenomenen. Men de manar också till försiktighet: ett kluster är ingen universallösning
för tillväxt. Förståelsen för vad kluster är, hur
de påverkar ekonomin och hur man får till
ett framgångsrikt kluster är överlag dålig,
menar de. [JG]

Titel: Flexibility and Stability
in the Innovating Economy
Redaktörer: Maureen
McKelvey & Magnus Holmén
Förlag: Oxford University
Press
ISBN: 0-19-929047-4

Maureen McKelvey och Magnus Holmén
är redaktörer för Flexibility and Stability in
the Innovating Economy. Boken tar upp tre
huvudteman: experimenterande och tröghet,
evolution och anpassning till strukturer, samt
innovation och teknologiöverföring. Under
respektive tema finns bidrag från erkända innovationsforskare, såväl svenska som utländska. I ett kapitel skriver de båda redaktörerna,
tillsammans med Mats Magnusson, om möjligheter och beroenden inom innovation.
De menar att en aktörs förmåga att utveckla
innovativa möjligheter inom en ny teknologi
påverkas av hur andra aktörer handlar. Ett
annat kapitel handlar om kopplingen mellan
ekonomisk anpassning, utveckling och tillväxt. Ekonomisk utveckling, menar författarna
Stan Metcalfe och Ronnie Ramlogan, handlar
om en fortgående experimentell och kreativ
process. [JG]
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San Francisco–Silicon Valley Global
Entrepreneurship Research Conference
28–31 mars
San Francisco, USA
Kunskap – Kraft – Kreativitet
10–12 maj
Reykjavik, Island
The 6th Biennial International Triple
Helix Conference on University, Industry
& Government Linkages
16–18 maj
Singapore
New Frontiers in Entrepreneurship
23–25 maj
Catania, Italien
3rd Workshop on Family
Firms Management Research
3–5 juni
Jönköping
27th Babson College Entrepreneurship
Research Conference
6–9 juni
Madrid, Spanien
ICSB 2007
13–15 juni
Åbo, Finland
10th Uddevalla Symposium
14–16 juni
Uddevalla
3rd International Social
Entrepreneurship Research Conference
18–19 juni
Köpenhamn, Danmark
EGOS 2007
5–7 juli
Wien, Österrike
19th Nordic Academy of
Management Conference (NFF)
9–11 augusti
Bergen, Norge
Entrepreneurship, Institutions and
Policies: The 2007 Ratio Colloquium
for Young Social Scientists
24–25 augusti
Stockholm
The 2nd Global Symposium on Growth
Strategies for Women Entrepreneurs
1–2 oktober
Stockholm
Samtliga konferenser ovan genomförs 2007.
För mer info om dessa och andra konferenser, besök: www.esbri.se/konferenser.asp
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Porträttet

Håkan Ylinenpää, gränsgångare och prisad samverkare:

”Man måste ha örat till marken ”
Håkan Ylinenpää kallar sig själv för gränsgångare. Under sin karriär har han flera
gånger växlat mellan praktik och akademi.
I dag är han professor i entreprenörskap
vid Luleå tekniska universitet, LTU. Men ena
foten har han fortfarande kvar i det praktiska.
åkan ylinenpää är född i Övertorneå
och har verkat större delen av sitt liv på
olika håll i Norrland. Efter sin grundutbildning som samhällsvetare arbetade han
i tio år på olika kommunala näringslivsbolag i
Västernorrland och i Pajala. Jobbet gick ut på
att hjälpa småföretagare och entreprenörer.
– Det här gjorde att jag blev nyfiken på vad
som driver småföretagare, och på varför vissa
lyckas och andra inte. Då beslöt jag mig för att
återvända till akademin och forska om ämnet,
säger Håkan Ylinenpää.
Efter färdigställd licentiatuppsats bar det
tillbaka ut i verkligheten. Han arbetade som
konsult och med en utvecklingsstiftelse med
koppling till universitetet. Inom stiftelsen
hjälpte han bland annat till att utveckla entreprenörskapet i Ryssland.
– Det var ett av de första svenska projekten
som genomfördes för att hjälpa ryssarna att
få fart på marknadsekonomin efter det socialistiska systemets fall. De var i stort behov av
utbildning på olika plan. Vi utbildade bland
andra kvinnliga företagare och omskolade
före detta militärer till att göra något nyttigt
i samhället.
– Det var ett privilegium att få vara med i
början av Rysslands enorma utveckling. De
hade ju en utveckling under något decennium
som tog oss flera sekler. Jag minns till exempel
ett företag som hade tre anställda när vi träffades första gången. En kort tid senare hade de
135. Det gav lite andra perspektiv på tillvaron,
konstaterar Ylinenpää.

H

Nytta och nöje
Efter en tid började han känna suget efter det
akademiska igen och återvände för att göra
färdigt sin doktorsavhandling. Han disputerade 1997 på en avhandling om kompetensutveckling i småföretag. Sedan drygt ett år tillbaka är han professor och ämnesföreträdare
i entreprenörskap vid ltu.
Men den praktiskt lagda sidan har bitit sig

fast. Ylinenpää sitter i dag som ordförande i
ett kommunalt näringslivsbolag i Övertorneå. Han kallar det fritidssysselsättning, men
menar att det också hjälper honom i hans vardag som forskare.
– Man måste ha örat till marken. I den bästa
av världar ska ju den kunskap som vi producerar inom akademin komma företagen till godo.
Och det är kul att möta småföretagen på ett
mer praktiskt plan!
Hans forskning har främst kretsat kring tre
områden: lärande och kompetensutveckling,
samverkan, samt innovation och innovationssystem.
– Jag har väl gjort en del tjuvhopp åt olika
håll under åren, men dessa har varit mina
huvudsakliga intresseområden. Fokus har hela
tiden legat på små företag, även om de större
också kommer in nu i och med forskningen
om innovationssystem.
Nätverk med Europa
Ylinenpää och hans forskargrupp i entreprenörskap vid ltu, i dag är de åtta personer,
arbetar gärna ämnesöverskridande. Bland
annat samarbetar de med innovationssystemet Processit Innovations, med Vinnovacentrumet Fastelaboratoriet och med nybildade
ltu Innovation, som ska främja akademiska
avknoppningar.
Samverkan med olika aktörer ser Håkan
Ylinenpää som en av sina viktigare uppgifter.
Han har själv varit med och lett universitetets
Småföretagarakademi sedan starten 1995. Den
arbetar för samverkan mellan ämnen som är
intresserade av småföretag på olika sätt, men
också för samverkan med företagen i regionen.
De samarbetar även med Handelshögskolan i Umeå kring något som kallas för Platt-

form Entreprenörskap i Norr, pen. Det är ett
flerårigt projekt som syftar till att utveckla
entreprenörskapet i norra Sverige. Projektet
håller nu på att utvecklas till en gemensam
forskningsplattform tillsammans med universitet i Europa.
Hans samverkansiver har också gett utdelning. Ylinenpää fick ltu:s samverkanspris
2001.
– Det var mycket roligt. Det här är något jag
har brunnit för, och fortfarande brinner för.
Det är genom samverkan med både andra universitet och praktiker som vi skapar kunskap.
Vi kan ju inte bara sitta här på vårt campus i
Norrbotten och häcka.
Samverkan är även ett område han ser att
entreprenörskapsforskningen ägnar sig alltmer åt. De första nationalekonomerna, som
Schumpeter, belyste vikten av entreprenören
på makronivå. Senare blev det mycket fokus
på entreprenören som individ. Nu är det team
och samverkan som är på tapeten.
– I kunskapsekonomin är det ju naturligt att
entreprenörskapet blir mer kollektivt. Det är
sällan en person besitter all den kunskap som
behövs. Företag startas i team, och i allianser
med andra företag. Bilden av småföretagaren
som en person som sitter själv på kammaren
och uppfinner smarta grejer känns inte så
aktuell längre, säger Håkan Ylinenpää. [JG]

Fakta
Namn: Håkan Ylinenpää
Bakgrund: Disputerade 1997 vid Luleå
tekniska universitet, LTU. Blev docent
2003, och professor samt ämnesföreträdare i entreprenörskap 2005, även
det vid LTU. Han har varit gästforskare
vid University of Minnesota och 2001
fick han LTU:s pris för samverkan med
näringslivet.
Aktuell: Som en av redaktörerna till
boken Regional växtkraft i en global ekonomi – Det svenska Vinnväxtprogrammet
som kommer ut innan sommaren.
För mer info: hakan.ylinenpaa@ltu.se
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