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tt stort grattis till Bengt Johannisson som är årets mottagare av fsfNutek Award! Med anledning av att han
har fått priset uppmärksammar vi honom
extra mycket i detta nummer.
Jag lärde känna Bengt i början av 1990-talet
och har alltid uppskattat våra diskussioner.
Vid ett tillfälle i början av vår bekantskap bjöd
jag hem honom på fisksoppa i min studentlägenhet i Bergshamra. Som student var det
mycket intressant att få ta del av hans erfarenheter och djupa kunskap.
Bengt tillhör de svenska pionjärerna inom
entreprenörskapsforskningen. Precis som

entreprenörer som vill lyckas, har han varit
uthållig och fått kämpa för att övertyga andra
om sina idéer. Och lagom motstånd är nog
bara nyttigt.
Detta gäller i viss mån Esbri också. Under
våra första år fick vi kämpa en del för att skapa
legitimitet och få gehör för våra idéer. Men
hittills har vi haft en flygande start på 2008!
Vi har en till stora delar ny styrelse, två nya
medarbetare (läs mer på sidan 17) och flera
nya spännande initiativ och projekt på gång.
Vårt goda samarbete med Nutek och Vinnova fortsätter som förra året. Utan deras dedikerade stöd skulle du inte läsa denna tidning,
eller ta del av våra andra aktiviteter. Vi är väldigt glada över att de stödjer oss i spridningen
av kunskap om entreprenörskap, innovation
och småföretagande. Vi tror nämligen att det
är viktigt för en långsiktig och hållbar tillväxt.
För närvarande samarbetar vi främst med
Vinnova kring några spännande, nya initiativ
– till exempel ett diskussionsforum med bäring
på den kommande Forsknings- och Innovationspropositionen. Ett annat pilotprojekt
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INNOVATION
SMÅFÖRETAG

ges ut av Esbri – Institutet för entreprenörskapsoch småföretagsforskning. Entré utkommer med fyra
nummer per år. Entrés syfte är att fungera som en länk
mellan forskare och allmänhet och sprida forskningsresultat utanför akademin. Entré ges ut med stöd från
Nutek och Vinnova. Kontakta Esbri för en kostnadsfri
prenumeration!
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som Esbri sjösätter tillsammans med Vinnova
kommer att utveckla doktoranders förmåga
att kommersialisera sin forskning.
Vi har även börjat samarbeta med Energimyndigheten som har upptäckt att Esbri har
ett intressant internationellt nätverk. I februari var jag i Silicon Valley tillsammans med
representanter från myndigheten och några
riskkapitalister. Syftet var att knyta kontakter
och ta tempen på cleantech-sektorn. Intressant att notera är att det i Silicon Valley sker
en hel del investeringar i tidiga skeden – riktigt
riskkapital alltså!
Jag hoppas att du uppskattar ansiktslyftningen som Entré har fått: lite luftigare, några
sidor till – som alltid, i kunskapens tjänst!

Magnus Aronsson
ansvarig utgivare och vd för esbri
magnus.aronsson@esbri.se
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regler, till exempel ”slåss inte med varandra,
avsluta det du påbörjat, ett gott kuddkrig rensar luften mjukt...”. Säkert passar dessa regler
utmärkt på många arbetsplatser. Den bästa
regeln på dagisskylten var ändå ”var unik, lek
inte bara Följa John!” Reglerna är inte unika
för detta dagis, flera andra dagis har liknande
riktlinjer. När alla vill leka måste även barnets
lek styras upp för att nå önskat resultat: Friska
och busiga barn som leker fram utveckling och
upptäcker sin kreativa förmåga att skapa.
Att ta tillvara leken och dess uttryck i form
av nytänkandet och kreativiteten som finns
hos alla individer, hjälper oss att skapa synliga värden och lyfta fram det unika hos var
och en av oss. Tillämpad kreativitet kan leda
till utveckling och stordåd – oavsett vad man
arbetar med, eller var i organisationen man är
placerad. När vi tillåts vara kreativa på arbetsplatsen utvecklar vi vår självkänsla. Ju mer
kreativa vi får vara på jobbet, desto bättre mår
vi både psykiskt och fysiskt. Vi blir gladare, mer
optimistiska och entusiastiska, vi sover bättre,
och känner mindre stress och oro. Det är därför viktigt att skapa miljöer och strukturer där
kreativiteten får ta plats.

är vi lekte som barn var det ingen
som betalade oss för att vara kreativa,
det var vi självmant. Vi simulerade vuxenlivet och förberedde oss för framtiden. När
vi senare i livet arbetar kreativt på till exempel
en fou-avdelning så är vi betalda, och leken
är utbytt mot kontrollerade uppdrag där varje
steg ofta måste ha ett syfte och en relevans.
Självklart är resultatstyrning bra och nödvändig även i det kreativa arbetet, men hur tar
man till vara barndomens lekfullhet hos dem
som arbetar med fou? Hur får man dem att
leka med hela företaget och dess kunder? Om
leken får utrymme kan företag ta både radikala
och adaptiva steg framåt.
När barnet leker fritt behöver en bil inte ha
fyra hjul. Men om en ingenjör på Volvo föreslår
tre hjul, undrar nog medarbetarna om det är
dags för personen att ta semester. Trots att tre
hjul faktiskt har bättre svängradie. Om Volvos
fou-avdelning skulle bestämma sig för att
”i dag är vi ett dagis som ska leka med trehjuliga bilar hela dagen”, så skulle de snabbt inse
hur lätt det blir att parkera med enbart tre hjul.
Poängen är att i denna lek kan de komma på
något revolutionerande, de kan flytta företaget
framåt på marknaden och skapa nya resultat.
Innovationer utan ett marknadsvärde har
inget värde för företaget. Det är därför leken
ska kopplas till resultat. Ett enkelt sätt att
göra leken relevant är att ta bort någon av de
grundläggande förutsättningarna en produkt
eller tjänst har. En bil med enbart tre hjul ska-

par helt nya egenskaper. Hur blir det med ett
hus utan tak eller bottenvåning? Eller en spis
som inte behöver kastruller? Det handlar om
att öppna sina sinnen och fånga det ogjorda
med lika stark passion som barnet leker. Barnet fastnar inte i nuet utan förbereder för
framtiden. Företag som stagnerar och bara
utvecklar små detaljer kommer sällan fram
med revolutionerande produkter, som exempelvis Ipoden.
Sverige har en fantastisk innovativ historia.
Nu gäller det att börja om och leka för att fånga
det ogjorda runt hörnet.
Om fler lyssnar på barnet i sig, skapas fler
revolutionerande innovationer. Ett dagis jag
hälsade på hade satt upp en skylt med lite

I nöden
prövas vännen

Teknikföretag
får bra stöd

Styrelsens handling
nyckeln till framgång

I januari 2005 drog stormen Gudrun in över södra
Sverige. Hennes framfart skapade kaos, och stora ekonomiska värden gick förlorade. I Gudruns
fotspår föddes behovet av ett slags ”akut entreprenörskap”. Detta diskuteras av Bengt Johannisson och Lena Olaison i The Moment of Truth
– Reconstructing Entrepreneurship and Social
Capital in the Eye of the Storm. Artikeln har publicerats i Review of Social Economy, nr 1, vol 65,
2007. Författarna konstaterar att naturkatastrofen
väckte ett entreprenörskap som i vanliga fall är
osynligt. Människor organiserade sig spontant
– inte av egenintresse, utan av ansvarskänsla
och starka band till den geografiska platsen. De
använde sitt sociala kapital för att röja fysiska och
symboliska vägar i det förödda landskapet. [ÅK]

Artikeln Supporting high-tech companies reaching the business platform: about the role of training, coaching and networking har publicerats i
International Journal of Innovation and Regional
Development, nr 1, vol 1, 2008. Paul Kirwan,
Peter van der Sijde och Magnus Klofsten jämför
regionala stödstrukturer för akademiskt entreprenörskap från Linköpings universitet respektive
University of Twente i Holland. De finner att stödet för nya, teknikbaserade företag är gott. Företagare i vardande erbjuds utbildning i till exempel
marknadsföring, ledarskap och försäljning. Andra
viktiga aktiviteter är coachning, rådgivning och
mentorprogram. Kring universiteten finns också
bra möjligheter att nätverka. Mindre gynnsamt är
att det saknas såddkapital i båda miljöerna. [ÅK]

En stark och aktiv styrelse bör kunna ha ett
positivt inflytande på det medelstora företaget.
Så långt är forskarna överens. Men hur ser sambandet ut? Mainstreamforskningen handlar om
styrelsedemografi: exempelvis styrelsens storlek
och antalet externa styrelseledamöter. På sistone
har allt fler forskare sökt alternativa förklaringsmodeller. De menar att det är mer angeläget att
studera vad styrelseledamöterna gör, i stället för
att titta på vilka de är. Jonas Gabrielsson visar i
Boards of Directors and Entrepreneurial Posture
in Medium-size Companies: Putting the Board
Demography Approach to a Test att en modell
som bygger på handling och utfall ger gott resultat. Artikeln har publicerats i International Small
Business Journal (nr 5, vol 25, 2007). [ÅK]

För mer info: bengt.johannisson@vxu.se

För mer info: magkl@eki.liu.se

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

www.esbri.se

Farida Rasulzada
filosofie doktor i psykologi,
lunds universitet
för mer info:
farida.rasulzada@psychology.lu.se
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Plats på scen
för entreprenören
Innan en idé blir ett konkret företag eller en
produkt går entreprenören igenom en resa.
Den resan är ofta långt ifrån rätlinjig. Björn
Remneland har följt den känslorika vägen
från idé till verklighet för två internetbaserade projekt.

D

o k to r s av h a n d l i n g e n Entreprenörskapets vidunderliga resa* är lite
annorlunda. Björn Remneland beskriver framväxten av två it-projekt, Idébanken
och Kompetensarena Väst, med en narrativ
metod – som ett drama. Till sin hjälp tar han
bland annat litteraturkritikern Kenneth Burkes
formulering av fem frågor som ska hjälpa till
att analysera en scen i ett drama: Vad, varför,
vem, var, och hur. Även sociologen Peter K
Manning och hans studier av polisarbete står
som förebild.
Björn Remneland arbetade som konsult i
Stockholm i fyra år innan han kom in i Vinnovas projekt Organizing and Learning in
Networks. Ett av fallen som studerades var ett
projekt för ökad offertkraft och samverkan
över organisationsgränser. Det blev senare
känt som Kompetensarena Väst.
Halvmeter med intervjuer
Kompetensarena Väst gick från att vara ett projekt för att samordna regionala företags offerter, till att bli en mjukvara för att administrera
en rad olika sorters innehåll, som projektstyrning och presentationer.
Remneland följde entreprenörerna med
intervjuer var tredje vecka i flera års tid. Så
småningom började han även studera projektet Idébanken, en mötesplats på internet

som för samman företag som har ett specifikt
problem med enskilda problemlösare.
– Jag hade en bunt intervjuer som var en
halvmeter hög, berättar han.
För att skingra myterna kring ett arbete som
ofta glorifieras ville han följa ett projekt en
längre tid och beskriva företagarnas vardag.
– Som vanlig entreprenör kan det vara svårt
att identifiera sig med de befintliga framgångssagorna.
Han säger att även om många it-entreprenörer relaterar till människorna bakom succéer som Facebook eller Youtube, är deras
egen vardag långt ifrån de amerikanska mytbilderna.
Språket centralt
Björn Remneland ville visa upp något av den
vanliga kämpande företagarens vardag i resan
från en ibland ganska vag idé till realisering.
Detta till skillnad från det populärkulturella
greppet att ta ett lyckat koncept, i efterhand
beskriva dess historia och försöka förklara vad
det var som gick bra.
– Den litteratur som fanns baserades ofta
på att innovationen redan fanns och var framgångsrik.
Han instämmer med de amerikanska forskarna Jerry Katz och Bill Gartner, som påpekade ironin i att även litteratur som beskriver
nyföretagande i sina teorier och definitioner
förutsätter att företaget redan existerar.
Han säger att det saknas historier, litterära
skildringar, om entreprenörer och resan fram
till att ett företag blir ett företag.
– Språket är väldigt centralt i den här processen. I början finns det egentligen inget att

• Björn Remneland

visa upp, utom engagemang och passion, inför
en omgivning som ofta visar kalla handen.
Ord som ”glädje” och ”kärlek” kanske inte
smyger sig in i avhandlingar från ekonomiska
fakulteter alltför ofta. Men Björn Remneland
vill belysa entreprenörskapets processer och
ge inspiration och tankemässig stimulans,
snarare än att identifiera särskilda karaktärsdrag hos entreprenörer eller definiera strukturer och sammanhang. Att fastslå normativa
slutsatser för etableringsprocessen och dess
olika utmaningar, menar han kan förminska
ämnets komplexitet.
– Jag vill att entreprenörerna ska känna igen
sig, säger Remneland. [PS]
för mer info:
bjorn.remneland@handels.gu.se
* Avhandlingen har lagts fram vid
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Uppsalamodellen utmanas av globalfödda företag
Anhängare av Uppsalamodellen förespråkar
en långsam, stegvis internationalisering.
Forskare som studerar så kallade born
globals menar tvärtom att processen kan
behöva vara både snabb och ryckig. Ingemar Wictor är en av dem.

D

efinitionerna av ”born globals”
skiljer sig åt, men generellt handlar
det om företag som är snabba ut på
flera utländska marknader. Enligt traditionell teori är det ett riskfyllt beteende, men för
dessa företag är det en ren överlevnadsstrategi.
Vissa är verksamma inom en smal nisch där
den globala marknaden är nödvändig för att
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få tillräcklig volym. Andra betjänar en mogen
marknad och kan inte begränsa sig till ett fåtal
länder.
Ingemar Wictor, Högskolan i Halmstad, diskuterar fenomenet i sin licentiatuppsats Born
Globals – Explanations to rapid internationalisation. Uppsatsen är en sammanläggning av
tre artiklar.
I den första konstaterar Wictor att aktiva
entreprenörer som ser globala möjligheter är
avgörande för internationaliseringen. Främst
är det deras nätverk och förståelse för industrin som har betydelse.
I nästa artikel följer Ingemar Wictor och
hans medförfattare 135 små, tillverkande före-

tag över tiden. De studerar internationaliseringsmönstren och exporttillväxten och finner
att företag som är verksamma på dynamiska
marknader med större sannolikhet söker sig
utomlands. De företag som sedan fortsätter
att växa internationellt har ofta byggt upp stor
intern erfarenhet och/eller har en ung vd.
Uppsatsens sista artikel handlar om vikten
av lärande och kunskapsöverföring mellan
entreprenören och organisationen. [ÅK]
för mer info:
ingemar.wictor@set.hh.se

www.esbri.se

Teambyggare
lyckas bättre
Visionära entreprenörer bygger starka
team, och ser företagandet som en kollektiv process. Det lönar sig. Ingmari Cantzler
har följt en grupp värmländska företagare
under 13 år, och redovisar resultaten i sin
doktorsavhandling.

I

ngmari cantzler hade varit egen företagare i 25 år när hon inledde sin doktorandbana. Den började med en undersökning på
uppdrag av Nutek 1992. I fokus stod 30 kvinnor
som, liksom Cantzler själv, var företagare och
verksamma i Värmland. Dessa har hon sedan
följt fram till 2005. Hon har även gjort fallstudier i fem av företagen.
I avhandlingen Teamorienterade entreprenörer – En studie av samarbete och utveckling
i entreprenöriella team* utvecklar Ingmari
Cantzler ett antal företagartypologier.
– Det är inte så många företagare som är
entreprenörer. I den grupp jag har studerat var
det tre av trettio, och det stämmer ganska väl
överens med tidigare forskning. Jag kallar dem
”visionära entreprenörer”, säger Cantzler.
De visionära entreprenörerna liknar både
”förvaltande ledare” och ”entusiastiska idékläckare”, men lyckas till skillnad från dem
hitta en framgångsrik balans mellan stabilitet
och flexibilitet. Förvaltarna är alltför vanemässiga i sitt företagande medan idékläckarna
genererar ett överflöd av nya idéer, utan att
hinna genomföra dem.
Ett annat viktigt särdrag hos visionära entreprenörer är balansen mellan individen och
kollektivet.
– Entreprenören framställs ofta som en
ensam person som startar företag, lyckas och
blir samhällets hjälte. De visionära entreprenörer jag har mött agerade inte så. De vill driva
företag tillsammans med andra.
Team tar tid
Ett av de företag som Cantzler har följt på
nära håll startades av ett team. De två andra
var äldre företag som blev uppköpta av några
anställda. Båda gick en ny vår till mötes under
ledning av visionära entreprenörer.
– Att stöpa om ett traditionellt organiserat
företag till att bli mer teamorienterat är en
lång och energikrävande process. En av de
intervjuade berättade att det hade tagit henne
fem år av ständiga möten, utbildningstillfällen
och bearbetningar.
– Man kan likna det vid att lägga pussel:
mycket ska stämma. Under processens gång
hoppar en del medarbetare av för att arbetssättet inte passar dem. Andra tillkommer.

www.esbri.se

• Ingmari Cantzler

Väl fungerande team är öppna för ny kunskap, samtidigt som de tar vara på gamla erfarenheter.
– De har högt i tak och diskuterar mycket,
både interna frågor och vad som händer i
omvärlden. Ingen idé betraktas som felaktig –
passar den inte företaget just nu läggs den åt
sidan för att kanske dammas av senare. Misslyckanden ses som en form av lärande.
– Företag som på det här sättet låter det
nya ta plats med det gamla får lättare att hantera förändringar i omvärlden. De gör små
anpassningar hela tiden – snarare än omfattande omvandlingar – och håller sig därmed
konkurrenskraftiga.
Gemensam anda
Ingmari Cantzlers forskning visar också att
visionära entreprenörer klarar sig bättre
under svåra år. De har höga krav på kvalitet
och kundvård, och det påverkar hela verksam-

heten. En företagsanda byggs upp på demokratisk väg. Cantzler konstaterar att den kan
bestå även efter att entreprenören har sålt och
lämnat företaget.
– Som jag ser det skulle fler företag kunna
arbeta så här. Kompetensen finns ofta hos
medarbetarna, men utnyttjas inte fullt ut.
– Något som förvånade mig under avhandlingsarbetet var att så många företagare hade
skapat byråkratier i så pass små organisationer.
För att få ett mer teamorienterat företagande
krävs ett nytt ledarskap, eller att de befintliga
ledarna radikalt ändrar sin ledarstil, säger Ingmari Cantzler. [ÅK]
för mer info:
excerptus@comhem.se
* Avhandlingen har lagts fram
vid Göteborgs universitet
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CESIS besvarar
frågor om tillväxt

derna står för 80–90 procent av världens fou.
Går det bättre för företag som har stor handel
med dessa länder, eller spelar det ingen roll?
Detta är en annan fråga som upptar cesisforskares tid.
– Forskningen som pågår kommer också
att visa hur man med policymedel kan stärka
vissa miljöer.
– Vi ser tydligt hur samspelet mellan stora
och små företag fungerar.
De stora kan vara lokaliserade i princip var som helst,
medan de små har behov av
att vara i täta miljöer. Små
företag drar större nytta av
stora företag, än tvärtom,
fortsätter Lööf.

Sedan starten 2004 har CESIS satsat stort
på att samla in data om svenska företag.
Nu är uppbyggnadsfasen slutförd, och det
är dags att skörda databasens frukter.
– Vi kommer att leverera en mängd intressanta forskningsresultat om hur exempelvis
FoU, internationell handel och produktivitet hänger ihop med tillväxt, säger Martin
Andersson och Hans Lööf.

C

esis aktiva kärna består av ungefär 15
forskare på kth, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och sister.
Till forskningscentrumet är ytterligare ett tiotal
forskare knutna. Martin Andersson är, sedan
ett år tillbaka, forskningskoordinator på cesis.
Han menar att centrumet nu går in i en spännande fas.
– Under de fyra år som cesis har varit i
gång, har vi hela tiden samlat in bra data. Nu
har vi tidsserier för alla svenska företag som
var verksamma 1997–2004.
– Databasen är designad för att analysera
ekonomisk dynamik och resultatet av innovationsansträngningar, säger Andersson.

Svårt räkna hem FoU
I databasen finns bland annat uppgifter
om företagens ekonomiska situation, antal
anställda, utbildningsnivå, fou-satsningar,
geografiska lokalisering och produktivitet.
cesis-forskarna vet vilka marknader företagen
importerar från och exporterar till, hur myck-

• Martin Andersson

• Hans Lööf

et de köper och säljer, samt hur kvalificerade
dessa produkter är.
– Just nu arbetar vi med flera intressanta
analyser. I ett projekt tittar vi på sambandet
mellan fou och vinster.
Företag som satsar mycket på fou brukar
producera mer värde per arbetad timme. Däremot tenderar vinsten att ätas upp av högre
löner och lokalkostnader, eftersom företagen
många gånger är lokaliserade till storstäder.
– Att fou-intensiva företag inte är lönsammare än andra ter sig förstås paradoxalt. Vad
är det då för vits att satsa på fou? Svaret är
att forskning och utveckling spiller ut i samhället. Samhällsekonomiskt har fou mycket
stor betydelse, även om det inte alltid syns på
företagets vinst, säger Hans Lööf, som är projektledare på cesis.
I ett annat projekt analyseras produktivitetseffekter och internationell handel. g7-län-

CESIS i topp
Under det senaste året har
centrumet ökat sin representation i internationella
forskarnätverk, och forskningen har fått stort genomslag. I den senaste
RePEc-rankningen av världens forskningsmiljöer inom innovationsområdet tillhör cesis de
främsta fem procenten.
Detta är ett bra kvitto på att centrumet är
på rätt väg, menar Andersson och Lööf. Rankningen visar att centrumets forskare publicerar sig i bra tidskrifter, och att artiklarna blir
lästa.
– cesis är ju ett så kallat Centre of Excellence. Det lät så ambitiöst i början, men nu
lever vi upp till namnet.
– För tillfället önskar vi bara att dygnet
hade fler timmar, och att vi kunde finansiera
fler doktorander. Vi hinner inte med all rolig
forskning som vi skulle vilja göra, konstaterar
Hans Lööf. [ÅK]
för mer info: www.cesis.se

Stärkta samarbeten inom RIDE

R

ide har sin bas på Chalmers tekniska
högskola, och noder på imit, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
samt Högskolan i Halmstad. Åsa LindholmDahlstrand har ingått i ride:s ledningsgrupp
sedan starten. Hon ser fram emot att öka samarbetet mellan sina två arbetsplatser.
– 2007 drog vi i Halmstad igång gruppen
keen som forskar om hur entreprenören hanterar idégenereringsfasen och uppstartsaktiviteterna. Forskare från keen och ride kommer
att arbeta tillsammans i flera projekt.
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Åsa Lindholm-Dahlstrand är professor vid
CIEL, Högskolan i Halmstad, och ny föreståndare för forskningscentrumet RIDE.
– Det ska bli roligt att stärka samarbetet
mellan Halmstad och Chalmers, säger hon.

• Åsa Lindholm-Dahlstrand

Förutom Lindholm-Dahlstrand är bland andra Eva Berggren, Pia Mattsson, Diamanto Politis och Joakim Winborg engagerade i keen.
Ett pågående projekt med ride-koppling
handlar om hur akademisk forskning kommer
till nytta i ett brett samhällsperspektiv. Ett delprojekt studerar alla aspekter av nyttiggörande
inom nanoteknikområdet. Ett annat handlar

om skillnaden mellan att avknoppa forskare
och forskning.
Ett tredje delprojekt ska undersöka direkta
och indirekta, regionala effekter av akademiskt
entreprenörskap.
– Vi vet redan att licensintäkter är mindre
viktiga på Stanford. Den stora vinsten ligger
i att få goodwill, gott renommé – och donationer.
– Nu ska vi ta reda på hur det ser ut på
Chalmers, och det är Halmstadsforskare som
genomför studien. Det tycker jag är ett kul
exempel på hur vi kommer att samarbeta,
säger Lindholm-Dahlstrand. [ÅK]
för mer info:
lindholm.dahlstrand@hh.se

www.esbri.se

Bioteknisk kunskap
färdas långväga

• Jerker Moodysson

Varför söker sig företag till kluster? För
kunskapsutbytet med andra företag, svarar
nog många. Men det verkar inte gälla inom
bioteknik. Här sker större delen av kunskapsutbytet över långa avstånd.

E

konomgeografen Jerker Moodysson
har undersökt hur innovationsprocesser
går till i bioteknikbranschen. Resultaten
redovisar han i doktorsavhandlingen Sites and
Modes of Knowledge Creation – On the Spatial
Organization of Biotechnology Innovation.
I den har han studerat företag och forskargrupper i Medicon Valley, ett bioteknikkluster
i Öresundsregionen.
– Men Medicon Valley är egentligen inte mitt
huvudfokus. Jag har undersökt de enskilda
aktörerna som ingår i klustret ur ett mikroperspektiv. Man kan säga att jag har studerat
innovationssystemet utifrån aktörernas perspektiv, säger filosofie doktor Jerker Moodysson, verksam vid circle, Lunds universitet.
– I och med att bioteknik ofta ligger någonstans mitt emellan grundforskning och tillämpad forskning, så har jag tittat mycket på hur
universitet och företag samverkar.
Moodysson har gjort 20 fallstudier: hälften i
företag, hälften i forskargrupper. Företagen är
små, kunskapsintensiva och ofta involverade i
att ta fram kunskap som sedan används inom
läkemedelsindustrin.
Hur organiserar de här aktörerna sina innovationsprocesser? Hur arbetar de internt, och

www.esbri.se

hur samarbetar de med externa aktörer när de
skapar kunskap? Har lokaliseringen av samarbetspartners någon betydelse för innovationsprocessen?
– Företagen har typiskt sett ett eller ett par
större innovationsprojekt igång samtidigt. Jag
har undersökt i detalj hur de organiserar dessa
projekt. Kunskap är centralt i deras verksamhet. De säljer ingen produkt, utan lever på att
ta fram ny kunskap.
Flera kunskapstyper
Moodysson skiljer i sin undersökning mellan olika typer av kunskap. Två begrepp han
använder är syntetisk och analytiskt kunskap.
Den syntetiska kunskapen bygger på erfarenheter, är praktiskt orienterad, och svår att
sköta på avstånd. Den analytiska kunskapen är
teoretisk, formaliserad, och mindre känslig för
avstånd. Båda kunskapstyperna förekommer
i de flesta verksamheter, men i vissa har man
mer av den ena eller den andra typen.
– Det finns ju en tanke inom klusterteorin
att närhet är centralt för kunskapsutbytet, och
att det är därför aktörer samlas på samma ställe. Men det förefaller som om rumslig närhet
inte är så viktigt för kunskapsutbytet i bioteknikföretag. Det är troligen viktigare i traditionella industrier där man är beroende av mer
praktisk kunskap, konstaterar Moodysson.
– Företag inom bioteknik är ofta väldigt
nischade och måste därför söka sin kunskap
på ett globalt plan. När man etablerar sam-

arbeten är en kompatibel kunskapsbas viktigare än avståndet. Det är kognitiv närhet, snarare
än rumslig närhet, som är det viktiga.
Policy bör ses över
Samtidigt vill Moodysson inte helt avfärda att
det kan finnas andra skäl för företagen att ligga
nära varandra. Som till exempel att attrahera
och behålla kvalificerad arbetskraft, och dra
nytta av de redan inarbetade relationer som
dessa individer har byggt upp över lång tid.
– Humankapitalet finns nära de starka universiteten, och det är där den här typen av
kluster bildas. Många av företagen i Medicon
Valley är avknoppningar från Lunds universitet. Även om kunskap kan utbytas globalt, är
människor ganska lokala och tenderar att vilja
stanna på samma ställe.
En stor del av policyn inom det här området
inriktar sig på att uppifrån försöka stimulera
skapandet av lokala nätverk. Det tror inte Jerker Moodysson är rätt väg att gå.
– I alla fall inte inom bioteknik. Då är det
bättre att skapa global synlighet och bygga
regionens varumärke. Och försöka behålla
humankapitalet i regionen – bland annat
genom att se till att de som examineras från
lokala universitet inte sticker iväg någon
annanstans, säger han. [JG]
för mer info:
jerker.moodysson@circle.lu.se
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Global kunskap
– lokal nytta

Företagarna jämför sig med andra i ett
större sammanhang. Det ger inspiration och
idéer som de sedan använder för att utveckla
sitt företag och sina produkter. De upplever
också att de blir bättre på att välja lokala partnerföretag när de har sett det större geografiska sammanhanget.
På en branschmässa finns gott om tillfällen
att utbyta erfarenheter, insikter, och information om olika sätt att sköta ett företag. Utbytet
sker på många plan och i många olika situationer: utställningar, seminarier, affärsmöten, informella möten och middagar är några
exempel.
– Social interaktion är ett verktyg för korsbefruktning av kunskap, säger Ramírez-Pasillas.
Tar med trender hem
Socialt umgänge är ofta också en del av företagens marknadsföringsstrategi på mässor.
Marcela Ramírez-Pasillas slutsats är att det
leder till kunskapsutbyten som ger företagaren nya, lönsamma idéer till såväl imitation
som innovation.
Besökare på mässan tar med sig trender och
idéer, nyheter och heta tips, till sitt eget kluster. Lokalt sprids informationen vidare: dels
via affärskontakter, dels via informella möten
som bygger på till exempel grannskap, idrottsföreningar, kyrkliga samfund, släktskap eller
gemensam skolgång.
Marcela Ramírez-Pasillas använder termen
”embeddedness”, eller inbäddning, för att
beskriva hur informella relationer går över
företagsgränserna och berikar företag med
kunskap. Två personer från olika företag som
samarbetar i ett utvecklingsprojekt slutar
inte nödvändigtvis sin relation när projektet
slutar.
De kan ses och höras informellt utan att
det för den skull handlar om industrispionage
som någon förlorar på. Tvärtom kan kontakten ge upphov till nya samarbeten, utbyten av
information och rekommendationer, eller till
bättre beslut.

• Marcela Ramírez-Pasillas delar numera sin tid mellan
Växjö universitet och Tecnológico de Monterrey, Mexiko.

Gå på en mässa. Det är bra för ditt – och
din grannes – företag. Marcela RamírezPasillas sjunger branschmässans lov i en
avhandling om korsbefruktning av kunskap
genom social interaktion.

M

a r c e l a r a m í r e z - pa s i l l a s h a r
undersökt hur möbelklustret Lammhult utvecklas när lokala entreprenörer deltar i internationella branchmässor.
I avhandlingen Global Spaces for Local Entrepreneurship, framlagd vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet, visar hon att enskilda
entreprenörers deltagande i mässor ger konkurrensfördelar som sprids och kommer den
lokala marknaden till del.
Ramírez-Pasillas menar att entreprenörskap
är en process som inte är avslutad i och med
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att en idé blir ett företag. Mötet med människor i samma bransch från andra platser, ger
nya idéer som håller företaget konkurrenskraftigt. I kluster finns mängder av informella
kontakter mellan företagare. Där sprids ny
kunskap till andra i en slags korsbefruktning.
– Kluster utvidgar sina nätverk genom att
företagarna i dem interagerar med andra
företagare, organisationer och aktörer, säger
Marcela Ramírez-Pasillas.
Tid att tänka
En enkät till 29 möbelföretag i Lammhult visar
att internationella branschmässor är bra för
lokala kluster. När företagarna kommer hemifrån ges plötsligt utrymme för reflektion.
– De får tid att tänka över vad som är viktigt,
konstaterar hon.

Socialt smörjmedel
Branschmässor spelar en viktig roll som smörjmedel i den återkommande sociala interaktionen. Och omvänt gör inbäddningen av kontakter i olika lokala företag att nya kunskaper från
mässor kan komma ett helt kluster till del.
Genom mässor lär sig företagare praxis,
umgängesregler, vilka montrar som är dyrast
och vem som har varit med hur länge. Hur
man bäst marknadsför sig, utvidgar sitt kontaktnät och håller sig uppdaterad om nyheter är andra platsbundna lärdomar. Marcela
Ramírez-Pasillas ser branschmässor som tillfälliga kluster.
– Mässorna drar till sig aktörer i samma
bransch och deltagarna samarbetar ofta i produktion och marknadsföring, säger hon. [PS]
för mer info:
marcela.ramirez-pasillas@vxu.se
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Orealistisk bild stoppar
miljöinnovationer
Miljöinnovatörer är mer uppfinningsrika,
och tror mer på sina idéer än andra innovatörer. Samtidigt är de mer orealistiska.
Dessutom saknar de kapital och nätverk,
och det gör att miljöinnovationer är mindre
framgångsrika än andra. Det visar Fawzi
Halila i sin avhandling The adoption and
diffusion of environmental innovations*.

F

awzi halila och en forskarkollega har
undersökt 285 innovationer som kommit
till final i tre innovationstävlingar: Venture Cup, Innovation Cup och en miljöinnovationstävling,
Innovatörerna fick besvara en enkät och
några av dem intervjuades. Syftet var att studera spridningen av miljöinnovationer. Är de
mindre framgångsrika på marknaden än andra
innovationer – och i så fall varför?
Mer realism och kapital behövs
Miljöinnovationer visade sig vara mindre
framgångsrika. Det beror, enligt Halila, framför allt på tre faktorer: orealism, avsaknad av
kapital och bristande nätverk.
– Innovatören är mindre realistisk när det
gäller bedömningen av den egna innovationen. Hon eller han tror att innovationen ska
revolutionera världen. På den punkten tror
jag att det behövs hjälp och kompetens, både
kring bedömningen av miljöbelastningen och
affärsaspekten, säger Fawzi Halila, Högskolan
i Halmstad.
Miljöinnovatörer har också betydligt sämre
tillgång till venture capital och affärsängelpengar. Men Halila anar att en förändring är
på gång, bland annat eftersom miljömedvetenheten har ökat.

• Fawzi Halila

– Jag tror att det håller på att bli
bättre. Det har blivit intressant för
riskkapitalister att satsa på cleantech,
de ser att det går att tjäna pengar på
det.
Nätverket viktig arena
Halila har också undersökt hur nätverket som arena kan bidra till att få
ut miljöinnovationer på marknaden.
Han fann att nätverket spelar en viktig roll.
Miljöinnovatörerna har bra nätverk
när det gäller de tekniska lösningarna kring innovationen. Däremot
är de mindre framgångsrika när det
handlar om att bygga nätverk för att
utveckla innovationen vidare, nå marknaden,
marknadsföra innovationen och få kapital till
den.
– Miljöinnovatörerna vet ofta inte hur man
gör för att bygga de nätverk som behövs för
att kunna nå en marknad. Det krävs kapital
och kompetens kring medier, reklam och
exponering.
Den empiriska studien visade att miljöinnovatörer är äldre än andra innovatörer.
De saknar högre forskarutbildning men är
mer innovativa, vilket tar sig uttryck i att de
har fler patent än andra. Familj och släkt är
viktiga aktörer i miljöinnovatörers nätverk,
medan andra typer av innovatörer framhåller styrelsens betydelse.
– När det gäller utvecklingsprocessen såg vi
väldigt tydligt att miljöinnovatörer lägger ner
mindre utvecklingstid än andra innovatörer.
I avhandlingen utvecklas också en ny
modell för att klassificera miljöinnovationer.

Fawzi Halila och hans kollega analyserade först
materialet utifrån en befintlig modell med fyra
klasser: produktförbättring, produktredesign,
funktionsinnovation och systeminnovation.
– Men vi kände att det saknades någonting,
vi fick inte den differentiering som vi ville ha,
berättar Halila.
Därför utvecklade de en egen klassificeringsmodell för miljöinnovationer med sex klasser:
produktvård, mindre produktförbättringar,
större produktförbättringar, funktionsinnovation, systeminnovation och vetenskapsgenombrott. På så sätt förbättrades möjligheterna att
särskilja innovationer som var liknande, men
inte identiska. [MMS]
för mer info:
fawzi.halila@hh.se
* Avhandlingen har lagts fram
vid Luleå tekniska universitet

Svårt få till hajpad kommersialisering
Kommersialiseringen av forskning ses i dag
som en viktig drivkraft för tillväxt. Men hur
går den till? Det vill Peter Svensson kasta
ljus över i licentiatuppsatsen Capitalizing on
Science: A Case Study of a Swedish Microelectronic University Research Program*.

M

ånga – politiker och andra – sätter
stor tilltro till forskarnas möjligheter
att skaka fram nya, framgångsrika innovationer. Därför satsas det också alltmer på
tillämpad forskning, som anses ligga närmare
marknaden. Men vägen mellan forskning och
inkomstbringande innovation är långt ifrån
spikrak. Trots all hajp, vet vi faktiskt fortfarande
www.esbri.se

rätt lite om hur det går till, menar Svensson.
Han har studerat ett svenskt universitetsforskningsprogram som aktivt satsade på
kunskaps- och tekniköverföring. Trots det, och
trots bra vetenskapliga resultat, hade man stora
svårigheter att visa kommersiella resultat.
Peter Svensson konstaterar att det handlar
om två olika ”loopar”: Den akademiska och
den kommersiella.
Den akademiska loopen går från forskning
till att ta fram ny teknologi, en resa som forskare är väl hemmastadda med. Men ny teknologi
är inte automatiskt innovation.
För att skapa en sådan måste man ta sig ut
på marknaden, igenom den kommersiella loo-

pen, och det kräver helt andra färdigheter.
Två lösningar som föreslås är att skapa sociala nätverk mellan forskare och entreprenörer,
och att öka forskarnas kunskap om kommersialisering genom doktorandkurser i ämnet.
Svensson har också studerat olika vägar för
universitetsforskning att nå marknaden. Såväl
avknoppningar som licensiering är två viktiga
sådana vägar, men de kräver helt olika typer av
nätverk och färdigheter. [JG]
för mer info: peter.svensson@liu.se
*Licentiatuppsatsen har lagts
fram vid Linköpings universitet
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Bengt Johannisson:

Pionjär, professor,
praktiker, provokatör
– och pristagare

Bengt Johannisson är det svenska entreprenörskapsfältets grand old man. Till
hans forskningsintressen hör bland annat
regional utveckling och entreprenörskap i
skolan. Johannisson är en forskare med stadig förankring i praktiken. Han har en stark
stämma i debatten och är mannen som gav
den komönstrade portföljen ett ansikte.
Nu har han dessutom – som första svensk
någonsin – tilldelats FSF-Nutek Award.

U

under småföretagsdagarna i Örebro 23 januari, avslöjades vem som
blir 2008 års mottagare av fsf-Nutek
Award. Bengt Johannisson satt i publiken och
hade inte en tanke på att han skulle kunna
vara vinnaren.
– Jag satt och förberedde en fråga till Maud
Olofsson och lyssnade väl med ett halvt öra
till vad som hände på scenen. När jag plötsligt hörde mitt eget namn blev jag totalt överraskad!
– Kvällen innan hade jag varit på middag
hos landshövdingen och på pub med halva
priskommittén efter det, men det var ingen
som råkade försäga sig, berättar Bengt Johannisson.
Priset har sedan 1996 delats ut till forskare
som ”väsentligt bidragit till att öka kunskapen
om entreprenörskap, småföretag och dess
betydelse för ekonomisk utveckling”. Bland
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pristagarna finns internationella kändisar som
Howard Aldrich, William Baumol, David Birch,
Bill Gartner och David Storey.
Över lag domineras listan av män, amerikaner och nationalekonomer. Johannisson är en
främmande fågel på flera sätt.
– Giacomo Becattini och jag är de enda
pristagarna som inte har engelska som
modersmål. Det stämmer ganska bra med hur
förutsättningarna för att synas på den internationella forskararenan ser ut.
– En annan likhet med Becattini är att vi
båda har varit mycket ute i praktiken, och
sedan reflekterat utifrån den i forskningen. Vi
intresserade oss ungefär samtidigt för fenomen i stil med Gnosjöandan.
Förenklar det komplexa
Johannisson är anhängare av det konstruktionistiska perspektivet. Det bygger på antagandet att verkligheten inte är given, utan konstrueras fortlöpande. Och just i sådana processer
är entreprenörskapet centralt.
Enligt honom utgår nationalekonomer
ofta från ett fåtal, enkla variabler för att förklara komplicerade samband. Själv gör han
tvärtom.
– Min vetenskapsfilosofi går ut på att studera den komplexa verkligheten, och sedan
uttolka den. Det är forskarens uppgift som jag
ser det.

– Genom att
jag utgår från
det empiriska
– i stället för
det teoretiska – skiljer
jag mig från
merparten av de tidigare pristagarna.
Mest samhörighet har jag nog med Gartner
och Aldrich. Att jag får priset i år hoppas jag
är en öppning mot kvalitativa studier och
narrativa ansatser.
Bengt Johannisson föddes in i en akademikerfamilj, fadern var språkprofessor. Själv
tänkte han till en början bli agronom, men
hamnade på Handelshögskolan i Göteborg.
1971 licade han vid Umeå universitet, och tio
år senare disputerade han i Göteborg. Däremellan hann han bli docent i Lund. 1989
blev Johannisson Sveriges första professor i
entreprenörskap.
– Jag tillhör de forskare som började skriva
på svenska. Det dröjde ända till 1979 innan jag
åkte på en internationell forskarkonferens.
Och jag var näst intill professorskompetent
på enbart svenskt material.
I mer än trettio år har Bengt Johannisson
varit verksam vid Växjö universitet. När han
kom dit var det inte ens en egen högskola,
utan en filial till Lunds universitet. 1975 byggde
Johannisson upp den första svenska, akadewww.esbri.se

Foto: Sofia Ernerot

miska utbildningen i småföretagande där.
Han har också varit tongivande inom Entreprenörskapsprofilen och sire vid Växjö universitet.
Praktisk forskning
Två viktiga internationella roller är redaktörskapet för tidskriften Entrepreneurship &
Regional Development och arrangörsrollen
för European Doctoral Programme in Entrepreneurship and Small Business Management.
– Jag har varit engagerad i European Doctoral Programme i 15 år. Det överlägset mest
uppskattade inslaget var när vi tog med de
internationella studenterna till Gnosjö. Där
fick de pröva teoretiska idéer och resonera
kring regionens styrkor och svagheter.
Intresset för entreprenörskap och regional
utveckling har gått som en röd tråd genom
hela hans forskarkarriär – och liv. Johannisson
är själv bosatt på landsbygden och vurmar för
lokal klokskap och företagsamhet. Gnosjö har varit hans studieobjekt under
många år.
– Idéer för fortsatt forskning har jag
hela tiden fått i dialog med praktiker. Det
gäller att vara närvarande, och bygga på
sitt intuitiva vetande, i möten med företagare.
”Aktionsforskning” och ”interaktionsforskning” är begrepp som förknippas
med Johannisson. De handlar om att vinna
kunskap ur handling – tillsammans med
andra. Själv har han radikaliserat ansatsen
och utvecklat vad han kallar ”iscensättande
forskning”. I boken Entreprenörskapets väsen
skriver han om metoden.
Entreprenörskap möter motstånd
Vid sidan av det stora intresset för landsbygdsutveckling finns forskningen om
entreprenörskap på alla nivåer i utbildningssystemet. För exakt tio år sedan skrev Bengt
Johannisson ett inlägg under vinjetten ”Åsikten” i denna tidning. Rubriken var Skolning
med förhinder. Johannisson argumenterade
för att bejaka barns naturliga företagsamhet,
och för ett ökat inslag av praktik i undervisningen.
– Visst har det hänt en del sedan dess, men
utvecklingen går fruktansvärt långsamt.
– Införandet av lärlingsutbildningar ser jag
som något positivt. Det signalerar att den
formella kunskapen måste lära sig att umgås
med den praktiska.
Johannisson konstaterar att mätningar
av gymnasieelevers respektive universitetsstudenters attityder till att starta företag brukar ge ungefär samma resultat.
– Mitt bekymmer är att det inte händer
något på universitetsnivån. Det räcker inte
med att starta några Drivhus!
– För mig är det obegripligt att laboratorieverksamhet ingår i utbildningen för ingenjörer
och medicinare, men inte för ekonomer, samhällsvetare och humanister. Varför får inte de
resurser för att skapa praktisk anknytning?
Entreprenörskap inom lärarutbildningen
www.esbri.se

är något som Bengt Johannisson både har
varit ute och pratat om i olika sammanhang,
och debatterat i lokalpressen. Ämnet verkar
känsligt.
– Oavsett om man diskuterar entreprenörskap i termer av att driva företag, eller som
en pedagogik, slår lärarna bakut. Skolan lever
kvar som en disciplineringsanstalt, och de
mest disciplinerade är lärarna själva.
Arbetande pensionär
Sedan 1 januari 2008 är Johannisson ålderspensionär, men färdig med entreprenörskapsforskningen är han inte på långa vägar. Han
är fortfarande knuten till Växjö universitet på
20 procent, och numera också till Internationella Handelshögskolan i Jönköping på 20
procent.
Han handleder doktorander i Växjö och Kalmar och skriver för närvarande på fyra böcker:
om interaktiv forskning, samhällsentreprenörskap, extrema entreprenörer respektive lokal
utveckling i en global värld. Övrig tid ägnar
han bland annat åt barnbarnen, fåren och
bygemenskapens nya vindkraftverk.
– Jag ser pensioneringen som ett sätt att
köpa mig frihet. Jag har byggt upp en tidskrift,
flera utbildningar, nationella och internationella forskarnätverk. Nu nöjer jag mig med
att organisera mig själv och mitt närsamhälle,
säger Bengt Johannisson. [ÅK]
för mer info: bengt.johannisson@vxu.se

Bengt-böcker i urval
Johannisson, Bengt:
Entreprenörskapets väsen
Studentlitteratur, 2005
Aronsson, Peter och Johannisson, Bengt:
Entreprenörskapets dynamik
och regionala förankring
Växjö University Press, 2002
Johannisson, Bengt och
Landström, Hans (red):
Images of Entrepreneurship
and Small Business
Studentlitteratur, 1999
Johannisson, Bengt och Lindmark, Leif (red):
Företag, Företagare, Företagsamhet
Studentlitteratur, 1996
Johannisson, Bengt:
Den organisatoriska smältdegeln
Doktorsavhandling,
Göteborgs universitet, 1980
Johannisson, Bengt, Hult, Magnus
och Holm, Carl G:
Framgångsrika företagare
Industriförbundets förlag, 1976

Röster om Bengt
»Bengts framfart är både inspirerande och
en härlig grund för oss nya forskare som vill
fortsätta att utmana och skapa i en entreprenöriell anda.«
Filosofie doktor Malin Gawell
Nutek och Esbri

»Är det något som karakteriserar Bengts liv
och gärning som forskare är det just kärleken till den konkreta tiden, nuet, det genuint
sociala rummet och dialogen som medel med
vilket denna tid och detta rum upprätthålls.
Den ständigt återkommande tendensen för
all mänsklig samvaro – att den faller tillbaks i
monolog, att samhället blir till särhälle – motas
hela tiden tillbaka av Johannissons rebelliska
patos. Vapnet i kampen mot monologen och
särhället är inte sällan humorn.«
Professor Daniel Hjorth
Handelshögskolan i Köpenhamn

»Det jag framför allt imponeras av är Bengts
otroliga engagemang och dedikation för
forskning, samt hans enorma nyfikenhet att
förstå entreprenörskap. Att inspirera och
provocera är också något som är viktigt för
Bengt, och han har under decennier påverkat forskare, politiker, entreprenörer och
studenter runt om i Sverige och utomlands –
Bengt lämnar sällan någon oberörd. I många
avseenden har Bengt utgjort en förebild och
under långa perioder har han varit en viktig
mentor för mig.«
Professor Hans Landström
Lunds universitet

»Bengt är en forskare med stor integritet. Han
är kreativ, nyfiken, noggrann och inspirerande
och därmed en god mentor. Bengt har förmågan att vara provokativ samtidigt som han
lyckas väcka nya tankar hos åhörarna. Jag är
väldigt glad över att få arbeta med honom.
Att, iklädd cowboyhatt, genomföra en intervju
med Big Bengt Erlandsson på High Chaparall är ett av många kul minnen från mitt och
Bengt Johannissons pågående projekt om
extrema entreprenörer.«
Ekonomie doktor Caroline Wigren
CIRCLE och Malmö högskola
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Kompisar viktiga
för avknoppare
utbilda potentiell framtida arbetskraft. Om
den teknologi man försöker kommersialisera
är väldigt specifik finns det kanske inte ens
någon arbetsmarknad.
Men relationerna kan också innebära problem. Starka band bygger på ömsesidigt förtroende, givande och tagande. Sådana relationer
tar lång tid att bygga upp, och det är svårt att
hinna skapa starka band till flera olika aktörer.
– Företaget blir lätt beroende av en enda
institution, på ett universitet. Det blir då samtidigt beroende av den institutionens förmåga
att generera medel från olika forskningsfinansiärer.
När det gäller företagsavknoppningar har
Mattias Johansson fokuserat på en speciell
sektor inom telekomindustrin. Även där är
personliga relationer viktiga för tillgång till
information, utrustning och kompetenta
medarbetare.
– För att få effektiv tillväxt krävs ett brett nätverk inom sektorn. Nya företag kan ha svårt att
anställa personer som redan har trygga jobb.
Genom att utnyttja personliga relationer kan
de lokalisera och rekrytera duktiga personer.
Om man redan från början känner varandra, har liknande kunskap och arbetssätt, blir
startsträckan ganska kort. Johansson konstaterar att högre kompetens också innebär högre
löner, men denna kostnad vägs ofta upp av
låga upplärningskostnader och snabb integrering i företaget.

• Mattias Johansson

Teknik är inte allt, ens i nya teknikbaserade företag. Mattias Johansson visar i sin
avhandling att personliga relationer ofta
avgör vilka resurser företaget får tillgång
till. Styrelseledamöter bidrar med kunskap
och legitimitet.

M

attias johansson har lagt fram
avhandlingen Resource acquisition
and relationships in new technologybased firms vid Universitetet i Oslo.
– Jag är intresserad av entreprenörskap som
bygger på forskning och ny teknik. Som doktorand började jag fundera över hur avknoppade företag anskaffar resurser i tidiga faser.
Ny teknik är förknippat med stor osäkerhet,
och företagen kan ha svårt att skaffa pengar
och partneravtal, säger Mattias Johansson.
Avhandlingen innehåller fyra artiklar,
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varav två handlar om resurser och relationer
i avknoppare från akademin respektive industrin. Den tredje artikeln är teoretisk, och den
fjärde diskuterar styrelsens roll i nya företag.
– Akademiska avknoppningar är beroende
av mer forskning. Samtidigt har företagen
begränsade resurser – och forskning är dyrt.
För att få tillgång till utrustning, råd och duktiga personer vänder de sig ofta till sin tidigare
heminstitution.
Finansiera en forskare
En stor del av den tidiga resursanskaffningen
sker informellt. Gränserna blir flytande till
exempel när en professor grundar ett företag,
men fortfarande har ett ben kvar i akademin.
– Ett mer formellt sätt är att som avknoppat företag finansiera en doktorand. Det är en
billig väg till forskning, och även ett sätt att

Djup kunskap ger legitimitet
Mattias Johansson har också studerat styrelserna i 300 it-företag som startade 1997–2003 i
Stockholm. Han finner att det är positivt att ha
styrelsemedlemmar som samtidigt sitter i styrelser för andra bolag inom samma bransch.
Om styrelsen har engagemang i andra branscher är mindre betydelsefullt.
– Nya teknikbaserade företag kännetecknas
av relativt hög osäkerhet. Ett sätt att reducera
denna osäkerhet gentemot externa aktörer –
finansiärer – är att visa att man kan branschens
spelregler. Då är det viktigt med en styrelse
som har bra kontakter inom en viss bransch,
och kontinuerligt får in ny information.
Att rekrytera branschkändisar till styrelsen
kan också öka legitimiteten.
– Att som nystartat telekomföretag ha
Michael Treschow i styrelsen ger onekligen en
viss tyngd, säger Johansson. [ÅK]
för mer info:
k.m.johansson@sfe.uio.no
www.esbri.se

Floridas teori passar inte
svenska regioner
Amerikanen Richard Floridas lära om
den kreativa klassen, och betydelsen av
tre T, har fått stort genomslag i västvärlden.
Høgni Kalsø Hansen har studerat teorierna
utifrån en nordisk kontext. I sin avhandling
slår han fast att Floridas modeller inte är
direkt överförbara på Norden.

I

globaliseringens tidevarv är innovation och kunskapande centralt för att kunna
konkurrera. Storstäderna lockar till sig högutbildad arbetskraft och kan därmed liknas vid
lokomotiv för regional utveckling och tillväxt.
Det är utgångspunkten i Høgni Kalsø Hansens
avhandling The Urban Turn – and the Location
of Economic Activities som har lagts fram vid
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.
Kalsø Hansen gör i avhandlingen en kritisk granskning och vidareutveckling av kändisprofessorn Richard Floridas teori om den
”kreativa klassen”. Till den räknas exempelvis
forskare, designers, ingenjörer, kulturarbetare,
konstnärer och lärare.
– Jag har ingått i en forskningsgrupp som
prövar Floridas teorier i en europeisk kontext. Själv har jag samlat in data i Sverige, men
använder även data från Norge, Finland och
Danmark. Resultaten visar att teorier utvecklade i en amerikansk kontext inte nödvändigtvis matchar den nordiska verkligheten, säger
Høgni Kalsø Hansen.
Stor och spretig grupp
En första invändning gäller den kreativa klassens storlek och heterogenitet.
– I Norden utgör den kreativa klassen 35
procent av den arbetande befolkningen. Enligt
Florida ska de ha samma preferenser, men det
är svårt att säga att det är så.
Richard Florida argumenterar också för att
en region måste ha tre t – teknologi, talang
och tolerans – för att bli framgångsrik. Med
tolerans menar han öppenhet för människor
som är och tänker annorlunda. Høgni Kalsø
Hansens studier visar att talanger och tolerans
är viktigt, men att teknologin verkar vara mindre betydelsefull i Sverige.
En annan missmatch mellan amerikansk
teori och svensk empiri är det faktum att det i
Sverige och Norden inte finns så många storstäder – och därmed arbetsmarknader – att
flytta mellan.
Andra faktorer som påverkar tillämpningen
av Floridas teorier är att nordisk och amerikansk kapitalism är två skilda ting, att fler
kvinnor är yrkesarbetande här än i usa, samt
förekomsten av den svenska välfärdsstaten.
– Florida säger: ”Om du attraherar arbets-

www.esbri.se

• Høgni Kalsø Hansen

kraften kommer jobben efter” men mina
intervjuer visar snarare att folk flyttar för att få
arbete. Visst attraheras den kreativa klassen av
storstädernas dynamik, multietnicitet och kulturella utbud, men för de flesta är det viktigare
att det finns jobb och en god infrastruktur.
– Min forskning visar också att sociala relationer har enormt stor betydelse för den ekonomiska aktiviteten. Relationer knyter människor till platser, de avgör var folk väljer att
bo och driva verksamheter.
Farligt att satsa ensidigt
Richard Floridas teorier är slagkraftiga och
innefattar mätbara index. Detta är en del av
förklaringen till varför de har blivit så populära
bland nordiska policyskapare, tror Kalsø Hansen. I dag är många regionalpolitiska agendor
influerade av Floridas tankegångar.
– Jag är bekymrad över den tendensen.
Många kommuner har varken en hög utbildningsnivå, eller en arbetsmarknad som efterfrågar högutbildad och kreativ arbetskraft.
Ändå satsar de ensidigt på teknologi, talang
och tolerans för att främja tillväxten.
– Skandinaviska kommuner bör börja med
att analysera den lokala arbetsmarknaden,
dess resurser och potential, och formulera
regionalpolitiken utifrån den. Visst ska politikerna satsa på kunskap och innovation, men
utifrån de förhållanden som faktiskt råder,
säger Høgni Kalsø Hansen. [ÅK]
för mer info:
hogni.kalso_hansen@circle.lu.se

Satsa på innovation
i de små företagen
Forskarna själva kallar det för Tioländersprojektet. Och det handlar mycket riktigt om en
studie som jämför de nationella innovationssystemen i tio små länder i Europa och Asien.
Studien har resulterat i boken Small Country
Innovation Systems – Globalization, Change
and Policy in Asia and Europe som ges ut av
Edward Elgar (2008). Redaktörer är Charles
Edquist och Leif Hommen.
I projektet deltar forskargrupper från alla
de tio ”länder” som ingår i studien: Danmark,
Finland, Holland, Hong Kong, Irland, Norge,
Singapore, Sverige, Sydkorea och Taiwan.
Målet med projektet har varit trefaldigt: Att
utveckla innovationssystemansatsen på ett
teoretiskt plan och därmed göra den mer
användbar, att faktiskt använda ansatsen i
empiriska och jämförande studier, samt att
dra policyslutsatser från dessa studier.
Kapitlet om Sverige är skrivet av redaktörerna själva, tillsammans med Pierre Bitard
och Annika Rickne. Författarna visar bland
annat att den svenska paradoxen fortfarande
existerar, och att effektiviteten i det svenska
innovationssystemet är låg. Ett av deras förslag till förbättring är en ökad satsning på
FoU och innovation i små företag. [JG]
För mer info: charles.edquist@circle.lu.se

Företag i kluster
betalar högre lön
Den internationella forskningskonferensen
Uddevallasymposiet firade tioårsjubileum
2007. Precis som föregående år dokumenteras konferensen i en utförlig rapport:
Uddevalla Symposium 2007. Institutions
for Knowledge Generation and Knowledge
Flows (Högskolan Väst 2007:04). I rapporten, som har Iréne Johansson som redaktör,
samsas 39 bearbetade konferensartiklar av
författare som Richard Florida, Peter Nijkamp,
Charlie Karlsson och Hans Lööf.
Bland de svenska bidragen märks Göran
Lindqvists och Karl Wennbergs How do
Entrepreneurs in Clusters Contribute to Economic Growth? I artikeln jämför de hur det
går för nya entreprenöriella företag som är
lokaliserade i, respektive utanför, ett regionalt
kluster. De kommer fram till att klusterföretagen har högre överlevnadsgrad, skapar fler
jobb samt betalar högre löner till sina anställda jämfört med oklustrade företag.
Ett annat svenskt bidrag kommer från
Kristina Nyström, som skriver om hur det
regionala institutionella klimatet påverkar
nyföretagandet i artikeln Institutional Environment and New Firm Formation in Swedish
Regions. [JG]
För mer info: irene.johansson@hv.se
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Entreprenörskapet flödar
på SSES och Handels
Entreprenörskap ses i dag som något mycket viktigt på Handelshögskolan i Stockholm.
De håller i fyra kurser inom SSES kursbatteri och satsar på att bli en global hubb
inom entreprenörskapsforskningen.

S

ses kompetenscentrum på Handelshögskolan i Stockholm heter Center for
Entrepreneurship and Business Creation,
men kallas ofta kort och gott för E-sektionen.
Föreståndare sedan starten 2001 är professor
Carin Holmquist.
– Både när det gäller utbildning och forskning satsas det nu stort på entreprenörskap
på Handels. sses är en jättebra del i den satsningen. Vi har liknande synsätt och fokuserar
på det tillämpade entreprenörskapet, säger
Holmquist.
Till sommaren 2008 får centrumet veta
om en så kallad Linnéansökan om nya forskningsmedel går igenom. Ansökan går ut på att
E-sektionen på Handelshögskolan ska bli spindeln i nätet i ett större globalt nätverk av entreprenörskapsforskare. Holmquist vill knyta till
sig forskare från hela världen under kortare
perioder, snarare än att anställa på fast basis.
– Det behövs löpande input utifrån för att
det ska hända något nytt. Vår ansökan bygger
på ett helt nytt sätt att arbeta. Jag tror inte på
härmning, det gäller att hitta en egen vinkling
på saker – såväl inom företagande som inom
forskning.
Risk för rundgång
Hon menar att det finns en stor risk för rundgång inom forskarsamhället. Med gällande
praxis, där antal citeringar har blivit en kvalitetsstämpel, är det lätt hänt att samma forskare uppmärksammas hela tiden.
– Det finns en centrifugalkraft som gör att
vissa forskare och vissa ämnen ständigt hamnar i centrum, och annat mest i periferin. Jag
tror att man ska vara öppen och låta folk forska
om det de vill, och använda de metoder de vill.
Det är då det händer roliga, nya saker.
En ny masterutbildning på Handelshögskolan kommer också att ha stora inslag av entreprenörskap. Det blir en kombination av sses
kurser och Handelshögskolans övriga kurser
inom entreprenörskap. Tanken är att kursdeltagarna parallellt med studierna ska driva sitt
egna företag.
– I stället för att skriva uppsats så bygger de
ett företag. Helst ska man nog ha en affärsidé
redan när man söker till kursen. Vi kommer att
få se mer och mer av den här typen av utbildning, inte bara inom entreprenörskapsområ-
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• Carin Holmquist

det. Utbildningen generellt måste bli mer verklighetsbaserad, konstaterar Carin Holmquist.
s s e s kurser är en viktig del i entreprenörskapssatsningen på Handelshögskolan.
Lärosätets inkubator, sse Business Lab, är en
annan. Mikael Samuelsson är vd för sse Business Lab, eller Labbet som det kallas i vardagligt tal. Han är även forskare på E-sektionen
och håller i sses kärnkurser Execution och
Growth.
– När studenterna blir intresserade av
entreprenörskap kan de komma till oss på
E-sektionen. Vi skickar dem sedan vidare till
sses kurser, eller till våra egna kurser i entreprenörskap, och sedan kanske in i Labbet för
att driva eget företag.
– Det finns ett flöde mellan sses kurser och
företagen på Labbet. I stort sett alla företag
som nu sitter i miljön har gått en eller flera
av kurserna inom sses utbud, säger Mikael
Samuelsson.
Det finns också ett tydligt flöde i sses kärnkursutbud. Under Ideation hittar man på sin
företagsidé, under Planning utvecklar man
idén till ett företag, under Execution driver
man företaget och under Growth, slutligen,
leder man sitt företag till tillväxt.
– Man kan alltså i stort sett starta och driva
upp sitt eget företag inom ett kurssystem.
Sedan kan man gå vidare och delta i någon
affärsplantävling, och kanske flytta in i Labbet. Det finns en oerhörd infrastruktur runt
det här. Det borde ha funnits när jag gick i
plugget, då fick vi göra allt själva.
Multinationell utbildning
Just nu sitter tio företag på Labbet, vilket är
mer än fullt hus. En person sitter till och med
i en städskrubb för att inte störa sina programmerare.
Mikael Samuelsson använder företagen i
Labbet i sin forskning och undervisning, och
gör bland annat case med dem som underlag.

• Mikael Samuelsson

Men kunskapen ska också komma företagen
till nytta.
– Tanken är att vi ska generera kunskap som
är problemdriven, men även leverera tillbaka
kunskapen direkt till studenter och företag. De
som behöver hjälp ska inte behöva vänta på
att vi forskare publicerar oss i någon amerikansk tidskrift.
En grupp som är mycket intresserad av
entreprenörskap, och av att driva företag, är
utbytesstudenter. De utgör en stor del av sses
studenter, cirka 60–70 procent, uppskattar
Mikael Samuelsson.
– Det är coolt med sses: Det kan finnas upp
till 20 nationaliteter i en klass. Och projekten
som studenterna driver kan handla om allt
ifrån en mobiltelefonapplikation i Honduras,
till en webbportal för hundägare i Turkiet eller
ett relativt högteknologiskt musikprojekt i Sverige, säger han. [JG]
för mer info:
carin.holmquist@hhs.se
mikael.samuelsson@hhs.se

fa k ta
• Stockholm School of Entrepreneurship, SSES, grundades officiellt 1998
av Handelshögskolan i Stockholm,
Karolinska institutet och KTH
• 2002 anslöt sig även Konstfack
• En donation från Familjen Perssons
stiftelse möjliggjorde grundandet
• SSES erbjuder kurser i entreprenörskap och innovation till studenter vid
de fyra medlemsskolorna, både på
grundnivå och på forskarnivå
• Läsåret 2007–2008 planeras 14
olika kurser inom ramen för SSES

www.esbri.se

Svårt kombinera
innovation och hög kapacitet
I dag pratar de flesta företag om vikten av
att vara nyskapande. Och de flesta skulle
nog även skriva under på att de strävar
efter att utnyttja sin fulla kapacitet. Men att
kombinera innovation och högt kapacitetsutnyttjande är ingen lätt sak.

– Det går att förbättra kapacitetsutnyttjandet genom ny teknik och innovationer. Ett bra
exempel är Toyotas kända Lean Productionmodell. Men det handlar alltså om stora förändringar som är svåra att få till och tar lång
tid att genomföra.

P

å henry fords tid kunde man välja vilken färg man ville på sin nya bil – bara
man valde svart. Ett odödligt citat, som
också har en hel del sanning i sig.
– Det finns en konflikt mellan högt kapacitetsutnyttjande och innovation. Företag måste
välja antingen eller. Och den här konflikten
går långt tillbaka. Det har alltid varit så att
om man ska utnyttja hela produktionskapaciteten så kan man inte hålla på med förbättringar och förändringar av produkten. Som till
exempel att utveckla en ny färg till T-Forden,
säger Arne Fevolden, filosofie doktor i innovationsstudier.
Fokus på processen
Han har lagt fram sin doktorsavhandling Innovation and Capacity Utilization in the Information and Communications Industries vid
Center för teknologi, innovation och kultur,
Universitetet i Oslo. Fevolden har främst studerat processinnovationer som syftar till att
öka kapacitetsutnyttjandet hos företag.
– Under 1990-talet var det stort fokus på
produktinnovationer. Tanken var att den nya
ekonomin som växte fram var beroende av nya
produkter. Tjänster outsourcades, så tjänsteinnovationer och processinnovationer hamnade i skymundan. I slutet av 1990-talet och
början av 2000-talet började man lägga märke

• Arne Fevolden

till att det fanns mycket att hämta även inom
processinnovationer.
Konflikterna mellan innovation och kapacitetsutnyttjande är ofta mycket mer komplicerade och mångfacetterade än vad litteraturen
gör gällande, menar Fevolden. Men dilemmat
går ändå att lösa.
Ett sätt är att introducera en innovation
som gör det lättare att introducera nya innovationer. Då måste företaget förändra sig
ordentligt. Såväl strategi som organisation
och produktionsteknik måste ändras.

Låsningar i datorindustrin
Arne Fevolden har gjort två fallstudier, en
inom bilindustrin och en inom datorindustrin.
Han menar att det är två intressanta branscher
eftersom både kapacitetsutnyttjande och innovation har varit mycket viktiga för framgång
i respektive bransch. Särskilt datorindustrin
bidrar med ett talande exempel över hur svårt
det är att kombinera nya innovationer med
högt kapacitetsutnyttjande.
– Kapacitetsutnyttjandet av datorkraft
stod på topp under 1960-talet. Då använde
många personer en och samma stordator för
att genomföra massor av matematiska beräkningar.
– I och med utvecklingen mot att alla har
sin egen pc har kapacitetsutnyttjandet sjunkit
drastiskt – från 60 procent runt 1960 till 5 procent runt år 2000, säger Fevolden.
Han menar att exemplet visar hur komplex konflikten mellan innovation och kapacitetsutnyttjande kan vara. De tidiga dataingenjörerna kämpade för att behålla ett högt
kapacitetsutnyttjande, men motarbetades av
låsningar i den tekniska utvecklingen. [JG]
för mer info:
a.m.fevolden@tik.uio.no

Farfars företagande inspirerar invandrare
Kan man ärva företagsamhet av sin förälder
eller farförälder? Om ja – gäller det både för
invandrade och infödda svenskar? Frågor
som dessa intresserar Lina Andersson, och
diskuteras i hennes licentiatuppsats.

L

i n a a n d e r s s o n h a r lagt fram sin
licentiatuppsats Essays on immigrant
self-employment and labour supply vid
Växjö universitet. Den behandlar invandrares
egenföretagande och ställning på den svenska
arbetsmarknaden.
Utgångspunkten är att invandringen till Sverige
har ökat kraftigt under de senaste decen• Kent Thorén
nierna, men att många av de nya svenskarna
www.esbri.se

står utanför arbetsmarknaden. Bland egenföretagare är de dock överrepresenterade, och i
debatten lyfts egenföretagande ofta fram som
en väg bort från arbetslösheten. Andersson
menar att det behövs mer kunskap om invandrade svenskars drivkrafter.
I uppsatsen visar hon att tredje generationens manliga invandrare inspireras av både
företagsamma fäder och farfäder. För infödda
svenskar har farfars eventuella egenföretagande mindre betydelse. Om däremot pappa
är företagare ökar sannolikheten för att även
sonen ska bli det.
Invandrare tenderar att föra över generella
företagarkunskaper från generation till genera-

tion, men det är inte alls säkert att barnbarnet
är verksamt i samma bransch som sin farfar.
Infödda företagare håller sig i högre utsträckning till samma bransch som sin far.
Lina Andersson konstaterar att om egenföretagande ses som ett attraktivt alternativ av den
nuvarande generationen, leder det till ett högt
egenföretagande även i framtiden. Företagsamt
humankapital går i arv både bland invandrade
och infödda svenskar, även om effekten är mer
långvarig och spridd över olika sektorer i den
förstnämnda gruppen. [ÅK]
för mer info:
lina.andersson@vxu.se
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Omsorgsfull styrning
ökar innovationen
Styrelsen bör lägga sig i. Det menar Zia
Mansouri som har studerat relationen mellan innovation och styrning. Avhandlingen
Governing Innovation – Internet and Renewal in Swedish Banks läggs fram vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Z

ia mansouri inleder sin avhandling
med ett citat ur Machiavellis Fursten:
”For he who innovates will have for his
enemies all those who are well off under the
existing order of things, and only lukewarm
supporters in those who might be better off
under the new.” Nötskalsversionen: det är
svårt att leda i förändring.
Hur man styr ett företag i förändring, och
vilken betydelse styrelsearbetet har för ett
företags innovationsförmåga, har intresserat
Mansouri en längre tid. Han fick upp ögonen
för ämnet när han deltog i ett eu-projekt om
företagsstyrning och innovation. Det var en
långvarig studie som undersökte flera branscher och pågick mellan 1998–2002.
I sin avhandling har han valt att fokusera
på innovation inom bankbranschen, och mer
specifikt på hur införandet av internettjänster
gick till i Swedbank och seb.
– Jag kände mig insatt i bankbranschen, och
hade bra och ingående intervjuer med flera
nyckelpersoner i bankerna. Jag fortsatte också
att intervjua personerna kontinuerligt under
mitt avhandlingsarbete. Det har varit intressant att följa förvandlingen från vanlig bank till
internetbank. Det var ett helt nytt affärsformat
som infördes, säger Mansouri.
Styrelsen skapar image
Han har undersökt två viktiga delar av bolagsstyrningen: Styrelsens karaktär och styrelsens
roll inom företaget.
– Styrelsens karaktär handlar om sammansättning, arbetssätt och vilken kunskap
styrelsemedlemmarna har. Det här är naturligtvis viktigt för företagets styrningssystem,
men det säger inte allt. Därför är det också
viktigt att titta på styrelsens roll i företaget.
Hur engagerar den sig till exempel i innovationsprocessen?
Mansouri har studerat både interna och
externa faktorer på innovation. Vilka ekonomiska, respektive sociala och politiska
perspektiv tas i beaktande vid införandet av en
ny innovation? Det handlar bland annat om att
se till att det finns tillräckliga budgetresurser,
och om att skapa legitimitet för innovationsarbetet – både inom och utom företaget.
– Bankernas styrelsemedlemmar engage-
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• Zia Mansouri

rade sig mer än man kan tro, exempelvis i att
skapa legitimitet för internetbankerna gentemot kunderna. De deltog också i att skapa en
image, en innovativ identitet i företaget.
Men att styrelsen lägger sig i är inte helt
okontroversiellt. De anglosaxiska idealen säger
att styrelsen ska vara helt oberoende från både
ägarna och företagsledningen. Zia Mansouri
håller inte med.
– I Sverige har vi en lite annan syn på det
här. Här är det okej att styrelsen lägger sig i,
eller åtminstone att det finns en dialog mellan styrelsen och ledningen. Jag kan inte tänka
mig att det är bättre med en inaktiv och passiv
styrelse. Sedan är det givetvis viktigt att man
ändå skiljer mellan ägarnas, styrelsens och
ledningens roller, säger han.
Innovera eller effektivisera
Det finns en inneboende konflikt mellan styrning och innovation.
– Den konflikten har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Min studie tittar på spänningen mellan att innovera och effektivisera.

Det handlar egentligen om konflikten mellan
ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv.
Och spänningen mellan de två strategierna
är tydlig, menar Mansouri. Det är en målkonflikt som företaget är tvunget att balansera. En
aktiv styrelse spelar stor roll i detta arbete.
– Att styrelsen visar engagemang i innovationsprocessen kan vara avgörande. Jag kallar
det för omsorgsfull, eller varsam, styrning av
innovationsverksamheten.
– Bankbranschen är en ganska mogen
bransch och ägarna förväntar sig en säker
avkastning på satsat kapital. Det innebär ett
kortsiktigt perspektiv, medan innovation innebär ett långsiktigt perspektiv.
– Däri ligger konflikten mellan dem som
vill skapa förnyelse och dem som vill effektivisera. Det är en av anledningarna till att det
är svårt att styra i förändring. Något som alltså
Machiavelli påpekade redan för 500 år sedan,
konstaterar Zia Mansouri. [JG]
för mer info:
zia.mansouri@handels.gu.se
www.esbri.se

Esbrinytt
Utbildning

Tema
Esbri
växer
Nyheter

2007 fyllde Esbri tio år. Jubiléet innebar
en naturlig möjlighet att fundera igenom
befintliga aktiviteter, och skissa på framtidens Esbri. Med två nya medarbetare är vi
peppade för nya utmaningar.

E

sbr i hälsar två nya medarbetare,
Soniya Amoor Pour och Marie Karlén,
välkomna till oss! Samtidigt vill vi passa
på att presentera dem för er som läser Entré.
Soniya Amoor Pour har en magisterexamen
i företagsekonomi från Södertörns högskola.
2006 gick hon ut programmet Språk, kultur
och marknad. De senaste 1,5 åren har hon
arbetat på sife Sverige. sife står för Students
in Free Enterprise och syftar till att öka graden av socialt entreprenörskap bland universitets- och högskolestudenter. På Esbri kommer Soniya att fungera som vd-assistent och
projektledare.
Marie Karlén har arbetat extra på Esbri i sex
år, parallellt med sina studier. 2007 tog hon
examen från utbildningsprogrammet Internet, Medier och Design på Södertörns högskola. Sedan några månader tillbaka arbetar
hon nästan heltid som webbansvarig på Esbri.
För närvarande genomförs en stor översyn av
www.esbri.se
Gå gärna in och se hur Maries arbete med
webben fortskrider!
Från och med 2008 har Esbri också en ny
styrelse. De nytillträdda ledamöterna är Sign-

• Soniya Amoor Pour

hild Arnegård Hansen, ordförande Svenskt
Näringsliv, Anna Ekström, ordförande Saco,
och universitetskansler Anders Flodström.
Magnus Aronsson
och Bertil Edlund, pensionePorträttet
P
rad ordförande för Öhrlings PricewaterhouseCoopers, sitter kvar i styrelsen. Samtidigt har
Ledaren
Esbris grundareL
Leif Lundblad, som har lämnat
Esbris styrelse, utsetts till hedersordförande.
Som vanligtÅsikten
är Magnus Aronsson Esbris
verkställande direktör. Helene Thorgrimsson
är projektledare, bland annat för Estrad. Jonas

• Marie Karlén

Gustafsson och Åse Karlén jobbar med den
skriftliga delen av Esbris kunskapsspridning,
som redaktörer och informatörer.
Filosofie doktor Malin Gawell delar sin tid
Esbrinytt
mellan Nutek och Esbri. Dessutom har vi stor
hjälp av studenterna Sepehr Amoor Pour och
Utbildning
Derya Nourmohammadi som rycker in när det
behövs. [ÅK]

Tema

för mer info: www.esbri.se

Nyheter

Två Estrad kvar
e s t r a dv å re n 2008 präglas av olika
aspekter på kreativitet. I januari pratade
Lena Ewertsson, Göteborgs universitet, om Entreprenöriella fönster mot tvvärlden. Februariföreläsningen stod Alf
Rehn, kth och Åbo Akademi, för. Titeln
var Entreprenörskapet och det oväntade.
I mars var det helt fullsatt när Ingegerd
Carlsson och Farida Rasulzada, Lunds
universitet, diskuterade: Vad är kreativitet? Två Estradtillfällen återstår under
terminen. 9 april pratar Mats Benner,
circle och Lunds universitet, om Jakten
på ett nytt Google. 14 maj är temat Företagande i kreativa industrier. Talare är
Johan Jansson och Dominic Power, cind
och Uppsala universitet. Föreläsningarna
är kostnadsfria och genomförs i centrala
Stockholm. Det finns också möjlighet att
följa dem via webben.
för mer info: www.esbri.se/estrad

www.esbri.se

Esbri – Institutet för entreprenörsk aps- 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

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 nätverket 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 Esbris första tio år arrangerades
bland annat 100 Estradföreläsningar med totalt
över 13 000 deltagare. Entré hann komma ut
med 40 nummer och i Esbris Kunskapsbank
på webben fanns fler än 1 000 texter om entreprenörskap, innovation och småföretagande.
Fler föreläsningar, tidningar och texter arrangeras och publiceras kontinuerligt!
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Åsikten

Tema
Nyheter

Ekonomie doktor Emma
Stenström, Handelshögskolan i Stockholm, tillträdde 1 mars 2008 en gästprofessur i entreprenörskap
och ledarskap på Konstfack.
Tjänsten
omfattar 20 procent och finansieras
Esbrinytt
av Utbildning
Stockholm School of Entrepreneurship
(sses).
På Konstfack kommer Stenström att
Tema
utveckla
dels forskningsanknytningen inom
Nyheter
området, dels utbildningen på kandidat- och
magisternivå.
Esbrinytt

Stefan
Holmlid, Linköpings universitet, har
Utbildning
fåttTema
finansiering från Vinnova: fem miljoner
att Nyheter
användas under tre år. Forskningsanslaget
avser designforskning om tjänsteinnovation
för vård och hälsa i vardagen.
Esbrinytt

14 mars 2008 installerades bland andra
Utbildning
Tomas
Hellström (innovation, entreprenörTema
skap
och
kunskapsskapande) och Merle Jacob
Nyheter
(forskningspolitik) som professorer vid Lunds
universitet.
Esbrinytt
Utbildning

Karl
Gratzer har utsetts till professor i ekoTema
nomisk
historia med inriktning mot entrepreNyheter
nörskap och småföretagande vid Södertörns
högskola (se även porträttet på sidan 20).
Porträttet
P

Esbrinytt

en

Utbildning

en

Tema
Nyheter

Agronomie doktor Svante Brunåker är ny utbildningschef på Högskolan i
Gävle. Brunåker disputerade
vid slu 1996 på en avhandling om familjeföretagande.

Filosofie doktor Magnus Eklund, cind, har
fått Geijerpriset.
DetEsbrinytt
delas ut vart tredje år till
Porträttet
P
en forskare
universitet som har
Ledarenvid Uppsala
L
Utbildning
disputerat
på en särskilt
framstående avhandÅsikten
Tema
ling med anknytningNyheter
till den svenska historien.
En avhandling om Eklunds avhandling finns
på www.esbri.se/kunskapsbank
En fjärdedel av de senaste
Wallanderstipendiaterna har
koppling till forskningsområdet entreprenörskap och
innovation. Henrik Mattsson (Uppsala universitet),
Maria Elmquist (Chalmers tekniska högskola)
och Karin Berglund (Mälardalens högskola)
får 1,1 miljoner kronor var att forska fritt för.
Stipendierna syftar till postdoktoral forskning
som ska leda fram till en docentur.
Bytt tjänst, fått pris eller erhållit medel?
Tipsa oss om vad som händer på din
institution: entre@esbri.se
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Marknaden svämmar över av amerikanska
och europeiska böcker om entreprenörskap, innovation och småföretag. En delvis
annorlunda bild får man i Strategy and Entrepreneurship in Arab Countries. Författaren
M S S El Namaki kopplar teorier från bland
andra Joseph Schumpeter, Peter Drucker,
David McClleland och Henry Mintzberg till
den arabiska kontexten. Han hämtar empiri
från exempelvis Dubai, Libyen, Syrien, Egypten och Saudiarabien. Förenade Arabemiratens flygbolag och Egyptens största, statliga
väveri är två av de företag som beskrivs. Självfallet skiljer sig villkoren för entreprenörskap
i arabvärlden från de i västvärlden. En skillnad
är att familjeföretagen har en extremt stark
ställning i många arabländer. En annan är
att venture capital-marknaden fortfarande är
outvecklad, och regleras av Sharia. [ÅK]

Titel: Perspectives
on Innovation
Redaktörer: Franco
Malerba & Stefano Brusoni
Förlag: Cambridge
University Press
ISBN: 0-521-68561-3

Innovationsforskning har bedrivits i flera
decennier, inom en rad olika discipliner
och utifrån en mängd olika metodologiska
utgångspunkter. Franco Malerba och Stefano Brusoni vill belysa de viktigaste frågorna: Såväl de klassiska, svårlösta som de nya,
outforskade. Därför har de samlat bidrag från
ett trettiotal forskare i Perspectives on Innovation. Jan Fagervall, Bengt-Åke Lundvall och
Maureen McKelvey kommenterar två kapitel
var och bidrar därmed med nordiska perspektiv. Schumpeters arv, kreativ förstörelse inom
pc-industrin, högteknologiska avknoppningar
och innovationsevolution är några ämnen
som behandlas. Boken avslutas med en policydiskussion, bland annat om innovationssystem och konkurrens. Det sista kapitlet ställer
frågan: Hur stor nytta har egentligen policyskapare av innovationsteorier? [ÅK]

Esbrinytt

Kathleen
är professor vid StanLedaren Eisenhardt
L
Utbildning
ford University,
usa,
och
har bland annat forsÅsikten
Tema
kat om innovation och
entreprenörskap.
2008
Nyheter
är hon även hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola.

ättet

Titel: Strategy and Entrepreneurship in Arab Countries
Författare: M S S El Namaki
Förlag: Palgrave Macmillan
ISBN: 0-230-51564-9
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Titel: Family Business on
the Couch – A Psychological
Perspective
Författare: Manfred Kets de
Vries, Randel Carlock & Elizabeth Florent-Treacy
Förlag: John Wiley & Sons
ISBN: 978-0-470-51671-3

Sigmund Freud menade att kärlek och arbete
är hörnstenarna i det som gör oss mänskliga,
och att dessa två ting måste balanseras för att
vi ska vara nöjda och lyckliga. I många familjeföretag uppstår en konflikt mellan familjen
(kärleken) och företaget (arbetet). Om företaget ska klara sig i flera generationer måste
konflikterna uppmärksammas och lösas. Det
menar Manfred Kets de Vries, Randel Carlock
och Elizabeth Florent-Treacy i Family Business
on the Couch. Författarna lägger familjeföretagen på analyssoffan och lyfter fram styrkor och
svagheter med företagsformen – ur ett psykologiskt perspektiv. De ger också handfasta råd
som kan vara nyttiga för familjeföretagarens
dagliga verksamhet. Resultaten i boken bygger bland annat på intervjuer med ägare och
anställda i familjeföretag. [JG]

Titel: Understanding
Entrepreneurship
Författare: Björn Bjerke
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 978-1-84720-067-9

Björn Bjerkes bok Förklara eller förstå entreprenörskap från 1989 är en milstolpe inom den
svenska entreprenörskapslitteraturen. Understanding Entrepreneurship fungerar delvis
som en uppföljning. Bjerke bär med sig några
käpphästar från den tidigare boken: Entreprenören som person är viktig. Entreprenörskap
tillhör hela samhället, inte bara det ekonomiska. Entreprenörskap ligger närmare konsten
än vetenskapen. Men under de nästan 20 år
som gått har han hunnit ändra ståndpunkt i
andra frågor: Han tror numera enbart på att
förstå entreprenörskap, inte på att förklara
det. Han tror inte längre att entreprenörskap
kan planeras. Han tror inte heller längre att det
finns en typisk Entreprenör, eller att man kan
ge några generella råd för hur entreprenöriella
projekt ska drivas och stöttas. [JG]

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

Seriös samverkan
har verkan

Family Enterprise Research
Conference (FERC) 2008
18–20 april
Milwaukee, USA
Social Entrepreneurship,
Systems Thinking, & Complexity
24–26 april
Garden City, USA
8th Euram Conference
14–17 maj
Ljubljana och Bled, Slovenien

Foto: Per Pettersson

2nd Georges Doriot Conference
15–16 maj
Paris, Frankrike

• Ossi Pesämaa

Ett väl fungerande nätverk kan göra underverk för både regioner och företag. Men
många samverkansprojekt går i stöpet. Ossi
Pesämaa har undersökt vad som krävs för
att skapa ett bra nätverk. Att vara seriös,
och att vara beredd att betala för sig, är två
framgångsfaktorer.

E

n entreprenör måste parera många
fällor. Hur andra företag beter sig är
en sådan fälla. Det är utgångspunkten
i Ossi Pesämaas avhandling Development of
Relationships in Interorganizational Networks:
Studies in the Tourism and Construction Industries*.
– Det finns företag som har ett klassiskt svikande beteende. Andra har ett klassiskt förlåtande beteende, de är överseende när de själva
blir svikna. Sedan finns också de som är mer
rationella och sviker när det lönar sig bäst och
förlåter när det lönar sig bäst, säger Pesämaa,
numera verksam vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
– Spelet finns alltid där, det är svårt att skydda sig mot. Det enda som kan ge någon typ
av skydd är ett skrivet eller socialt kontrakt,
alternativt att en större aktör finns där som
beskyddare.
Och det är alltså här nätverken kommer in.
Fungerande samverkan med andra företag är
ett bra sätt att lösa de här frågorna.

Misslyckas ofta
Ossi Pesämaa har undersökt interorganisatoriska nätverk i Norrbotten och delstaten Minnesota i usa. Han har bland annat intervjuat
fler än 200 företagsledare inom turist- och
byggbranschen, merparten småföretagare.
– Både turist- och byggbranschen har stora
incitament till samverkan. Turistbranschen är
beroende av att skapa en destination, ingen
vill åka och besöka bara ett hotell. Inom byggbranschen samverkar olika specialister som
elektriker och rörmokare.
I en förstudie, som gjordes vid Forskarstation östra Norrbotten, kunde han konstatera
www.esbri.se

att samverkan i området fungerade dåligt.
Många aktörer i nätverken var besvikna över
resultaten av samarbetena och såg inte värdet
av att samverka.
– Upp till 70 procent av alla samverkansförsök misslyckas. Det finns också en multiplikatoreffekt av att det oftast är småföretag som
ingår i nätverken. Småföretag går nämligen
oftare omkull än andra företag.
I resten av avhandlingen vänder Pesämaa
blicken mot samverkan när den fungerar bra,
närmare bestämt mot företagsnätverk i norra
Minnesota. Området har liknande förutsättningar som östra Norrbotten: Det är en perifer
region som är glest bebyggd. Men här finns en
fungerande turistnäring som också samverkar
på ett framgångsrikt sätt.
Välj rätt partner
Nätverken i Minnesota är organiserade som
separata bolag, med en extern vd och styrelse.
Alla medverkande företag betalar en avgift på
tre procent av omsättningen, en slags turistmoms som sedan återförs till nätverket.
– Att samverkan är formaliserad och att man
faktiskt betalar för att vara med, gör också att
man är beredd att bidra. Alla som går med i
nätverket vill få ut något av det. Att låta en
utomstående spelare driva nätverket är ett
bra sätt att hålla kontroll.
Andra råd till presumtiva nätverkare är att
klargöra förutsättningarna för samverkan, att
vara seriös och att välja rätt partners.
– Många väljer en partner för att de är grannar geografiskt. Men ibland bör man nog släppa på det personliga och se på samverkan mer
professionellt. Annars blir det lätt bara kaffedrickande och socialiserande. [JG]
för mer info:
ossi.pesamaa@ihh.hj.se
* Avhandlingen har lagts fram
vid Luleå tekniska universitet

11th Uddevalla Symposium
15–17 maj
Kyoto, Japan
15th Nordic Conference on
Small Business Research
21–23 maj
Tallinn, Estland
6th Rural Entrepreneurship Conference
22 maj
Dumfries, Skottland
High Tech Small Firms Conference
22–23 maj
Enschede, Holland
28th Babson College Entrepreneurship
Research Conference
4–7 juni
Chapel Hill, USA
ICSB World Conference 2008
22–25 juni
Halifax, Kanada
IntEnt 2008
17–20 juli
Oxford, USA
ESOF 2008
18–22 juli
Barcelona, Spanien
2008 Annual Meeting of
the Academy of Management
8–13 augusti
Anaheim, USA
FBE 2008
21–22 augusti
Jyväskylä, Finland
ESU 2008
22–26 augusti
Bodö, Norge
Samtliga konferenser ovan genomförs 2008.
För mer info: www.esbri.se/konferenser
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Nyheter

Karl Gratzer blev nyligen professorskompetent i både företagsekonomi och ekonomisk historia. Men det är inom det senare
ämnet han främst har varit verksam. Han
blev något av en pionjär inom området
när han skrev om entreprenörskap i sin
doktorsavhandling.

K

arl gratzer är uppväxt i Österrike
och kom till Sverige som 19-åring. Efter
avslutad grundutbildning i Lund prövade han bland annat på livet som egenföretagare när han drev bokhandel i Malmö och
Stockholm. Han arbetade också en sväng i
teaterbranschen.
– Jag återvände till akademin rätt sent i
livet. Jag skrev in mig på forskarutbildningen
i ekonomisk historia i Stockholm när jag var
38. På den tiden tog det sex år innan man fick
utbildningsbidrag, så jag livnärde mig som
lärare inom de ekonomiska ämnena. Det tog
därför rätt lång tid innan jag kom igång med
min avhandling, säger Karl Gratzer.
Han disputerade 1996 med den flerfaldigt
prisade avhandlingen Småföretagandets villkor – Automatrestauranger under 1900-talet.
– Det var den första svenska avhandlingen i
ekonomisk historia som hade småföretagande
och entreprenörskap som huvudsakligt fokus.
Trots att företagsbeståndet i landet till 99 procent består av små företag, har ämnet oftast
intresserat sig för stora svenska flaggskeppsföretag som Alfa Laval eller Ericsson. Här
fanns en viktig kunskapslucka att fylla.
Kompletterande förklaringar
Själv drogs han till ämnet via sitt intresse
för entreprenörskapsforskningspionjärerna
Joseph Schumpeter och Erik Dahmén. De
pratade båda om kreativ förstörelse och utgallringen av företag, något som även Gratzer
berörde i sin avhandling.
– Tidigare menade man att företags framgång eller misslyckanden främst berodde på
ledningens kompetens. Denna individorienterade ansats, som även den tidiga Schumpeter
hade, ville jag utmana i min avhandling.
I stället letade han efter andra kompletterande förklaringar till företagens prestation,
som till exempel branschtillhörighet, ålder,
storlek eller konjunktureffekter.
Karl Gratzer tycker att entreprenörskapsfältet har blivit näst intill oöverskådligt på
senare år, bland annat på grund av den mängd

avhandlingar som publiceras. Han uttrycker
också visst missnöje med delar av fältet.
– Den kvantitativa delen av fältet har kört in
lite i väggen. Se till exempel på hur man mäter
entreprenörskap. De dominerande ansatserna
är att mäta antal nystartade företag eller viljan att starta företag. Men då missar man en
ganska viktig dimension: innovationen. Den
ligger utanför de här måtten. Man missar även
entreprenörskap i befintliga företag, konstaterar Gratzer.
Han menar att det kan leda till att forskarna
förser politiker med beslutsunderlag som inte
är helt lyckade. Tillsammans med Nutek håller
han på att utveckla nya mångdimensionella
mått på entreprenörskap.
– Entreprenörskapsforskningen har saknat
ett kritiskt perspektiv, men det börjar komma
mer och mer.
Ett annat av hans intresseområden, som
hänger kvar sedan avhandlingen, handlar om
konkursens stigma. Det är särskilt aktuellt
eftersom man just nu håller på att skriva om
konkurslagstiftningen.
– Det beskrivs ofta som ett problem i Sverige
att entreprenörer inte får misslyckas, och att
det påverkar nyföretagandet. Men när man
pratar med företagare får man helt andra
insikter. Socialt är det i dag få som bryr sig
om man har råkat ut för en konkurs. Däremot
drabbas företagare ofta väldigt hårt rent ekonomiskt. De kan bli av med villan och bilen

och hamna i en livslång skuldfälla på grund av
en ursprunglig skatteskuld på några tusen.
– Det här är en helt orimlig situation. Åtminstone borde samma regler gälla som för vanliga
arbetstagare.
Forskar på fritiden
Från och med 2 februari 2008 är Karl Gratzer
professor i ekonomisk historia vid Södertörns
högskola. Men innan dess hann han även med
att bli professorskompetent i företagsekonomi
med inriktning på entreprenörskap.
– Det har varit roligt att röra sig mellan de
två ämnena. Och det uppstår spännande saker
i gränslandet mellan dem. Inom företagsekonomin är man snabbare att ta till sig nya idéer.
Samtidigt kan ekonomisk historia tillföra ett
annat tidsperspektiv som företagsekonomin
är i behov av.
Gratzer var också anställd vid Esbri under
ett år, innan han 1998 rekryterades till Södertörn för att vara med och dra igång Entreprenörprogrammet.
– Det var jättekul att få vara med från början
och utveckla utbildningen, och jag trivs fortfarande väldigt bra med att ha kontakt med
studenterna. Det är något jag vill fortsätta med
framöver.
Men han är inte helt nöjd över situationen
på Södertörns högskola.
– Ett problem på Södertörn är att vi inte
får ut den forskningstid vi har rätt till. Enligt
anställningskontraktet ska många av oss ha
minst 25 procent forskning, men det får vi
inte. Det innebär att all forskning måste ske
på fritiden. [JG]
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samma lärosäte, en tjänst som sedan fördes över till Södertörns högskola.
Aktuell: Som nybliven professor i ekonomisk historia med inriktning mot entreprenörskap och småföretagande vid Södertörns högskola.
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