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Nya tider kräver nya idéer

nuläget kan vi bara spekulera om hur
framtidens industrier kommer att se ut.
Utan tvivel kommer det att ske stora förändringar, inte minst inom bilindustrin. En
bransch kan knappast år efter år producera
fler och fel produkter, utan att det får konsekvenser på marknaden. Alla dinosaurier
kommer inte att klara sig när det sker förändringar.
I stället kommer nya aktörer som ersätter de trögrörliga bjässarna. Det här har vi
sett många gånger genom tiderna. Så ett livaktigt experimenterande med nya idéer, som

I

ger grogrund för nya företag, är viktigt för att
säkerställa ett dynamiskt näringsliv. Även
i befintliga företag sker hela tiden en förnyelse, i annat fall skulle de få lägga ner efter
ett tag. Ett sätt att skapa förnyelse är att öka
innovationstänkandet hos sina anställda. Erik
W Hallgren har ägnat sitt doktorandarbete åt
detta. Läs om vad han kommit fram till på
sidan 15.
En annan typ av förnyelse är generationsskiftet i ett familjeföretag. Det kan vara svårt
att få till på ett smidigt sätt, men med kommunikation och mentorskap kommer man
en bra bit på väg. Fler generationsskiftestips
från Växjöforskaren Christine Tidåsen hittar
du på sidan 5.
På sidorna 18–19 finns åtta spännande boktips till sommarens hängmatteläsning. På vår
webbplats finns många fler. Där finns också
Esbris senaste förnyelse: webb-tv. I tv-biblioteket hittar du bland annat klipp från många
av våra spännande Estradföreläsningar, och
från vårt tioårsjubileum. Mer material tillkommer hela tiden.

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
Tillväxtverket och Vinnova. Kontakta Esbri för en kostnadsfri prenumeration!
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Åsikten

Regelförenkling het fråga i orostider
egelförenkling är en av regeringens
insatser för att främja fler jobb i nya och
växande företag. Ett av regeringens mål
är att de administrativa kostnaderna ska minska med minst 25 procent fram till hösten 2010.
Vi har alltså drygt ett år till deadline.
Att krångliga regler kan vara ett stort hinder
för tillväxt ansåg hela 30 procent av småföretagarna i Tillväxtverkets och Statistiska centralbyråns undersökning Företagens villkor och
verklighet 2008.
Tillväxtverket har i uppdrag att stödja och
samordna det nationella regelförenklingsarbetet som sker i samråd med näringslivet. Även
eu har ett 25-procentigt mål med deadline
2012. Det ger oss goda möjligheter att utbyta
erfarenheter med andra länder. Under Sveriges ordförandeskap i eu med början 1 juli 2009
kommer regelförenkling att vara en prioriterad
fråga. Ett effektivt regelverk bidrar även till att
förstärka de svenska företagens konkurrenskraft på den globala marknaden.
Tillväxtverket presenterar nu i juni en uppdatering av mätningarna som visar vad det
kostar företagen i Sverige att administrera de
krav på information som regelverken ger upphov till. Uppdateringen mäter de förändringar
som har skett i lagstiftningen under 2008.
Resultatet av uppdateringen visar att de
administrativa kostnaderna har minskat med
cirka fyra procent eller fyra miljarder kronor
sedan 2007. Även mot nollbasen 2006 har en
minskning skett med cirka två procent, eller

två miljarder kronor. Den största minskningen
i kronor finns inom livsmedelsområdet.
Regelförenkling är ett förändringsarbete
som tar tid. Ett viktigt verktyg som alltmer har
hamnat i fokus är konsekvensutredningar vid
ny och ändrad lagstiftning. Det är lika angeläget att bedöma konsekvenserna av nya regler
som att förenkla de befintliga.
För att förstärka resurserna inom detta prioriterade område har regeringen inrättat Regelrådet, som ska granska konsekvensutredningar
av nya och ändrade regler. Tillväxtverket har
här en viktig roll att utbilda och stödja myndig-

Stå stadigt på
affärsplattformen

Balansakt att
styra innovation

Tiden läker
företagarens sår

De första ljuva åren. Så beskrivs nog ganska sällan företagandets tidiga skeden. Snarare kanske
som hundår. Det gäller att så snart som möjligt
nå en position där sårbarheten minskar och företaget står på stadigare ben. Professor Magnus
Klofsten kallar denna position för affärsplattform.
Nu kommer en ny, uppdaterad version av boken
Affärsplattformen – Entreprenören och företagets
första år (SNS Förlag, 2009), som bygger på
hans doktorsavhandling från 1992. Här beskrivs
på ett konkret sätt hur ett nytt företag tidigt kan
börja bygga för framtiden. Klofstens affärsplattform består av åtta grundstenar: idé, produkt,
marknad, organisation, kompetens, drivkrafter,
kunder och övriga relationer. Den nya versionen
av boken innehåller också begreppet idéplattform,
som behandlar den riktigt tidiga perioden i företagandet. [JG]

Teknikutveckling och innovation är en nödvändighet för många företag i dag. Men det ligger
alltid ett visst mått av osäkerhet i den här typen
av verksamhet. Hur kan företagen hantera den?
Det har Ulf Högman studerat i sin licentiatuppsats
Technology development process and platform
for efficient innovation – The perspective of a
supplier in the aerospace industry (Chalmers tekniska högskola, 2009). Han undersöker två sätt
att hantera det osäkerhetsmoment som innovation
innebär: en standardiserad teknikutvecklingsplattform, och en normativ managementmodell. Båda
sätten kan ha sina förtjänster, menar han – under
rätt förutsättningar. Men att använda sig av styrningsmodeller i innovationsverksamhet är lite av
en balansakt, det behövs också ett stort mått av
frihet. Resultaten baseras på en fallstudie i Volvo
Aero Corporation. [JG]

Företagare drar ofta ut på att lägga ner sitt företag, även om det är uppenbart att en konkurs är
nära förestående. Ju längre man väntar, desto
dyrare blir nedläggningen – och desto svårare
blir det att komma tillbaka upp i sadeln. I Moving
forward: Balancing the financial and emotional costs of business failure (Journal of Business Venturing, nr 2, vol 24, 2009) söker Dean
Shepherd, Johan Wiklund och Michael Haynie
svar på varför många väntar med konkursen. De
kompletterar det finansiella perspektivet med en
mer emotionell dimension. Att dra ut på konkursen kan fungera som känslomässig förberedelse,
och minska sorgen över att förlora företaget,
menar de. Slutsatsen blir därmed att det ibland
kan vara värt att senarelägga en konkurs, trots att
det är finansiellt kostsamt – återhämtningen kan
gå smidigare. [JG]

För mer info: magkl@eki.liu.se

För mer info: ulf.hogman@chalmers.se

För mer info: johan.wiklund@ihh.hj.se
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• Christina Lugnet

heter i arbetet med konsekvensutredningar.
Tillväxtverket ligger även i startgroparna
för att bredda regelförenklingsarbetet till
den regionala och lokala nivån. I dag bedrivs
arbetet på central nivå på myndigheter och
departement. Men för att nå en märkbar förändring i företagens vardag måste vi även se
över kommunernas och länsstyrelsernas roll i
mötet med företag och tillämpning av regler.
Stora delar av regelverken tillämpas på lokal
och regional nivå, exempelvis när länsstyrelser
och kommuner beslutar om tillstånd och utför
tillsyn över företagens verksamheter. Här ser vi
en stor potential att påverka företagens vardag
och villkor i en positiv riktning.
Det är ingen tvekan om att regelförenklingsarbetet är en het och viktig fråga. Ingen
har undgått finanskrisen och de oroliga ekonomiska tiderna som råder. Att lägga tid på
administration blir relativt sett ännu dyrare i
svåra tider. Det är därför viktigare än någonsin
att vi fokuserar på företagens vardag. Att vi gör
vad vi kan för att företagen ska kunna lägga
sina resurser på att utveckla affärsidéer, nå ut
till kunder och på annat som driver företaget
framåt.
Christina Lugnet
generaldirektör
tillväxtverket
för mer info:
christina.lugnet@tillvaxtverket.se
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Truckkluster dominerar
genom kundkontakt
Nära kundkontakter och försiktig produktutveckling. Det har varit nyckeln till framgång för den småländska truckindustrin.
Ekonomhistorikern Carl Johan Roubert
har lagt fram sin avhandling Småländsk
världsindustri – En studie om entreprenörer och kluster 1950–2002 vid Lunds
universitet.

I

Lär av varandra
Klustret i Ljungby har haft både positiv
och negativ inverkan på företagsklimatet.
Bland de negativa effekterna kan nämnas
att nya företag inte flyttar till området i
samma utsträckning som till andra välkända
kluster.
– Området är inte så dynamiskt och bran-
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• Carl Johan Roubert
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d e s m å l ä n d s k a skogstrakterna runt
Ljungby finns en truckindustri som i dag
dominerar världen. Det hela började efter
andra världskriget när efterfrågan hos sågverken i närheten ökade. Nya lösningar behövdes för att effektivisera verksamheten.
– Många små smedjor och liknande småföretagare började, som en
bisyssla, bygga om billiga lastbilar
och truckar för att klara av en annan
typ av industri. Man skapade nära
kontakter med både varandra
och med kunderna, och
växte sig sakta större
och större, säger Carl Johan
Roubert.
Han har studerat småländska små
och medelstora truckföretag som har
varit verksamma någon gång mellan
1950 och 2002.
– Företagen har genom tiderna haft
en stark rivalitet och tävlat med varandra. Vissa har gått omkull, andra har växt
sig starkare.

schen är redan ganska mogen. Därför finns
inte så stora möjligheter för nya företag. Det är
också en anledning till varför det inte har uppstått något ”riktigt” kluster här i Småland.
Men Roubert tycker ändå att den positiva
utvecklingen i området överväger.
– Frisiktsstativ är ett exempel på hur man
har lärt sig och snott idéer av varandra. Det
som lyfter gafflarna på en truck kallas stativ,
och genom åren insåg man att det skulle vara
bra att kunna se igenom detta. Efter att frisiktsstativet hade skapats ville alla ta åt sig äran.
Historien präglar företagen
Utvecklingen i det småländska truckklustret
är ett resultat dels av praktiska och enkla lösningar, dels av kundvård.
– Det är ju knappast överraskande att människan är präglad av historien. Här har man
levt i enkla förhållanden och har en enkel bakgrund. Därmed har också företagsverksamheten präglats av enkla och billiga lösningar, vilket har blivit en stor konkurrensfördel i dag.
Inledningsvis producerade truckföretagen
mest för sågverken, men från 1970-talet inriktas verksamheten framför allt på hantering av
containrar i hamnar runt om i världen.

– Företagen gör sällan några drastiska
förändringar. Framför allt utvecklar de produkterna riktade mot, och i samarbete med,
kunderna. Det ger företagen en förstärkt kundkontakt.
En annan viktig anledning till framgången
är att företagen har satsat på små volymer och
nischat sig tydligare gentemot kunderna.
– Det har ju givetvis hänt mycket under de
52 år jag har valt att studera, men om du ska
starta någonting i dag: nischa dig, gör en bra
produkt och sköt dina kunder! Precis som man
gjort tidigare, säger Carl Johan Roubert. [CE]
för mer info:
cjroubert@hotmail.com
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• Lise Aaboen

Att verka i en inkubator är bra för nya företag. Men vad är det som gör inkubatorer
så värdefulla, vad är det egentligen de
bidrar med? Den frågan ställer sig ekonomie doktor Lise Aaboen i sin avhandling
som hon lägger fram vid Chalmers tekniska
högskola.
ise aaboen inledde sitt doktorandarbete med en undersökning om inkubatorers effektivitet. Hon kunde visa att
företag som verkar i inkubatorer klarar sig
bättre på många sätt, bland annat har de lätttare att få såddfinansiering. Inkubatorer har
även en positiv inverkan på kommersialisering av ny teknik och på företagens försäljningssiffror.
Aaboen blev då intresserad av varför inkubatorer har den här positiva effekten. Hur
fungerar en inkubator, och vad är det de
bidrar med till företagen?
Det ledde fram till avhandlingen Incubators
and incubation – Resources and activities in
relation to different actors som består av fem
separata artiklar. I grunden ligger en resursbaserad teori, kombinerad med ett nätverksperspektiv. Fokus ligger på hur inkubatorerna
hjälper företag att hitta och använda tre typer
av resurser: kunskap, kapital och relationer.
Och just relationsskapandet är en av inkubatorernas stora fördelar, menar Lise Aaboen.
– Man kan inte bara se till inkubatorn i sig,
den fungerar inte som en isolerad låda. Man
måste också beakta andra aktörer omkring
inkubatorn i den här typen av studier, säger
hon.
Exempel på sådana aktörer är universitet,
policyaktörer och finansiärer.

L

kan hjälpa varandra. För inkubatorn gäller det
att fundera över vilka relationer företagen har
sedan tidigare. Det är ytterligare en aspekt att
titta på, förutom vilka idéer och tillväxtpotential de har.
För företagen kan relationen med en inkubator leda till andra relationer. Det i sin tur
kan leda till ny kunskap och nya innovationer.
– Inkubatorerna kan förmedla kontakter
som kanske annars skulle vara tveksamma
till att samarbeta med ett helt nytt företag. Att
verka i en inkubator ger en viss legitimitet.
– Ur inkubatorns perspektiv blir det som
att de går i god för företagen som verkar där.
Därför är det också viktigt för inkubatorer att
välja företag med omsorg.
Resursrikt i storstäder
Lise Aaboens resultat visar att inkubatorer
skiljer sig åt en hel del. De utvecklas olika,
bland annat beroende på var de ligger, vilka

Foto: Anna Grzelec

Relation för innovation
När inkubatorer väljer ut vilka företag de ska
ta under sina vingar, bör de fundera över vilka relationer de kan bidra med till företaget.
Och det gäller även tvärtom: Vilka relationer
kan företaget förmedla till inkubatorn och de
övriga medlemsföretagen?
– Båda parterna bör nog tänka över hur de

Inkubatorer ger
bra relationer
personer som är inblandade, samt mot vilka
företag och branscher de vänder sig.
– Inkubatorer i storstäderna har vanligtvis
mer resurser. De har fler finansiärer runtomkring sig, jämfört med inkubatorer på
mindre orter.
En annan skillnad är under vilka premisser inkubatorerna har startats. En del startas
i nära samarbete med ett universitet. Några
startar i områden där småföretagande redan
är vanligt, medan andra startar där företagandet i allmänhet är lågt. Sammantaget leder det
till att inkubatorer kan ha ganska olika karaktäristik.
– Det här växer ofta fram lite efterhand i
inkubatorerna, och är ganska svårt att påverka.
Men om man är medveten om det kan man i
alla fall uppmärksamma att det är så här, säger
Lise Aaboen. [JG]
för mer info:
lise.aaboen@chalmers.se

Oljepriset påverkar nätverkande i Libyen
Många utvecklingsländer har relativt instabila marknader. Inte sällan är de också helt
beroende av en enda resurs, som Libyen av
sin olja. Det medför att oljepriset påverkar
det mesta i det libyska affärslivet, även relationerna med andra företag.
u r i n t e g re r a r l o k a l a företag i
Libyen med multinationella företag?
Det har Alsedieg Alshaibi ägnat sitt
doktorsarbete åt att undersöka. Avhandlingen Business Relationships Between Local Firms
and mnc s in a less Developing Country: The

H
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Case of Libyan Firms har lagts fram vid Mälardalens högskola.
I den utvecklar Alsahibi en modell för att
studera affärsrelationer i mindre utvecklade
länder. Han har studerat 60 libyska företag
inom tillverkningsindustrin, med fokus på
deras relation till sina utländska leverantörer.
Resultaten visar att faktorer som konkreta
samarbeten och informationsutbyte har en
relativt liten påverkan på affärsrelationerna.
Den lokala omgivningen, exempelvis det politiska klimatet, har en större inverkan.
Resultaten kan, menar Alshaibi, fungera

som en påminnelse till både politiker och
företag i mindre utvecklade länder: De måste
förstå konsekvenserna av sina handlingar.
Resultaten kan också ge multinationella företag som verkar i dessa länder en förståelse för
varför företag där agerar på ett visst sätt. En
sådan förståelse kan förhoppningsvis förenkla
samarbetet.
Avhandlingen ger också insikter i affärsnätverkande på marknader som är beroende av
en resurs, som olja. Resultaten visar att förändringar i oljepriset också påverkar relationerna
mellan affärspartners. [JG]
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Dubbelt
Dubbelt
motstånd för
kvinnor med
vårdföretag

• Jaana Kurvinen

Att ha en stark yrkesidentitet kan vara en
orsak att lämna ett liv som anställd. Det
kan också vara en roll att hålla fast vid i en
miljö där man som entreprenör ofta möter
negativa attityder. Som exempelvis i vårdbranschen.
aana kurvinen är knuten till Handelshögskolan vid Umeå universitet, Genusforskarskolan och Högskolan i Gävle. Hon
kommer själv från en företagarfamilj, men har
också erfarenhet av att arbeta inom offentlig
sektor. I avhandlingen Imitation och omtolkning – entreprenörers identifieringsprocesser ur
ett genusperspektiv* har hon gjort djupintervjuer med 15 företagare i Gävleborgs län. Alla
är kvinnor med företag av olika storlek inom
branscherna vård och skola.
Det är inte självklart att som kvinna identifiera sig med rollen som företagare. En av de
intervjuade säger att hennes bild av en företagare var ”en man med ett teknikföretag och
minst tio anställda”. Samma person berättar
om nedvärderande prat om en mässa för kvinnors företagande. Man refererade till den med
ord som ”syjunta” och ”kärringsnack”.
Begrepp som ”kvinnligt företagande” eller
”entreprenörskor” riskerar att cementera föreställningen att en ”riktig” entreprenör eller
företagare är en man.
– Jag skulle vilja säga att föreställningar om,
och bilder av, entreprenörer och företagare
bygger på manliga normer. Det innebär att

J
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kvinnor som är företagare och/eller entreprenörer har svårt att identifiera sig med rollerna,
säger Jaana Kurvinen.
Lojala mot yrkesrollen
Hon ser ett behov av att nyansera bilden av
företagaren. Fördomar kan göra att människor
som hade kunnat starta företag väljer bort det
för att de inte kan identifiera sig med bilden av
den manliga entreprenören.
Till exempel i Gävle, där större företag successivt har flyttat ut och där man hoppas att
nyföretagande ska rädda den regionala ekonomin. Särskilt hopp sätts till företag relaterade
till den stora offentliga sektorn – och där är de
flesta kvinnor.
Nedskärningar inom vården på 1990-talet
ledde för många till en konflikt mellan ekonomiska krav och kravet att kunna göra sitt
jobb och tillgodose patienternas behov. Den
här konflikten nämner många som startar
företag i vården som en motivation – de har
blivit företagare för att kunna vara lojala mot
sin yrkesroll.
Underskattar förmåga
Det finns ett dubbelt motstånd mot de nya
företagarna. Dels underskattar kvinnorna som
startar företag ofta själva sin egen förmåga att
vara företagare, speglande fördomar om att
kvinnors företag skulle vara mindre värda.
Dels finns det ofta också ett motstånd i värderingarna hos uppdragsgivaren – den offentliga

sektorn – eftersom det gärna anses oetiskt att
göra vinst på saker som omvårdnad.
– Det finns en genusaspekt i det, eftersom
verksamheterna drivs inom områden där det
traditionellt sett arbetar fler kvinnor än män.
Det förutsätts att de anställda har exempelvis omvårdande egenskaper som anses
”kvinnliga”, och mindre värda än traditionellt
sett ”manliga” egenskaper som förnuft, säger
Jaana Kurvinen.
– Ett sätt att bemöta motståndet har varit
att tona ner företagarrollen och framhäva
yrkesrollen vid möten med representanter för
offentlig sektor.
Det är mest i de större företagen som chefen har övervunnit motståndet, identifierat sig
med rollen som företagare och anpassat den
till sina egna värderingar. Här har också fler av
de intervjuade tidigare erfarenheter av att vara
i en arbetsledande position.
Gemensamt är att alla har startat företag
för att få arbeta på sina egna villkor, friare än
i offentlig tjänst.
– De har startat företag för att kunna utöva
sina yrken på ett bra sätt, säger Jaana Kurvinen. [PS]
för mer info:
jaana.kurvinen@hig.se
* Avhandlingen har lagts
fram vid Umeå universitet.
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• Karl Wennberg

Sociala normer påverkar
företagarnas val
En del företag dör i förtid. Andra överlever
längre än de egentligen borde. Karl Wennberg visar att sociala normer påverkar
entreprenörers beslut att lägga ner eller
fortsätta.
arl wennberg har studerat över 7 000
entreprenörer och följt deras beteende
över tid. Framförallt har han intresserat
sig för entreprenörernas beslut att på ett eller
annat sätt avsluta sitt företagande.
– När jag började min forskning var det här
ämnet inte så hett. Nu, i och med den finansiella krisen, har det plötsligt blivit väldigt
aktuellt. När intäkterna minskar – vilka väljer
att lägga ner sina företag och vilka fortsätter?,
säger ekonomie doktor Karl Wennberg.
I avhandlingen Entrepreneurial Exit, framlagd vid Handelshögskolan i Stockholm, redovisar han sina resultat.

K

Många bra lägger ner
En ”exit” – att avsluta sitt företagande – ses
i traditionell managementlitteratur som en
framgång. Man antar att företagaren har sålt
företaget, och därmed ”lyckats”. Motpolen
är att se en avveckling som ett misslyckande.
Man antar då i stället att företaget har lagts ner
genom konkurs. Wennberg menar att det kan
vara på båda sätten.
– Jag har undersökt det här utan att lägga
någon värdering i det. Det är inte alltid så
enkelt som ”survival of the fittest”. Ganska
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många dåliga företag fortsätter sin verksamhet. Och omvänt: Många bra företag väljer av
olika anledningar att lägga ner.
– En del nedläggningar ses felaktigt som
misslyckanden. Det kan helt enkelt handla om
kalkylerade beslut från företagarna att kliva av
när det inte går som de tänkt.
Nöjdhetsgraden avgör
Han menar att ett samspel mellan olika faktorer ligger bakom besluten: ekonomiska,
geografiska och kunskapsmässiga. Men även
sociala aspekter påverkar.
– Det behöver inte vara så att företaget de
facto går dåligt. Det som påverkar är snarare hur det går jämfört med dina kompisar.
Om man tjänar i paritet med sina kompisar
fortsätter man. Om man tjänar mindre, kanske man väljer att avsluta företaget och ta en
anställning i stället. Det är nöjdhetsgraden
som avgör.
Och det som framförallt påverkar nöjdhetsgraden är alltså hur det går jämfört med andra
i en liknande situation. En Handelsstuderande jämför sig med andra som har studerat
på Handels, och inte med personer med helt
annan bakgrund.
Den här typen av sociala teorier har tidigare
använts för att studera hur nöjda till exempel
fotbollsspelare är med sina prestationer.
– Det har gjorts ganska mycket kring detta
utanför entreprenörskapsforskningen, främst
inom psykologin. Det är så vi människor fung-

erar: När vi tjänar mer än grannen är vi lyckliga.
Den enskilt viktigaste faktorn som påverkar
om man gör en bra exit är tidigare erfarenhet
av företagande. Det här gör Karl Wennberg lite
bekymrad. Serieentreprenörskap uppmuntras
inte i Sverige, menar han. Starta eget-stöd är
man bara berättigad till under vissa förutsättningar. Och misslyckanden är fortfarande ett
stort stigma.
– Här är det stor skillnad mot andra länder.
I Sverige kan man få leva på existensminimum
i tio år efter en konkurs. Om man misslyckas i
sitt företagande ska det inte ta tio år att komma igen. Reglerna för skuldsanering måste
ändras.
Han anser också att många företagare drar
ut för länge på sin exit.
– Det är bättre att lägga ner efter ett, två år
om det inte funkar. Av de 7 000 företag jag har
följt var många sådana som kanske borde ha
lagt ner och provat något nytt i stället. På ett
makroplan är det inte de som startar eget och
bara anställer sig själva som gör skillnad. Det
är när företaget anställer sin första person förutom grundaren som det börjar bli intressant.
Det är tillväxtföretagen som kan ta oss ur krisen, konstaterar Karl Wennberg. [JG]
för mer info:
k.wennberg@imperial.ac.uk
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och en av rådgivarna sin kritik. Entreprenören
får inte själv tillfälle att svara. Därefter följer
en öppen diskussion med entreprenören. Den
sista fasen är också den tidsmässigt kortaste.
Här ger varje panelmedlem sitt råd till entreprenören.
– Flera ämnen upprepades ett antal gånger,
däribland panelens kritik när det gäller kundnytta, finansiering, målgrupp, patent, avtal
och tidsplaner.
En annan tydlig skillnad är att entreprenörer som söker riskkapital blir avbrutna av rådgivarna betydligt oftare än de som inte söker
kapital.
– Sammantaget gjorde detta att de som sökte riskkapital inte kunde utveckla sina frågor
eller resonemang lika mycket som dem som
bara sökte rådgivning. I stället fick riskkapitalsökaren nästintill sätta sig i försvarsposition.
– Dessutom upplevde många av entreprenörerna att rådgivarna hänvisade till varandra. På så vis skapades en polariserad miljö.
Speciellt då paneldeltagarna ofta fungerade
som åsiktsförstärkare åt varandra.

Rådgivning kan
bli mer effektiv

Affärsrådgivare bör bli mer möjlighetsinriktade och ge entreprenören mer konstruktiva råd. Det menar Torbjörn Ljungkvist i
sin avhandling Affärsrådgivning – Samspel
mellan entreprenör och experter, som han
lagt fram vid Göteborgs universitet.
ritik förstärks ofta vid rådgivning
till entreprenörer i tidiga faser. Det kan
bland annat bero på institutionella förhållanden. Entreprenörer som söker riskkapital får exempelvis mindre konstruktiv kritik
av affärsrådgivare jämfört med entreprenörer
som inte söker riskkapital.
– Det är betydligt tuffare för entreprenörer
som söker riskkapital. Även om rådgivarna
själva inte satsar pengar, går de in i rollen som
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• Torbjörn Ljungkvist

finansiärer, och är dessutom mindre konstruktiva i sina råd, säger Torbjörn Ljungkvist.
– De entreprenörer som inte söker riskkapital upplever rådgivningen som mer konstruktiv, med användbara råd.
Studien är en jämförelse mellan affärsrådgivningsprojekt i olika faser. Ljungkvist har
själv deltagit vid rådgivningsmöten, arrangerade av nätverksorganisationen Connect,
där ett antal rådgivare möter entreprenörer.
Därefter har han analyserat videoinspelningar och intervjuer med både entreprenörer och
experter.

Kritisk mot rådgivningen
I samband med rådgivningsmötena får entreprenörerna tillgång till material om att skriva
affärsplan, coachning i att göra företagspresentationer samt en lathund över vilka
frågor som kommer att tas upp på mötena.
Instruktionerna om hur man skriver en affärsplan överensstämmer med vad konsultföretaget McKinsey, som är en globalt ledande aktör
när det gäller affärsplaner, har arbetat fram.
– Grundtanken med denna typ av rådgivning är god och har ett gott syfte. Det jag är
kritisk emot är varifrån man hämtar sin mall
för möten och upplägg, det vill säga från
McKinsey.
Ljungkvist menar att tankesättet skapar förstärkande kritik. Trots att en företagare måste
ha planer om bank, riskkapital och uppbyggnad, kan det bli problematiskt om logiker som
McKinseys tar för stor plats i rådgivningen.
– Den här typen av affärsrådgivning fokuserar på att leta efter fel i stället för att prata
om hur man kan göra. Man bör lägga större
betoning på vilka möjligheter som finns samt
på att identifiera potentiella målgrupper och
strategiska allianser. Det skulle kunna vara
väldigt givande för småföretagare. McKinseys
anvisningar gagnar inte detta. Mötena blir
mindre konstruktiva än vad de skulle kunna
vara.
En åtgärd som Ljungkvist föreslår är att
moderatorn styr mer under mötena.
– Connect är medvetna om problemet och
de har förändrats lite. Ambitionen är väldigt
god, men det är viktigt att belysa fenomenet.
Och relevant kritik är bara nyttig, säger Torbjörn Ljungkvist. [CE]
för mer info:
torbjorn.ljungkvist@hb.se

Hänvisar till varandra
Enligt Ljungkvists studie kan rådgivarpanelens
kritik delas in i tre faser. Inledningsvis ger var
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Kommunicera mera
vid generationsskiftet
– Jag har besökt företag där pappan inte
varit vd på 3–4 år, men fortfarande presenterar sig som det – fast det egentligen är dottern
som har tagit över.
Det kan hända att överlåtaren omedvetet
går in och försvårar överlåtelsen av företaget,
ändrar arvtagarnas beslut, eller hindrar dem
från att skapa egna affärsrelationer med kunderna.
– Om överlåtaren inte riktigt litar på arvtagaren, gör det arvtagaren osäker. Och då
blir det väldigt svårt att ta för sig. Det som
arvtagaren ska göra är ju att erövra ett företag
och ta över en position.

• Christine Tidåsen

Hitta egen nisch
Tidåsen menar att det bästa arvtagarna kan
göra är att hitta en egen arena att lyckas på.
Då får de respekt inom företaget, och tränar
sitt ledarskap.
– Det är väldigt svårt att gå in i pappas nisch.
Den äger ju pappa, och det blir lätt en identitetskonflikt. Då är det mycket smartare att
arvtagaren fokuserar på något projekt som
pappa inte är så intresserad av, men som ändå
är viktigt för företaget. Det kan vara att skaffa
en ny kundgrupp, att gå in på en ny marknad
eller ta fram en ny produktgrupp.
Arvtagarens egna nätverk är oerhört viktiga
i överlåtelsen. Det är där arvtagaren kan visa
sig kapabel och bygga upp ett förtroende. För
en lyckad succession är det även viktigt att
arvtagaren lär sig att ta för sig på ett bra sätt,
utan att trampa någon på tårna.
Ta itu med känslorna och prata igenom
arvsskiftet i god tid. Det kan vara skillnaden
mellan en lyckad succession och en uppslitande familjekonflikt. Christine Tidåsen
har undersökt generationsskiften i familjeföretag och funnit att kommunikation och
mentorskap kan underlätta skiftet.
ilosofie doktor Christine Tidåsen har
gjort intervjuer i fyra medelstora svenska
familjeföretag, inför och under ett generationsskifte. Avhandlingen heter Att ta över
pappas bolag – en studie av affärsförbindelser
som triadtransformationer under generationsskiften i familjeföretag och har lagts fram vid
Växjö universitet.
Tidåsen har fokuserat på den minsta formen av nätverk – triaden – och undersöker
samspelet mellan föräldern, sonen/dottern
och en tredje person. Denna person kan vara
en kund, en leverantör, en familjemedlem som
arbetar i företaget, eller en annan nyckelperson i företaget

F
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– Det visade sig att de här nyckelpersonerna
kunde göra en enorm insats som mentorer.
För pappan är det ibland inte så lätt att guida
arvtagaren igenom generationsskiftet, eftersom han identifierar sig så oerhört starkt med
bolaget.
Prata med varandra
Tidåsen konstaterar att det viktigaste för ett
lyckat generationsskifte är kommunikation.
Att i god tid prata igenom hur skiftet ska gå
till, och vara öppen med de känslor som kommer upp.
– Jag har varit på företag där syskon sitter
i kontoren bredvid varandra, men inte pratar
med varandra. Allra bäst är ju att prata om
vad man ska göra om det uppstår en konflikt,
innan det har blivit någon konflikt.
Det är mycket viktigt att överlåtaren kliver
åt sidan och faktiskt lämnar sin identitet som
företagsledare. Något som inte alltid är helt
lätt, eftersom det är många känslor inblandade.

Två processer
Christine Tidåsen anser att familjeföretaget
har många konkurrensfördelar. Det har snabba beslutsvägar, familjär stämning som ger en
hängivenhet bland personalen, samt en trovärdighet och ett socialt ansvarstagande som
ofta är större än hos andra företag. Men vid
generationsskiften blir företaget extra sårbart,
då två känsliga processer pågår samtidigt.
– Arvtagaren måste utveckla sin identitet,
han eller hon ska bli företagsledare och är
inte pappas barn längre. Samtidigt ska pappans identitet gå från att vara företagare till
att bli mentor och bollplank. En konflikt mellan dessa familjemedlemmar kan förlama
beslutsprocessen och därmed hela företaget,
säger Tidåsen. [MMS]
för mer info:
christine.tidasen@hik.se
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CBI deltar i
Innovationslyftet
CBI är en av tre forskargrupper som deltar i
Vinnovas Innovationslyftet. Satsningen är delvis inspirerad av internationella föregångare
som Stanford Research Institute och syftar till
att praktiskt implementera – och därigenom
även vidareutveckla – existerande kunskap
om innovationsarbete. CBI:s delprojekt syftar
till att utveckla metoder för systematisk affärsutveckling med fokus på unga teknikbaserade
företag. Eftersom ledande personer i dessa
företag ofta är tekniker hamnar fokus gärna
på teknikutveckling, medan själva affären
lätt kommer i andra hand. Projektet bedrivs
som ett konsortium tillsammans med teknikintensiva företag med stor tillväxtpotential, samt med affärsutvecklare från ledande
inkubatorer. Ambitionen är dels att öka och
tidigarelägga tillväxten i lovande, redan
växande bolag, dels att utveckla praktiskt
användbara principer för affärsutveckling.
I praktiken betyder detta att CBI-forskare
genom ”experimentellt” lärande kan stärka
de medverkande företagens förmåga att leda
och organisera offensiv affärsutveckling. Projektet och konsortiet är under etablering och
den första omgången planeras börja under
hösten 2009. [JG]
För mer info:
henrik.berglund@chalmers.se

Mode är mer
än bara kläder
Modeföretag är inblandande i mer än ”bara”
ren klädproduktion. Själva modebiten handlar
lika mycket om idéer, innovativ design, varumärkesbyggande och effektiva distributionskanaler, som det handlar om kläder. Det gäller
särskilt i Sverige och andra högkostnadsländer, som trots omfattande outsourcing till billigare länder har behållit en stor del av kakan
i modevärlden. Varför stannar företagen kvar
i dyra Sverige, när kunderna ändå huvudsakligen finns på olika exportmarknader?
Det frågar sig CIND-forskarna Atle Hauge,
Anders Malmberg och Dominic Power i artikeln The Spaces and Places of Swedish
Fashion (European Planning Studies, nr 4,
vol 17, 2009). De menar bland annat att platsen spelar en avgörande roll för byggande av
varumärke och för att skapa andra immateriella värden i modebranschen. Man kan därför säga att modevärlden är ett bra exempel
på en bransch som är både global och lokal
samtidigt. Tillverkningen sker i olika utvecklingsländer, medan företagens idé- och innovationsfunktioner ofta klustrar sig till områden
som exempelvis Stockholm. [JG]
För mer info:
anders.malmberg@kultgeog.uu.se
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Ny metod för att mäta

• Hans Lööf, Anders Broström, Kristina Nyström

Det händer mycket på forskningscentrumet CESIS. Bland annat håller man på att
utveckla en ny metod för att mäta FoU i
småföretag. En annan studie sätter fokus
på universitetens betydelse för samhällsekonomin.
esis är ett internationellt forskningscentrum med fokus på relationen mellan fou, innovation och tillväxt. Centrumet och dess forskare hamnar ofta högt
upp på olika topplistor över dem som citeras
flitigast av andra forskare inom innovationsområdet.
Sedan starten 2004 har cesis-forskarna producerat närmare 180 working papers. Huvuddelen har lett till internationell vetenskaplig
publicering.
Hans Lööf är en av forskarna som bidrar
till denna produktion. Han forskar främst om
innovation på företagsnivå och om betydelsen
av internationell handel och lokalisering.
– Sedan en tid tillbaka jobbar vi med att
försöka få fram data över alla patent, patentciteringar och patentansökningar som svenska
företag har. Detta vill vi sedan koppla samman
med data över exempelvis internationell handel och ägande, säger docent Hans Lööf.

C

Total innovationsstudie
cesis-forskarna är speciellt intresserade av
småföretag. 50 procent av alla patent i Sverige tas nämligen av företag med högst tio
anställda.
– Det här är ett outforskat område, som
också är väldigt viktigt för dynamiken i svensk
ekonomi.

cesis genomför just nu den första ”totala”
innovationsstudien som inriktar sig speciellt
mot svenska småföretag. De har exempelvis
studerat om det spelar någon roll för innovationen om företagen finns i en tät region som
Stockholm, eller om de lika gärna kan ligga
på landsbygden. En annan frågeställning rör
sambandet mellan innovationsgraden och
närvaron på internationella marknader.
– g7-länderna står för cirka 80 procent av
världens fou. Småföretag som säljer till dessa
länder har större benägenhet att ta patent än
andra småföretag. Den intressanta forskningsfrågan är: Reflekterar patentstatistiken främst
produkternas kvalitet, behovet av att skydda
äganderätten eller kunskapsöverspillning
från krävande kunder till de svenska småföretagen?
cesis-forskarna är också intresserade av
hur mycket fou småföretagen har. scb:s statistik går inte längre ner i storlekarna än tio
anställda.
– Vi har bra kunskap om investeringar och
generella företagsdata, men vi vet inget om
hur det ser ut angående fou i mindre företag,
säger Hans Lööf.
cesis håller för närvarande på att utveckla
en metod för att skatta fou. Målet är att den
bland annat ska kunna användas just i småföretag. Det här är ett långsiktigt projekt som
delvis sker i samverkan med scb.
Sektor som sväller
Ett annat spår i cesis forskning är samspelet
mellan universitet och företag. Anders Broström är en av dem som ägnar sig åt detta.
Nyligen inleddes en studie om universitetets
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FoU i småföretag
betydelse i regionen Stockholm-Mälardalen.
– Universiteten är viktigare än någonsin att
studera. Hur påverkas de exempelvis av ökad
autonomi, och av den allt starkare globala
konkurrensen? Universitetssektorn har verkligen svällt upp under senare tid. Från att ha
varit en angelägenhet för ganska få, till att nu
halva befolkningen i varje årskull studerar på
universitet eller högskola, säger Anders Broström.
Två doktorander och två professorer är än så
länge involverade i projektet, men man hoppas bli fler på sikt.
– Vi har tänkt oss att arbeta vidare med att
bena ut lärosätenas betydelse för den ekonomiska utvecklingen i storstadsregioner.
Det finns olika typer av effekter, direkta och
mer indirekta. En direkt effekt är de anställningstillfällen som skapas av universiteten. Forskarna kommer också att undersöka vilken roll
universiteten har för nyföretagandet.
– Universitet har ofta etablerats i regioner
som har varit lite på dekis, efter exempelvis
nedläggning av textil- eller varvsindustri. Alla
håller nog med om att en sådan etablering är
bra för regionen. Det skapar sysselsättning och
drar till sig företagsetableringar. I en storstadsregion som Stockholm är sådana effekter mindre tydliga, men de är troligen lika viktiga.
Forskarna kommer bland annat att följa
personer som rör sig från högre utbildning ut
i arbetslivet, och undersöka hur många företag
som startas av nyexaminerade studenter. Det
handlar alltså till stor del om att mäta ekonomiska effekter av universiteten. Ett ämne som
inte är helt okontroversiellt.
– Visst är vi medvetna om att akademin har
större värden än de rent ekonomiska, men
man ska ändå inte vara rädd för att försöka
fånga upp dessa värden, säger Anders Broström.
Regler minskar företagandet
Forskarna på cesis intresserar sig också för
entreprenörskap och näringslivsdynamik.
Kristina Nyström är en av dem som har inriktat sig mot dessa ämnen.
– Jag har bland annat forskat om hur nedläggning av företag hänger ihop med nyföretagande. Jag har även forskat en del om institutionella förutsättningar för entreprenörskap,
säger hon.
Bland annat har hon gjort en studie som
mäter egenföretagande i förhållande till storleken på offentlig sektor i ett antal oecd-länder. Resultaten visade att en större offentlig
sektor medför lägre egenföretagande. Även
omfattande regler och stora regelkostnader
verkar hämmande för företagandet.
Nyström har också gjort en liknande studie i
svenska regioner och hittat samma tendenser.
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Även olika sociala institutioner, som exempelvis attityder, visar sig påverka företagandet.
– Nu är jag i begrepp att ge mig in på nya
områden. Eller, i varje fall nya variationer på
samma tema. Jag kommer att kombinera de två
forskningsområdena arbetskraftens rörlighet
och näringslivsdynamik.
Hon kommer bland annat att studera vilka
de nya företagen väljer att anställa. Är det de
nya företagen som suger åt sig all välutbildad
arbetskraft?
– Särskilt nu i kristider är det intressant att
ta reda på mer om hur arbetskraftsdynamiken
ser ut. Vart tar till exempel personer som är nyinträdda på arbetsmarknaden vägen, anställs
de i nya företag eller inte?, säger Nyström. [JG]
för mer info:
andbr@infra.kth.se (anders broström)
hansl@infra.kth.se (hans lööf )
krny@infra.kth.se (kristina nyström)

CIRCLE-grundare
får eget specialnummer
En av CIRCLE:s grundare, professor Bjørn
Asheim, har fått ett eget specialnummer av
den vetenskapliga tidskriften European Planning Studies (nr 4, vol 17, 2009). Detta för
att uppmärksamma hans 60-årsdag förra
året. Gästredaktörer för specialnumret är
Tone Haraldsen, Högskolan i Lillehammer,
och Arne Isaksen, Universitet i Agder. Båda
är före detta studenter till Asheim. I den introducerande artikeln ger de en spännande
översikt över huvudpersonens karriär, från
studenttiden på Norges Handelshögskola,
till professuren vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds
universitet. Vidare belyser de hans forskning
om industriella distrikt, lärande regioner och
regionala innovationssystem. På senare tid
har han bland annat kopplat dessa områden
till begrepp som industriella kunskapsbaser
och distribuerade kunskapsnätverk. I specialnumret medverkar även Bjørn Asheims
vänner, kollegor och tidigare studenter med
artiklar kring det tema som han under senare
år har behandlat i sin forskning, det vill säga
vilken roll regionala resurser och globala kunskapsnätverk spelar för att skapa regionala
konkurrensfördelar. [JG]
För mer info:
bjorn.asheim@keg.lu.se

Nödvändig forskningssamverkan tar tid

ko rt o m c e s i s
CESIS utgör tillsammans med CBI,
CIND, CIRCLE och RIDE Vinnovas
Centers of Excellence for Innovation
Systems, R&D and Growth.
CESIS – Centre of Excellence for
Science and Innovation Studies –
startade 2004.
CESIS är ett samarbete mellan institutioner vid KTH och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Centrumet
administreras som en oberoende del av
Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad, en av elva skolor (institutioner) vid
KTH.
CESIS huvudfinansiering kommer
från Vinnova.

För att förstå hur den ekonomiska tillväxten
ska stimuleras, måste man bland annat beakta de långsiktiga effekterna av forsknings- och
näringslivspolicys. Det är också viktigt med
en bättre förståelse för hur industriell förnyelse och strukturomvandling går till. Det menar
RIDE-forskarna Jens Laage-Hellman, Maureen McKelvey och Mattias Johansson som
nyligen har avslutat en studie kring dessa
frågor. Resultaten publiceras i den kommande Vinnovaboken Analysis of chain-linked
effects of public policy: Effects on research
and industry in Swedish life sciences within
innovative food and medical technology. Studien pekar på nyttan med forskningssamverkan. Men den visar också att dessa processer
tar tid. Forskningssamverkan är nödvändig för
att utveckla nya idéer, men leder sällan direkt
till nya produkter. Forskarna menar därför att
samverkan aldrig kan ersätta industriell FoU.
Policys som stimulerar samarbeten mellan
akademi och näringsliv leder till kompetens
som senare blir avgörande för företagens
innovation, och för den ekonomiska tillväxten. [JG]

cesis.abe.kth.se
För mer info:
jens.laage-hellman@chalmers.se
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• Mattias Axelson

Värdeskapande samarbete
– svårt men bra
Det blir allt vanligare att företag jobbar tillsammans på olika sätt. Det kan handla om
allt från outsourcing av enklare funktioner,
till avancerad produktutveckling och innovation. Företagens värdeskapande sker därför ofta i samarbete med andra företag. Bra
samarbeten är svåra att få till, men lyckas
man finns mycket att hämta.
raven på företagens produkter ökar.
Därmed ökar också kostnaderna för att
ta fram produkterna. De flesta företag
har inte resurser att sköta detta själva. Lösningen blir ofta att samarbeta med andra.
Mattias Axelson har studerat produktutvecklingssamarbeten mellan företag i Sverige och
andra länder. Han har följt tre samarbetsprojekt under en längre tid, både genom intervjuer
och på plats i företagen. Hans doktorsavhandling, som har lagts fram vid Handelshögskolan
i Stockholm, har fått titeln Enabling Knowledge
Communication between Companies – The role
of integration mechanisms in product development collaborations.
– Värdeskapande samarbeten blir allt viktigare. För att förstå dessa samarbeten behöver
vi komplettera bilden av företaget som juridisk
person, med en bild av företaget som en del i
ett större samarbetsnätverk. Uppåt 70–80 procent av värdeskapandet sker i dag utanför den
juridiska personen i företag som till exempel
Volvo, säger ekonomie doktor Mattias Axelson.
Att företag samarbetar mer i nätverk har

K
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bland annat möjliggjorts av it-utvecklingen.
Problemet är att en stor del av den värdeskapande kunskapen är så kallad tyst kunskap.
Den sitter i huvudet på individer, och är svår
att kommunicera på avstånd.
Vanligt att underskatta
En del av den tysta kunskapen handlar om hur
företagen arbetar, rent praktiskt. För att förstå
det måste man träffas, menar Axelson. Här
finns alltså något av en paradox: Samtidigt som
företagen är alltmer uppkopplade mot varandra i virtuella nätverk, måste de kunna hantera
överföringen av den tysta kunskapen.
Enligt Mattias Axelson är det vanligt att
företag underskattar hur svårt det är att få till
ett fungerande samarbete. Han har myntat
begreppet kunskapskommunikation – det är
det företagen måste bli bra på för att lyckas
med ett samarbetsprojekt.
– Formellt måste man bestämma vilka
personer som ingår i projektet, vem som har
beslutanderätt och så vidare. Det är svårare
med det informella: hur man organiserar sig,
hur beslut fattas, hur ledningen kommunicerar med medarbetarna.
Hur man går till väga beror på hur samarbetet ser ut, och hur beroende av integration
projektet är. Ibland kanske det räcker med
enbart ett virtuellt samarbete. I andra fall måste parterna träffas en hel del. För att ta fram en
ny innovation krävs ofta mycket kommunikation. Då bör nog utvecklarna sitta tillsammans,
föreslår Axelson.

– Det behövs för att de ska förstå hur den
andra gruppen tänker. Mycket kan skilja sig åt:
Man använder språket på olika sätt, har olika
syn på kvalitet och olika nivå på kompetensen.
Det kan lätt bli gnissel.
– Företagen bör därför utgå ifrån att skillnaderna kommer att bli stora, och ta lite höjd för
det. Jag har sett många exempel på att misstro växer fram mellan parter. Ofta är det stora
pengar inblandade, så ett misslyckande kan bli
förödande.
Skapa mötesarenor
För att få till ett lyckat samarbete gäller det att
tänka till i tid. Genom att skapa mötesarenor i
en tidig fas, ökar chansen till tillit mellan parterna. En väg, förutom att sitta tillsammans i
utvecklingsgrupper, är att utse ambassadörer
som placeras i den andra organisationen. Även
en kick-off kan vara en god idé, anser Mattias
Axelsson.
– Det avgörande är att parterna är överrens
om de övergripande ramarna kring samarbetet.
Om man får till det, finns en otrolig uppsida i
ett värdeskapande samarbete. Det kan fungera
som en hävstång för båda parternas kunskap.
Det finns en stor innovationspotential i det här,
säger han. [JG]
för mer info:
mattias.axelson@hhs.se

www.esbri.se

Copyright: Pia Lindberg

Nytänkande samverkan
placerade Asea i Västerås

• Pia Lindberg

När Asea bildades 1891 valdes Västerås
som etableringsort. Anledningen var att där
lyckades politiker och näringsliv samverka,
med en gemensam vision om en expanderande industristad för ögonen. Pia Lindberg har belyst processen i sin doktorsavhandling Kampen om Asea. Lokal stat och
industrialisering – Arboga och Västerås
1875–1900.
ampen om asea stod mellan Arboga
och Västerås. En naturlig lokalisering
hade egentligen, vid den här tiden, varit
Arboga. Där fanns redan de företag som genom
en fusion bildade Asea 1891. Det var Elektriska
Aktiebolaget och Wenström & Granströms
Elektriska Kraftbolag. I Arboga fanns hamn,
goda kommunikationer samt kraft att hämta
i Arbogaån.
– Jag är övertygad om att både Arboga och
Västerås hade sett annorlunda ut i dag om
Asea valt att stanna kvar i Arboga, säger Pia
Lindberg, historiker vid Mälardalens högskola.

K

Energiförsörjningen central
Det fanns dock en mäktig motståndare till etableringen – Arboga Mekaniska Verkstad – som
inte ville ha konkurrens om vare sig marknad
eller utbildade ingenjörer. Som stor markägare kunde företaget förhindra både att mark

www.esbri.se

uppläts till ett nytt företag, och att kommunen fick möjlighet att bygga ut vattenkraften i
Arbogaån. Den egna kraftförsörjningen kunde
företaget tillgodose ändå, med en damm som
redan fanns längre upp i Arbogaån.
Pia Lindberg har studerat protokoll och
andra handlingar från stadsfullmäktige i båda
kommunerna, och material från Aseas historiska arkiv. Det viktigaste svaret på frågan varför Asea valde Västerås som etableringsort, är
att där förmådde politikerna och det lokala
näringslivet att samverka.
Också i Västerås behövde energiförsörjningsfrågan lösas och mark frigöras. Staden
hade redan satsat mycket på en förbättrad
infrastruktur, med järnväg och en moderniserad hamn. Att säkra energiförsörjningen var
nödvändigt för att redan etablerade företag
skulle kunna växa, och en förutsättning för
Aseas etablering.
Dittills hade den kraft som utvanns ur
Svartån mest använts för att driva en kvarn.
Änkan till den förre kvarnägaren ägde mark
och fastigheter intill dammen och därmed rättigheterna till vattnet vid dammen. Hon erbjöd
kommunen att köpa de fastigheter som skulle
ge dem tillträde, men den summa hon begärde
översteg väsentligt det värde som slagits fast
vid en besiktning av fastigheterna. Änkan stod
dock fast vid sitt bud och hotade att annars
neka kommunen tillträde.

I det läget kunde politikerna valt en konfrontationslinje och satt igång en långdragen rättsprocess. Men i stället valde man att fatta strategiska beslut.
– De betalade änkan det pris hon begärde.
Och de sålde mark till företagen till underpris.
De hade en vision om vart de ville och handlade långsiktigt, förklarar Pia Lindberg.
Mycket att lära
Det fanns också skillnader i sammansättningen av ledamöter i de båda kommunernas
stadsfullmäktige, som hon tror hade betydelse.
I Västerås fanns en ny elit av företagsledare i
stadsfullmäktige. I Arboga satt en gammal elit
utan så mycket nytänkande vid makten.
Pia Lindberg anser att det finns en hel del
att lära av den process hon belyst i sin avhandling.
– Jag tror att det är viktigt att också titta på
samarbete för att förstå vad som skapar ekonomisk utveckling. Det sägs att bästa sättet
är att skapa konkurrens. Men det finns andra
aspekter som spelar in. Samarbete har större
betydelse än vad vi vanligen tillskriver det,
säger hon. [YB]
för mer info:
pia.lindberg@mdh.se
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Företagande kvinnor
nyanserar bilden av
bruksorten

• Mona Hedfeldt

Föreställningen om Bergslagen som en
region med få småföretagare stämmer inte.
Åtminstone inte om man tittar på kvinnors
sysselsättning. Andelen kvinnliga entreprenörer är lika stor som i riket i övrigt.
- Men trots att de företagande kvinnorna är
en viktig drivkraft i den regionala utvecklingen osynliggörs de ofta, säger Mona
Hedfeldt.
ona hedfeldt är filosofie doktor i
kulturgeografi vid Örebro universitet.
I sin avhandling, Företagande kvinnor
i bruksort – Arbetsliv och vardagsliv i samspel,
har hon studerat företagande kvinnor inom
två branscher i Bergslagen: hälsobranschen
och företagstjänster. Hon har använt sig av
longitudinella registerdata och kvalitativa
intervjuer med företagare i Fagersta och Norberg. Variationerna mellan de båda kommunerna är stora.
– I Norberg är det betydligt vanligare både
bland män och bland kvinnor att vara företagare, jämfört med riksgenomsnittet. Fagersta
ligger under riksgenomsnittet. Så det är svårt
att prata om Bergslagen som en homogen
kategori när det gäller företagande, säger
Mona Hedfeldt.
Bilden av Bergslagen är präglad av de stora
företagen inom stål- och järnindustrin, typiskt

M
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manligt kodade verksamheter. Det finns allmänna föreställningar, till exempel att det är
ovanligt att vara företagare i bruksorter. Eller
att det är speciellt svårt. Men kvinnorna som
Hedfeldt har intervjuat ser tvärtom företagandet som något väldigt lustfyllt.
– Jag tror att den starka industrin har haft
en så framträdande roll i bilden av Bergslagen,
att den har överskuggat nyanserna. De flesta
jag intervjuade tyckte att de hade väldigt roliga
arbeten och trivdes bra med sina verksamheter, och med att vara företagare. De tyckte
att de hade utvecklande arbeten.
Har företagande män
Hedfeldt har fokuserat på tre olika teman:
arbetslivserfarenhet och förebilder, vardagsliv och familj, samt kontakter och nätverk. Vid
sidan av förebilder pekar hon också på möjlighetsbilder. Det handlar om människor som
visar att det är möjligt att leva som företagare
och som hjälper till att avdramatisera företagandet som sysselsättning. Dessa finns både i
arbetslivet och i privatlivet.
– Många av kvinnorna som drev eget hade
relationer med män som också var företagare.
Genom att de ser andra driva företag, och kanske även lever ett liv som om de vore företagare, så blir starta eget inte ett lika stort steg.
Kvinnorna i Hedfeldts studie tyckte att det

gick bra att kombinera företagande med att
vara förälder, även om vardagen fungerade
mycket tack vare insatser från mor- och farföräldrar.
Komplexa sammanhang
Däremot kände några av kvinnorna betydligt
större oro över omsorgen om sina föräldrar.
– Kring omsorgen av barnen så fanns det
en stödstruktur: förskola och mor- och farföräldrar. När det gällde föräldrarna var det mer
problematiskt, och något som kunde inkräkta
en del på deras arbete.
Det finns inget entydigt svar på frågan
varför kvinnorna väljer att starta företag.
Sammanhangen är komplexa – faktorer som
arbetslivserfarenhet, förebilder, familj och
nätverk har betydelse.
– Ett mönster är att det är vanligare att
starta företag om man har varit anställd på
en liten arbetsplats, med få anställda. Det har
jag tolkat som att den personen får inblick i
flera olika delar av en verksamhet, vilket kan
utgöra en förberedelse för att starta egen
verksamhet, säger Mona Hedfeldt. [MMS]
för mer info:
mona.hedfeldt@oru.se
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Innovationslösningar måste skräddarsys
som fick ingå i en styrgrupp för projektet. Styrgruppen fick i uppdrag att sprida förändringsbudskapen till resten av medarbetarna.
Arbetet skedde interaktivt och förankrades
ordentligt bland de anställda. Om någon senare ifrågasatte en förändring, kunde man visa
att idén faktiskt kom från de anställda själva.
Totalt infördes ungefär 15 olika förändringsprogram. Allt från större omorganiseringar, till
mindre ändringar i hur man kommunicerade
inom företaget.
– De anställda fick också lära sig att berömma varandra mer. Då kan man nämligen också
kritisera varandra mer utan att det blir sura
miner.

Innovation är inte bara en angelägenhet för
FoU-avdelningen. För att ett företag ska bli
riktigt innovativt, krävs att alla anställda är
med på noterna. Det finns inga genvägar
eller generella recept, varje företag måste
göra på sitt sätt.
nnan forskarutbildningen arbetade
Erik W Hallgren i 13 år som elektroingenjör,
bland annat som chef för en fou-avdelning.
Han tog sedan en mba och blev tillfrågad av
sin professor om han ville doktorera. Nu disputerar han på avhandlingen Employee driven
innovation; A case of implementing high-involvement innovation.
– Jag bestämde direkt att jag ville ägna
mitt avhandlingsarbete åt att hjälpa små och
medelstora företag bli mer innovativa. Man
hör mycket om att de här företagen borde
bli mer innovativa, men det görs väldigt lite i
själva företagen. De har inte samma resurser
som större företag, säger Hallgren som har lagt
fram sin avhandling vid Danmarks tekniska
universitet.

I

• Erik W Hallgren

Engagera alla
En viktig poäng är att innovationstänkandet
inte bara ska finnas inom vissa avdelningar.
Det gäller att få till ett engagemang bland alla
anställda. Och se till att använda detta engagemang på rätt sätt.
– Det här är svårt, och det tar tid. Men det
var kul att se att det verkligen gav någonting i
företaget jag studerade. De anställda ändrade
sitt beteende, både privat och på jobbet. De
är mycket mer reflekterande än de var innan.
Även nu en tid efter projektets genomförande
har detta fortsatt.
– Vi måste ändra vår uppfattning om vad
innovation är, och betrakta det mer som en
livsstil än som bara fou, säger Erik W Hallgren. [JG]

Förändring tar tid
Han ser stora brister i innovationstänkandet i
många företag, stora som små.
– Företag är ofta dåliga på att använda sig av
sina anställdas innovationsförmåga. I början
av mitt arbete trodde jag att jag skulle skriva
ett slags kokbok, ta fram recept för hur det här
med innovation går till. Jag märkte rätt snabbt
att det inte gick. Det är också en av huvudpoängerna i min avhandling: Det finns ingen
”best practice” inom innovation.

– Alla företag har sin egen kultur, och måste bli innovativa på sitt eget sätt. Man måste
skräddarsy innovationslösningen för varje
enskilt företag.
Han menar att det till stor del handlar om
lärande. Och om att lära de anställda att lära
sig. Då kan man verkligen förändra ett företag.
Men det tar tid.
Tidsaspekten gjorde också att det var svårt
att hitta studieobjekt till avhandlingen. Hallgren fick många nej, och lika många: ”Kul, kan
du fixa det i morgon”, på sin förfrågan om att
delta i projektet. Till slut fick han ett positivt
svar från ett tjänsteföretag med 75 anställda.
Det utmynnade i ett aktionsforskningsprojekt som pågick i två och ett halvt år. Syftet:
Att göra de anställda mer innovativa genom
ökat engagemang och lärande.
– Jag började med att välja ut sju personer

Företagare gillar att
få hjälp från andra

Satsningar på
kluster skapar tillväxt

Låg efterfrågan
på offentlig rådgivning

Den finansiella krisen gör det viktigare än någonsin för entreprenörer att söka alternativa finansieringslösningar. Dessa alternativa lösningar går
inom forskningen under samlingsnamnet finansiell
bootstrapping. Det är lätt att tänka att finansiell
bootstrapping enbart används som en sista utväg,
i brist på kapital. I Use of financial bootstrapping
in new businesses: a question of last resort?
(Venture Capital nr 1, vol 11, 2009) menar Joakim
Winborg att det inte stämmer. Artikeln visar att
motivet till att använda bootstrapping förändras i
takt med att entreprenörens erfarenhet ökar. Från
att inledningsvis fokusera huvudsakligen på kostnadsreducering, till att senare handla om proaktivt
sänkande av risktagandet. Ytterligare ett skäl som
anges är att det är roligt att hjälpa och få hjälp av
andra. [JG]

Kluster är viktiga för att näringslivet ska stå sig
i den globala konkurrensen. I regioner med bra
klusterutveckling skapas fler innovationer, som
leder till förnyelse och ekonomisk tillväxt. Det visar
Örjan Sölvell i Clusters – Balancing Evolutionary
and Constructive Forces (Ivory Tower Publishers,
2009). I boken lyfter han bland annat fram pappersklustret i Värmland och biltestarklustret i
Norrland. Kluster växer ofta fram på ”naturlig” väg,
men Sölvell menar att vi även bör stödja klusterutvecklingen med hjälp av offentliga initiativ. Däremot pekar han på att dessa båda sätt skapar olika
typer av kluster, något man måste ta hänsyn till
när man studerar dem. För att en klustersatsning
ska bli lyckad måste den utvärderas noga. Det
visar att satsningen är seriös och att man är villig
att lära. [JG]

Vilken efterfrågan på företagsservice finns bland
nya och små företag? Det är en av de huvudsakliga frågeställningarna i Behov och betydelse av
rådgivning till unga företag (FSF, 2009). I rapporten har drygt 2 800 företagare intervjuats. De
allra flesta, cirka 80 procent, anger att de inte har
något större behov av rådgivning från offentliga
aktörer som Almi och Nyföretagarcentrum. De
behov som ändå finns är som störst när företagen är relativt nystartade. Resultaten visar också
att yngre företagare i högre grad använder sig
av rådgivningen. Sex av tio företagare hämtar
stöd från andra håll än det offentliga: från banker, skatteverket och från släkt och vänner. Vidare
framkommer att företagarna vet var de ska vända
sig för hjälp. Författare till rapporten är Anders
Lundström och Anna Kremel. [JG]

För mer info: joakim.winborg@hh.se

För mer info: orjan.solvell@hhs.se

För mer info: lundstrom@fsf.se
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Inte bara
tjänster

• Martin Svensson Henning

Ny teknik har fortfarande inte tagit död på
gammaldags hederlig produktion. Tjänsteindustrin må ha exploderat de senaste tjugo
åren, men det är fortfarande inte helt enkelt
att separera den från tillverkningsindustrin.
Och alla vill till storstadsregionerna.
n episk berättelse om hur nya branscher uppstår och gamla kollapsar. Så
kan man beskriva Martin Svensson
Hennings avhandling Industrial Dynamics
and Regional Structural Change, framlagd vid
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi i Lund.
Avhandlingen beskriver industriell omvandling i Sverige från 1974 till 2004.
Under den perioden har landet upplevt en
dramatisk skiftning från traditionell produktion mot mer tjänsteproduktion. Vissa industrier har i stort sett försvunnit, som exempelvis varvsindustrin. En del sektorer, som
textilindustrin, finns kvar genom att vissa
företag har nischat sig framgångsrikt, samtidigt som det mesta av produktionen har flyttat
till låglöneländer.

E

Industrinära tjänster växer
Tjänsteindustrins snabba frammarsch gör att
den har fått en uppmärksamhet som inte nödvändigtvis står i proportion till dess storlek.
– Jag har en känsla av att vi ibland undervärderar den potential som finns inom vissa

16 •

E N T R É # 2 | 2009

nischade verksamheter av tillverkningsindustrierna. Här kan nog kunniga entreprenörer
fortfarande hitta tillväxtmöjligheter.
Tjänster är inte allt, vilket Svensson Hennings avhandling visar. Den gamla industrin
finns fortfarande kvar och frodas i många
fall.
– Detta är en jätteviktig fråga. Våra mätningar visar att det inte är vilka tjänstesektorer som
helst som har vuxit kraftigt under den undersökta perioden, utan framför allt de som tillhör
den industrinära tjänstesektorn.
Han ser ett ömsesidigt beroende mellan
tjänstesektor och tillverkningsindustri som har
funnits länge och som inte är på väg bort.
– De blir allt mer beroende av varandra.
Men sambanden är komplicerade. En del
av ökningen inom tjänsteindustrin är bara
en ökning på papperet, genom nya kategoriseringar. En stor del skapades när produktionsindustrin började utlokalisera tjänster på
1990-talet. Samtidigt pågår en faktisk transformation av både tillverkning och tjänster, där
båda alltmer går i varandra.
Kanske något överraskande visar Svensson
Hennings avhandling att både tillverkningsindustri och tjänsteindustri frodas i närheten
av storstäder. Det utmanar en del annan forskning på området. Det är inte nödvändigtvis en
fördel att finnas i en småstad där hyran är billig.
– Det är inte givet. I vissa faser av ett före-

tags utveckling, speciellt om produktionen
är avancerad, kan det vara nyttigt att ligga
geografiskt nära andra företag som man kan
inspireras av – även om dessa företag inte är i
samma bransch som man själv. På så sätt kan
nya förvånande innovationer skapas.
Urbanitet gynnar ungdom
Det verkar gälla även för nya småföretagare
och entreprenörer. Urbana miljöer med en
mångfald av branscher gynnar unga företag.
– Vi tror att detta bland annat beror på att
här finns en arbetskraft som är kunnig inom
många olika områden och kan förmedla sin
erfarenhet till nya verksamheter och skapa nya
produkter.
Svensson Hennings avhandling ger en tydlig bild av hur svensk industri har fördelat sig
över Sverige. Under de senaste trettio åren har
gamla branscher gått under och ny teknologi
har skapat nya. Det har skett ett masskifte mot
ett mer urbant land.
– Vi har inte tidigare så tydligt kunnat mäta
den kraftiga koncentrationen av ekonomiska
verksamheter till ett fåtal ledande regioner i
Sverige. Det är förvånande att de regionala
konsekvenserna av nutidens ekonomiska
omvandling inte debatteras mer, säger Martin
Svensson Henning. [PS]
för mer info:
martin.svensson-henning@keg.lu.se

www.esbri.se

Esbrinytt

Populärt forum återkommer till hösten
Årets Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum
går av stapeln 16–17 september. Det är
sjätte året i rad som Esbri, tillsammans med
Näringsdepartementet och U.S. Department
of Commerce, arrangerar forumet. Teman i
år är cleantech och tillgång till kapital.
ålet med Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum är att skapa ekonomiska
möjligheter för Sverige och u s a ,
genom att sammanföra entreprenörer, policymakare, finansiärer, studenter och forskare
från båda länderna.
Förra årets forum blev en succé med över
500 deltagare under de två dagarna. Enligt den
webbenkät som deltagarna fick svara på, ansåg

M

över 90 procent att forumet överlag var mycket
bra eller bra. 80 procent ansåg att nätverkandet
under forumdagarna var mycket bra eller bra.
Dåvarande amerikanske ambassadören,
Michael Wood, var en av talarna förra året –
liksom de två föregående åren. Han uttryckte i
efterhand sin uppskattning på det här sättet:
– Jag har sedan dess (2006, red anm) deltagit
som talare vid det årliga forumet och sett det
växa. Inte bara i antalet deltagare, utan – än
viktigare – i kvalitet, konstaterade Wood.
Talare under 2008 års forum var även bland
andra statssekreterare Ola Alterå, Angelica
Hull, vd för Swedish Biofuels, vice statsminister och näringsminister Maud Olofsson, samt
entreprenören John MacMahon.

Programmet för 2009 års forum håller i skrivande stund på att ta form. Några av de klara
talarna är: Randy Mitchell från u.s. Department of Commerce, entreprenören Katarina
Bonde och statssekreterare Jöran Hägglund.
Klara finansiärer för årets forum är Tillväxtverket och Vinnova. Mediepartner är tidningen
Entreprenör.
På Esbris webbplats finns presentationer,
kommentarer och filmer från tidigare forum.
Där kan du även hitta alla aktuella uppdateringar inför 2009 års forum. [CE]
för mer info:
www.esbri.se/sweden-us

Nyföretagande på
höstens första Estrad
Redan 17 augusti drar vi igång höstens
Estradföreläsningar. Först ut är en av Sveriges främsta entreprenörskapsforskare:
Per Davidsson, professor vid Brisbane
Graduate School of Business, Australien,
samt vid Internationella Handelshögskolan
i Jönköping. Han kommer bland annat att
tala om nyföretagande och företagstillväxt.
Nästa föreläsningstillfälle är 22 september.
Då föreläser docent Robin Teigland, Handelshögskolan i Stockholm, om virtuella
innovationssystem. 8 december föreläser
Magnus Klofsten, professor i innovation och
entreprenörskap vid Linköpings universitet,
om akademiskt entreprenörskap. Det blir
minst en föreläsning till under hösten. Mer
info kommer på vår webbplats. [CE]
För mer info: www.esbri.se/estrad

www.esbri.se

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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Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum är ett uppskattat nätverkstillfälle

Sofia Avdeitchikova
har fått anställning som
forskarassistent på circle.
Hon disputerade 2008 på
en avhandling om affärsänglar. På circle kommer
hon bland annat att forska
om regionala aspekter på
entreprenörskap och riskkapital. En annan
circle-nyhet är att forskaren Magnus Nilsson nyligen tilldelades ett Wallanderstipendium från Svenska Handelsbankens forskningsstiftelse. Nilsson disputerade 2008 på
en avhandling om hur företag påverkas av att
befinna sig i kluster.
Forskargruppen tse Entre vid Handelshögskolan i Åbo får i slutet av sommaren personaltillskott i form av Teemu Kautonen. Han
är i dag professor vid Vasa universitet, och har
bland annat forskat om entreprenöriella karriärer.
Professor Pontus Braunerhjelm är nyinvald
ledamot i Iva. Han är till vardags vd för Forum
för småföretagsforskning (fsf), som för övrigt
snart byter namn till Entreprenörskapsforum.
Braunerhjelm är även knuten till kth.
Maureen McKelvey,
professor på Handelshögskolan i Göteborg, kommer
att medverka i eu-kommissionens näringslivspanel
om eu:s framtida innovationspolicy. Panelen har sex
medlemmar och ska arbeta
med hur eu kan tänka nytt och annorlunda
kring innovation och entreprenörskap. McKelvey är även föreståndare för forskningscentrumet ride:s nod vid Göteborgs universitet, som
snart kommer att ingå i nybildade satsningen
Institutet för innovation och entreprenörskap
vid samma lärosäte.
Carey-Darden Entrepreneurship Scholars’ Retreat
är en inbjudningsworkshop,
arrangerad av John Hopkins University, Maryland,
u s a . Mattias Nordqvist
och Huriye Aygören, båda
från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, deltog som enda
forskare från ett skandinaviskt universitet i
2009 års upplaga. De presenterade artikeln
Entrepreneurship and Social Responsibility: A
Review and a Research Agenda.
Joacim Tåg är nyanställd på Institutet för
näringslivsforskning, ifn. Tåg disputerade
i november vid Svenska Handelshögskolan
i Helsingfors. På ifn kommer han främst att
arbeta inom forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi.
Tipsa oss: entre@esbri.se
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Titel: Kreativitet i tid och
rum, processer, personer
och platser
Författare: Gunnar Törnqvist
Förlag: SNS Förlag
ISBN: 978-91-86203-08-5

Vid en googlesökning får ordet kreativitet
miljontals träffar. Men vad är kreativitet
och vem är kreativ? I boken Kreativitet i tid
och rum, processer, personer och platser reder
Gunnar Törnqvist ut begreppen. Han går
bland annat in på omgivningens inverkan
på den kreativa processen. Enligt Törnqvist
kan kreativitet nämligen mätas som processer, snarare än som en egenskap hos individer. Som exempel tar han entreprenören.
Han menar att när entreprenören fångar upp
idéer som redan finns, är denne en del i den
kreativa processen. Pionjären är personen
som verkligen skapar något nytt, och är den
kreativa. Samtidigt menar författaren att
kreativitet har blivit något av ett honnörsord, och att det kan vara svårt att skilja på
kreativitet och effektivitet. Med bland andra
nobelpristagare som exempel ger Törnqvist
nya perspektiv på kreativiteten. [CE]

Titel: Fool’s Gold – The Truth
Behind Angel Investing in
America
Författare: Scott Shane
Förlag: Oxford
University Press
ISBN: 978-0-19-533108-0

Affärsänglar har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. En del menar att det är
här pengarna finns, nu när många formella
investerare drar åt sig öronen. Flera politiska
initiativ har dragits igång för att främja ängelinvesteringar. Scott Shane har tröttnat lite
på alla framgångshistorier som lyfts fram i
medierna, och vill i stället belysa den typiska
investeringen gjord av den typiska ängeln. Är
rentav de flesta ängelinvesteringarna kattguld? I grunden till Fool’s Gold – The Truth
Behind Angel Investing in America ligger en
ny forskningsbaserad undersökning. Bra
data har länge saknats om änglar, menar
Shane. Han inleder boken med att beskriva
vad ängel-investeringar är, och vad som
skiljer dem från andra investeringar. Han
ger också konkreta råd, både till presumtiva
affärsänglar och till entreprenörer som funderar på att söka ängel-finansiering. [JG]

Titel: Three Decades of Enterprise Culture – Entrepreneurship, Economic Regeneration
and Public Policy
Författare: Francis J Greene,
Kevin F Mole & David J Storey
Förlag: Palgrave Mcmillan
ISBN: 978-1-4039-4102-2

Entreprenörer ses ibland som vår tids alkemister. De skapar tillväxt, sysselsättning,
nya produkter och branscher. Som de sedan
raserar, enligt teorin om k reativ förstörelse. I Three Decades of Enterprise Culture
– Entrepreneurship, Economic Regeneration
and Public Policy ställs frågor som: Vem
startar företag? Hur driver de sitt företag?
Hur bidrar företagandet till ekonomin? Författarna Francis Greene, Kevin Mole och
David Storey har valt att fokusera på en av
de minst entreprenöriella regionerna i England: Teesside. Om nyföretagande nu är så
bra, vad borde det inte kunna bidra med till
en ekonomiskt eftersatt region? Studien bygger på intervjuer med över 900 entreprenörer, gjorda under en period på 30 år. Teesside
jämförs också med en region som har ett mer
normalt företagande och med en av de mest
entreprenöriella regionerna i England. [JG]

Titel: Innovation and Inequality
– How Does Technical
Progress Affect Workers
Författare: Gilles Saint-Paul
Förlag: Princeton
University Press
ISBN: 978-0-691-12830-6

Innovation och teknikutveckling ses i dag
som något positivt för samhället. Det leder
till ekonomisk utveckling och bättre levnadsvillkor. Men bakåt i tiden har motståndet emellanåt varit starkt. Karl Marx menade
att tekniska innovationer, med efterföljande
ökning av produktiviteten, var ett hot mot
arbetarna – deras värde skulle devalveras.
Gilles Saint-Paul menar att det finns ett
visst fog för Marx oro: medan stora delar av
arbetskraften har vunnit på innovationen,
har den faktiskt också sina förlorare. Exempelvis har löneskillnaderna ökat i usa, och i
flera andra länder, under senare år. I Innovation and Inequality – How Does Technical
Progress Affect Workers visar Saint-Paul vilka
som är vinnare, respektive förlorare. Hur
innovationen ser ut är en avgörande faktor,
menar han. Påverkas exempelvis arbetsplatsen hierarki av en ny innovation? [JG]

Fler boktips hittar du på
www.esbri.se

Titel: The Perspective of
Women’s Entrepreneurship
in the Age of Globalization
Redaktör: Mirjana
Radovi-Markov
Förlag: Information Age
Publishing
ISBN: 978-1-59311-769-6

Vad har företagandet betytt för kvinnors
möjlighet att bryta med traditionella roller
i familjen och samhället? Det är en av frågorna som ställs i The Perspective of Women’s
Entrepreneurship in the Age of Globalization.
Boken tar upp vilka utmaningar och möjligheter kvinnors företagande står inför i olika
typer av samhällen. Ett kapitel handlar om
kvinnors företagande i Marocko, och hur
detta har förändrat det muslimska samhället. Även länder som Nigeria, Serbien och
Thailand behandlas. Aneel Karnani ägnar
sitt kapitel åt det aktuella ämnet mikrokrediter, och frågar sig hur dessa krediter har
hjälpt fattiga kvinnor. Hennes svar blir att
mikrokrediter leder till ökad självkänsla och
stärker kvinnors roll, men att de inte i någon
större utsträckning avhjälper fattigdom.
Bokens sista avdelning handlar om hur man
kan stärka kvinnor genom utbildning. [JG]

Titel: Innovation, Knowledge
and Power in Organizations
Författare: Theodora
Asimakou
Förlag: Routledge
ISBN: 978-0-415-42666-4

Theodora Asimakou har intresserat sig för
värdet av kunskap, och för innovationsstyrning i företag. I boken Innovation, Knowledge
and Power in Organizations går hon igenom
befintlig litteratur inom ämnet. Hon presenterar även sin egen forskning om kunskapsstyrning och innovation i ett teknikbaserat
företag. Hennes fokus ligger på företagets
funderingar kring kommersialisering, och hur
dessa har påverkat förståelsen för innovation.
Språket spelar en avgörande roll. Att ”utsätta”
en forskningsinriktad enhet för kommersialisering förändrar hur kunskapen produceras,
menar Asimakou. Hon poängterar vidare att
man måste ta hänsyn till politiska frågor och
maktstrukturer när man studerar innovation.
Den som har makten påverkar i stor utsträckning vilken inställning företaget har till innovation, och därmed hur det kommer att agera
i innovationsfrågor. [JG]

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

Titel: The Routledge
Companion to Creativity
Redaktörer: Tudor Rickards,
Mark A Runco & Susan Moger
Förlag: Routledge
ISBN: 978-0-415-77317-1

The Routledge Companion to Creativity tar
upp många olika aspekter på hur vi kan förstå, och använda oss av, kreativitet. Redaktörerna Tudor Rickards, Mark A Runco och
Susan Moger har bjudit in 38 medförfattare
som behandlar teman som kreativitet och
design, innovation och entreprenörskap,
kreativitet och kunskap, samt kunskapsstyrning. Vi får också lära oss mer om hur
omgivningen påverkar och påverkas av kreativitet. Under avdelningen ”metateorier om
kreativitet” har k t h-professorn Alf Rehn
skrivit kapitlet Deconstructing creativity tillsammans med Christian De Cock. De diskuterar bland annat skillnaden mellan att studera kreativitet – då man måste anpassa sig
till ett antal antaganden, och att vara kreativ
– då man måste utmana dessa antaganden.
Flera kapitel ägnas åt den personliga kreativiteten. [JG]

Titel: The Making of
an Economist, Redux
Författare: David Colander
Förlag: Princeton
University Press
ISBN: 978-0-691-13851-0

David Colander har själv skrivit den här uppföljaren till sin och Arjo Klamers The Making
of an Economist från 1990. Nu med tillägget
Redux till titeln. Då som nu utspelar sig handlingen på amerikanska elitskolors doktorandutbildningar i nationalekonomi. Hur ser
utbildningarna ut, och vad lär sig egentligen
studenterna? Harvard, Princeton, Stanford och
mit är några av de skolor som har granskats. I
den tidigare studien var Colander kritisk, både
mot nationalekonomin i sig och mot utbildningen. Han menade att det saknades empirisk
grund i forskningen, och att modellerna som
användes sällan testades mot verkligheten. I
dag är han något positivare: empirin är bättre
och modellerna är mer verklighetsanpassade.
Kritiken riktas nu mer mot den pedagogik som
används på utbildningarna – han vill se mer
kreativitet, och mer fokus på ekonomiskt resonerande. [JG]

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
International Conference on Small and
Medium-sized Enterprises’ Psychological Adaptation and Social Behavior
under Financial Crisis
11–12 juli
Hangzhou, Kina
The Sixth International Critical
Management Studies Conference
13–15 juli
Coventry, Storbritannien
Annual Conference of the Academy
of Innovation and Entrepreneurship
16–18 juli
Peking, Kina
Annual UIC Research Symposium
on Marketing and Entrepreneurship
6–7 augusti
Chicago, USA
2009 Academy of
Management Annual Meeting
7–11 augusti
Chicago, USA
The 20th Annual NFF Conference
19–21 augusti
Åbo, Finland
22nd SEAANZ Conference
31 augusti–2 september
Wellington, Nya Zeeland
4th European Conference on
Entrepreneurship and Innovation
10–11 september
Antwerpen, Belgien
7th West Coast Research Symposium
on Technology Entrepreneurship
11–12 september
Seattle, USA
9th International
Entrepreneurship Forum
16–18 september
Istanbul, Turkiet
Samtliga konferenser ovan genomförs 2009.
För mer info om dessa och andra konferenser, besök: www.esbri.se/konferenser
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Porträttet

Leif Melin, strategiprofessor med familjeföretagsintresse:

”Vi vill attrahera flera grupper”
2005 startade Leif Melin tillsammans med
kollegor ett center för familjeföretagsforskning,
Centre for Family Enterprise and Ownership
(cefeo) vid Internationella Handelshögskolan
i Jönköping. Målet med centrumet är att kombinera framstående forskning med att sprida
kunskap om familjeföretag och ägande.
– Vårt intresse är hur familjeägande påverkar utveckling och situation i denna typ av
företag. Idén är också att se bredare på ägandefrågors betydelse. Vi vill attrahera flera grupper som kan ha nytta av vår kunskap: praktiker,
beslutspåverkare och forskare.
Melin menar att familjeföretagande inte
bör ses som ett eget fält. Utan i stället som ett
empiriskt fenomen som kan studeras från flera
olika perspektiv och discipliner.
– På samma sätt tycker jag inte att entreprenörskap ska ha starka gränser som forskningsfält. För att förstå ett forskningsfält måste vi ha
många olika teoretiska glasögon. De viktigaste
frågorna inom entreprenörskap handlar om
att förändra spelregler och skapa nya möjligheter, säger Leif Melin. [CE]

Leif Melin har länge stått i förgrunden för
svensk forskning om familjeföretagande.
Under sin forskarbana har han startat och
lett ett flertal forskningsprogram inom olika
områden. Han har också handlett några av
Sveriges nu främsta forskare inom strategi
och familjeföretagande.
rofessor leif melin växte upp i ett
familjeföretagarhem. Men det var först
långt senare han kände igen de värderingar som är typiska för familjeföretag.
– Inte ens när jag i slutet av 1970-talet gjorde
en studie av Luxor, som var familjeägt, gjorde
jag någon koppling till att jag själv levt i familjeföretag, säger Leif Melin.
Själv gick han inte i familjeföretagets fotspår,
utan studerade företagsekonomi med marknadsföring som huvudämne i Lund. Därefter
flyttade han till Linköping, där han undervisade i väntan på att forskarutbildningen skulle
starta.
– Jag hade sju studenter som jag var ansvarig
för på heltid. Det blev min lärarhögskola. Det
var jättekul och där grundlades också min syn
på alternativt, problembaserat lärande.

P

Förstå logiken
Sedan blev han doktorand tillsammans med
första kullen forskare i Linköping, som då precis fått universitetsstatus.
– I den nyinrättade avhandlingsserien för
företagsekonomi och industriell ekonomi blev
min avhandling nummer ett. Där kom jag att
intressera mig för vad som sedan blivit mitt
huvudfokus: strategiska utvecklingsprocesser.
Melin har inte ägnat sig åt nyföretagande,
utan snarare åt befintliga organisationer – små
som stora, unga som gamla.
– För mig är inte den initiala processen mest
intressant, den har aldrig forskningsmässigt
fångat mig. Jag är mer intresserad av att förstå
hur befintliga organisationer fungerar, hur de
utvecklas och hänger ihop.
Han menar att det är viktigt att förstå vad
som faktiskt händer i företagen, att förstå logiken bakom. Och inte bara undersöka om en
viss strategi är bra eller dålig.
– Man brukar säga att företag har exempelvis
en förvärvsstrategi. Men vad betyder det? Vad
det är för saker som händer när de gör ett för-

värv, och varför händer det? Jag är mer intresserad av processerna bakom.
Melin var bland de första i Sverige att intressera sig för familjeföretagande. På 1990-talet
fanns inte så mycket forskning om ämnet.
Trots att det då som nu var den vanligaste
formen av företagande, både i Sverige och
utomlands.
– Jag har alltid sett strategi och strategisk
förändring som mitt överordnade forskningsområde. Inom ramen för det har jag sedan
blivit intresserad av till exempel familjeföretagens utveckling. Det inkluderar många
strategiskt viktiga frågor, bland annat generationsskiften.
Vidga synen på ämnet
Melin har startat och drivit flera forskningsprogram, bland annat ett projekt om kontinuerligt växande företag: Tillväxtföretagens
organisering, strategi och entreprenörskap.
Det är ett femårigt program som nu håller på
att avslutas.
– Man talar mycket om snabbväxande gasellföretag. Men vi ville titta på företag med mer
robust tillväxt, över en längre tidsperiod. Och
dessutom studera både ledarskapets och ägarformernas betydelse.

fa k ta
Namn: Leif Melin
Bakgrund: Doktorerade 1977, och blev
1984 professor vid Linköpings universitet.
Var 1995–2000 avdelningschef för Entrepreneurship, Marketing and Management
vid Internationella Handelshögskolan i
Jönköping och 2000–2001 vd för samma
lärosäte. Mottog 2003 ÅF Major Award för
framgångsrikt utvecklande och kunskapsspridning av familjeföretagsforskningen.
Aktuell: Forskare, föreståndare och en av
grundarna till Centre for Family Enterprise
and Ownership (CeFEO ). Centrumets
forskning har nyligen blivit rankad som etta
i Europa och fyra i världen avseende publicering av forskningsresultat inom familjeföretagsområdet.
För mer info: leif.melin@ihh.hj.se
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