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I

ntresset för entreprenörskap i utbildningen är stort. Under de senaste tio åren
har vi sett en markant ökning av antalet kurser och program, såväl på universitet och högskolor, som i grundskolan och på gymnasiet.
Allt fler deltar också i verksamheter som Ung
Företagsamhet, Venture Cup och Sife.
Frågan är om man når rätt personer. I början av mars gjorde jag en resa till usa. Där
träffade jag en forskare och lärare som uppmuntrade sina entreprenörselever att ta med
nejsägarna till klassen. Anledningen är att det
många gånger är omgivningen som är största
hindret för den som försöker realisera en företagsidé.

Genom att få in nejsägarna i klassrummet
finns en möjlighet att ge dem en bättre förståelse för entreprenörskapet, att ge dem en bild
av vad som behövs i entreprenörens vardag.
Och förklara att entreprenörskap faktiskt är
viktigt för samhällets utveckling – kanske nu
mer än någonsin.
Att det är entreprenörerna som kommer
att stå för det nya, nu när vi ser mycket av det
gamla dö och försvinna, verkar de flesta vara
överens om. Flera av de ledande entreprenörskapstänkare som jag träffade i usa poängterade detta. Visst, en omfattande strukturomvandling som den här är smärtsam. Men
vi kan faktiskt alla dra vårt lilla strå till stacken.
Till exempel genom att inte säga: ”Men ska
du verkligen göra det?”, nästa gång någon i
vår närhet har en idé till ett företag. I stället
bör responsen bli: ”Vad kan jag göra för att
hjälpa?”
Det här med omgivningens förståelse för
hur viktigt entreprenörskap är för samhälls-
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ges ut av Esbri – Institutet för entreprenörskapsoch småföretagsforskning. Entré utkommer med fyra
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utvecklingen, är något jag har lyft fram flera
gånger tidigare. Men, det tål att sägas igen.
Och det är nog som sagt ännu viktigare i tider
som dessa. Så låt oss jobba för att entreprenörskapsutbildningarna utbildar för det dynamiska och entreprenöriella samhälle som
redan är verklighet, och kommer att bli så än
mer i framtiden. Då kanske även nejsägarna
hänger på…
ps: I detta nummer kan du läsa några artiklar
som handlar om utbildning på sidorna 5, 12
och 17.

Magnus Aronsson
ansvarig utgivare och vd för esbri
magnus.aronsson@esbri.se

Skribenter: Christina Eriksson [CE]
Maria Marathon Sjöberg [MMS]
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För det andra behövs en ny politik för de
svenska universiteten. Framtidens fria universitet behöver ett eget kapital att röra sig med,
samt friare former för anställningar, organisation, omställning och samverkan. Med eget
kapital och större frihet kommer universiteten
att tvingas ta ett större ansvar för sitt eget öde
och göra verkliga prioriteringar. Några kommer att orientera sig mer och mer mot omvärlden och spela framförallt på en internationell
arena. Andra kommer att finna sina främsta
roller i regionala sammanhang men kan ha
forskningsspetsar på hög internationell nivå.
Fria och starka universitet ger global synlighet och är en byggsten i den öppna kunskapsekonomi vi ser växa fram. De är en nödvändighet om Sverige ska kunna säkra sin position i
konkurrens med enorm talang och kompetens
– men också om Sverige ska kunna bidra till
de kunskapsflöden som är delar av lösningen
på stora globala problem. Där bör Sverige vara
med.

en nyutkommen bok – Forska lagom och
vara världsbäst (se även boktipsen på sidan
19, red anm) har vi samlat röster om den
svenska forskningens läge och tillstånd just
nu. Vår slutsats är att läget är kritiskt. Sveriges ställning som kunskapsnation är stark,
men det är en position som förvaltas illa och
utan överdriven medvetenhet om framtiden.
Universiteten får förvisso mer pengar, men
det finns inga tecken på att mer pengar kommer att användas för att öka styrbarheten – i
stället lär den kaotiska universitetstillvaron
fortsätta.
Regeringens senaste hugskott, ”strategiska
forskningsområden”, skapar ännu mer av
ängslig anpassning. Så splittrade forskningsmiljöer blir heller inte särskilt intressanta
för internationella investerare. Företag som
Nokia, bp och Google har nyligen investerat i
forskningsanläggningar i mångmiljardklassen
i usa, men svenska miljöer kommer inte ens
på fråga som mottagare.
Vi ser också svagheter vad gäller forskningens nyttiggörande. Innovationsstödet drivs av
stort engagemang men liten kunskap och erfarenhet. Det utarmar miljöerna inom industrinära områden utan att ge särskilt goda resultat. Inte ens industrin själv känner sig riktigt
bekväm med utvecklingen – den ser Sveriges
framtid mindre i form av mängder av kortsiktiga nyttomiljöer och mer i form av breda och
djupa grupper och fält med global trovärdighet
och synlighet.
Våra förslag är två. Det första är att på allvar
öppna svensk forskning och låta forskningspolitiken verka i ett globalt sammanhang. Den

senaste forskningspropositionen har element
i denna riktning men mest på det retoriska
planet – det är en blågul politik som förs och
det är svenska val och prioriteringar som styr.
Sverige borde ta initiativ till globala forsknings- och innovationspakter med sikte på
de stora utmaningar som vår värld står inför –
från finansiella system till global uppvärmning
och hälsa. Där kan svenska insatser samordnas
med andra länders, där kan ”våra” mål formas
och formuleras tillsammans med andra, och
där kan Sverige på allvar bli en vetenskaplig
världsmedborgare.

Kritiker skapar
intraprenörskap

Mindre Jante
i knalleland

Entreprenörskap
eller innovation

Jarna Heinonen och Jouko Toivonen har undersökt
hur anställdas attityder påverkar intraprenörskapet i ett företag. De kommer fram till att enskilda
individer spelar en avgörande roll. Och det är
de självsäkra och initiativrika, de som vågar vara
kritiska mot existerande arbetssätt, som fungerar
bäst som katalysatorer för intraprenörskap. Deras
attityder och handlande påverkar ledningens beteende, som i sin tur påverkar det intraprenöriella
beteendet i hela företaget. En viktig egenskap för
att nå dit är, enligt forskarna, rättfram kommunikation. Den behövs för att de anställdas attityder
över huvud taget ska nå fram till cheferna. Resultaten finns i artikeln Corporate entrepreneurs or
silent followers som har publicerats i Leadership
& Organization Development Journal (nr 7, vol 29,
2008). [JG]

Sjuhäradsbygden har en lång tradition av företagande, och den speciella knalleandan lever kvar.
Det menar Björn Brorström, Anders Edström
och Margareta Ouduis i Knalleandan – drivkraft
och begränsning (Högskolan i Borås, 2008), en
tvärvetenskaplig rapport med inslag från företagsekonomi och arbetsvetenskap. Författarna
har gjort 45 intervjuer med företagsledare i Sjuhäradsregionen. Knalleandan beskriver de som
handlingskraft och intresse för affärer, kombinerat
med sparsamhet och kostnadsmedvetenhet. En
annan viktig framgångsfaktor är att det alltid har
varit okej, nästan fint, att driva eget företag i den
här trakten. ”Borås är en entreprenörslik stad och
Jantelagen är inte lika stor som den kan vara i
andra delar av Sverige”, förklarar en av företagsledarna som intervjuas i rapporten. [JG]

Vissa regioner är bra på innovation, andra på
entreprenörskap. Men det är få förunnat att lyckas
med båda. Det är ett hinder för tillväxten, eftersom
just kombinationen av innovation och entreprenörskap anses vara en viktig tillväxtdrivare. Policy
bör därför i större utsträckning ta hänsyn till regionernas unika förutsättningar, anser författarna
till Tillväxten och entreprenörskapets geografi
(Nutek 2008:47). Här går Christer Anderstig,
Peter Kempinsky och Anders Wigren igenom
Sverige, region för region. Det visar sig att exempelvis Luleå och Skövde är innovativt starka, men
svaga inom entreprenörskap. I Norrlands inland
är förhållandet tvärtom, och i regioner som Vimmerby och Värnamo är varken entreprenörskapet
eller innovationen särskilt hög. Bara storstadsregionerna lyckas kombinera båda två. [JG]

För mer info: jarna.heinonen@tse.fi

För mer info: bjorn.brorstrom@hb.se

För mer info: anders.wigren@wspgroup.se

Foto: Viktoria Davidsson
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• Mats Benner

• Sverker Sörlin

Mats Benner
docent, forskningspolitiska
institutet, lunds universitet
Sverker Sörlin
professor, teknik- och
vetenskapshistoria, kth
för mer info:
mats.benner@fpi.lu.se
sorlin@kth.se
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Bubbelföretagen
var trögrörliga
När den så kallade it-bubblan sprack, utplånades många av de företag som hade växt
upp som svampar åren innan. Det berodde
främst på en kraftig överetablering, men
också på att många av företagen var trögrörliga. De hade svårt att anpassa sig i en
föränderlig omvärld.

rerade om samma resurser. Resultaten visar
att avknoppningarna gick bättre än de helt
nystartade företagen. Som avknoppat företag
har man ofta tillgång till resurser från moderföretaget. Det ger även en viss legitimitet att
vara avknoppad, och grundarna har vanligen
mer erfarenhet än grundarna av helt nya företag.

I

t-branschen börjar växa kraftigt i mitten
av 1990-talet. Tillväxten kulminerar runt år
2000, för att sedan avta och plana ut. Den
här ganska dramatiska perioden i svensk
näringslivshistoria beskriver Magnus Eriksson
i avhandlingen Industrial Dynamics: A Multilevel Study of the Swedish it Industry*.
Han har gjort en totalundersökning av branschen. I studien ingår alla företag som var verksamma i it-branschen mellan åren 1990–2004.
Det rör sig om ungefär 20 000 företag.
Teknologie doktor Magnus Eriksson, numera på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, var själv involverad i olika bolag under
it-bubblan.
– Det var något speciellt för oss som var
med, mycket hände under väldigt kort tid.
Jag tror också att det har varit bra för min förförståelse inför avhandlingen, säger han.
Kraftig dynamik
Ändå menar han att perioden industrihistoriskt påminner om andra perioder. Sådana här
cykler har ofta mer liknande mönster än man
kan tro. Företag startar, det sker en överetablering och många bolag avvecklas innan en
stabilisering till slut kommer till.
– Men visst, it-bubblan bjöd på en kraftig
industriell dynamik. Väldigt många nya bolag

• Magnus Eriksson

etablerades, och väldigt många avvecklades.
Fast utslagningen av företag berodde inte på
en nedgång i efterfrågan, det handlade mer
om ren överetablering.
Eriksson har undersökt hur en rad olika
parametrar påverkade it-branschen under den
studerade perioden. Bland annat hur kopplingen till riskkapitalbolagen såg ut. Det har
diskuterats om den extremt goda tillgången
på riskkapital var positiv eller negativ.
– Riskkapitalbranschen hjälpte i alla fall
mer än den stjälpte. Den hade helt klart en
positiv roll i branschutvecklingen. Riskkapitalet bidrog till tillkomsten av nya företag, och
hjälpte företagen att överleva.
Han har också jämfört hur det gick för
avknoppningsföretag respektive nystartsföretag. Dessa två typer av företag konkur-

Kluster skapar överlevare
Magnus Erikssons studie visar, tvärtemot vad
man kanske kan tro, att it-företagen under den
här tiden var trögrörliga.
– Företagen hade svårt att anpassa sig till
omgivningen. När bubblan sprack år 2000 och
det blev ont om resurser, gick många under.
De företag som hade grundats när tiderna var
lite sämre klarade sig i allmänhet bättre. Tiden
för bildandet är alltså viktigt för hur det går för
företaget. Den påverkar bland annat grundarnas mentala modell för hur man bygger och
driver företag, och hur man tänker när man
rekryterar personal.
Han har också undersökt kluster och klusterdynamik. Hur klarade sig de företag som
verkade i ett kluster jämfört med dem som inte
gjorde det? Med andra ord, hur viktigt är det
att finnas där andra företag finns?
– Det är tydligt att klustertillhörighet ökar
förmågan att överleva, säger Magnus Eriksson. [JG]
för mer info:
magnus.eriksson@handels.gu.se
*Avhandlingen har lagts fram
vid Chalmers tekniska högskola.

Entreprenörer i samhällets tjänst
Popkollo, Fryshuset, Dem Collective och
Freja barnmorskemottagning. Alla är de
exempel på entreprenörskap med ett syfte
bortom det ekonomiska. En ny bok från KKstiftelsen ägnar sig helt åt ämnet samhällsentreprenörskap.

E

ntreprenörskap är större än bara
företagande. Det handlar om att göra,
om att sätta igång något – kanske är det
en av människans grundläggande egenskaper.
Samhällsentreprenörer är personer som sätter
igång något med ett samhällsnyttigt syfte. Och
de finns överallt: i offentlig sektor, i näringslivet och inom akademin.
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Det är utgångspunkten för Samhällets entreprenörer – En forskarantologi om samhällsentreprenörskap (kk-stiftelsen, 2009). Redaktörer
är Malin Gawell, Bengt Johannisson och Mats
Lundqvist.
Boken har en bred ansats och här samsas
begrepp som social ekonomi, publikt entreprenörskap, csr, socialt entreprenörskap och
activist entrepreneurship. 16 författare bidrar
med sina perspektiv på ämnet. Bland annat
skriver Per Frankelius och Jan Ogeborg om
hur samhällsentreprenörskapet lyfte Irland
från kris till framgång.
Bengt Johannisson och Caroline Wigren
uppmanar oss att bejaka samhällets outsiders.

Dessa entreprenörskapande provokatörer
exemplifieras av bland andra High Chaparrals grundare Big Bengt och konstnären Lars
Vilks.
I ett annat kapitel går Malin Gawell in på
hur samhällsentreprenörskap kan kopplas till
aktivism när hon beskriver hur organisationen
Attac bildades i Sverige.
Skriver i boken gör även bland andra Elisabeth Sundin och Malin Tillmar. [JG]
för mer info:
malin.gawell@esbri.se

www.esbri.se

Lärarna är nyckeln till
entreprenörskap i skolan
Utveckla lärarnas medvetenhet om hur
man kan arbeta med entreprenörskap. Och
tydliggör fler möjligheter utöver Ung företagsamhet. Det föreslår Bettina BackströmWidjeskog efter att ha undersökt hur finlandssvenska lärare i Österbotten ställer sig
till pedagogiskt entreprenörskap.

E

n tredjedel av de tillfrågade lärarna
var negativt inställda till att arbeta med
pedagogiskt entreprenörskap, trots att
temat har funnits med i läroplanen sedan
1994.
– Jag valde medvetet att intervjua lärare från
Österbotten, ett landskap som anses vara positivt inställt till företagsamhet. Skulle jag göra
en landsomfattande undersökning så kanske
den negativa gruppen vore betydligt större,
säger Bettina Backström-Widjeskog.
Hon har lagt fram sin avhandling Du kan
om du vill – Lärares tankar om fostran till
företagsamhet vid Åbo Akademi. I den har
hon undersökt hur ett trettiotal gymnasieoch högstadielärare tolkar och förstår termen
pedagogiskt entreprenörskap.
Hon har även studerat begreppet ur språkliga, ekonomiska, utbildningspolitiska, kulturella, psykologiska och pedagogiska perspektiv.
Ekonomin dominerar
När Backström-Widjeskog bad om lärarnas
spontana definition på pedagogiskt entreprenörskap, svarade en tredjedel saker som: ”Ja,
handlar det om att starta och driva företag, så
är jag inte alls intresserad av sådant.” Men när
hon bad dem definiera vad företagsamhet är,
kom en brytpunkt i intervjun.
– En lärare sa ”Nu tänker jag på någonting
helt annat – jag tänker att de kommer sig för
att göra någonting och att man inte serverar
någonting färdigt”.
– Så hade hon aldrig tänkt förut – hon hade
bara tänkt att det handlar om att bilda ett företag.
I Finland förespråkar arbetsministeriet att
det pedagogiska entreprenörskapet ska bli
obligatoriskt i alla lärarutbildningsprogram.
Det har hittills bara lyckats i Kajana, i norra
Finland.
Bettina Backström-Widjeskog menar att det
samhällsekonomiska perspektivet tog över när
ämnet infördes i läroplanen, bland annat på
grund av den rådande ekonomiska situationen
i landet. Fortbildningen som gavs var bristfällig och temat kom att definieras ur andra

www.esbri.se

• Bettina Backström-Widjeskog

perspektiv än det pedagogiska, vilket många
lärare inte kände sig bekväma med.
– Orsaken till att man lyckats i Kajana är att
lärarna där har förstått att ta fasta på pedagogiken och utgå från skolans verklighet, säger
Backström-Widjeskog.
Nya inkörsportar
Hon anser att det i framtiden blir viktigt att
utveckla lärarnas medvetenhet om hur de
tolkar och förhåller sig till ämnet, till exempel
genom fortbildning som erbjuder ett brett perspektiv på pedagogiskt entreprenörskap.
– Jag skulle vilja att företagsamhet kommer
in som en naturlig del i skolan. Då måste det
pedagogiska entreprenörskapet tillfredställa
alla lärare och passa in i deras syn på målsättningen i skolan.
– Om en tredjedel av lärarna inte är bekväma

med Ung företagsamhet måste vi hitta andra
inkörsportar för att få dem positivt inställda till
pedagogiskt entreprenörskap. Det hjälper inte
att politiker eller forskare säger att si och så ska
vi göra. Man måste utgå från lärarna.
Backström-Widjeskog har utvecklat en
begreppsapparat till stöd för lärare i deras
arbete med pedagogiskt entreprenörskap.
Där kan lärarna själva bestämma om de vill
fokusera på att utveckla elevernas individuella,
sociala eller funktionella företagsamhet.
– Den hjälper lärarna att sätta fingret på sin
målsättning med pedagogiskt entreprenörskap, säger Backström-Widjeskog. [MMS]
för mer info:
bettinabw@novia.fi
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Byråkratin
hejdar
nyskapande
idéer

• Fredrik Svensson

Det framhålls ofta att byråkrati och krångliga regler ställer till stora problem för entreprenörerna. Nu finns det också vetenskapliga bevis för detta. Åtminstone är byråkratin
en hämsko för de mest kreativa och nyskapande idéerna. ”Vanliga” företagare verkar
inte lika påverkade.

B

yråkratin är en av de faktorer som
påverkar om en person väljer att bli
entreprenör eller inte. Det visar Fredrik Svensson i Essays on Entrepreneurship and
Bureaucracy.
Avhandlingen handlar om relationen mellan entreprenörskap och byråkrati och läggs
fram vid Mittuniversitetet. Svensson har bland
annat undersökt vad företagare i Strömsund i
Jämtland tycker om ”byråkratiproblemet”. Med
byråkrati menar han all typ av verksamhet som
reglerar och ramar in företagarnas beteende.
– Ibland hör man åsikten att byråkrati är så
fasansfullt krånglig. Men det visar sig faktiskt
att de allra flesta är ganska nöjda, säger han.
Endast 16 procent av de 123 undersökta
Strömsundsföretagen upplever byråkratin
som ett problem. Fast efter en uppdelning av
företagarna enligt en kreativitetsskala blir det
annat ljud i skällan. De kreativa entreprenörerna har klart större problem med byråkrati.
– Siffrorna ökar ganska dramatiskt. Bland
de tillverkande, kreativa företagen har nästan
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50 procent problem med byråkratin. Nya idéer och riktigt kreativt entreprenörskap verkar
alltså påverkas negativt av byråkratin, konstaterar Svensson.
Samhället påverkas negativt
Han sätter gärna in resultaten i ett bredare perspektiv och påpekar att det är de riktigt kreativa företagen som kanske i störst utsträckning
bidrar till samhällsutvecklingen. I förlängningen påverkas därmed samhället av de negativa
aspekterna av byråkratin, menar Svensson.
Han har även undersökt om skillnader i
entreprenörskap och byråkrati kan förklara
skillnader i ekonomisk utveckling mellan länder.
– Det verkar ju som att fler entreprenörer
leder till ökad ekonomisk utveckling. Men
det är också viktigt att ta hänsyn till byråkratin. Många fattiga länder har en väldig massa
entreprenörer, men ändå ingen vidare ekonomisk utveckling. En stor del av förklaringen till
detta är att länderna har en omfattande och
ineffektiv reglering av entreprenörskap och
företagande.
Fast motmedlet är inte att montera ner
byråkratin helt. Ett laglöst land är givetvis inte
heller så attraktivt för entreprenörer.
– Man får göra skillnad på ”good law” och
”bad law”. Entreprenörer är beroende av att
det finns bra skydd för ägande, ett effektivt

skattesystem och så vidare. En effektiv reglering med väl fungerande ”good law” och så lite
”bad law” som möjligt är den ideala situationen ur ett entreprenöriellt perspektiv.
Svensson har gjort en fallstudie i Zambia
där han följer ett antal processer från idé till
företag. Han har bland annat intresserat sig för
hur entreprenörer löser de olika byråkratiska
problem de stöter på under resans gång.
– Det finns framförallt två strategier man
kan ta till i Zambia. Den första, och viktigaste,
är att skapa sociala kontakter med relevanta
tjänstemän. Den andra att betala mutor.
Landsspecifika problem
Lösningen på problemen är lite olika beroende
på sammanhang. Olika länder har olika problem. Många fattiga länder är i behov av effektivare reglering och mer ”good law”. Tyvärr
saknas ofta resurserna för att göra byråkratin
effektivare.
– I Sverige har vi relativt mycket regler, men
de handhas effektivt och ställer därför inte till
med så stora problem. Men visst, man kan
fråga sig varför så många kreativa företagare
här känner sig så begränsade av byråkratin,
säger Fredrik Svensson. [JG]
för mer info:
fredrik.svensson@itps.se

www.esbri.se

Bokslut engagerar
gasellföretagaren
Entreprenörer i snabbväxande företag, så
kallade gaseller, är mer engagerade i bokslutsprocessen än företagsledare inom icke
tillväxtföretag. Marita Blomkvist har lagt
fram sin avhandling Entreprenörer som
redovisare – bokslutsprocessen i Gasellföretag vid Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet.

• Marita Blomkvist

F

Rikta informationen
I stället för att låta någon annan utföra hela
processen och få information vid bokslutet,
engagerar sig entreprenören i ett gasellföretag tidigt.
– Företagsledare i snabbväxande tillväxtföretag engagerar sig under arbetets gång
och värderar tillgångar som påverkar resultat
och framtid. De verkar tycka att det är viktigt
att delta i bokslutsprocessen och där tidigt få
information om utfallet och företagets ekonomiska läge.
Entreprenörer i gasellföretag engagerar sig
av flera anledningar. En viktig sådan, förutom
att få tidig information om slutresultatet, är att
de kan rikta informationen som produceras i
bokslutsprocessen till företagets intressenter.
– När man själv är delaktig i processen kan
man styra vilken information som tas fram,
och hur denna presenteras. Det kan tänkas att
entreprenören vill påverka extern information
till exempelvis aktieägare och finansiärer. Det
www.esbri.se

Foto: Maria Norrström

ö retags ledare i f ra mg å n g sr i ka ,
snabbt växande tillväxtföretag intresserar sig för att kommunicera ekonomisk
information.
– Entreprenörer i gasellföretag verkar tycka
att det är viktigt att engagera sig i kommunikationen av formell finansiell information.
Därför väljer de att delta i bokslutsprocessen,
säger Marita Blomkvist.
Hon är verksam som lärare och forskare vid
Högskolan i Halmstad och har tidigare arbetat
i många år med revision.
– Jag har som erfaren auktoriserad revisor pratat med många entreprenörer genom
åren. Det är en myt att redovisning inte spelar
någon roll och att det inte finns något intresse
för bokföring.
Studien genomfördes i enkätform bland två
grupper av företagsledare i svenska företag:
ledare i gasellföretag och en kontrollgrupp av
ledare i icke växande företag.
– Svarsfrekvensen på över 50 procent skulle
kunna tyda ytterligare på ett relativt stort
intresse från företagsledare överlag, när det
gäller redovisning.

är också viktigt för dem att kunna svara på frågor om detta och därför är det givande att ha
stor insikt i informationen.
Andra effekter av att medverka tidigt i processen är att entreprenören diskuterar bokslutsinformationen med andra aktörer: revisorer,
externa redovisare och andra medarbetare.
I företag som inte växer sköts redovisningen
vanligtvis av företagets egna medarbetare och
företagsledare i dessa företag diskuterar främst
med medarbetarna.
– Gasellentreprenören lägger dubbelt så
mycket tid på att diskutera frågor rörande
kundfordringar, varulager och forskning och
utveckling. De diskuterar dessa frågor tillsammans med ett större nätverk av aktörer jämfört
med företagsledare i icke växande företag.

processen. Andra företagsledare minskar i stället sitt deltagande när lönsamheten går ner.
Dessutom är gasellentreprenören mer engagerad i processen om företaget har få utomstående ägare. Företagets storlek har dock ingen
betydelse för graden av engagemang.
Uppfattningarna om att delta i bokslutsprocessen skiljer sig däremot inte åt mellan
gasellentreprenörer och företagsledare i icke
tillväxtföretag.
– Båda deltar i processen och vill ha tidig
information om slutresultatet, så att de kan
redovisa detta för företagets intressenter.
Skillnaderna i engagemanget ligger alltså i
att gasellentreprenörerna lägger ner mer tid,
exempelvis för diskussioner, säger Marita
Blomkvist. [CE]

Färre ägare – ökat engagemang
Om lönsamheten minskar, deltar gasellentreprenören i större utsträckning i boksluts-

för mer info:
marita.blomkvist@hh.se
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Utländskt kapital
är inte neutralt
• Ciara Sutton

En stor del av det riskkapital som investeras
i svenska företag har sitt ursprung i utlandet, främst USA. Men de utländska pengarna kommer med ett pris – frihet. Det visar
Ciara Sutton i en doktorsavhandling från
Handelshögskolan i Stockholm.

C

iara sutton kommer från Australien,
men är sedan 13 år tillbaka bosatt i Sverige. Under it-boomen arbetade hon för
ett svenskt, riskkapitalfinansierat företag. Där
föddes också intresset för riskkapitalbranschen
och hur den fungerar.
– Jag trodde att riskkapitalister var reaktiva,
att de reagerade på hur marknaden utvecklades. Men här lärde jag mig att de snarare är
proaktiva. De påverkar marknaden och hur
företagen agerar, säger ekonomie doktor Ciara
Sutton.
Men vad är det som styr hur riskkapitalisterna agerar? När Sutton frågade riskkapitalisterna själva fick hon rådet att följa pengarna.
I sin avhandling har hon därför undersökt hur
utländska investerare påverkar svenskt riskkapital. Avhandlingen har fått namnet Foreign
Indirect Investment in the Venture Capital
Industry – A Study of Foreign Limited Partners’
Impact on Venture Capital Firms in Sweden.
Hennes första tanke var att göra en kvalitativ
intervjustudie. Men det visade sig vara svårt att
få riskkapitalisterna till intervjustolen.
– Även med mina kontakter i branschen
skulle det ha blivit en mammutuppgift. Så det
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blev en kvantitativ studie, kompletterad med
ett fåtal intervjuer.
Både hårda och mjuka
Investerarna är bland annat stora amerikanska pensionsfonder, och det kan handla om
riktigt mycket pengar för ett svenskt riskkapitalbolag. Men för att få in pengarna måste
man möta ett antal krav. Att uppfylla kraven
kan innebära betydande förändringar för riskkapitalbolaget.
Sutton har undersökt hur inflödet av
utländskt kapital påverkar riskkapitalbolagen
inom tre områden: Investeringsstrategier, ledningens agerande och roller, samt ledningens
attityd gentemot portföljföretagen.
– Jag ville ha med både hårda och mjuka
variabler. Bland annat för att se om riskkapitalister också är människor. Själva anser de
nämligen att de inte är det, säger hon med ett
leende.
Resultaten visar att det utländska kapitalet är långt ifrån neutralt. Det påverkar riskkapitalbolagens agerande på många sätt. En
konkret skillnad är att riskkapitalbolag som
har utländsk finansiering är mer specialiserade i sina investeringar. Ofta fokuserar de på
en bransch, men har hela Norden som geografiskt område.
– De blir helt enkelt tillsagda hur och var
de ska investera. Lyder de inte, blir det inga
pengar. Därför blir deras investeringar också
rätt likriktade. Riskkapitalbolag som inte har

utländskt kapital har mycket större mångfald
i sina investeringar. De kan exempelvis välja
att investera mer lokalt, eller inom flera olika
branscher.
Ledningens roll skiljer sig också åt. I riskkapitalbolag som tar in utländsk kapital ägnar
sig ledningen mer åt strategiskt arbete, och
inte så mycket åt den dagliga styrningen. Det
blir alltså mindre tid åt praktiskt arbete med
portföljföretagen.
Förväntar sig konflikt
Sutton har också upptäckt attitydskillnader
mellan dem som har utländskt kapital och
dem som inte har det.
– De riskkapitalbolag i Sverige som har
utländskt kapital känner sig mindre ansvariga
för sina portföljbolag. De förväntar sig nästan
att det ska finnas en konfliktsituation mellan
dem själva och företagen de investerar i.
Ett resultat hon gärna lyfter fram från sin
avhandling är att existerande förklaringsmodeller för utlandsinvesteringar inte passar in på riskkapitalmarknaden. De flesta av
dagens modeller handlar om direktinvesteringar som inte går via mellanhänder, som till
exempel riskkapitalbolag.
– Modellerna måste anpassas till den typ av
investering det handlar om, konstaterar Ciara
Sutton. [JG]
för mer info:
ciara.sutton@hhs.se
www.esbri.se

Finska formgivare –
mellan kreativitet och industri
Finland må vara känt för sin design utomlands. Men på hemmaplan upplever finländska formgivare ett visst motstånd från
industrin, som hellre anställer ingenjörer.
Det visar Henrik Tötterman i sin avhandling From Creative Ideas to New Emerging
Ventures – Entrepreneurial Processes
Among Finnish Design Entrepreneurs*.

• Henrik Tötterman

H

enrik töt terman har intervjuat
och följt åtta företagande industridesigners, från ett stadium av sökande
efter en entreprenöriell idé, tills att ett företag
är startat. Han har också följt upp vad som
händer sedan.
Tötterman analyserar inte kreativitet i sig,
eller hur idéer uppstår. Han kan bara säga att
formgivare är kreativa och öppna människor
som med rätt stimulans i rätt omgivning, helt
enkelt ser fler möjligheter än andra.
Hur blir då en designidé ett företag? Det
enkla svaret är: Oftast inte. I stället är det
representanter från industrin som kommer
med en marknadsdriven idé till formgivaren.

Skapa nya marknader
Formgivare som startar företag gör det vanligen för att få ett visst mått av frihet i arbetsuppgifter och arbetstider, men tillhandahåller ungefär samma efterfrågestyrda tjänster
för industrin som om de skulle ha varit anställda. Det beror bara delvis på att formgivare
är asociala konstnärssjälar som är okunniga
om, och handfallna inför, att starta företag.

– Samtidigt kan de arbeta mycket entreprenörsaktigt när de formar sina idéer, och
i sina processer som strävar efter att skapa
nytt utbud på marknaden, säger Henrik Tötterman.
För att kunna skapa nya marknader och
mer designdrivna innovationer, tror han
att det är nödvändigt med mer kunskap om
entreprenörskap och företagande på designhögskolorna. Men det räcker inte.
– Det är viktigt att komma ihåg efterfrågans betydelse. Industrin måste själv förstå
eller bli lärd om nyttan av att starkare koppla
ihop design med sin verksamhet. Då räcker
det inte med designrelaterade argument, utan
dessa måste bestyrkas med produktions- och
ekonomirelaterade redogörelser.

Formgivare är vanligen mer intresserade av
att bara kunna leva på sina yrkeskunskaper
och vara kreativa, än av att skaffa anställda
och bygga företagsimperier. Men det finns
också ett genuint motstånd hos producenter
och marknadsförare, som ofta saknar referensramar för att kunna bemöta och använda
formgivares kunskaper på rätt sätt. De pratar
helt enkelt inte samma språk.
– En del av de intervjuade designföretagarna
hade internationell arbetserfarenhet, bland
annat från England och Italien. Enligt deras
utsago så förstår sig industrin i Finland inte
på industriell design.
Nya utbildningar
Det är först på senare år som lärosäten och
företagare i den traditionella industrin har
upptäckt vikten av design. Det har inrättats utbildningar i skärningspunkten mellan
industridesign och management, och det finns
agenturer som överbryggar gapet mellan formgivare och producenter.
– Finland har ju en viss designtradition och
så kallade stjärndesigners inom möbel- och
inredningsindustrin. Samtidigt har den tyngre
produktionsbetonade industrin främst varit
teknologidriven, konstaterar Henrik Tötterman. [PS]
för mer info:
henrik.totterman@hanken.fi
*Avhandlingen har lagts fram vid
Svenska handelshögskolan i Helsingfors

Globalt entreprenörskapspris till Scott Shane
Årets stora pris för entreprenörskapsforskning, Global Award for Entrepreneurship
Research, går till Scott Shane. Det offentliggjordes 29 januari 2009 på Småföretagsdagarna i Örebro.

S

cott shane är professor i nationalekonomi och verksam vid Case Western
Reserve University, usa. Han har bland
annat intresserat sig för teknikbaserat, respektive akademiskt entreprenörskap.
I prismotiveringen står exempelvis: ”Scott
Shanes publikationer hyser en imponerande
och uppfinningsrik spännvidd, som täcker
praktiskt taget allt det vi betraktar som entreprenörskapsforskning, med nydanande bidrag
av stor betydelse för den akademiska verksamwww.esbri.se

heten inom fältet. Hans outtröttliga arbete
med att skapa legitimitet åt entreprenörskap
som forskningsområde har även bidragit till
att stärka dess ställning bland samhällsvetenskaperna”.
– Hans kanske viktigaste forskningsresultat
är när han visar att en entreprenöriell möjlighet uppstår när man befinner sig på en plats
och ser: ”Wow, det här kan jag göra bättre”
säger Magnus Henrekson som är ordförande
i den kommitté som utser pristagaren.
Pristagaren själv kunde inte vara på plats,
men i ett förinspelat videomeddelande tackade han för äran. Han passade samtidigt på att
skicka tacksamhet till några tidigare medarbetare, bland andra Per Davidsson och Frédéric
Delmar från Sverige.

Gl o b a l Aw a rd f o r En t re p re n e u r s h i p
Research, före detta fsf-Nutek Award, har
delats ut sedan 1996 och går till en forskare
som har bidragit till att öka kunskapen om
entreprenörskap, småföretag och dess betydelse för ekonomisk utveckling. Priset består
av Carl Milles staty Guds hand och 100 000
euro. Det delas ut av Forum för småföretagsforskning, Nutek och Institutet för Näringslivsforskning, och sponsras sedan hösten 2008 av
entreprenören Rune Andersson.
Under Småföretagsdagarna tillkännagavs
även att fsf:s och Nuteks pris till en ung entreprenörskapsforskare i år går till forskaren Kristina Nyström, Ratio och kth. [JG]
för mer info: www.e-award.org
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CBI studerar kreativitet
i skogssektorn
CBI har ett projekt ihop med ett antal nordiska bolag från skogs- och papperssektorn.
Ambitionen är att studera och analysera
sektorns problem och förmåga till förnyelse.
I studien ingår Tetrapak, Billerud, Södra Cell,
Eka Chemicals, SCA Packaging, SCA Personal Care, SCA Tissue, Elopak, Lyckeby,
Stora Enso samt branschforskningsinstitutet
STFI Packforsk. Projektet är ett samarbete
mellan CBI och en oberoende expertgrupp
med gedigen erfarenhet från sektorn. Huvudfokus i studien är en mätning av kreativt klimat
respektive innovativ förmåga hos företagen.
Man genomför även en undersökning av
finansmarknadens syn på sektorn. Denna
delstudie fokuserar på bevekelsegrunderna
för att investera eller att inte investera i skogsbaserade företag, samt på vilken syn ägare
och analytiker har på innovation och behov av
omställning i branschen. Under hösten 2009
ges en workshop för de medverkande företagen där resultaten diskuteras på sektorsnivå.
Projektet är finansierat av Branschforskningsrådet och de medverkande företagen. Från
CBI ingår bland andra Sofia Börjesson och
Joakim Björkdahl i projektet. [JG]
För mer info:
sofia.borjesson@chalmers.se

Kontinuerlig forskning
ökar lönsamheten
I ett nytt working paper från CESIS, The
impact of firms’ R&D strategy on profit and
productivity, undersöker Börje Johansson
och Hans Lööf hur ett företags FoU-strategi
påverkar dess prestation. Prestation mäts i
det här fallet av produktivitet och lönsamhet. I
studien ingår 1767 slumpvist utvalda svenska
tillverkningsföretag. Resultaten visar att företag som kontinuerligt ägnar sig åt forskning
och utveckling presterar bättre än företag
som saknar, eller har sporadisk FoU. Vidare
visar studien att företag utan FoU-aktivitet,
presterar bättre än företag med sporadisk
FoU. Det tyder på, menar författarna, att sporadisk FoU är något som företag med produktivitetsproblem ägnar sig åt. Om denna
sporadiska forskning kommer att ge någon
produktivitetsökning i framtiden kan man inte
svara på med de data som finns tillgängliga i
dag. Undersökningen pekar också på att de
positiva effekterna av kontinuerlig FoU är särskilt starka i multinationella företag. Artikeln
är den 156:e i ordningen i CESIS working
paper-serie. Samtliga finns att ladda ned från
CESIS webbplats. [JG]
För mer info:
cesis.abe.kth.se
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Europaforskning bra
Det finns en hel del forskningspengar att
söka från EU. Forskningscentrumet CIRCLE
är knutet till två EU-projekt som båda drog
igång i början av 2009. Men de ger egentligen inte så mycket pengar. Det är snarare
nätverken och synligheten som lockar med
att ta klivet ut i Europa.

• Cristina Chaminade

D

e två projekt som circle är involverat i heter Aegis och Ingineus och ingår i
eu:s sjunde ramprogram för forskning.
Båda är nystartade, men redan nu finns en del
idéer om vad de kommer att ge framöver.
Cristina Chaminade är docent vid circle
och koordinator för Ingineus. Hon menar att
vinsten med att delta i eu-forskningsprojekt
inte främst är av finansiell karaktär. Det handlar snarare om bra nätverksmöjligheter och
synlighet i resten av Europa.
– Det ger bra renommé att delta i den här
typen av samarbeten. Man blir sedd som en
referensgrupp inom forskningsområdet framöver, säger Cristina Chaminade.
Det här är de första två eu-projekten där
circle har en aktiv roll. De har deltagit tidigare, men mer i det perifera. Då har det handlat om stora nätverksprojekt med 30–40 parter,
och med ganska lite forskning. Nu är projekten
inom eu:s ramprogram mindre och har större
forskningsfokus.
– Det känns mer lättöverskådligt så här.
Och mer värt jobbet att söka pengarna. Det
tar nämligen ganska lång tid att sätta ihop en
ansökan till en sådan här utlysning.
Sneglar globalt
Ingineus står för Impact of Networks, Globalisation, and their Interaction with eu Strategies, och handlar om global innovation. I
projektet ingår, förutom Cristina Chaminade,
även Astrid Kander och Monica Plechero.
När eu la fram Lissabonstrategin – planerna för hur Europa ska bli den mest kunskapsintensiva regionen i världen – sneglade
man främst mot Japan och usa. Nu har läget
förändrats, och en ansenlig del av kunskapsproduktionen har flyttat till andra håll i världen. eu vill ta reda på hur stor den här globala
innovationen är.
Numera kan även deltagare från länder
utanför eu få forskningsbidrag inom ramprogrammen. Tidigare kunde de vara knutna till
projekt, men fick inga pengar. I Ingineus ingår
forskargrupper från bland annat Italien, Estland, Kina, Brasilien, Sydafrika och Indien.
– Det här projektet handlar ju om globalisering och om ekonomier under utveckling.
Då är det bara naturligt att ta in partners från
dessa länder, säger Chaminade.

Forskarna kommer att undersöka den globala innovationen på flera nivåer: landsnivå,
branschnivå, regionnivå och företagsnivå.
Några av frågeställningarna är: Vad motiverar
de stora multinationella företagen att lägga sin
forskning i andra länder? Hur ser regionens
roll ut när det gäller att attrahera kunskapsproduktion och innovation? Skiljer det sig mellan olika branscher?
– På makronivå kommer vi exempelvis att
undersöka hur innovationen i Kina påverkas
av att de har en svag lagstiftning kring immateriella rättigheter. Blir det enklare eller svårare
för multinationella företag att lägga sin forskning i Kina på grund av detta?
Entreprenörskap i fokus
Ingineus startade i januari 2009 och sträcker
sig tre år framåt i tiden. Den första rapporten
till eu-kommissionen kommer att avläggas om
ungefär ett och ett halvt år.
– Kommissionen är givetvis väldigt intresserad av policyimplikationerna av det vi kommer
fram till, säger Cristina Chaminade.
Även Aegis drog igång i januari 2009 och
pågår i tre år. Förkortningen står för Advancing Knowledge-Intensive Entrepreneurship
and Innovation for Economic Growth and
Social Well-being in Europe. Projektet handlar om hur kunskapsintensivt entreprenörskap
och innovation påverkar den ekonomiska tillväxten och välfärden i Europa.
www.esbri.se

för synligheten
• Olof Ejermo

är att kunna komma med såväl lands- som
branschspecifika policyrekommendationer.
Från circle:s sida har man sedan ett antal
mindre projekt som kommer att ingå i Aegis.
Jonas Gabrielsson och Olof Ejermo gör en
jämförande studie bland kunskapsintensiva
tillverknings- respektive tjänsteföretag i Skåneregionen. Vilka är ursprungen till deras idéer?
Charles Edquist och Jon Mikel Zabala undersöker hur det innovativa entreprenörskapet
kan påverkas genom offentlig upphandling.
Målet är att ge innovationsstimulerande policyrekommendationer inom området. De kommer bland annat att inrikta sig mot områdena
miljö och informationsteknik.
– Vi kommer även att göra en del större jämförande studier. Hur ser det ut i olika länder
i Europa? I olika regioner? Och hur påverkar
de olika politiska och ekonomiska systemen
entreprenörskapet?, säger Olof Ejermo. [JG]
för mer info:
cristina.chaminade@circle.lu.se
olof.ejermo@circle.lu.se

circle är en av totalt 21 forskargrupper som
tillsammans bildar Aegis. Merparten kommer
från Europa, men även en forskargrupp från
Kina ingår. Koordinator är ett forskningscentrum från Grekland. Olof Ejermo är en av
circle-forskarna som ingår i projektet.
– Entreprenörskapet står i fokus i Aegis. Vi
kommer att undersöka dess betydelse på olika
nivåer i samhället. Tanken är att undersökningen ska ligga i tvärsnittet mellan innovation och entreprenörskap, men projektet har
ett innovationssystemperspektiv snarare än ett
individperspektiv. Vi ser entreprenörskapet i
sitt sammanhang av nätverk, institutioner och
resten av samhället, säger han.
Ger råd till policy
I circle:s Aegis-grupp ingår även Charles
Edquist, Jonas Gabrielsson och Jon Mikel
Zabala. Forskarna kommer att arbeta på tre
nivåer:
• En mikronivå, där man studerar det kunskapsintensiva entreprenörskapet som
fenomen. Hur definierar man det, och hur
drar man gränserna för vilket entreprenörskap som är kunskapsintensivt eller inte?
• En makronivå, där man undersöker vilka
effekter det kunskapsintensiva entreprenörskapet har på ekonomisk tillväxt och
välfärd.
• En policynivå, där man integrerar resultaten
från olika studier och olika länder. Tanken
www.esbri.se

ko rt o m c i rc l e
CIRCLE utgör tillsammans med CBI,
CESIS, CIND och RIDE Vinnovas Centers of Excellence for Innovation Systems,
R&D and Growth.
C I R C LE – Centre for Innovation,
Research and Competence in the Learning Economy – startade i juli 2004.
CIRCLE spänner över flera institutioner
vid Lunds universitet och Blekinge tekniska högskola.
CIRCLE har sedan starten expanderat
till att idag omfatta cirka 30 forskare som
jobbar inom områdena innovation, entreprenörskap och ekonomisk tillväxt.
CIRCLEs huvudfinansiering kommer från
Vinnova och Vetenskapsrådets Linnéstöd.
www.circle.lu.se

Uppsalas biokluster
fortsätter att växa
CIND har bedrivit följeforskning i bioteknikklustret Uppsala Bio sedan starten 2003.
Utvecklingen har hela tiden gått stadigt
framåt, framförallt inom områdena biotekniska verktyg, medicinsk teknik, läkemedel
och diagnostik. De senaste siffrorna visar
att life science-branschen i Uppsala sysselsatte ungefär 4 500 personer under 2007.
Dessa fördelades på cirka 190 företag, de
allra flesta tjänsterelaterade småföretag. Det
motsvarar en ökning på drygt 30 procent
jämfört med 2003, då 143 företag verkade
i branschen. Den totala omsättningen uppgick 2007 till 13,4 miljarder kronor, en ökning
med 40 procent sedan mätningarna startade.
Resultaten bygger på data från 2007, så den
pågående finans- och kreditkrisen är alltså
inte med i beräkningarna. Först i nästa års
rapport kommer forskarna att kunna säga
något om hur krisen har påverkat företagen
i Uppsala Bio. Alla resultat från undersökningen publiceras i rapporten Företag 2007.
Indikatorer för Uppsala BIO 2008:1, som
finns att ladda ned från CIND:s webbplats.
Rapporten har författats av Per Lundequist
och Anders Waxell. [JG]
För mer info:
www.cind.uu.se

RIDE forskar om
forskning i Kina
En av RIDE:s noder är Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers
tekniska högskola. Här pågår för tillfället en
studie av svenska företags lokalisering av
FoU-aktiviteter till Kina. En breddstudie som
behandlar omfattningen av, och inställningen
till, off-shoring av forskning och utveckling
till Kina har redan genomförts. I denna studie undersöktes även vilka drivkrafter som
finns för att lägga FoU i Kina, samt hur man
koordinerar de utländska enheterna med
organisationen i hemlandet. Inom ramen för
projektet kommer dessutom ett antal fallstudier att genomföras, i såväl Sverige som
Kina. Forskarna kommer att intervjua involverade nyckelpersoner på svenska företag som
valt att förlägga utvecklingsaktiviteter till sina
kinesiska enheter. Resultaten av denna studie
håller för närvarande på att sammanställas
och kommer att presenteras före sommaren.
RIDE har verksamhet vid ytterligare tre noder:
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet,
Högskolan i Halmstad och en annan Chalmersinstitution – Energi och miljö. IMIT är
ytterligare en viktig partner. [JG]
För mer info:
mats.magnusson@chalmers.se
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Forskning i dialog
med praktik når längre
Högskolor och universitet beskylls ibland
för att vara verklighetsfrånvända – att forskarna sitter i sina elfenbenstorn utan större
kontakt med det omgivande samhället. Sant
eller inte, men det är i så fall något som både
forskningen och samhället förlorar på. Det
är snarare så kallad interaktiv forskning, där
forskarna iklär sig rollen som initiativtagare till
nya projekt ute i ”verkligheten”, som ger mest.
Det menar i alla fall de 29 författarna som har
lämnat bidrag till Gemensamt kunskapande
– den interaktiva forskningens praktik (Växjö
University Press, 2008). Utgångspunkten är
att kunskap som skapas i dialog mellan akademi och praktik når längre än den kunskap
som skapas på varsitt håll. Tanken med boken
är därför att bygga en bro mellan dessa två
världar. Bokens två första delar tar upp vilka
krav som ställs på den som bedriver interaktiv
forskning, respektive vilka etiska frågor som
den här typen av forskning ger upphov till.
I bokens tredje del går författarna in på de
konkreta utmaningar som samarbeten mellan
forskare och praktiker kan leda till. Redaktörer
är Bengt Johannisson, Ewa Gunnarsson och
Torbjörn Stjernberg. [JG]
För mer info: bengt.johannisson@vxu.se

Tvärvetenskap
ger nya insikter
En tvärvetenskaplig ansats på en utbildning
kan ge resultat och insikter man annars
inte skulle ha fått. Och utbildningar inom
entreprenörskap lämpar sig särskilt väl för
tvärvetenskap. Det menar Jakob Stolt och
Christian Vintergaard som är redaktörer för
Tværfaglighed & Entrepreneurship (Idea
Köpenhamn och Öresund Entrepreneurship
Academy, 2008). ”Entreprenörskap är per
definition tvärvetenskapligt, det finns på alla
nivåer i samhället, och innefattar ett stort
antal fackområden”, skriver de. Antologin är
tänkt att fungera som en inspirationskälla till
hur man kan skapa en bra, tvärvetenskaplig
entreprenörskapsundervisning. Artiklarna i
bokens första del handlar om tvärvetenskap
som pedagogisk metod. Vad är tvärvetenskap
och hur kan det bidra till entreprenörskapsundervisningen? Daniel Hjorth och Lena
Olaison drar i sitt kapitel paralleller mellan
entreprenörskap som skapelseprocess och
lärande som skapelseprocess. I antologins
andra del tar artikelförfattarna upp konkreta
exempel från sin undervisningsvardag. De
delar med sig av sina erfarenheter både av
att skapa och avveckla tvärvetenskapliga
utbildningar. [JG]
För mer info:
christian.vintergaard@oeacademy.org
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Tillit hjälper
svenskar i Japan
Tillit är en viktig framgångsfaktor för företag som vill etablera sig i ett annat land.
Att ta hjälp av en tredje part, en lokal dörröppnare, är en annan. Niklas Z Kviselius har
undersökt tre svenska småföretags etablering på den japanska marknaden.

A

t t bygga upp en stark tillit, och att
kommunicera denna tillit med de
företag man vill samarbeta med, ökar
möjligheterna att lyckas med sin internationalisering. Det visar Niklas Z Kviselius i
avhandlingen Trust-Building and Communication in sme Internationalization – A Study of
Swedish-Japanese Business Relations, framlagd
vid Handelshögskolan i Stockholm.
– Jag tycker man ska se tillit som en värdefull
resurs som går att bygga upp. Det är inte tillfälligheter som gör att någon börjar lita på en,
säger ekonomie doktor Niklas Z Kviselius.
Han har identifierat tre faktorer som bygger tillit: kompetens, välvilja och integritet.
Kompetens innebär att ha värdefull kunskap
inom sin bransch. Välviljan avgör i vilken grad
man är villig att gå in och lösa problem som
uppstår. Och integritet handlar om att hålla
sitt ord.
– Jag vill föra in tillit som en viktig del i hur
företag tänker när de bygger relationer med
andra företag.
Kommunicera intentioner
Kviselius pekar på vikten av ”sending” respektive ”receiving capacity”, alltså förmågan att
förmedla och ta emot information. Ett företag
som vill etablera sig utomlands måste kommunicera till den tänkta kunden att det har
den erfarenhet och de resurser som behövs.
Det gäller också att visa att ledningen verkligen har intentioner att etablera sig i det nya
landet.
Det handlar både om att lyckas förmedla
detta, men också om att förstå och ta emot
vad motparten förmedlar.
– Jag ställde samma frågor till de japanska
företagen som till de svenska. Det intressanta
var när jag fick väldigt olika svar från de olika
parterna.
– Den japanska parten tyckte att något var
extremt viktigt, medan den svenska parten
inte hade kompetensen att ta emot budskapet
från det japanska företaget. Så att bygga upp
en sending och receiving capacity är extremt
viktigt, i alla former av kommunikation, konstaterar Kviselius.
Det handlar om att använda rätt media för
olika typer av meddelanden. Om man har

• Niklas Z Kviselius

något viktigt att förmedla, kan det vara bra
att det framförs ansikte mot ansikte. Gärna av
någon i ledningen.
– Under de tidiga faserna, när det är extra
viktigt att bygga tillit, är det också bra att ha
folk på plats, och att ha täta personliga kontakter. Men sedan kan man ganska snabbt övergå
till mindre rika former av kommunikation.
Använd tredje part
För att bygga tillit snabbare kan företagen
använda sig av någon som assisterar dem på
plats när det gäller kommunikationen.
– Man kan använda en tredje part, en tillitsmäklare, som hjälper småföretagen genom
att introducera dem till rätt nätverk. Då kan
de bygga tillit betydligt snabbare än vad som
skulle vara möjligt på egen hand, säger Niklas
Z Kviselius.
– De kulturella skillnaderna är inte så viktiga. Jag ser gång på gång att svenskar med
sunt förnuft och lyhördhet tar sig oerhört
långt utan att ha gått kulturkurser. Jag tycker
det finns viktigare saker att fokusera på. Kan
vi göra affärer eller inte – det är det som är
viktigt. Våga satsa på Japan, våga internationalisera! [MMS]
för mer info:
niklas.kviselius@hhs.se
www.esbri.se

Nätverkande aktiviteter
lönar sig för nya företag
Goda nätverksrelationer och förmåga att
hantera kontakter har både direkt och indirekt effekt på ett företags prestationer och
konkurrenskraft. Sari Roininen har lagt
fram sin avhandling Networking as a tool
for competitive advantage – Evidence from
Swedish new ventures vid Luleå tekniska
universitet.

• Sari Roininen

N

ätverksaktiviteter och nätverksförmåga, som att initiera, tillvarata och
utveckla kontakter, påverkar företagets
entreprenöriella strategier.
– Dessa faktorer kan i sin tur indirekt öka
företagets lönsamhet, via den förbättrade
strategin. De kan även ha en direkt effekt via
andra fördelar som nätverket erbjuder, säger
Sari Roininen.
Ett företag får, med rätt strategiska relationer, tillgång till resurser, ny kunskap och
information. Dessutom kan nätverkandet i
förlängningen leda till att företaget blir mer
innovativt, proaktivt och risktagande.

Komplexiteten påverkar
Roininen har studerat 171 nystartade företag
i Sverige, och kan visa att nyttan av nätverkande är beroende av hur komplexa företagen
är. Komplexiteten kan vara både extern och
intern. Extern komplexitet avser en omognad
bland kunderna att acceptera och ta till sig
företagets produkt. Med intern komplexitet
menas att företaget har stor variation när det
gäller arbetssätt.
– De komplexa företagen behöver vanligen
mer expertrådgivning, legitimitet och status
från partners. De har större internationell
marknad och är överlag mindre rutinmässiga, det vill säga de har varierande metoder
och processer. Ett exempel är akademiska
avknoppningar.
Komplexa företag är bättre på att skapa,
utveckla och tillvarata nya kontakter. De har
en tydligare entreprenöriell strategi, som syftar till att prestera bättre, än icke-komplexa
företag. Komplexa företag använder sig även
i större utsträckning än andra företag av nätverksrelationer.
– Ju mer internt och externt komplext ett
företag är, desto mer nytta kan företaget ha av
att nätverka och använda en entreprenöriell
strategi.
– När nya, högpresterande företag utvecklas
bör man ta hänsyn till deras nätverksaktiviteter, men även till komplexiteten. Det skulle öka
överlevnadsgraden, säger Roininen.
Hur bra ett företag är på att nätverka, så
kallad nätverksförmåga, mäts vanligen av
www.esbri.se

faktorer som: förmåga att skapa relationer,
kunskap om partners, koordinationsförmåga
och intern kommunikation, både i företaget
och i nätverket.
Våga initiera nya kontakter
Roininen har även lagt till variabeln ”våga vara
öppen för nya relationer”.
– Nya företag måste våga vara öppna för nya
kontakter och samarbetspartners. De måste
också kunna avveckla kontakter som inte ger
något mervärde. Detta skulle kunna leda till
en ökad benägenhet att ta risker och att företaget vågar mer än tidigare, vilket kan leda
till ökad innovativitet och ett bättre resultat i
slutändan.
Nätverkande kan ha effekt på, och vara

avgörande för, lönsamheten i komplexa företag.
– Bra nätverksförmåga i sig ökar inte lönsamheten. Men företaget kan förbättra sin förmåga att hantera sociala relationer. Därmed
blir företaget mer proaktivt, och tillsammans
med partners vågar det ligga steget före konkurrenterna. Om parterna dessutom har god
kunskap om vad de andra i nätverket gör, vilka
deras styrkor, svagheter och produkter är, ökar
fördelarna med att jobba tillsammans, säger
Sari Roininen. [CE]
för mer info:
sari.roininen@ltu.se
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Kreativiteten bor
i regnbågsstaden

• Charlotta Mellander

Stora städer och konstnärskvarter lockar
bildade, innovativa och kreativa människor.
Charlotta Mellander använder ett ”Bohemian-Gay Index” för att ta reda på varför nya
företag startar där de gör.

D

e flesta som startar företag i dag
verkar i kategorin kunskapsindustri
eller kreativ industri. I Charlotta Mellanders avhandling The Wealth of Urban
Regions – On the Location of Creative Individuals and Firms* får vi veta mer om var de
finns och varför.
– Kreativa industrier består av företag som i
högre grad betalar sina anställda för att tänka,
säger Mellander.
Hon har funnit att nästan 90 procent av alla
privatanställda svenskar med högre utbildning
har kreativa arbetsuppgifter. Däremot har bara
en fjärdedel av dem med kreativa arbetsuppgifter tre års högre utbildning, eller mer. Den
kreativa klassen är alltså inte synonym med
akademiker.

Storleken har betydelse
Forskningsresultaten är tydliga: Kreativa och
kunskapsbaserade industrier, nya tekniker och
service tar plats i städerna. Äldre tekniker och
tillverkning flyttar ut till mindre orter.
– Det är inte så konstigt. Kreativa företag
kräver kreativa individer som arbetskraft, och
kreativa individer dras till större städer.
I undersökningen av 121 företag i Jönköping
och Stockholm svarade över hälften att deras
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lokalisering främst berodde på att företagaren
helt enkelt ville bo på just den orten.
Europeiska politiker har ofta försökt locka
företag till orter enligt logiken: ”Dit företagen
flyttar, dit flyttar också människor.” Men Mellanders resultat visar att förhållandet snarare
är: ”Där människor vill bo, där startar de företag.” Och de kreativa människorna vill alltså
bo i städer – gärna stora städer.
– Storleken är viktig, eftersom den för med
sig en större variation och mångfald, säger
Charlotta Mellander.
– Vad gäller den traditionella tillverkningsindustrin så kan den i dag skicka sina slutprodukter till marknaden till ett mycket lågt pris.
Med andra ord behöver den inte lokalisera sig
i de större städerna.
Livsstilen lockar
Men man ska inte stirra sig blind på hur många
människor som bor på en ort. Flest människor
betyder inte alltid mest pengar – jämför New
York med Nigerias största stad, Lagos. Hur attraktiv en plats är kan också mätas i hur höga
fastighetspriserna är.
Charlotta Mellander och professor Richard
Florida bekräftar, i en undersökning av förhållanden i usa, sin hypotes att en plats som är
öppen och inkluderande också lockar kreativa,
högutbildade människor med hög inkomst.
”Bohemian-Gay Index”, är deras värde för
att mäta hur inkluderande och tolerant inför
mångfald en stad är. Regnbågsstaden San
Fransisco hör till de dyraste städerna i usa när

det kommer till boende, men även lönerna är
bland de högsta i landet.
Charlotta Mellander använder begreppet ”Urban Amenity Premium” om det vi är
beredda att betala för att få bo på en intressant plats.
– Det är det vi betalar extra för att få tillgång till en viss livsstil, en vacker omgivning,
ett lokalt socialt liv. Tesen i avhandlingen är
att koncentrationer av konstnärer blir en del
av en sådan amenity premium när de, som
det heter, gentrifierar områden.
Medianen för en konstnärs årsinkomst ligger på blygsamma 130 000 kr enligt Konstnärernas riksorganisation. Då har man inte råd
att etablera sig var som helst utan söker sig till
oexploaterade, billigare områden.
– När tillräckligt många kommer till ett och
samma område påverkar de livsstilen där så
att området framstår som attraktivt även
för andra kreativa individer, som har högre
inkomster. På så sätt pressas fastighetspriserna upp i området, säger Charlotta Mellander. [PS]
för mer info:
charlotta.mellander@ihh.hj.se
*Avhandlingen har lagts fram vid
Internationella Handelshögskolan
i Jönköping

www.esbri.se

Små tjänar mest på närhet
Globaliseringen har gjort världen mindre.
Avståndets betydelse för ekonomin har till
och med dödförklarats av vissa. Samtidigt
pekar mycket på att företag vinner på att
placera sig geografiskt nära varandra. Framförallt småföretag verkar tjäna på närhet.

– Mitt i det kanadensiska klustret ligger
Shakespeare Pub. Många affärer har klottrats
ned på servetter och gjorts upp där. Hierarkierna rasar lite på puben, säger Nilsson.

M

agnus nilsson har lagt fram avhandlingen A Tale of Two Clusters – Sharing
Resources to Compete vid Lunds universitet. Hans klusterintresse inleddes 2002
när han tillsammans med två kollegor drev ett
projekt på uppdrag av Region Skåne.
– Ganska få företagsekonomer ägnar sig
åt kluster. Det är främst nationalekonomer
och ekonomgeografer som intresserar sig för
området. Klustereffekter har därför oftast studerats på samhällsnivå, de enskilda företagen
har behandlats lite styvmoderligt, säger Magnus Nilsson.
Det här vill han ändra på och har därför
undersökt hur företagen påverkas av att befinna sig i kluster. Han har gjort en intervjustudie
bland 12 företag som verkar i två livsmedelskluster, ett i Skåne och ett i Torontoregionen,
Kanada.

• Magnus Nilsson

Relationsmäklare sköter kontakten
För att få olika perspektiv har han intervjuat
både större och mindre klusterföretag. Småföretag tycks vara mer beroende av att ta del
av externa resurser, och tjänar därför mer på
att finnas i kluster.
– I både de små och de stora företagen finns
individer som fungerar som relationsmäklare.
Det hade jag inte förväntat mig, framförallt
inte i de stora företagen. De här individerna
är informella spindlar i nätet som sköter kontakterna mellan företagen. De har ofta en bakgrund i regionen och har arbetat på många
håll i klustret.
Studien är inte i första hand jämförande,
men Nilsson har ändå hittat en del skillnader mellan det svenska och det kanadensiska
klustret.
– I båda klustren finns en spänning mellan
samarbete och konkurrens. I Nordamerika
håller man mer på affärshemligheter än i Sverige. De små kanadensiska företagen är ganska
öppna, medan de stora är klart mer slutna än
i Sverige. Men det är svårt att jämföra rakt av,
vi har inte samma närvaro av de riktigt stora
spelarna här i Sverige, säger Nilsson. [JG]

Självförstärkande samarbeten
Nilsson använder sig av en resursbaserad
ansats. Tankegången är att företag blir konkurrenskraftiga och innovativa genom att identifiera, utvärdera, få tillgång till och använda sig
av olika resurser.

– Företag som befinner sig i ett kluster träffas oftare, både planerat och mer slumpmässigt. Det leder till tillit och förståelse, som i sin
tur leder till effektivare kommunikation och
ett ökat samarbete. Relationerna blir tätare
och man får en gemensam bild av hur man
gör affärer.
– Det finns också en självförstärkande del i
det här. När företagen börjar samarbeta mer,
leder det till mer direktkontakt, som ytterligare ökar tilliten, vilket leder till fler samarbeten – och så vidare.
En viktig klusterfördel är de informella nätverk som bildas. Det finns många exempel
på hur man lunchar med folk eller träffas på
puben, och att det leder till vidare kontakter.

Renovera språkbruket
kring företagande

Entreprenörskapet
som avvikande paradox

Litet genomslag
för undantagsregeln

Sesam öppna dig! Forskarperspektiv på kvinnors
företagande (Vinnova, 2008) består av 14 kapitel,
alla författade av forskare som har fått ta del av
Vinnovas utlysning kring forskning om kvinnors
företagande. Boken inleds av Carin Holmquist,
en av auktoriteterna inom området genus och
företagande i Sverige. Hon ger en introduktion
till forskningsfältet och föreslår hur vi kan nå fram
till en mer genusmedveten teori kring företagande. Karin Berglund förespråkar i sitt kapitel en
renovering av språket kring företagandet. Hon
menar att det nuvarande språkbruket inte är neutralt, och att det hindrar framförallt unga kvinnor
att identifiera sig som företagare. Andra bidragande forskare är Elisabeth Sundin, Malin Tillmar,
Helene Ahl, Anders W Johansson och Leif Melin.
Redaktörer är Pär Larsson, Ulla Göranson och
Magnus Lagerholm. [JG]

2008 års Uddevallasymposium arrangerades
15–17 maj i Kyoto, Japan. Rapporten från konferensen, Uddevalla Symposium 2008. Spatial
Dispersed Production and Network Governance
(Högskolan Väst 2008:03), innehåller 35 artiklar.
Entrepreneurship as a Paradox: A RomanticIronic History of a Deviant Entrepreneurship är
skriven av Elisabeth Jansson. Hon har studerat
de kreativa industrierna och menar att entreprenörskap kräver ett avvikande beteende. Fast på
samma gång förutsätter det en tillhörighet. Entreprenören verkar nämligen någonstans i mellanrummet mellan att sträva efter inre självförverkligande och att sporras av olika yttre drivkrafter.
Däri ligger också entreprenörskapets paradox,
enligt Jansson. Andra artikelförfattare i rapporten
är Lina Bjerke, Olof Ejermo och Urban Gråsjö.
Iréne Bernhard är redaktör. [JG]

Småföretagen har inte ökat sina nyanställningar
sedan undantagsregeln till principen ”sist in, först
ut” infördes i januari 2001. Det visar David von
Below och Peter Skogman Thoursie i rapporten
Sist in först ut? En utvärdering av undantagsregeln (IFAU, 2008:26). Undantaget innebär att
företag med högst tio anställda får undanta två
personer från den kanske mest kända passusen
i Lagen om anställningsskydd: sist in, först ut.
Målet med regelförändringen var bland annat att
göra lagen mer småföretagarvänlig, och att de
små företagen skulle få lättare att öka sin kompetens. Men genomslaget har alltså varit begränsat när det gäller nyanställningar. Inte heller har
lagändringen påverkat företagens uppsägningar.
Den enda förändringen som författarna hittar är
en tendens till fler avgångar bland anställda i åldrarna 55–64 år. [JG]

För mer info: par.larsson@vinnova.se

För mer info: irene.bernhard@hv.se

För mer info: peter.thoursie@ne.su.se
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Esbrinytt
Utbildning

Ny elektronisk kostym för Esbri
Tema

Nyheter

Esbris webbplats har fått ett ordentligt
ansiktslyft. Vi har också lanserat en ny
tjänst: föreläsningar om entreprenörskap
via webb-tv. En tredje elektronisk nyhet är
att vårt nyhetsbrev, e-Entré, har genomgått
en ganska rejäl makeover.

I

mitten av januari lanserades Esbris nya
webbplats. Efter en omfattande omgörning
är den nu modernare, lättare att navigera på
och mer grafisk än tidigare. Vi är själva väldigt
nöjda med resultatet. Surfa gärna runt lite, och
hör av er och berätta vad ni tycker – oavsett
om det handlar om beröm eller förbättringsförslag.
Vi har även ganska nyligen lanserat tjänsten
webb-tv. Det innebär att ni kan se våra populä-

ra Estradföreläsningar direkt i er dator, när det
passar er bäst. Visst, nog tror vi på Esbri fortfarande att Estrad är som allra bäst ”live”. Då kan
man ju även ställa frågor direkt till föreläsarna.
Och – kanske framförallt – man får ett riktigt
bra nätverkstillfälle. Men det är ju inte alltid
som tiden passar för att besöka liveversionen,
och då kan webb-tv vara en lösning.
För er som inte bor i Stockholm kommer
nog webb-tv som en extra glad nyhet. Nu kan
man ta del av den senaste entreprenörskapskunskapen, oavsett om man råkar befinna sig
i Hofors, Hong-Kong eller Hurghada.
Givetvis är Estrad via webben, liksom liveversionen, helt gratis. Allt ni behöver göra är
att registrera er. Redan nu finns ett bibliotek
med 17 intressanta föreläsningar om entrepre-

nörskap, innovation och småföretagande att
välja mellan.
e-Entré heter Esbris elektroniska nyhetsbrev
som kommer ut med tio nummer per år. Det
fungerar som ett komplement till den tryckta
tidningen Entré och har getts ut sedan 2001.
e-Entré är nu inne i sin tredje skepnad, först
kom det ut i rent textbaserad form, sedan i en
variant med både bild och text, och nu i ytterligare en uppdaterad och modernare version.
Prenumerationen på e-Entré är, precis
som på Entré, kostnadsfri. Du registrerar dig
enklast på vår webbplats. [JG]
för mer info om alla dessa aktiviteter,
besök esbris webb: www.esbri.se

Estrad om entreprenörskap i offentlig sektor
nästa estradföreläsning arrangeras
23 april 2009. Den har fått titeln Entreprenörskap i spåren av offentlig sektors
omvandling. Föreläser gör docent Malin
Tillmar, Linköpings universitet. Hon kommer bland annat att ta upp vilka förutsättningar som finns för ökat entreprenörskap
och småföretagande på de så kallade
offentliga marknaderna, både på kort och
på lång sikt. 13 maj är temat Företagande,
utveckling och tillväxt. Föreläsaren då

16 •

E N T R É # 1 | 2009

heter Frédéric Delmar. Han är professor
i entreprenörskap vid Institutionen för
strategi och organisation vid em Lyon,
Frankrike och har framför allt forskat om
nya företags tidiga utveckling och tillväxt.
Han doktorerade i ekonomisk psykologi,
och är speciellt intresserad av entreprenörens beteende. [JG]
för mer info:
www.esbri.se/estrad

www.esbri.se

Från
forskning
till
företag
Den tredje workshopen för deltagarna på
doktorandkursen From Research to Business gick av stapeln i januari 2009. Under
två dagar träffade doktoranderna inbjudna
entreprenörer, gästföreläsare samt stödoch resurspersoner. Syftet är att de ska få
mer kunskap om kommersialisering och
nyttiggörande av forskning.

I

år läser 19 forskarstudenter From
Research to Business (r2b). Kursen riktar
sig mot doktorander som vill kommersialisera och nyttiggöra sin forskning. Deltagarna,
från lärosäten över hela landet, utvecklar en
komplett affärsplan som är kopplad till deras
forskning.
Kursen genomförs i internatform, där
varje tillfälle fokuserar på en eller flera frågeställningar relaterade till kommersialisering
och affärspotential. Doktoranderna utrustas

Entré är kostnadsfri!
Teckna prenumeration på
www.esbri.se

www.esbri.se

Studenterna har tidigare mött bland andra
med verktyg för att kunna skapa företag av sina
egna forskningsidéer. De bygger samtidigt ett professor Tom Kosnik, Stanford University,
omfattande nätverk bland offentliga och priva- och Professor John Mullins, London Business
ta aktörer som arbetar med kommersialisering School. Utöver det har ett flertal gäster med
olika bakgrund medverkat. I samtliga fall
och nyttiggörande av forskning.
Under workshopen i januari mötte dokto- handlar det om personer som studenterna
randerna ett antal entreprenörer. Inför dessa har kunnat lära av, och presentera sina affärs”pitchade” de enskilt sin affärsidé och fick idéer för: exempelvis entreprenörer från olika
direkt feedback, råd och tips. Varje doktorand branscher och riskkapitalister. Dessutom har
Porträttet
P
Esbrinytt
valde entreprenör utifrån vad som kunde vara doktoranderna kontakt med lokala inkubatorer och stödpersoner inom Vinnova.
givande för just honom eller henne.
Ledaren
L
Den sista workshopen för den här upplaEn av föreläsarna
under helgen var PeterUtbildning
Kelly, Executive Director vid Helsinki School gan av r2b äger rum i juni 2009. Då ska affärsplanen vara färdigställd och presenteras för
of Creative Åsikten
Entrepreneurship, Finland. ITema
anslutning till hans föreläsning fick kursdelta- inbjudna gäster.
r2b startades av Esbri tillsammans med
garna sätta tänderna i en fallstudie. Även Agne
Vinnova hösten 2008. [CE]
Lindberg expert på immateriella rättigheterNyheter
vid advokatbyrån Delphi, och Carl Fredrik
Hedenstam, advokat och partner vid Magnusför mer info:
son advokatbyrå, fanns på plats.
www.esbri.se/r2b

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

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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Jarna Heinonen är
professor vid Handelshögskolan i Åbo. Nu har hon
och hennes forskargrupp
i entreprenörskap, t s e
Esbrinytt
Entre,
fått ett stipendium
Utbildning
från Jenny and Antti Wihuri
Tema
Foundation för att studera
Nyheter
nedläggningen av företag. Stipendiet är på
25 000 euro.
Porträttet
P
Esbrinytt
Ledaren
L

Utbildning

Alexander
StyhreTema
har fått professuren i
Åsikten
Operations Management
vid Chalmers. Han
Nyheter
kommer även i fortsättningen att vara kopplad
till cbi.
En av ledamöterna i det
nybildade Regelrådet är
Leif Melin, professor vid
Internationella Handelshögskolan i Jönköping
(i h h ). Regelrådet är en
fristående kommitté med
syfte
att bistå regering och
Esbrinytt
myndigheter
i arbetet med regelförenklingar
Utbildning
för Tema
företag. Vid ihh leder Melin bland annat
forskningscentrumet
cefeo, som för övrigt
Nyheter
nyligen fick ett bidrag på 1 100 000 från Henry
och Sylvia Tofts stiftelse.
Från och med april 2009 ägnar sig Pontus
Braunerhjelm
på heltid
åt sitt jobb som vd för
Porträttet
P
Esbrinytt
fsf. HanLLedaren
tillträdde tjänsten
i augusti förra året,
Utbildning
men harÅsikten
hittills ävenTema
varit aktiv som huvudsekreterare i Globaliseringsrådet
– ett uppdrag
Nyheter
som nu avslutas. Braunerhjelm kommer även i
fortsättningen att vara kopplad till kth.
Ciara Sutton, Handelshögskolan i Stockholm, var
en av dem som fick ta del
av höstens Wallanderstipendier. Läs mer om SutEsbrinytt
tons forskning på sidan 8.
Utbildning
Ytterligare några stipendiaTema
ter var Joakim Björkdahl,
Nyheter
Chalmers, Marcus Box, Södertörns högskola,
samt Kerstin Enflo, Lunds universitet.
Innovationsprofessorn Kaj Mickos var en
av experterna som deltog i Ingenjörsamfundets tv-serie Innovatörerna. Tillsammans med
Hans
Björkman, ekonomie doktor med fokus
Esbrinytt
på kreativitet,
hjälpte han anställda på företag
Utbildning
runtTema
om i Sverige att bli mer innovativa. Totalt
sex Nyheter
program sändes i mitten av mars. Och
snart blir det mer entreprenörskap på tv: i
april drar serien Draknästet igång på svt.
Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh,
Mälardalens högskola, vann pris för bästa doktorandpublikation vid konferensen International Society for Professional Innovation Management. Artikeln heter Phantom Innovations
– A launching pad for innovation processes.
Tipsa oss: entre@esbri.se
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Titel: Värdeskapande möten
Redaktörer: Per Frankelius
& Olle Vogel
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-08958-1

Innovationer springer nästan alltid ur många
människors kompetens och ansträngning. För
det krävs möten mellan olika kunskapsvärldar
– möten som leder till en positiv korsbefruktning. Det har varit utgångspunkten för ett
fyraårigt forskningsprojekt som nu presenteras i Värdeskapande möten. Redaktörer är Per
Frankelius och Olle Vogel. I boken skriver 15
författare med olika bakgrund, såväl forskare
som praktiker. I ett kapitel fokuserar Joakim
Falkäng och Johan Fridell på Hultsfred som
mötesplats för upplevelsebranschen. Gunnar och Ulla Eliasson berättar om hur Domen
i Florens kom till genom ett möte mellan
konstnärskap, ingenjörskunnande och entreprenörskap. Författarna menar att ett sätt att
medvetet skapa den här typen av framgångsrika möten är genom att iscensätta tävlingar
eller öppna konkurrenssituationer. [JG]

Titel: Patent Failure – How
Judges, Bureaucrats, and
Lawyers Put Innovators at Risk
Författare: James Bessen
& Michael J Meurer
Förlag: Princeton
University Press
ISBN: 978-0-691-13491-8

Patentsystemet är skapat för att skydda uppfinnares och företags rättigheter, och fungera
som en katalysator för innovation och tillväxt.
Vissa menar att dagens system hindrar, snarare än främjar, innovation. James Bessen och
Michael Meurer har i Patent Failure studerat det amerikanska patentsystemet, och är
inte nöjda med vad de finner. Visst, systemet
skapar incitament för att satsa på fou. Men
det leder också ofta till dyra tvister som äter
upp all vinst. Systemet är otillräckligt i de
flesta sektorer, speciellt dåligt skydd ger det i
nya branscher som programvarubranschen.
Endast inom vissa områden, som exempelvis
läkemedel, fungerar det som det ska, enligt
författarna. Och att reformera patentsystemet
kan bli svårt, menar de. Bland annat vill de se
ett mer transparent system med tydligare regler för vad som får patenteras. [JG]

Titel: The Politics and Aesthetics of Entrepreneurship –
A Fourth Movements in Entrepreneurship Book
Redaktörer: Daniel Hjorth
& Chris Steyaert
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 978-1-84720-574-2

Nu kommer fjärde boken i movements-serien,
som ges ut av Edward Elgar i samarbete med
Esbri. Tidigare böcker har bland annat handlat
om socialt entreprenörskap och om narrativ
forskning. I The Politics and Aesthetics of Entrepreneurship är politik och estetik sammanhållande länkar. Boken behandlar ämnen
som hur den entreprenöriella processen kan
styras, och hur konsten fungerar som en drivande entreprenöriell kraft. I ett kapitel skriver
Caroline Wigren och Leif Melin om en svensk
regions strävan efter att skapa ett innovationssystem. Pierre Guillet de Monthoux beskriver
konstnären Christos verk The Gates som ett
konstföretag, där konst och företagande smälter samman. Campbell Jones och André Spicer, i sin tur, frågar sig om Marquis de Sade var
en entreprenör. På sidan 20 i denna tidning
finns en artikel om Daniel Hjorth. [JG]

Titel: Innovating for Sustainability – Green entrepreneurship in personal mobility
Författare: Luca Berchicci
Förlag: Routledge
ISBN: 978-0-415-45464-3

En av utmaningarna med grön innovation är
att hållbara produkter inte alltid är lika framgångsrika för affärerna som de är för miljön.
Syftet med Innovating for Sustainability –
Green entrepreneurship in personal mobility
är att öka förståelsen för hur ett miljötänkande
påverkar innovation och produktutveckling.
Luca Berchicci har gjort fallstudier i två företag som utvecklar avancerade, cykelliknande
miljöfordon. Han menar att ju högre miljörelaterade ambitioner ett företag har, desto
komplexare blir också innovationsprocessen.
Alltför höga miljöambitioner kan till och med
hämma produktutvecklingen, enligt Berchicci:
det styr innovatörerna bort från marknadstänkandet. Hans råd är att gröna entreprenörer
bör ha en flexibel strategi, speciellt i början
när osäkerheten är som störst – både marknads- och miljömässigt. [JG]

Fler boktips hittar du på
www.esbri.se

Titel: Science-Based Innovation – From Modest Witnessing to Pipeline Thinking
Författare: Alexander Styhre
Förlag: Palgrave Macmillan
ISBN: 978-0-230-01354-4

Fler och fler företag är beroende av forskningsbaserade innovationer för sin utveckling. Därför behövs också mer kunskap om hur man
bäst organiserar och leder innovationsarbete
i företagen. Det är utgångspunkten för ScienceBased Innovation – From Modest Witnessing
to Pipeline Thinking. Författaren Alexander
Styhre menar att det behövs en helhetssyn, där
man tar hänsyn till sociala, kulturella, känslomässiga och kognitiva aspekter på innovation.
Han har undersökt, och ger exempel från, hur
utvecklingen av nya läkemedel går till. En av de
stora utmaningarna för företagen, inte minst i
läkemedelsbranschen, är att det ofta går lång
tid från det att forskningsinvesteringen görs,
till dess att den börjar dra in pengar. Det kan
rimma ganska illa med att företag ofta har en
press på sig att kunna visa bra siffror varje
kvartal. [JG]

Titel: Forska lagom och
vara världsbäst – Sverige
inför forskningens globala
strukturomvandling
Redaktörer: Mats Benner
& Sverker Sörlin
Förlag: SNS Förlag
ISBN: 978-91-85695-75-1

Det svenska forskningslandskapet står just
nu inför stora utmaningar. I Forska lagom och
vara världsbäst – Sverige inför forskningens
globala strukturomvandling skriver 20 forskare och praktiker om dessa utmaningar. De
ger även förslag på hur utmaningarna kan
mötas. Redaktörerna Mats Benner och Sverker Sörlin menar själva i inledningskapitlet
att bland det viktigaste är att öppna upp den
svenska forskningspolitiken mot ett globalt
sammanhang. De vill också se en ny, tydligare
politik för de svenska universiteten. Boken
går igenom ett antal centrala forskningspolitiska frågor: kommersialisering av forskning,
hur resursfördelning till universiteten går till,
forskning i storföretag, innovationssamhället,
samt hur samarbeten kan se ut – mellan lärosäten såväl som mellan akademi, institut och
företag. [JG]

www.esbri.se/boktips
www.esbri.se

Titel: Entreprenörskap och
företagsetablering – Från
idé till verklighet
Redaktörer: Hans Landström
& Marie Löwegren
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 978-91-44-02147-8

Entreprenörskap och företagsetablering – Från
idé till verklighet är en lärobok som främst
riktar sig mot högskole- och universitetsutbildningar i entreprenörskap. Redaktörerna,
Hans Landström och Marie Löwegren, menar
att den fungerar lika bra oavsett om utbildningen handlar om entreprenörskap, eller
syftar till att utbilda i entreprenörskap. Boken
går igenom hela entreprenörskapsförloppet,
eller som titeln säger: Från idé till verklighet. I
inledningskapitlet får vi en genomgång av vad
entreprenörskap är, och hur det kan definieras.
Boken bygger på svenska förhållanden, har en
stark koppling till forskningen inom fältet och
sträcker sig över flera vetenskapliga discipliner. Tio författare har lämnat sina bidrag. Det
handlar om både praktiker och forskare, från
discipliner som företagsekonomi, psykologi,
filosofi och retorik. [JG]

Titel: The Warhol Economy
– How Fashion, Art & Music
Drive New York City
Författare: Elizabeth Currid
Förlag: Princeton
University Press
ISBN: 978-0-691-13874-9

Hösten 2007 flyttade modeskaparen John Varvatos in i rockklubben cbgb:s gamla lokaler på
Manhattan i New York. Många fasade när den
anrika rockklubben, som länge fungerade som
drivhus för artister som Ramones, Blondie och
Patti Smith, gick i graven. Kreativ förstörelse
skulle Schumpeter ha sagt – bra och nödvändigt för att nästa nya grej ska kunna blomma.
Elizabeth Currid håller inte med. Hon menar
att kulturen är underskattad som ekonomisk
drivkraft. Kreativa industrier, skriver hon, driver New York och många andra urbana miljöer. I The Warhol Economy – How Fashion, Art
& Music Drive New York City varnar hon för att
städer riskerar att tappa sin dragningskraft när
konstnärer och musiker tvingas därifrån på
grund av exempelvis dyra hyror. Enligt Currid
måste politikerna få upp ögonen för ”Warholekonomins” betydelse. [JG]

TII 2009 Conference
22–24 april
Thessaloniki, Grekland
The 5th Annual Family Enterprise
Research Conference
24–26 april
Winnipeg, Canada
EURAM 2009
11–14 maj
Liverpool, Storbritannien
29th Babson College
Entrepreneurship Research Conference
3–6 juni
Massachusetts, USA
EIASM 5th Workshop on Family
Firms Management Research
7–9 juni
Hasselt, Belgien
12th Uddevalla Symposium
11–13 juni
Bari, Italien
7th Triple Helix Conference
17–19 juni
Glasgow, Storbritannien
2009 ICSB World Conference
21–24 juni
Seoul, Korea
25th EGOS Colloquium
2–4 juli
Barcelona, Spanien
4th SMU EDGE Conference
8–10 juli
Singapore
The Sixth International Critical
Management Studies Conference
13–15 juli
Coventry, Storbritannien
Annual UIC Research Symposium
On Marketing And Entrepreneurship
6–7 augusti
Chicago, USA
2009 Academy of Management
Annual Meeting
7–11 augusti
Chicago, USA
RENT XXIII
19–20 november
Budapest, Ungern
Samtliga konferenser ovan genomförs 2009.
För mer info om dessa och andra konferenser, besök: www.esbri.se/konferenser
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Daniel Hjorth, estetiskt lagd Köpenhamnsprofessor:

”Det var lusten
Nyheter att lära som lockade mest”
Daniel Hjorth tjusades tidigt av forskarrollen. Att han valde just entreprenörskap
som forskningsfält är kanske något mer av
en slump. Han kunde egentligen lika gärna
ha blivit organisationsteoretiker. Eller varför inte estet?

Växjö universitet, Malmö högskola och Esbri
samtidigt. På Esbri arbetade han bland annat
med publikationsworkshopen Movements,
som har resulterat i fyra böcker (2003, 2004,
2006 och 2009).

D

a n i e l h j o r t h g i c k ekonomprogrammet vid Växjö universitet, mest
på grund av att hans storebror redan
studerade där och kunde ordna boende. Han
valde entreprenörskap som inriktning, och
skyller valet på Bengt Johannisson, legendarisk svensk entreprenörskapsprofessor.
– Jag var i och för sig intresserad av entreprenörskap redan innan jag träffade honom, det
verkade vara den mest kreativa inriktningen
på ekonomprogrammet. Men det spelade in
att Bengt förestod den. Det var med honom
jag hade riktigt intressanta och, för den skull,
irriterande diskussioner för första gången
under min utbildning, säger Daniel Hjorth.
– Sedan sökte jag på ren ingivelse en doktorandutbildning vid Linköpings universitet.
Bengt fick reda på det och anställde mig som
forskarassistent i Växjö i stället. Då, snart
nyutexaminerad magister, hade jag dessutom
redan fått ett konsultjobb som jag tackade nej
till, trots en ganska mycket bättre lön. Det var
lusten att lära – i dag skulle jag säga: lärandet
som entreprenöriell process – som lockade
mest med att jobba inom det akademiska.
Sedermera sökte sig Hjorth till forskarutbildningen i Lund, där han valde att fortsätta
inom entreprenörskapsområdet.
– Det var ju inom entreprenörskapsteorin jag
hade upptäckt forskarrollens tjusning.
Men han har också hela tiden haft ett ben i
organisationsteorin. Han framhåller att Lund
vid denna tid hade en speciellt rik miljö inom
detta ämne. Där fanns bland andra Barbara
Czarniawska, Bengt Hansson och Mats Alvesson.

Etablerade lockar mest
Daniel Hjorths intresse för entreprenörskap
grundar sig i förutsättningarna för hur man
organiserar skapande – och hur man skapar
organisation.
– Därför är jag mer intresserad av hur entreprenörskap utövas i etablerade organisationer,
snarare än av tillkomsten av nya företag. Det

är motståndet ifrån det etablerade som bidrar
med spänstiga, analytiska och lockande praktiska utmaningar.
Hjorths avhandling Rewriting Entrepreneurship kom 2001. Den har undertiteln Enterprise
discourse and entrepreneurship in the case of
reorganising es . I avhandlingen undersökte
han entreprenörialiseringen av en myndighet. Han kom också in på hur management
påverkar en organisations möjligheter att
skapa miljöer för entreprenöriella processer,
en fråga som han har återkommit till under
hela sitt forskarskap.
– Om man är intresserad av entreprenörskap
i etablerade organisationer, måste man problematisera management. Det sätter villkor,
men inte gränser, för entreprenörskap i den
miljön, konstaterar Hjorth.
Ett annat område som alltid har legat
honom varmt om hjärtat är relationen mellan
estetik och entreprenörskap. Han håller just
nu på med en forskningsansökan om estetikens roll för designintensiva företags innovationsarbete och konkurrensförmåga.
– Jag är intresserad av att förstå hur design
fungerar som entreprenöriell strategi. Organiseringsformer som används inom designprocesser liknar de entreprenöriella. De skiljer sig
åt också, men det finns flera gemensamma
tankefigurer.
Det har inte alltid varit så lätt att hålla reda
på Daniel Hjorth. Ett tag var han knuten till

Unik miljö
I slutet av 2005 vann han konkurrensen om en
professur vid Handelshögskolan i Köpenhamn.
I och med tillträdet i april 2006 är han numera
”bara” knuten till ett enda lärosäte.
– Köpenhamn är en huvudstad, och därmed
en transithall där det passerar många intressanta människor. Jag trivs väldigt bra här, det
är en spännande akademisk miljö. Det är ju en
stor handelshögskola med ungefär 15 000 studenter och universitetsstatus – en intellektuell
mötesplats. Ta Handels i Stockholm gånger sju
eller åtta, ungefär.
– Det är också spännande att forskningen om
entreprenörskap är multidisciplinär. Entreprenörskapsprofessuren ligger ju vid institutionen för ledarskap, politik och filosofi. Det är
förmodligen unikt.
Danmark kom igång relativt sent med
entreprenörskap i policydiskussioner och i
forskningen, menar Hjorth.
– Det är roligt att få vara med att bygga upp
och forma det här, säger han. [JG]
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