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ovanlighetens skull inte kostar något: tänk om
Göran Persson och hans ministrar skulle pri-
oritera att, åtminstone en gång i veckan, besö-
ka ett företag. Det skulle direkt ha två effekter.
Dels skulle de få ökad kunskap och förståelse
för företagandets vardag, och dels skulle det
ge en signal att företagarna är viktiga.

Trevlig läsning av Entré.

Magnus Aronsson
ansvarig utgivare och vd för esbri

magnus.aronsson@esbri.se

ps. Glöm inte att besöka banken där du kost-
nadsfritt kan ta ut kunskap. Adressen till Esbris
webbplats är www.esbri.se, klicka sedan på
”Kunskapsbank”
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Sedan nejet i folkomröstningen om
emu har tillväxtdebatten satt fart. Stat-
sminister Göran Persson har i sin reger-

ingsförklaring gjort tillväxten till en central frå-
ga. 

Som en konsekvens av detta riktas blickar-
na ånyo mot entreprenörerna och småföreta-
gen.  I den allt mer globaliserade ekonomin
kan vi knappast förlita oss på att det är våra
storföretag som skapades i början av förra sek-
let som ska stå för lejonparten av den framti-
da tillväxten. Att de nya och små företagen är
viktiga för att skapa dynamik och nya jobb har

såväl svensk som internationell forskning visat.
Devisen ”låt tusen blommor blomma” kom-
mer väl till pass – vi måste tillåta en mångfald
av blommor för att några ska utvecklas och bli
större än de andra.

Frågan är dock om entreprenörerna kan
uppfylla politikerna och övriga samhällspla-
nerares önskan om tillväxt? Som Per Davids-
son med fleras forskning visar (se sidan 13) så
vill många entreprenörer inte se sina företag
växa.

För att få fler människor att vilja starta, dri-
va och låta sina företag växa krävs förändring-
ar i regelsystem och skatter. Men ännu vikti-
gare är förebilder. Att diskussionen runt
middagsbordet, i fikarummet eller på caféet
handlar om det positiva med entreprenörskap.
De unga måste se entreprenörer som förebil-
der om de i framtiden ska ta steget och själva
bli entreprenörer.

Till sist ett förslag på en aktivitet som för
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Att växa eller inte växa 
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Dialogen saknas 
i regionalpolitiken

Regional utveckling måste förstås som en soci-
al konstruktion av entreprenöriella processer. Det
skriver Daniel Hjorth och Bengt Johannisson i
artikeln Conceptualising the opening phase of regi-
onal development as the enactment of a ’collecti-
ve identity’ som publicerats i Concepts and Trans-
formation (vol 8, nr 1, 2003). För att kunna stödja
utvecklingen i en region krävs förståelse för regi-
onens kultur och historia. Tyvärr saknas ofta den-
na förståelse i såväl den traditionella teoribild-
ningen som den förda politiken, hävdar Hjorth
och Johannisson. Det gäller att få till stånd en
dialog, och här kan forskare på universitet och
högskolor spela en viktig roll. De kan exempelvis
bidra med artiklar till lokaltidningen, delta i debat-
ter och hjälpa regionens invånare att identifiera
utvecklingsområden.

För mer info: daniel.hjorth@esbri.se

Strategierna måste 
matcha strukturen

Henrik Barth har studerat hur kombinationen av
managementresurser, organisationsstruktur och
konkurrensstrategier påverkar framgången i små-
företag. Resultaten redovisas i artikeln Fit among
Competitive Strategy, Administrative Mechanis-
ms, and Performance: A Comparative Study of
Small Firms in Mature and New Industries (Jour-
nal of Small Business Management, vol 41, nr 2,
2003). Barth jämför företag i nya branscher med
företag inom mer mogna sektorer. Han finner
bland annat att överensstämmelse mellan orga-
nisationsstruktur och konkurrensstrategi kan vara
en viktig framgångsfaktor i både nya och gamla
branscher. Ett annat resultat indikerar att mana-
gementresurserna är särskilt viktiga i tillverkan-
de företag. Författaren efterlyser dock komplet-
terande studier för att öka kunskapen om
området.

För mer info: henrik.barth@set.hh.se

Norska kluster världsbäst 
– i Norge

Varför kan inte Oslo och Trondheim hävda sig i en
internationell jämförelse av högteknologiska klus-
ter? Frågan besvaras av Olav Spilling och Jartrud
Steinsli i forskningsrapporten Evolution of high-
technology clusters: Oslo and Trondheim in inter-
national comparison (BI Norwegian School of
Management, nr 1, 2003). I rapporten summerar
de teorier om kluster, innovationssystem och inno-
vativa miljöer. Teorierna ställs mot casen Cambrid-
ge, Dublin och Sophia Antipolis, som slutligen jäm-
förs med Oslo och Trondheim. Spilling och Steinsli
konstaterar att de norska städerna saknar stora
tillverkande företag som kan driva på framväxten
av klustren. Riskkapital är en annan bristvara. För-
fattarna ser kommersialisering av forskningsresul-
tat som en av de viktiga policyfrågorna om Nor-
ges kluster ska kunna stärkas.

För mer info: olav.r.spilling@bi.no

Både i den akademiska och politiska
världen beskrivs ibland det svenska ent-
reprenörskapet som en historisk, nära

utdöd företeelse. ”Det kommer inte fram någ-
ra nya storföretag – det senaste är wm-data
som grundades i slutet av 1960-talet”, fram-
håller till exempel sns vvd Pontus Braunerh-
jelm (Entré, nr 3 2002, sidan 3), och efterlyser
”den entreprenörskapsanda som fanns för
drygt 100 år sedan”. Samtidigt ställs förvänt-
ningar på landets blivande entreprenörer som
inte står idrottsvärlden efter.

Men, i den nya ”kunskapsekonomin” riktas
förhoppningarna inte längre till de udda upp-
finnarsnillena, sådana som återfinns bakom
företag som aga och Alfa Laval, utan mot den
akademiska världens naturvetenskapliga (läs
”life science”) forskare. Och, dessa förväntas
inte heller klara resan mot ekonomisk bärkraft
på egen hand. Här krävs, för att citera Vinno-
va (rapport 4-2002), en organiserad samverkan
mellan ”politik, forskning och näringsliv”.

Att ett organiserande i den riktningen verk-
ligen kommit igång vittnar branschtidningen
Biotech Sweden (nr 5-2003) om. Bara inom bio-
tekniksfären redovisas en ”rekordökning” från
noll till fjorton samarbetsprojekt på ett par år:
”För ett år sedan var allt som fanns några idéer.
Nu finns det hela 14 olika mer eller mindre löst

sammansatta sammanslutningar, nätverk och
kluster inom bioteknikbranschen.”

Om det råder delade meningar om tempe-
raturen i de svenska entreprenörsaktiviteter-
na verkar dock uppfattningen om vad entre-
prenörer sysslar med ligga bergfast: att ut-
veckla radikalt nya lösningar i små och nya
företag. Därmed hamnar majoriteten av lan-
dets entreprenörsslit också i skymundan. För
de brukar inte uppmärksammas som entre-
prenörer, alla de människor som arbetar med
att förnya inom ramen för etablerade struktu-
rer; i existerande stora såväl som små företag
och organisationer.

Inte heller brukar alla dessa oglamorösa och
för utomstående osynliga projekt med att för-
nya existerande tekniker och produkter betrak-
tas som innovationer, trots att de kan leda eta-
blerade företag in i nya verksamhetsgrenar. Det
är förändringar som inte går ut på att skapa så
mycket nytt som möjligt, utan snarare på att
omskapa och ta till vara så mycket som möj-
ligt av existerande lösningar.

Men visst behöver entreprenörerna – fram-
för allt de som jobbar med radikalt nya lös-
ningar – all support de kan skaffa sig. För är det
något historiska och samtida studier av
industriell utveckling visar, så är det att det
långt ifrån räcker att lita till en innovations eller

en entreprenörs interna kvaliteter. Hur väl en
innovation klarar resan mot ekonomisk liv-
skraft beror i stället på hur väl den kan tas till
vara av andra; hur den kan byggas in och för-
bättra ekonomin i redan existerande struktu-
rer.

Om den komplexa och oförutsägbara pro-
cess entreprenörsarbetet alltid innebär sker i
samspel mellan den akademiska och industri-
ella världen, kompliceras resan därtill ytterli-
gare av de olika logiker som präglar dessa värl-
dar. Då måste också det faktum hanteras att
den akademiska världen belönar lösningar för
att de bryter genuint ny kunskapsmark medan
den industriella världen belönar sådana som
är kompatibla med så stor del som möjligt av
alla de investeringar som redan gjorts.

Alexandra Waluszewski
docent i företagsekonomi 

vid uppsala universitet

för mer info:

Släpp fram 
de oglamorösa
entreprenörerna
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Nya produktionsmetoder antas ofta leda till
ökad effektivitet och därmed minskat behov
av arbetskraft. Esa Manninens doktorsav-
handling visar på motsatsen: processinno-
vationer inom mobiltelefonin skapade fler
jobb.

De senaste åren har debatten om
mobiltelefonin kanske mest handlat
om uppsägningar, men det fanns en tid

då branschen blomstrade. Filosofie doktor Esa
Manninen har undersökt den svenska mobil-
telefoniindustrin under dess expansionsfas i
slutet av 1990-talet. Resultatet redovisas i
avhandlingen New Technology – New Jobs? The
Case of Mobile Telecommunications in Sweden
som lagts fram vid Linköpings universitet.

1998 fanns ungefär 200 mobiltelefoniföre-
tag i Sverige, och de anställde omkring 40 000
personer. Manninens studie visar att både pro-

dukt- och processinnovationer i dessa företag
ledde till fler anställningar. Produktinnovatio-
ner, det vill säga nya eller förbättrade varor och
tjänster, hade störst positiv påverkan på job-
ben. Detta stämmer väl med tidigare forskning.

Mer förvånande är att studien visar att pro-
cessinnovationer, det vill säga nya eller för-
bättrade produktionsmetoder, också skapar
nya jobb. Den ökade effektiviteten har alltså
inte medfört ett minskat behov av mänsklig
arbetskraft, utan ett ökat.

Esa Manninens förklarar detta med att pro-
cessinnovationerna påverkat priset på varor-
na och tjänsterna. I och med den effektivare
produktionen sjönk priset. Därmed ökade
efterfrågan, och mobiltelefoniindustrin kunde
anställa fler.

för mer info: 
esa.manninen@ams.amv.se

Ett företags storlek kan påverka utfallet av
en kreditbedömning. Men viktigast för kre-
ditgivarna är framtida betalningsförmåga.
Birgitta Svensson har intervjuat 38 kreditgi-
vare om deras syn på kreditbedömning.

Resultaten presenteras i avhand-
lingen Redovisningsinformation för
bedömning av små och medelstora före-

tags kreditvärdighet som lagts fram på före-
tagsekonomiska institutionen vid Uppsala uni-
versitet. Syftet med avhandlingen är att öka
förståelsen om funktionen, innehållet och kva-
liteten på den redovisningsinformation som
kreditbedömare får om små och medelstora
företag.

– Små och medelstora företags finansiering
är en viktig fråga för den ekonomiska tillväx-
ten. Jag hoppas att studiens resultat kan ligga
till grund för normgivande organs prioriter-
ingar inom redovisningsområdet. Därigenom
kan resultatet indirekt och på sikt bidra till
effektivare informationshantering vid kredit-
värdighetsbedömning. Det kan i sin tur leda
till bättre finansieringsmöjligheter för små och
medelstora företag, säger Birgitta Svensson.

Noggranna banker
Frågor hon sökt svar på är bland annat vilken
information kreditgivare kräver när de ska
bedöma kreditvärdigheten hos små och
medelstora företag, och hur den informatio-
nen används. Hon har jämfört institutionella

kreditgivare, till exempel banker, med icke
institutionella, till exempel leverantörer.

Resultaten skiljer sig något åt mellan de två
typerna av kreditgivare. Banker är exempelvis
mer noggranna i sin kreditbedömning än leve-
rantörer. Vidare är redovisningsinformation
viktigt för institutionella kreditgivares kredit-
bedömning, men mindre viktigt för de icke
institutionella.

– De icke institutionella kreditgivarna har
ofta långa och förtroendefulla relationer med
företagen. Det innebär att redovisningsinfor-
mationen har mindre betydelse. De icke insti-
tutionella kreditgivarna har också en känsli-
gare relation till sina kunder. Därför undviker
de ofta krav rörande informationsinhämtning
och säkerheter i rädsla att förlora en kund.

Svensson har också kommit fram till att
säkerheter betyder mer vid bedömning av små
företag än vid bedömningen av medelstora.
Men företagens framtida betalningsförmåga
är ändå den viktigaste faktorn för bedömnin-
gens utfall.

Inaktuell årsredovisning 
Institutionella kreditgivare använder särskilda
modeller för att bearbeta redovisningsinfor-
mation och göra kreditvärdighetsbedömning-
ar. Birgitta Svensson visar i sin avhandling att
modellerna anpassas till de kreditsökande före-
tagens förutsättningar vad gäller företagsstor-
lek, företagsform och verksamhet.

– Detta är lite förvånande. På basis av tidi-

gare erfarenheter trodde jag inte att modeller-
na var så anpassningsbara för kvalitativ infor-
mation som min studie visar.

Hon har också tittat på hur kreditgivare
använder företagens årsredovisningar. Både
institutionella och icke institutionella kredit-
givare anser att årsredovisningsinformationen
ofta är inaktuell. Båda typerna av kreditgivare
rangordnar också resultat- och balansräkning
som den viktigaste informationen i årsredo-
visningen.

– Det här är ny kunskap. Andra studier har
inriktat sig på hur investerare rangordnar års-
redovisningsinformation från stora publika
företag, konstaterar Birgitta Svensson.

Text: Jonas Gustafsson

för mer info: 
birgitta.svensson@fek.uu.se

Storleken påverkar 
kreditmöjligheten

Nya processer skapar också jobb

• Birgitta Svensson 

!
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Tid och dialog är viktiga faktorer i Sami Bou-
taibas doktorsavhandling. Hans studie av två
nya företag visar att det är farligt att låta sig
fängslas av såväl ögonblicket som en uto-
pisk framtid. Den visar också på vikten av en
kritisk dialog.

När blir ett företag till? Det är ing-
en lätt fråga att besvara, men Sami
Boutaiba är i alla fall övertygad om att

det sker genom en social process. I juni 2003
la han fram sin avhandling Becoming a com-
pany – Narrative temporalities in new start-ups
vid Copenhagen Business School.

– I stället för att fokusera oproportionerligt
mycket på en enda entreprenör försöker jag
förstå det sociala rum som konstrueras när de
involverade personerna berättar om organisa-
tionens tillblivelse. Att starta ett företag är en
mycket kreativ process som alltför ofta redu-
ceras till att handla om en persons idéer, säger
han.

Under ett och ett halvt års tid var Boutaiba
”flugan på väggen” i två nystartade företag.
Genom intervjuer och observationer, under
formella och informella möten, lärde han kän-
na de båda företagen: Moby och YalaYala*.

Mobys affärsidé var att producera ett Inter-
netbaserat livsstilsmagasin, YalaYalas att sälja
konsulttjänster till nya och förändringsinrik-
tade företag.

Dödlig kapplöpning
Empirin samlades in vid den tid då tilltron till
”den nya ekonomin” var oändlig. Detta avspeg-
las i berättelserna om företagen.

– I dotcom-företaget Moby handlade det
mesta om att sträva mot målet att lansera liv-
sstilsmagasinet på nätet. Hastighet blev en
avgörande parameter, för det gällde att nå
målet innan någon annan hann exploatera
nischen. Verksamheten levde för en framtida
tidpunkt, och människorna som deltog var
bara verktyg.

Stressen inom Moby gjorde att man glöm-
de att föra en dialog om hur de anställda upp-
levde processen, och om vilken organisation
man ville skapa.

– När lanseringstidpunkten kom började det
långsamt gå upp för folk att de hade satsat allt
på något de aldrig rätat ut frågetecknen kring.
Kapplöpningen ledde till företagets död, kon-
staterar Sami Boutaiba.

Medarbetarna i YalaYala hade liknande bak-
grund och delade en vision om vilken typ av
konsulter de ville vara. Företaget präglades av
stor entusiasm men samtidigt hindrades verk-
samheten av nätverkstänkandet. Individens
frihet blev starkare än kollektivet.

– I YalaYala tog man dialogen på allvar: man
pratade om det mesta nästan hela tiden. Men
de arrangerade och spontana mötena materi-

aliserade sig sällan i konkret handling.
– I linje med nätverksfilosofin blev YalaYala

en plattform för individens möjligheter och fri-
het. Medarbetarna arbetade med de uppdrag
de tyckte var spännande, och det var helt okej
att överge YalaYala med kort varsel om något
mer intressant dök upp.

Individen framför kollektivet
Inom YalaYala dyrkades individen och ögon-
blicket men medarbetarna saknade förpliktel-
ser gentemot varandra, och gentemot gemen-
skapen. Resultatet, menar Boutaiba, blev en
”nervös samhörighetskänsla” som inte ledde
till någon skapande dialog.

Avhandlingen visar att företagen fastnade i
varsin fälla: YalaYala hade väldigt svårt att ska-
pa en gemensam berättelse om sin verksam-
het medan Moby snabbt låste sig vid sin berät-
telse. Sami Boutaiba understryker vikten av att
upprätthålla en kritisk dialog, trots att det är
svårt. Företag måste löpande definiera och
omdefiniera sin och medarbetarnas roll, för
världen ändrar sig ju hela tiden.

– Jag kommer att fortsätta fokusera på hur
nystartade verksamheter berättar om sig själ-
va. Nästa forskningsprojekt handlar om den
danska filmbranschen som blomstrat under
de senaste åren, säger han.

för mer info: sb.ioa@cbs.dk

* Namnet Moby är fingerat medan YalaYala
är företagets riktiga namn. Mobys verksamhet

är nedlagd men YalaYala är aktivt.

Dialogen central 
när ett företag blir till

• Sami Boutaiba 

Skräddarsy stödet 
efter klustret

I artikeln Enterprise clusters in developing countri-
es: mechanisms of transition and stagnation (Ent-
repreneurship and Regional Development, vol 15,
nr 3, 2003) diskuterar Meine Pieter Van Dijk och
Árni Sverrisson olika typer av klusterformationer
i utvecklingsländerna. De identifierar fem varian-
ter av kluster där den enklaste formen kan liknas
vid en basar. Företagen är då lokaliserade till sam-
ma plats vilket medför att informationsvägarna
blir korta. De mest avancerade klustren är de så
kallade industriella distrikt som bland annat finns
i norra Italien. Författarna menar att det är ytterst
viktigt att ta hänsyn till klustertypen när stödpro-
gram utformas för företag i utvecklingsländerna.
Om stödet anpassas efter det aktuella klustret
har det större effekt på innovativiteten och tillväx-
ten.

För mer info: arni.sverrisson@sociology.su.se

Idrotten skapar 
arenor för företagare

I Eldsjälar, nätverk och lokal gemenskap, rapport
nummer 2003:1 från Dalarnas forskningsråd, dis-
kuterar Eva Bergström, Anna Götlind och Kjell
Haraldsson sambandet mellan föreningsliv och
företagande. De har studerat företagarbygderna
Mora, Leksand, Edsbyn och Östervåla som alla
har en frikyrklig tradition. Samtidigt har de fyra
orterna också starka idrottsrörelser. Författarna
finner att idrotten har tagit över kyrkans roll som
lokal mötesplats för ortens företagare. Detta kan
bero på att det i dag är mindre kontroversiellt att
ha ett idrottsligt än ett religiöst engagemang.
Sportevenemang som Vasaloppet kan förstås
också erbjuda helt andra marknadsföringsmöj-
ligheter än vad frikyrkan kan. Den lokala företa-
garföreningen och Rotary är två andra viktiga are-
nor för nätverkande företagare.

För mer info: ago@du.se

Sociala nätverk avgör 
företagets framgång

Per Davidsson och Benson Honigs artikel The role
of social and human capita among nascent entre-
preneurs handlar om betydelsen av socialt kapital
och humankapital för företagare i vardande. Arti-
keln har publicerats i Journal of Business Venturing,
vol 18, nr 3, 2003. Davidsson och Honig har, under
ett och ett halvt år, studerat 380 personers
ansträngningar för att starta företag. Studien visar
att humankapital, till exempel utbildning och tidi-
gare erfarenheter av att starta företag, kan förkla-
ra vilka individer i en population som är potentiel-
la företagare. Humankapitalet verkar däremot inte
påverka företagets framgång. Socialt kapital, exem-
pelvis medlemskap i företagarnätverk, är en viktig
förklarande variabel till såväl de första aktiviteter-
na för att starta företag som den fortsatta fram-
gången.

För mer info: per.davidsson@ihh.hj.se
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Diskrimineras invandrarföretagare i Sveri-
ge? Den angelägna frågan intresserar Annet-
te Tegnemo. Hon har studerat 200 konkurser
och finner inga betydande skillnader mellan
infödda och invandrade företagare.

Annette tegnemo är doktorand vid
Uppsala universitets juridiska institu-
tion. Hon studerar jämlikheten inom

egenföretagandet i rapporten Diskrimineras
invandrarföretagare i Sverige? En empirisk stu-
die av småföretagskonkurser under 1990-talet
(sou 2003:17). Den utgör även en del av hen-
nes kommande doktorsavhandling.

Tegnemo har granskat 200 företag som för-
sattes i konkurs under perioden 1994-1998. I
hälften av fallen var företagaren invandrad till
Sverige, i den andra hälften av fallen var han
eller hon född här. De infödda och invandra-
de företagarna liknade varandra på en rad

punkter: medelåldern var ungefär densamma
i båda grupperna, liksom branschkunskapen
och erfarenheten av företagande och konkur-
ser. Även företagens egenskaper var likartade
i de två grupperna.

Under verksamheten stötte såväl invandra-
de som infödda företagare på problem, till
exempel med redovisningen. Felaktiga ekono-
miska bedömningar av till exempel driftskost-
nader, hyror, räntor, amorteringar och kun-
dunderlag förekommer också. I några fall har

företagarna utnyttjat gällande regler i strid mot
lagen, men till sin egen fördel. Inte heller på
detta område finner Annette Tegnemo några
större skillnader mellan invandrade och inföd-
da företagare.

De undersökta företagens vanligaste ford-
ringsägare är staten, leverantörer och banker.
Infödda företagare måste lika ofta som invand-
rarföretagare uppvisa säkerheter för att bevil-
jas krediter. När det gäller skulder till banken
tyder resultaten på att invandrarföretagen
beviljats krediter till större belopp.

Tegnemos slutsats är att de svenska reglerna,
och företagarvillkoren i övrigt, inte utgjort något
större hinder för någon speciell grupp. Invand-
rarföretagare med pågående verksamheter kan
därför inte sägas vara diskriminerade.

för mer info:
annette.tegnemo@jur.uu.se

Schumpeters entreprenör är unik och skil-
jer sig från andra entreprenörer på flera
punkter. Det visar Jan-U. Sandal i avhand-
lingen Jakten på Entreprenøren – Kan Joseph
A. Schumpeters teori benyttes til å identifi-
sere og differensiere entreprenører i det 21.
Århundre?

Enligt schumpeter ligger möjligheten
till innovation alltid latent i samhället.
Under speciella förhållanden kan en

enskild entreprenör fungera som startskott för
en svärm av efterföljare, och i förlängningen
därmed påverka hela konjunkturen. Det är den
typen av entreprenörer som Jan-U. Sandal är
på jakt efter i sin avhandling. Och kanske har
han hittat en.

– Jag har gjort fallstudier av tre näringsid-
kare som själva hävdar att de är nyskapande.
Men bara en av dem kan räknas som entre-
prenör enligt Schumpeter. Det intressanta är
att man med hjälp av Schumpeters teorier kan

identifiera och differentiera mellan olika ent-
reprenörstyper. Det kan bidra till ökad förstå-
else för dagens näringsliv, säger Jan-U. Sandal
som nyligen lade fram sin avhandling på insti-
tutionen för ekonomisk historia vid Lunds uni-
versitet.

Fokus på den lilla mannen
Avhandlingen tar avstamp i Joseph Schumpe-
ters teorier om entreprenören, teorier som ofta
används för att förklara tillväxt i ett makroper-
spektiv. Men Sandal sätter i stället den lilla
mannen i fokus.

En entreprenör ska enligt Schumpeter vara
nyskapande på ett eller annat sätt. Till exem-
pel genom att öppna en ny marknad eller lan-
sera en ny produktionsmetod. Vidare ska ent-
reprenören inte vara ute efter lön, utan sträva
efter hela den entreprenörsprofit som uppstår
i glappet mellan två produktionssystem.

Entreprenörsprofiten blir symbolen för att
man har lyckats. Det medför också att entre-
prenörskap är en individuell process och inte
en gruppaktivitet. En entreprenör ska ensam
leda kapitalet i den kreativa processen och får
enligt Schumpeter inte vara beroende av någon
annans beslut.

– I begreppet entreprenör är det individens
inre önskan att skapa något nytt som kommer
fram. Man är inte beroende av omvärlden. Ent-
reprenörskap handlar därför inte om syssel-

sättning, utan om att uttrycka sig i det ekono-
miska systemet. Sysselsättningen är en sekun-
där effekt av entreprenörskapet. Även företa-
get är en sekundär effekt av entreprenörskapet.
Det är innovationen som är det nyskapande,
inte företagsetableringen.

– Man kan inte förvänta sig att alla entre-
prenörer uppfyller alla de här kriterierna. En
del människor är unika och därmed entrepre-
nörer enligt Schumpeters definition. Den här
typen av egenskaper och handlingsmönster är
sällsynta i samhället, det menade också
Schumpeter själv.

Tidlös teori
Jan-U. Sandal har även gått igenom andra rele-
vanta entreprenörskapsteorier i sin avhand-
ling. Han har funnit att man mycket väl kan
vara en kreativ näringsidkare och entreprenör,
både i verkligheten och enligt andra teoretiker,
även om man inte är det enligt Schumpeter.

– Men det är viktigt att poängtera att det här
inte bara handlar om teorier. Den Schumpe-
terianska entreprenören är en agent i det soci-
ala systemet och existerar i dagens samhälle.
Schumpeter är tidlös i det avseendet.

Text: Jonas Gustafsson

för mer info: jan-u.sandal@c2i.net

”Äkta” entreprenörer 
är sällsynta

Invandrade företagare missgynnas inte 

§=§

•  Jan-U. Sandal 
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Företagen som utvecklas i forskningspar-
kerna befinner sig på olika kunskapsnivåer.
Detta påverkar deras möjligheter att tillgo-
dogöra sig ytterligare kunskap, såväl inom
teknikområdet som inom management.
Forskningsparkerna bör därför differentiera
sina erbjudanden, hävdar Marie Löwegren.

Ekonomie doktor marie löwegren
disputerade vid Lunds universitet i maj
2003 på avhandlingen New Technology-

Based Firms in Science Parks – A Study of
Resources and Absorptive Capacity. Den hand-
lar om hur teknikbaserade företag använder
resurserna i forskningsparken där de är loka-
liserade. Resurserna kan delas in i tre katego-
rier: forskningsparkens faciliteter, universi-
tetsrelaterade resurser och klustereffekter.

Parkens faciliteter är bland annat affärsråd-
givning och ledarskapsutbildning. Närheten
till universitetet är en resurs då forskningspar-
kens företag har möjlighet att ta del av nya rön,
delta i forskningsprojekt och rekrytera kvalifi-
cerad personal. Klustereffekterna uppstår då
företagen i parken samarbetar i gemensamma
projekt. Dessutom kan företagen dra nytta av
forskningsparkens image. Den ger dem såväl
synlighet som trovärdighet.

– I början av avhandlingsarbetet gjorde jag
fallstudier, och jag såg då att företagen använ-
de resurserna ganska olika. Först trodde jag att
det berodde på att de var verksamma inom oli-
ka branscher, men när jag följde upp med en
enkätundersökning till alla forskningsparker
såg jag att skillnaderna i större utsträckning
berodde på managementresurserna.

– De företag som rekryterat kompetens
utifrån använder andra resurser än de företag

som i princip bara består av grundaren.
Grundarorienterade företag använder forsk-
ningsparkens faciliteter mer än förväntat,
medan rekryteringsorienterade företag använ-
der kluster- och universitetsrelaterade resur-
ser mer än förväntat.

Uppsugningsförmågan avgör
Löwegren menar att detta kan bero på ”absorp-
tive capacity”, det vill säga företagens förmåga
att absorbera kunskap. I de grundarorientera-
de företagen bestäms kunskapsnivån av grun-
darens kompetens. Oftast stämmer den över-
ens med de faciliteter som forskningsparken
erbjuder. I de rekryteringsorienterade företa-
gen har extern kompetens rekryterats, och det
höjer kunskapsnivån. De har därmed kapaci-
tet att utnyttja klustereffekterna och närheten
till universitetet.

– Ju mer kunskap företaget har inom ett
område, desto lättare har det att ta till sig mer
kunskap inom samma område. Min studie
visar att detta inte bara gäller teknisk kunskap,
utan även managementkunskap.

Givet att det finns olika kategorier av före-
tag anser Marie Löwegren att forskningspar-
kerna bör differentiera sina erbjudanden.

– Det är meningslöst att erbjuda rekryter-
ingsorienterade företag affärsrådgivning – istäl-
let bör parken underlätta relationerna med uni-
versitetet. I de grundarorienterade företagen
kan man däremot fokusera på faciliteterna för
att få upp deras kunskapsnivå.

Brist på riktiga parker
Kring Sveriges forskningsparker råder en viss
begreppsförvirring. ”Teknikpark” och ”resear-
ch park” är två andra termer som florerar, men
några klara riktlinjer om vad en sådan park är
finns egentligen inte. Forskningsparkernas
huvudsakliga uppgift är att ta vara på idéer från
universiteten. Potentiella företag slussas in i
parken via en inkubator. Förutom en lokal får
de också rådgivning, tillgång till finansiärer och
mycket mer. I stora forskningsparker med någ-
ra hundra företag skapas också samarbets-
möjligheter företagen emellan. Åtminstone
borde det vara så.

– I Sverige finns många mindre forsk-
ningsparker, samt några som snarare borde kal-
las ”företagshotell”. Egentligen har vi kanske
bara 3–4 riktiga forskningsparker, men vi skul-
le behöva fler, konstaterar Marie Löwegren.

för mer info: 
marie.lowegren@fek.lu.se

Kunskap föder kunskap 
i forskningsparkerna

Iboken småföretaget och kapitalet pre-
senterar en rad svenska forskare sina studi-
er om finansiering av mindre företag. Fors-

karna är alla ”unga” i den bemärkelsen att de
nyligen lagt fram sin licentiatuppsats alterna-
tivt doktorsavhandling, eller står i begrepp att
göra det.

Bokens redaktör Hans Landström är desto
mer erfaren: han har forskat om småföretag
och finansiering i tjugo år. I det inledande
kapitlet ger han en sammanfattande bild av
forskningsfältet. Han går bland annat igenom
centrala begrepp som finansiellt gap, infor-

mationsasymmetri och antagandet om en per-
fekt kapitalmarknad.

Till bokens bidrag hör bland annat Joakim
Winborg och Björn Berggrens två kapitel om
finansiering ur småföretagarens perspektiv. De
följs av fem kapitel som tar upp olika aspekter
av bankfinansiering. Ett exempel är Berit
Björnssons studie av hur manliga och kvinnli-
ga företagare upplever sina möten med ban-
ken. I bokens sista del är temat riskkapital. I
dess fem kapitel diskuteras bland annat sty-
relsearbetet i riskkapitalfinansierade företag
och affärsänglars lärprocesser.

Finansiering i fokus

•  Marie Löwegren

Boken Småföretaget och kapitalet: Svensk
forskning kring små företags finansiering
(2003) har getts ut av SNS Förlag i samar-
bete med FSF. Genom Esbris samarbete
med SNS kan du som läser Entré köpa den
till specialpris. Normalpris är 329 kronor
inklusive moms – du betalar 198 kronor
inklusive moms. E-posta din beställning till
order@sns.se eller ring 08-507 025 00.
Ange ”ESBRI-rabatt” när du beställer.
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Många hävdar att familjeföretagen
utgör ryggraden i svensk ekonomi.
Ändå är forskning om familjeföretag

en relativt ny företeelse och kunskapen begrän-
sad. Men det börjar hända saker. Antalet artik-
lar med ordet familjeföretag i titeln ökar sta-
digt. Det finns i dag en vetenskaplig tidskrift,
Family Business Review, som specialiserat sig
på området men familjeföretagande behand-
las också allt oftare i mer etablerade veten-
skapliga tidskrifter.

Det börjar även dyka upp konferenser på
området. International Family Enterprise
Research Academy (ifera) är en årlig konfe-
rens som nästa år hålls vid Internationella Han-
delshögskolan i Jönköping. Och det är ingen
slump att den äger rum just i Jönköping. Här
finns Skandinaviens största centrum för forsk-
ning kring familjeföretagande. Ungefär tio fors-
kare är involverade i gruppen som leds av pro-
fessor Leif Melin.

– Forskning om familjeföretag har tagit fart
de senaste tio åren. Jag gjorde en kunskaps-
översikt 1995. Då fanns det ganska lite forsk-
ning, och den som fanns var av ganska låg kva-
litet. Sedan dess har fältet exploderat, med ett
snabbt växande antal forskare och med allt fler
bidrag av hög kvalitet, säger Leif Melin.

– Att intresset för familjeföretag blomstrar
nu beror på flera samverkande faktorer. Jag tror
att det delvis hänger ihop med entreprenör-
skapsforskningens framgångsrika utveckling.
Det har också förekommit en kritik mot hur
ägandet utövas i börsföretagen. Familjeföreta-
gen har en långsiktighet som nu uppmärk-
sammas. En annan faktor är att forskarna,

särskilt i usa, ständigt letar efter empiriska
fenomen som ännu inte blivit exploaterade.
Nu identifierar många familjeföretagen som
en sådan oexploaterad källa.

Ytterligare en faktor är helt enkelt att fors-
karna har fått upp ögonen för den antalsmäs-
sigt dominerande företagsgruppen, såväl i Sve-
rige som utomlands. Siffrorna varierar något,
men i licentiatavhandlingen Svenskt familje-
företagande från år 2000 visar Emil Emling att
ungefär 54 procent av de privata företagen är
familjeföretag. Undersökningen baseras på
företag med fler än fem anställda och mer än
fem miljoner kronor i omsättning. Det hand-
lar alltså inte bara om de allra minsta företa-
gen.

– Många av de framgångsrika medelstora
företagen i Sverige är familjeföretag, som till
exempel Kinnarps och Dafgård. Om man tit-
tar runt omkring i världen är familjeföretag
dominerande i alla storleksklasser. I till exem-
pel Chile är även de största företagen familje-
styrda, säger Melin.

Heterogen företagsgrupp
Ett av de problem som forskarna brottas med
är att definiera vad ett familjeföretag egentli-
gen är. Det är en grundläggande fråga, men inte
desto mindre svårbesvarad. Det saknas också
statistik på området eftersom Statistiska
centralbyrån inte har fokuserat på familjefö-
retag som en egen kategori.

– Det finns många felkällor och ämnet är
därför ganska svårt att studera. Familjeföretag
finns i alla storleksklasser och av alla företag-
styper. Det är en jättepopulation som också är

mycket heterogen. Därför är det svårt att ge en
entydig definition. Den definition som jag och
min forskargrupp använder härstammar från
England och kan delas upp i tre delar: en familj
ska äga majoriteten av företaget, minst en per-
son från familjen ska vara involverad i led-
ningen av företaget och dessutom ska ägarfa-
miljen själv betrakta sitt företag som ett
familjeföretag.

Alla vill nämligen inte kalla sig för familje-
företag trots att de uppfyller alla traditionella
krav på hur ett familjeföretag brukar se ut. Det
här kan bland annat hänga ihop med att bil-
den länge varit den att familjeföretag är mindre
lönsamma och växer långsammare än andra
företag. Många studier i början av fältets fram-
växt visade sådana resultat. Men nu ser det lite
annorlunda ut. Forskarna har inte kunnat påvi-
sa några signifikanta skillnader mellan famil-
jeföretag och andra företag, åtminstone inte
till familjeföretagens nackdel.

– Många familjeföretag försvinner efter ett
antal generationer. Föreställningen har länge
varit att de försvinner enbart för att de går
dåligt, eller för att familjen inte kan hålla ihop
i samband med generationsskifte. Men det kan
också bero på andra saker. Till exempel att före-
taget går bra och därför blir uppköpt till ett bra
pris. Det vore intressant att bättre kartlägga oli-
ka anledningar till att familjeföretag försvin-
ner.

Leif Melin skulle också vilja se mer forskning
om hur ägarstyrningen organiseras och om hur
ägandet påverkar familjeföretagens utveckling.
En annan fråga han skulle vilja ha svar på är
hur entreprenöriella familjeföretag är, och hur

Familjeföretag

Långsiktigt tänkande 
präglar familjeföretagen

Familjeföretagen dominerar den svenska företagsfloran. Ändå är det de stora börsnoterade företa-
gen som får mest uppmärksamhet. Men det börjar ändra sig. Familjeföretagande är på tapeten, både
inom forskningen och politiken. De hetaste frågorna handlar om olika svårigheter vid genera-
tionsskiften.
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man ska agera för att bibehålla den entrepre-
nöriella förmågan.

– Det pågår en debatt inom entreprenör-
skapsforskningen om familjeföretagande till-
hör fältet eller inte. Alla familjeföretag kanske
inte är entreprenöriella i dag, men de har ju en
gång startats av en entreprenör. Många anser
att familjeföretagande ska bli ett fält i sig, men
det tycker inte jag. Familjeföretagande är en
intressant ägar- och företagsform som inne-
håller många olika aspekter och som därför
många forskningsfält bör intressera sig för.

Erfarna ägare
Annelie Karlsson Stider är ekonomie doktor vid
Handelshögskolan i Stockholm och vd för nät-
verket Family Business Network, fbn, i Sveri-
ge. Hon menar att om vi inte förstår hur famil-
jer äger och leder företag, förstår vi inte heller
svenskt näringsliv.

– Vi får en skev bild av verkligheten om vi
bara inriktar oss på att studera börsföretag.
Familjeföretaget i sig är egentligen inte det vik-
tigaste studieobjektet, det är själva ägandet
som är intressant. Jag har därför valt att titta
på familjer med en stark relation till ett före-
tag, det ger ett större spelrum och släpper fram
en mer dynamisk bild. Ericsson ses ju till exem-
pel inte som ett familjeföretag, men det finns
en familj bakom med en stark tradition och ett
stort inflytande i företaget. Familjen uppvisar
samma dynamik som i ett litet helägt familje-
företag, och är därför ett intressant studieob-
jekt. Om man bara koncentrerar sig på företa-
gen, missar man den här typen av ägarfamiljer
säger Annelie Karlsson Stider.

Hon menar att många glömmer att ägandet
är en viktig del av företagandet. Det är inte bara
företagsledarposten som ska överföras i ett
familjeföretag, utan även ägandet. Själv ser hon
familjeföretagandet som bestående av tre
system: familjen, ägandet och företaget. En
person kan vara enbart familjemedlem, ägare
eller anställd, men kan också ha flera roller.

– Det går inte att gömma sig bakom en fasad
som vd eller styrelseordförande. Även rollen
man har privat påverkar företagandet. Det här
är sant i alla företag, men tydligare i familjefö-
retag. Även de som inte äger eller arbetar i före-
taget är med och påverkar. Det spännande är
just ägarfamiljen, där alla spelar en roll.

– Det är inte så tydligt i första generationen
i ett familjeföretag, där familjeöverhuvud, äga-
re och företagsledare ofta är samma person.
Men sedan delas roller ofta upp bland efter-

följarna och då måste man också fråga sig vem
som ska ta över vilken roll. Många gånger delas
också ägarrollen upp bland flera, och ägarna
är inte samma person som företagsledaren.

Bilden som säger att familjer inte är kom-
petenta ägare vill Annelie Karlsson Stider inte
skriva under på. I stället menar hon att famil-
jeföretag ofta har ägare som är mer erfarna än
i till exempel börsföretag. De har en genom-
tänkt ägandestruktur uppdelad i familjeråd,
äganderåd och styrelse. Skillnaden mellan de
olika råden är tydlig för att inte frågor som rör
familjen ska blandas ihop med frågor som rör
företaget.

– Det är en utmaning att lära sig att bli äga-
re. Men familjemedlemmarna lär sig tidigt och
efter några generationer blir ägarrollen utmejs-
lad. Det är viktigt att ställa frågan varför man
äger, och utifrån det fastställa direktiv till sty-
relsen. Det här är familjeföretag bra på. En stor
skillnad mot andra företag är att ägaren är mer
synlig i familjeföretag. Det finns en ägare av
kött och blod som man kan utkräva ansvar
från.

Något som kan skapa problem i familjefö-
retag är överföring av ägandet. Internationell
forskning visar att bara ett av tre företag lyck-
as gå från första till andra generationen. Sedan
kanske företaget säljs och ändå finns kvar, men
familjeägandet försvinner. När man börjar
komma uppåt tredje, fjärde generationens
ägande, finns inte speciellt många familjefö-
retag kvar. I Sverige är bara åtta procent av 
16 000 familjeföretag äldre än tre generationer.
Man brukar prata om ”förvärva, ärva, fördär-
va”, och menar då att första generationen för-
värvar familjeföretaget, andra generationen
ärver det och den tredje fördärvar företaget.

Generationsskifte problematiskt
I ett familjeföretag finns flera typer av arv, enligt
Annelie Karlsson Stider. Det finns givetvis ett
ekonomiskt arv. Men det finns också ett soci-
alt arv av relationer och nätverk, ett kulturellt
arv av hantverk och värderingar och ett sym-
boliskt arv där bland annat ett större lokalt
samhällsansvar ingår.

Men det arv som det pratas mest om är ändå
det ekonomiska arvet. Inte minst är det en het
politisk potatis. Lars-Göran Sund, docent i han-
delsrätt vid Internationella Handelshögskolan
i Jönköping, är specialist på området.

– Börsnoterade företag som ägs av en breda-
re krets påverkas inte nämnvärt av ett genera-
tionsskifte. Företaget behöver aldrig betala ut

några pengar om en aktieägare går bort, något
som är ganska vanligt i små och medelstora
familjeföretag, säger Lars-Göran Sund.

Det kan till exempel vara så att den äldre
generationen måste trygga sin försörjning, eller
att ett syskon i den yngre generationen ska
lösas ut. Det vanliga är då att den yngre gene-
rationen måste ta ett lån för att lösa ut aktier
eller betala skatter. För att betala amortering-
ar och ränta på lånet, tas beskattade pengar ur
företaget. Vid uttaget beskattas också den fysis-
ka personen och utsätts därmed för dubbel-
beskattning. Här ligger en stor del av proble-
met, menar Sund.

– Det här är djupt olyckligt. Det leder till att
många familjeföretag måste säljas till utom-
stående, flytta utomlands eller gå omkull. Det
leder också till att det blir svårt för mindre
familjeföretag att växa. Det satsas stora peng-
ar på nyföretagande och entreprenörskap i Sve-
rige, men det är lika viktigt att satsa pengar på
generationsskifte. Vi är i behov av många fler
större företag.

Lättnad i lagen
Det finns trots allt några alternativa sätt att
överföra ägande i familjeföretag. Om den äldre
generationen inte behöver pengar kan de skän-
ka aktierna till nästa generation, med bara en
låg gåvoskatt som följd.

– Men då måste tre kriterier vara uppfyllda:
alla aktier måste skänkas på en och samma
gång, aktierna måste skänkas utan villkor och
den yngre generationen måste behålla en
väsentlig del av aktierna i minst fem år. Det här
är en lättnad i lagen som verkligen underlättar
generationsskiften i familjeföretag, men mer
måste göras.

Vad händer då om man inte vidtar några
åtgärder, utan helt enkelt låter familjeföreta-
get gå i arv på vanligt sätt? Ja, då ärver den
efterlevande makan eller maken i första hand.
Denne måste då avstå från arv för att en ny
generation ska kunna ta över. Om det är ett av
flera syskon som ska ärva, måste de andra lösas
ut. En annan nackdel är att den nya genera-
tionen inte får någon introduktionsperiod i
företaget. Det blir också hög arvsskatt.

– Det finns förslag på att såväl gåvoskatten
som arvsskatten ska avskaffas i Sverige, men
det händer inget. Flera andra länder har redan
slopat de här skatterna. Och de länder som har
skatterna kvar, har oftast mycket generösare
grundavdrag än i Sverige.

– Ett annat alternativ är att man tvingas säl-
ja familjeföretaget och ägande och ledning tas
över av utomstående. Då försvinner kunskap
om till exempel nätverk och regionen. Om en
yngre generation i stället ges möjlighet att ta
över, behåller man lojaliteten mot företaget och
mot regionen. Det är viktigt att underlätta
tillväxten i familjeföretagen, de har andra driv-
krafter än andra typer av företag och behövs
därför i samhället.

Text: Jonas Gustafsson

•  Leif Melin •   Annelie Karlsson Stider •  Lars-Göran Sund 
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Familjeföretag

Familjeföretag är mer framgångsrika än
andra företag. Det har en grupp forskare vid
Handelshögskolan i Åbo kommit fram till när
de jämfört familjeföretag med andra små
och medelstora företag i Finland.

De mest framgångsrika familjeföre-
tagen är de där harmoni råder inom
familjen och där man har uttalade mål

för företaget. Jarna Heinonen och hennes kol-
legor på Small Business Institute vid Han-
delshögskolan i Åbo ligger bakom Finlands
första studie med kvantitativa data om famil-
jeföretagande.

– Familjen stör oftast inte företagandet. Det
är snarare tvärtom, att familjen inverkar posi-
tivt på företagandet. Så kallade familjeföretag
är av någon anledning mer framgångsrika än
andra företag. Därför har vi utmanat myten om
att familjeföretag är statiska och alltför tradi-
tionella. Enligt vår undersökning förnyar de sig
mycket. De tittar utåt och är med när det hän-
der nya saker, säger ekonomie doktor Jarna
Heinonen.

Heinonen och hennes forskargrupp har ock-
så hittat en annan kategori av familjeföretag,
som de kallat ”Schumpeterianska familje-
företag”. De här företagen är inte bara mycket
framgångsrika, utan dessutom inriktade på att
växa.

– Därför utmanade vi också myten som
säger att familjeföretag inte vill växa. Enligt vår

studie finns det absolut den typen av familje-
företag också, säger hon.

Uppmärksamt ägande
Familjeföretagen är viktiga i Finland, precis
som i Sverige och de flesta andra länder. I Fin-
land har familjeföretagen också en stark sam-
manslutning som jobbar både politiskt och
med forskning och utbildning. Frågor som rör
familjeföretagande diskuteras flitigt just nu,
bland såväl forskare som politiker.

– Området är på agendan i Finland. Det som
diskuteras mest är generationsskiften, som nog
är fallet över hela Europa. Men jag tycker att
det fokuseras lite för mycket på det. Det finns
många andra viktiga frågor som kommer i
skymundan. Som till exempel vad andra före-
tag har att lära av familjeföretag, eftersom de
nu verkar vara särskilt framgångsrika.

Vad är det då i familjeföretagandet som gör
det så framgångsrikt? Enligt Jarna Heinonen är
det i ägandeskapet vi bör leta efter svaret.

– Vi kallar det ”attentive ownership”, upp-
märksamt ägande, just för att familjeföretag
verkar vara uppmärksamma på omvärlden och
förnyar sig när det behövs. Det kanske andra
företag borde ta efter.

Hon tycker också att det vore intressant att
studera vad som händer i familjen och företa-
get i olika situationer. Vad händer till exempel
i företaget och familjen vid en internationali-
seringsprocess? Eller vid en skilsmässa?

– Det är viktigt att vi förstår hur familjen är
bunden till företagande. Man kan inte se dem
som separata enheter. Familjeföretag måste
upprätthålla en balans mellan familjen och
företagandet vad gäller till exempel relationer,
ägandeskap och makt. Hur familjen syns i före-
tagandet skiljer sig mellan olika situationer.

Familjens inblandning är tydligast i famil-
jeföretag, men Jarna Heinonen menar att famil-
jen involveras även i företag som inte är typis-
ka familjeföretag.

– Det är också viktigt att komma ihåg att
familjeföretag verkar och konkurrerar på sam-
ma arena som andra företag. De grundläggan-
de idéerna om hur man skapar ett framgångs-
rikt företag är desamma i ett familjeföretag som
i andra företag. Alla företag sköts på ungefär
samma sätt.

Text: Jonas Gustafsson

Framgångsrika 
familjeföretag i Finland

• Jarna Heinonen 

Likartade tillväxtambitioner 
i finländska småföretag

Under årets ICSB-konferens i Belfast presente-
rade Pasi Malinen artikeln Like Father Like Son?
Growth Orientation of Small Finnish Family Busi-
nesses. Han har studerat närmare 500 finländs-
ka småföretag, både familjeföretag och övriga
företag. Tillväxtambitionerna inom en rad områ-
den har sedan jämförts i de båda grupperna.
Malinen finner att två tredjedelar av de småföre-
tag han undersökt vill öka sin omsättning, och att
nästan 60 procent tror att så kommer ske inom
de närmaste tre åren. Detta gäller både familje-
företag och andra företag. På samma sätt är båda
grupperna lika positivt inställda till att öka sina
marknadsandelar i framtiden. En viss skillnad syns
när tillväxten mäts i människor. Cirka 35 procent
av respondenterna tror att de kommer att öka sin
personalstyrka inom en snar framtid, men här ten-
derar familjeföretagen att vara mer skeptiska.

För mer info: pasi.malinen@tukkk.fi

Familjen viktig i entre-
prenörers livsberättelser

Det är inte bara i familjeföretag som familjen är
viktig – många företagare kämpar för att kombi-
nera entreprenörskap och familjeliv. I Ulla Hyttis
avhandling från 2003 står åtta entreprenörers lev-
nadsberättelser i centrum. Under årets NFF-kon-
ferens i Reykjavik presenterade hon nya resultat
från det material hon samlade in till avhandling-
en. Artikeln Entrepreneurship, Family and Gender:
Family in the life stories of owner-managers hand-
lar om hur kvinnor och män berättar om sina rol-
ler som familjemedlemmar och entreprenörer.
Hytti menar att det finns en könsskillnad i berät-
telserna. För de kvinnliga entreprenörerna var det
viktigt att framhålla såväl den professionella som
den privata sidan. När de manliga entreprenö-
rerna överhuvudtaget tog upp familjen i sina ent-
reprenöriella livsberättelser var det med en humo-
ristisk eller ironisk glimt.

För mer info: ulla.hytti@tukkk.fi

Familjeföretagare 
möter särskilda paradoxer
”Familjeföretag är som vilket annat företag som
helst, bortsett från att…” I sina mångåriga studi-
er av familjeföretag har Ken Moores och Mary Bar-
rett fått höra denna kommentar ett antal gånger.
De håller med om att familjeföretagen har vissa
särskiljande drag och beskriver implikationerna av
dessa i boken Learning Family Business: Paradoxes
and pathways (Ashgate, 2002). Författarna dis-
kuterar också paradoxer som uppträder i olika ske-
den av företagets livscykel. En paradox handlar
om gamla traditioner och nya influenser. Å ena
sidan är det livsviktigt med förnyelse, och den kan
fås exempelvis genom att sonen eller dottern tem-
porärt lämnar familjeföretaget. Å andra sidan ris-
kerar verksamheten att dö om det visar sig att han
eller hon inte kommer tillbaka. Enligt Moores och
Barrett måste man acceptera denna osäkerhet,
och lära sig att handskas med den.

För mer info: www.ashgate.com
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Samspelet mellan familjemedlemmarna
påverkar familjeföretagens strategiska
utveckling. Annika Hall har i sin avhandling
följt tre familjeföretag i andra generationen.

– För att förstå familjeföretag måste man
gå bortom de ekonomiska modellerna. Man
måste förstå familjen, säger hon.

Det kan vara svårt för en familje-
medlem att bli en egen individ i famil-
jeföretaget. Ofta hamnar man i skug-

gan av grundaren. Det visar Annika Hall,
Internationella Handelshögskolan i Jönköping,
i doktorsavhandlingen Strategising in the con-
text of genuine relations – An interpretative stu-
dy of strategic renewal through family interac-
tions.

Hall har fokuserat på de genuina relatio-
nerna, det vill säga nära relationer som bygger
på till exempel släktskap.

– Det här har man inte tittat så mycket på
inom strategiforskningen. Den har mest foku-
serat på andra typer av relationer, som till
exempel maktrelationer där man ofta har ett
uttalat mål med relationen. I genuina relatio-
ner är det viktigt hur man gör saker, inte bara
vad man gör. Relationen i sig är viktig och per-
sonerna kan inte bytas ut hur som helst.

Annika Hall har använt sig av teorier från
strategiforskning och familjesociologi. Inom
familjesociologi pratas det om identitetspara-
doxen, som säger att samtidigt som man vill
känna tillhörighet med familjen, vill man ock-
så separera från den och bli en egen individ.

– Alla jag har intervjuat har sagt att de vill gå
sin egen väg, men sedan har de ändå gått in i
familjeföretaget. Det har skett när företaget

hotats på något sätt. Här syns behovet av att
vara sin egen tydligt, samtidigt som man vär-
nar om familjen.

Del av identiteten
När man väl är inne i företaget vill individen
markera sig själv, och utveckla företaget efter
sina egna idéer. Hall köper därför inte tanken
att familjeföretag ofta stagnerar och bara för-
valtas av efterkommande generationer.

– Yngre generationer tar ofta till sig kärnan
i företaget, men sedan kämpar de hårt för att
gå sin egen väg. Det är ett sätt att bli sin egen
individ i företaget och gentemot familjen. De
har ju också sina egna kompetenser som de för
in i företaget.

Men om tidigare generationer tydligt mot-
sätter sig en viss utveckling, trycker de yngre
ofta inte på alltför hårt. De tar hänsyn till famil-
jen och den genuina relationen. Det här spe-
lar givetvis roll för företagets utveckling – man
förnyar gärna, men inte på ett radikalt sätt.
Identitetsparadoxen påverkar alltså såväl indi-
viden som företaget. Företaget blir ofta en stor
del av grundarens identitet. Det kan vara svårt
att lämna över till ny generation.

– Man kan inte bara slänga ut tidigare gene-
rationer. Men de ska heller inte sitta kvar tills
de dör. Det är viktigt att generationerna visar
förståelse för varandra. De äldre måste förstå
att man kan göra saker på nya sätt och de yng-
re att företaget är en stor del av grundarens
identitet, säger Annika Hall.

Text: Jonas Gustafsson

• Annika Hall 

Svårt vara individ 
i familjens företag

Mer för de vetgiriga

För mer info, kontakta:
annika.hall@ihh.hj.se
jarna.heinonen@tukk.fi
annelie.karlsson@hhs.se
leif.melin@ihh.hj.se
lars-goran.sund@ihh.hj.se
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med i Högskolan Dalarnas kurskatalog för förs-
ta gången.

– Det har varit en lång resa, men nu har det
börjat stabilisera sig. Efter en experimentrun-
da och en stapplande första skarp kursomgång
vet vi vad det handlar om, och vilka krav vi ska
ställa. Studenterna har varit oerhört positiva,
även om de tycker att vi ställt tuffa krav. En del
menar att kurserna egentligen har känts som
tiopoängskurser, fast de bara har fått fem
poäng.

Och för egen del är Ragnar Ahlström Söder-
ling också nöjd. Han menar att det här har varit
ett bra sätt att få nya perspektiv på kursut-
veckling och pedagogik.

– Jag kan helt klart rekommendera det här
arbetssättet. Vi vill nog försöka göra något mer
i framtiden. Vi har ett bra samarbete och ett
visst ”varumärke”, som vi gärna vill fortsätta
att utveckla. Till exempel funderar vi på att
skriva en artikel om våra pedagogiska erfa-
renheter från kurserna, säger han.

Text: Jonas Gustafsson

för mer info: 
sbr@hig.se (Svante Brunåker) 

ras@du.se (Ragnar Ahlström Söderling)

gik som bygger på flera lärosätt. Vi använder
till exempel case, seminarier och dagbok för
att studenterna ska hitta ett arbetssätt där de
har störst möjlighet att bidra till gruppens
lärande. Studenterna uppmuntras att jobba på
ett annorlunda sätt för att bredda perspektivet
på entreprenörskap.

Kurserna på ubse ges på distans och är näs-
tan helt Internetbaserade. Studenter och lära-
re träffas fysiskt i början och i slutet på kurser-
na, för att få sammanhållning och dela upp sig
i grupper. Sedan har man också handledar-
möten vid behov, och ibland videoföreläs-
ningar. Men för övrigt använder lärare och
studenter det webbaserade programmet Black-
board för att kommunicera med varandra. Alla
som har nätanslutning kan gå in och ladda ned
och lägga upp filer och arbetsmaterial.

Lång resa
Ett bimål med utbildningarna på ubse är att
studenterna ska få erfarenhet av att arbeta i en
virtuell organisation. Och Ragnar Ahlström
Söderling, områdesansvarig för programom-
rådet företagande vid Högskolan Dalarna,
menar att erfarenheterna från det virtuella kol-
legiet i stort sett är positiva.

– Det är väldigt stimulerande för oss lärare
att ha fått ett kollegium som vi inte hade på det
egna lärosätet. Men det är klart att det också
uppstår en del problem när olika kulturer ska
mötas på det här sättet. Till exempel har de
medverkande lärosätena lite olika betygs-
system. Sedan har det väl varit en viss intern
konkurrens på skolorna, eftersom någon redan
hade kurser i entreprenörskap. Det har varit en
utmaning att få ihop det, säger Ragnar
Ahlström Söderling.

Det är tredje året som ubse ger sina två
kurser i entreprenörskap. I år finns kurserna

Virtuellt utbildningssamarbete 
i entreprenörskap
Individuell frihet och entreprenöriell peda-
gogik är honnörsord på UBSE, Uppsala
Bergslagen School of Entrepreneurship.

– Entreprenörskap är att arbeta på ett radi-
kalt annorlunda sätt. Då bör även utrymmet
för pedagogiska experiment vara stort i en
kurs om entreprenörskap, säger Svante
Brunåker.

Uppsala bergslagen School of Entre-
preneurship etablerades 1997 och är
ett nätverk av högskolor och universi-

tet som samverkar inom områdena entrepre-
nörskap, innovationsprocesser och affärsut-
veckling. Fyra lärosäten ingår numera i
samarbetet: Mälardalens högskola, Högskolan
i Gävle, Högskolan Dalarna och Örebro uni-
versitet. Tidigare ingick också slu, Sveriges
lantbruksuniversitet. Målet med samarbetet är
bland annat att underlätta en kontinuerlig för-
nyelse av utbildning på entreprenörskapsom-
rådet.

– Kunskap om entreprenörskap utvecklas i
möten mellan olika människor. Att skapa en
mötesplats för forskare, lärare, studenter och
praktiker har varit en av visionerna med det
här samarbetet, säger Svante Brunåker som är
universitetslektor i företagsekonomi vid
Högskolan i Gävle.

ubse erbjuder för närvarande två kurser, en
på c-nivå och en på d-nivå. Båda kurserna har
koppling till näringslivet och praktiskt entre-
prenörskap. C-kursen är något mer teoretisk
och avslutas med att studenterna gör en
projektskiss utan att genomföra något projekt.
D-kursen har sin grund i teorier om
aktionsforskning och här genomför deltagar-
na ett projekt, till exempel det som planerades
på c-kursen. Studenterna arbetar i grupper,
även över lärosätenas gränser.

– Det är jättekul att köra de här kurserna.
Det är ett sätt för både lärare och studenter från
olika lärosäten att mötas. Vi lärare har en pågå-
ende diskussion kring vad entreprenörskap är.
Visst har vi lite olika idéer, men det går oftast
bra att samsas. Och jag tror att det bara är bra
att lärarna har olika perspektiv.

Individuell undervisning
På ubse eftersträvar man en entreprenöriell
karaktär på undervisningen. Studenterna tar
självständigt initiativ till att koppla det egna
teoretiska lärandet till olika former av entre-
prenöriell praktik. Man tillåter också ett stort
mått av individualitet i läroprocessen.

– Vår utgångspunkt är att människor har oli-
ka lärostilar. Därför arbetar vi med en pedago-

• Ragnar Ahlström Söderling• Svante Brunåker
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Esbri – Institutet för entreprenör-

skaps- och småföretagsforskning

– är ett fristående forskningsinstitut. Esbri arbe-

tar med forskning, utbildning och kunskap-

sspridning inom entreprenörskaps- och småfö-

retagsområdet.

Esbris övergripande målsättning är att stimule-

ra entreprenörskap i Sverige. Detta ska uppnås

genom att:

• identifiera viktiga forskningsteman och bedriva 

forskning och forskarutbildning om entreprenör-

skap och småföretag

• främja och öka kvaliteten på entreprenörskaps-

utbildningar vid svenska universitet, högskolor

och andra utbildningscentrum

• popularisera och sprida forskningsbaserad 

kunskap om entreprenörskap och småföretag

Esbri har grundats av entreprenören och upp-

finnaren Leif Lundblad. Generellt ekonomiskt stöd

erhålls från följande organisationer:

I de flesta national- och företagsekonomis-
ka teorier är antagandet att alla företag vill,
kan och bör växa. Professor Per Davidsson,
Internationella Handelshögskolan i Jönkö-
ping, menar att detta är fel. Långt ifrån alla
företagare vill bli stora.

Per davidsson har intresserat sig för
tillväxtfrågor sedan mitten av 1980-talet
och därför studerat tillväxtproblemati-

ken i en rad olika forskningsprojekt. Under sin
Estradföreläsning* ”Entreprenören och tillväx-
tdilemmat” 25 september 2003 delade han med
sig av sina erfarenheter.

– Det normala är att företag föds, lever och
dör små. Det är inget fel i det, de flesta affär-
sidéerna har ingen tillväxtpotential. Småföre-
tagen är kanske inte så flashiga, men de är oer-
hört viktiga eftersom de är så många, sa Per
Davidsson.

Det finns dock företag som kan – men inte
vill – växa. Det är desto mer bekymmersamt för
samhället, menade Davidsson. Anledningen
till att de inte vill växa kan vara att de är osäk-
ra på vad som kommer att hända. Det råder
ingen tvekan om att företag förändras när de
blir större, men frågan är hur. Ovissheten kan
skapa ett tillväxtdilemma.

– Tillväxten gör att arbetsbelastningen för-
ändras, men innebär det att företagaren mås-

te jobba mer eller att han eller hon kan dele-
gera mer? Ökar eller minskar kontrollen? Blir
det lättare eller svårare att hålla hög kvalitet?
Företagarna kan både vinna och förlora på
expansionen, vilket är ett dilemma. Jag anser
att deras oro är berättigad.

I sina slutsatser vände sig Davidsson bland
annat till näringsutvecklare och konsulter. Han
ville att de skulle förstå att mer externt kapital
inte är någon patentlösning. Visst behöver Sve-
rige fler kompetenta riskkapitalister och affär-
sänglar, men för mycket pengar för tidigt kan
vara farligt för företagen. Han uppmanade dem
också att sluta tjata om tillväxt.

– Tillväxten är inte alltid i linje med företa-
garens personliga mål. Hjälp i stället företagen
att bli lönsamma – då kommer tillväxten av sig
själv.

Per Davidssons föreläsning inledde läsårets
öppna föreläsningsserie. Nästa Estradföreläs-
ning genomfördes 14 oktober 2003. Då talade
professor Hans Landström, Lunds universitet,
om ”Småföretagen och kapitalet: så får du det
och här finns det!”. Missa inte de kommande
Estradtillfällena under läsåret 2003–2004.

Tema: Entreprenörskap i bioteknik-
industrin
Tid: tisdag 11 november
Talare: filosofie doktor Anna Nilsson,
Karolinska institutet

Tema: Akademiskt entreprenörskap – 
var kommer idéerna ifrån och kan vi 
träna entreprenörerna?
Tid: tisdag 9 december
Talare: professor Magnus Klofsten, 
Linköpings universitet

för mer info om dessa 
och andra föreläsningar: 
www.esbri.se/forelasning.asp

* ”Estrad – öppna föreläsningar om entreprenörskap

och småföretag” arrangeras av Esbri. Huvudfinansiä-

rer för höstens Estrad är Svenskt Näringsliv och

Vinnova. Övriga finansiärer är Företagarna i Stock-

holms län, Iva och Nutek. Estrad syftar till att sprida

aktuella forskningsresultat utanför akademin. Före-

läsningarna genomförs i Stockholm men distanssänds

till en rad orter. Det är kostnadsfritt att delta i Estrad.

Många entreprenörer
vill inte bli 
stora

• Per Davidsson

Spännande seminarier 
för forskare
Ett par gånger i månaden arrangerar Esbri, i
samarbete med SSES, forskarseminarier. Ibland
kretsar diskussionen kring en bok eller en fär-
dig artikel men oftast diskuteras ett utkast eller
ett pågående arbete. Hittills under hösttermi-
nen 2003 har bland andra docent Alf Rehn och
professor Nathan Rosenberg lett varsitt fors-
karseminarium. Rehn ifrågasatte den ”goda”
entreprenören medan Rosenberg presentera-
de sin pågående forskning om kommersialiser-
ing av forskningsresultat i USA under perioden
1945–2000. Vill du diskutera färsk forskning
med kollegor från olika lärosäten? 25 novem-
ber är temat riskkapital och affärsängelnätverk
i Sverige och Danmark, 9 december handlar
seminariet om hur regioner kan utvecklas med
hjälp av kunskap.

För mer info:  
www.esbri.se/forskarseminarium.asp



Titel: Organizational dyna-
mics of creative destruction:
Entrepreneurship and the
emergence of new industries
Författare: Stephen J Mezias
& Elizabeth Boyle
Förlag: Palgrave
ISBN: 0-333-99862-6

För att förklara framväxten av nya industrier
måste man först och främst förstå entrepre-
nörskap som en social aktivitet inom och mel-
lan organisationer. Det är utgångspunkten för
Stephen Mezias och Elizabeth Boyle som skri-
vit boken Organizational dynamics of creative
destruction. Mezias och Boyle diskuterar inno-
vation i termer av institution, revolution och
evolution. Flera kapitel ägnas åt att beskriva
framväxten av den amerikanska filmindustrin
från slutet av 1800-talet och några decennier
framåt. En av de studier som refereras visar att
specialiserade filmbolag var bättre på att intro-
ducera nya genrer, till exempel västernfilmer.
I en annan studie konstateras att entreprenö-
rer är beroende av andra entreprenörer i sam-
ma värdekedja. Exempelvis kom filmproduk-
tionen igång på allvar först efter att teknologin
för att visa film för vanligt folk utvecklats.

Titel: A History of Small Busi-
ness in America
Författare: Mansel G Black-
ford
Förlag: The University of
North Carolina Press
ISBN: 0-8078-2780-0

Småföretagen är centrala aktörer i usas eko-
nomiska, politiska och sociala utveckling, men
deras roll har förändrats genom åren. I boken
A History of Small Business in America relate-
rar Mansel Blackford de amerikanska småfö-
retagens utveckling till det övriga näringslivet
och jämför också med andra länder. Berättel-
sen tar sin början före 1880 då småföretaget var
normen. Efter 1880 utvecklades teknologier
som skapade skalfördelar inom produktionen
och distributionen. Vissa företag växte sig då
riktigt stora. De som förblev små anpassade
sig efter de ändrade förutsättningarna: de blev
mer nischade eller fungerade som underleve-
rantörer. Senare påverkades de bland annat av
världskrigen och införandet av nya lagar. Black-
ford beskriver den amerikanska situationen
som paradoxal: folket älskar småföretagarna
men politikerna satsar hellre på storföretagen.

Titel: The Entrepreneur: An
Economic Theory
Författare: Mark Casson
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-85898-910-8

Den första upplagan av The Entrepreneur kom
redan 1982. Till den andra upplagan har för-
fattaren Mark Casson tagit fasta på sitt eget
konstaterande om att det ”inuti varje lång bok
finns en bra, kort bok som vill ut”. Följaktligen
har han strukit i det ursprungliga manuset tills
en mer kondenserad ekonomisk teori kring
entreprenören framträder. Casson anser att det
är olyckligt att så många tror att entreprenör-
skap bara finns i småföretag. Enligt hans defi-
nition är entreprenören en person som besit-
ter värdefull information. Denna information
hjälper honom eller henne att koordinera
knappa resurser och skapa sin egen marknad.
Entreprenöriella individer kan därmed sägas
vara en sorts mellanhänder som länkar sam-
man leverantörer och kunder som annars inte
skulle hitta varandra. De finns i små och stora
företag, men också inom exempelvis politiken.

Titel: MIT and the Rise of
Entrepreneurial Science
Författare: Henry Etzkowitz
Förlag: Routledge
ISBN: 0-415-28516-X

På Massachusetts Institute of Technology (mit)
har en modell för samverkan med näringslivet
utvecklats som sedan kommit att kopieras över
hela usa. MIT and the Rise of Entrepreneurial
Science av Henry Etzkowitz handlar om mit
och universitetens förändrade roll i samhället.
Författaren menar att universiteten genomgått
två revolutioner. I den första gick de från att
vara renodlade utbildningsinstitutioner till att
även bedriva forskning. I den andra revolutio-
nen introducerades kommersialisering av kun-
skapen, och det entreprenöriella universitetet
var fött. Studenterna ska inte ses som en klump
humankapital som kan portioneras ut på oli-
ka företag, utan som en kontinuerlig ström av
potentiella uppfinnare, skriver Etzkowitz. Lärar-
nas insatser ökar studenternas idégenerering,
och den tredje uppgiften kan därför sägas lig-
ga nära den första.
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Ny föreståndare för Centrum för entrepre-
nörskap och företagsutveckling i Uppsala (cef)
är Göran Lindström. Lindströms företrädare
Christer Olofsson återgår i och med detta till sin
professur vid Sveriges lantbruksuniversitet (slu)
på heltid.

Professor Magnus Henrekson, Han-
delshögskolan i Stockholm, är en av de nya
ledamöterna av den rådgivande nämnden
inom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stif-
telse för allmännyttiga ändamål.

Antti Paasio tillträdde
som ordförande i Euro-
pean Council for Small
Business and Entre-
preneurship (ecsb) i juli
2003. Han är professor vid
Åbo handelshögskola vars
Small Business Institute
kommer att härbärgera ecsbs sekretariat de
kommande fem åren.

Teknologie doktor Annika Rickne har flyttat
till Lunds universitets avdelning för innovation.
Där kommer hon att fortsätta den forskning om
tillväxt inom biotekniksektorn som hon hittills
bedrivit vid Chalmers tekniska högskola.

Leif Melin, professor vid Internationella Han-
delshögskolan i Jönköping, har tilldelats årets
Åforskpris på 100 000 kronor för sitt arbete för
att öka och sprida kunskap om familjeföretags-
forskningen. Åforskpriset delas ut av Ångpan-
neföreningens Forskningsstiftelse.

Filosofie doktor Daniel Hjorth delar sedan
1 februari 2003 sin tid mellan Esbri och Malmö
högskola. Den forskarassistenttjänst han har i
Malmö löper till 31 januari 2006. Tjänsten är
inrättad vid institutionen Innovation, produk-
tion och företagande vid tema Teknik och sam-
hälle.

The 2003 nfib Award
har tilldelats ekonomie dok-
tor Vesa Puhakka. Priset
delas ut av Academy of
Management och National
Foundation for Indepen-
dent Business. En artikel
om Puhakkas avhandling
publicerades i Entré nr 4 2002.

Vid Academy of Management 2003 belöna-
des docenterna Johan Wiklund och Frédéric
Delmar med The 2003 Michael H Mescon/Coles
College of Business Best Empirical Paper Award
för konferensbidraget Growth Motivation and
Growth: Untangling Causal Relationship. Båda
är verksamma vid Handelshögskolan i Stock-
holm.

tipsa oss om personnytt 
på ditt lärosäte: 

info@esbri.se

Fler boktips hittar du på www.esbri.se/boktips.asp
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I juni 2001 samlade Esbri ett trettiotal fors-
kare från Europa, USA och Asien till en pub-
likationsworkshop i Stockholms skärgård.
Vi kallade mötet Movements of
Entrepreneurship. Nu kan du ta del av den
nytänkande forskningen via boken New
Movements in Entrepreneurship.

En båtresa till en främmande ö till-
sammans med okända människor behö-
ver inte betyda svält, intriger och Robin-

sontävlingar. Har man tur kan det i stället
innebära tre dagars intensiv skrivarmöda för
att försätta entreprenörskapsforskningen i
rörelse. Professor Chris Steyaert, Esbri och Uni-
versity of St Gallen, samt filosofie doktor Dani-
el Hjorth, Esbri och Malmö högskola, kläckte
idén och har tillsammans arbetat med genom-
förandet av Movements of Entrepreneurship,
en workshopserie i fyra delar. Den första work-
shopen 2001 har följts av ännu en under som-
maren 2002. Movements 3 genomförs 2004,
och Movements 4 är planerad till 2005.

– Entreprenörskapsfältet har växt under tju-
go år. Vi kände att det var dags att samla oss
lite, och tänka mer fokuserat. För mig som fors-
kare var det också intressant att skriva tillsam-
mans med andra, annars är skrivandet en gans-
ka ensam process, säger Chris Steyaert.

– ”Movements” blev ett centralt tema, ett
koncept som greppar helheten av entrepre-
nörskap som forskningsgren och ämne inom
den akademiska världen. Movements of ent-
repreneurship kallar till problematisering av
entreprenörskapets nuvarande status, och till
behovet att bidra med bränsle för dess fortsat-
ta rörelse, säger Daniel Hjorth.

Entreprenörskap i rörelse
Hjorth och Steyaert är också redaktörer för boken
New Movements in Entrepreneurship som är pro-
dukten av den första publikationsworkshopen.
De sexton kapitlen har inordnats under fyra stör-
re teman: ”moving the field”, ”moving concep-
ts”, ”moving knowledge” och ”moving econo-
mies”. Nyckelordet är rörelse, och boken rymmer
en mängd aspekter på detta.

Alain Fayolle diskuterar till exempel i sitt
kapitel nya möjligheter för – och perspektiv på
– entreprenörskapsforskningen. Carin Holm-
quist förordar att fokus förflyttas från den indi-
viduella entreprenören till den entreprenöri-
ella handlingen. Scott Shane bidrar med ett
kapitel om universitetens roll i innovations-
skapandet, medan Patricia Greene, Nancy Car-
ter och Paul Reynolds tillsammans skrivit ett
kapitel om invandrarföretagares påverkan på
den amerikanska ekonomin.

– Det är en bred samling frågor och en bred
samling forskare. Kapitlen bidrar både med
överblick vad gäller specifika forskningsfrågor

i aktuell entreprenörskapsforskning, och med
lansering av nya idéer, säger Daniel Hjorth.

En bok för alla
Han menar att alla som intresserar sig för ent-
reprenörskap och entreprenörskapsforskning
har glädje av att läsa boken: praktiker, policy-
makare, entreprenörskapsforskare och stu-
denter. New Movements in Entrepreneurship
erbjuder också viktiga insikter för ”småföreta-
gens vänner”, det vill säga alla de organisatio-
ner som arbetar med och för nya och mindre
företag.

– Boken är ett äventyr, vi har försökt vara
entreprenöriella och skapa en rörelse som
påverkar. Framtiden får utvisa om vi lyckats,
konstaterar Chris Steyaert.

för mer info: 
www.esbri.se/movements.asp

Challenges and Opportunities of EU
Enlargement for SMEs in CEI Countries
5–7 november 2003
Piran, Slovenien

20th Annual CCSBR-CCPME Conference
Tema: Small Business & Entrepreneurship:
Engines of progress
6–8 november 2003
Victoria, British Columbia, USA

RENT 17th Conference
20–21 november 2003
Lodz, Polen

The 9th Academy of
Marketing/AMA/UIC Symposium of the
Marketing/Entrepreneurship Interface
7–9 januari 2004
University of Stirling, Storbritannien

USASBE 18th Annual National 
Conference
15–18 januari 2004
Dallas, Texas, USA

2nd IECER Conference
18–20 februari 2004
Regensburg, Germany

13th Nordic Conference on Small
Business Research
10–12 juni 2004
Tromsø, Norge

EURAM 4th Annual Conference
Tema: Governance in Managerial Life
5–9 maj 2004
University of St Andrews, Storbritannien

24th Babson Kauffman Entrepreneur-
ship Research Conference (BKERC)
3–5 juni 2004
University of Strathclyde, Storbritannien

ICSB 49th World Conference
20–23 juni 2004
Johannesburg, South Africa

The Business & Economics Society
International 2004 Conference
19–22 juli 2004
Rhodos, Grekland

EuroScience Open Forum 2004
25–28 augusti 2004
Stockholm

ICSB 50th World Conference
15–18 juni 2005
Washington DC, USA

För mer info om dessa och andra 
konferenser, inklusive länkar, se 
www.esbri.se/konferenser.asp

Ny bok sätter fart på
entreprenörskapsforskningen

Köp boken New Movements in Entrepreneur-
ship till specialpris! ESBRI har förhandlat fram
ett billigare pris för dig som läser Entré. Nor-
malpris är £70 men förlaget Edward Elgar
erbjuder Entréläsare 50 procents rabatt. Du
betalar alltså £35 + frakt. För att beställa ditt
ex e-postar du Laura Wyer på Edward Elgar:
laura@e-elgar.co.uk. Skriv ”ESBRI Offer” i
ärendefältet.

• Chris Steyaert och Daniel Hjorth



Man skulle kunna kalla honom ”vänsterka-
pitalist”: William Baumol talar sig varm för
kapitalismens tillväxtpotential, men varnar
också för systemets sjukdomar. Samtidigt
har de små företagen alltid haft en stor plats
i hans akademiska hjärta.

Professor william baumol har flera
band till Europa. Hans pappa är upp-
växt i Budapest och hans mamma i

Antwerpen. Föräldrarna flyttade till usa och
New York, där Baumol sedan levt större delen
av sitt liv. Men han har också rest mycket och
bland annat besökt Sverige ett flertal gånger.

– Jag var i Stockholm när almarna i
Kungsträdgården skulle huggas ned. När jag
bodde här lärde jag mig läsa lite svenska. Inte
poesi kanske, men exempelvis historieböcker
gick bra, säger William Baumol.

Numera delar han sin tid mellan det hek-
tiska New York och lägenheten vid havet i
betydligt lugnare Puerto Rico. Han är vid 82 års
ålder fortfarande verksam som professor vid
New York University. I sin forskning intresse-
rade han sig tidigt för entreprenörskap och
tillväxt. Ett intresse som enligt honom själv
kommer från Karl Marx. Kanske inte den mest
uppenbara inspirationskällan, men för Willi-
am Baumol är det självklart.

– Marx var en av de första som uppmärk-
sammade tillväxtens betydelse för ekonomin.

Själv började Baumol sin akademiska kar-
riär med att formulera nationalekonomisk teo-
ri så att den klargjorde entreprenörens och det
lilla företagets roll i ekonomin. När han våren
2003 fick fsf och Nuteks internationella pris
för forskning om entreprenörskap och småfö-
retag, var det för sin ”...långsiktiga och uthålli-
ga ambition att ge den levande entreprenören
och företagaren en central roll i den ekono-
miska teorin”.

Men William Baumol vill inte uppfattas som
en propagandist för kapitalismen. Han säger
också att han ser sig själv som tillhörande väns-
tern snarare än högern.

– Kapitalismen har många bra sidor, men
också många dåliga. Det är inte en optimal
marknadsform, men den är bättre än alla andra
hittills. Och det jag fokuserar på i mina studi-
er är det som kapitalismen är bäst på, nämli-
gen innovation och tillväxt. Utvecklingen under
kapitalismens tid har varit häpnadsväckande.

Den intressanta frågan för Baumol blir då:

vad är det som gör att just kapitalismen har gett
upphov till sådan tillväxt?

– Det finns nästan inget skrivet om det här.
Schumpeter har väl skrivit totalt sex sidor och
Marx och Engels har skrivit fyra. Resten har jag
skrivit själv. Någon borde skriva om kapitlet i
läroböckerna som behandlar makroekonomi
och ta större hänsyn till tillväxthistorien.

Baumol menar att entreprenörskap och
innovation haft en stor betydelse för kapitalis-
mens lyckade tillväxtutveckling. Han menar
vidare att små och stora företag i skön förening
är förutsättningen för ett gynnsamt innova-
tionsklimat.

– Nästan alla viktiga innovationer kommer
från små oberoende entreprenörer. Men ent-
reprenörerna gör inte jobbet själva. Stora före-
tag behövs för att köpa småföretagens innova-
tioner, för att bedriva forskning och utveckling
och för att göra små men viktiga förbättringar
på innovationerna.

William Baumol tillhör den utvalda skara
som har fått en ”sjukdom” uppkallad efter sig
– Baumol’s disease. I det här fallet handlar det
om en ekonomisk sjukdom. Kortfattat går den
ut på att tillväxten inom verksamheter utan
lönsamhetsmål är låg, relativt sett. Även om
tillväxten inom andra områden är hög, halkar
områden som konst och sjukvård ofta efter.

– Men moralen i min sjukdomsbeskrivning
är att vi ändå inte ska ge upp områden som
konst och sjukvård. Vi måste bli av med illu-

sionen att de är för dyra. Samhället behöver
mer konst och sjukvård, inte mindre. Museer
måste få finnas även om de inte skapar direkt
tillväxt och arbetstillfällen. De måste få finnas
för konstens skull.

– Marknaden klarar av att bestämma en hel
del, men inte allt. Staten måste lägga sig i där
det behövs, och se till att marknaden används
på ett bra sätt. Som till exempel inom miljö och
konst. Marknaden är inte en fiende. Men den
bör användas så att man kan utveckla väns-
terns idéer, utan att förstöra möjligheten att
göra det.

Han är relativt nöjd med entreprenörskap-
sfältets utveckling och menar att det bedrivs
mycket bra forskning inom fältet. Men han
skulle vilja se mer forskning om hur entrepre-
nörer skaffar pengar.

– Att skaffa pengar är kostsamt för entre-
prenörerna, därför är det viktigt att studera.
Det behövs också nya sätt att skaffa pengar, nya
sätt att få folk intresserade av entreprenörskap.
Ett annat forskningsområde som är viktigt är
hur man kan stimulera klimatet för entrepre-
nörer. Ekonomin och lagar har hindrat entre-
prenörer från att komma fram. Det måste vi
ändra på. Entreprenörskap måste belönas.

Text och foto: Jonas Gustafsson

Fakta

Namn: William J Baumol

Bakgrund: Konstskola. Ekonomiutbildning
vid London School of Economics. Doktor i
nationalekonomi vid Princeton University
1948. Professor vid New York University
sedan 1972.

Aktuellt: Årets mottagare av The Interna-
tional Award for Entrepreneurship and Small
Business Research som delas ut av FSF
och Nutek. I fjol gav han ut boken The Free-
Market Innovation Machine – Analysing the
Growth Miracle of Capitalism.

för mer info: 
william.baumol@nyu.edu
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POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

William J Baumol, nationalekonom med svaghet för entreprenörskap:

”Entreprenörskap måste belönas”


