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90 öppna Estradföreläsningar med över 
11 000 deltagare. Vår Kunskapsbank på nätet 
(www.esbri.se/kunskapsbank.asp) innehåller 
bland annat 430 artiklar, 190 avhandlings-
sammanfattningar, 160 boktips – och fler 
texter läggs ut varje vecka. Tillsammans bidrar 
Entré, Estrad och Kunskapsbanken till att 
forskningsresultaten når allt fler användare, 
även utanför akademin.

Den roll som Esbri har utvecklat är unik. Vi 
arbetar brett och med så många universitet 
och högskolor som möjligt. Detta är något 
som vi kommer att utveckla ännu mer inför 
vårt 10-årsjubileum. På sidan 14 kan du läsa 
mer om de aktiviteter vi genomför i höst. Jag 
hoppas att få se dig som läser Entré på Estrad 
och Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum!

                           God läsning,

Magnus Aronsson
ansvarig utgivare och vd för esbri

magnus.aronsson@esbri.se
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 T idningen du håller  i handen är det 
37:e numret sedan vi startade utgivning-
en hösten 1997. Så här inför det tionde 

utgivningsåret skulle jag vilja reflektera över 
starten och utvecklingen.

I det första numret slog vi upp att Esbri 
hade invigts av Kungen i juni 1997. Då arrang-
erade vi ett stort symposium om tillväxt med 
närmare 300 deltagare. Sedan starten har tan-
ken varit att tidningen ska vara en länk mellan 
forskningen och en bred läsarkrets. Genom 

kortfattade och begripliga artiklar vill vi bidra 
till att forskningen uppmärksammas och blir 
en del av det allmänna medvetandet.

I början hördes en del skeptiska röster. De 
ifrågasatte om det skulle finnas tillräckligt 
med forskning att skriva om efter några num-
mer. Det får mig mig att tänka på Ines Uus-
mans uttalande om att internet är en fluga. I 
efterhand kan man bara konstatera: Så fel folk 
kan ha!

Men så är det väl alltid när något är nytt. 
När man möter motstånd gäller det att tro på 
sin idé och målmedvetet arbeta vidare – det 
tror jag också att många entreprenörer känner 
igen. Till vår glädje har antalet forskare som 
intresserar sig för innovation och entrepre-
nörskap bara ökat. Detta försöker vi förmedla 
i Entré.

För att skapa en egen överblick av inne-
hållet roade vi oss med att gå igenom de fyra 
senaste numren av Entré. I dessa fyra nummer 
uppmärksammade vi forskning från 49 olika 
lärosäten (svenska och utländska), samt inte 
mindre än 250 forskare.

Sedan hösten 1997 har Esbri arrangerat 
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Unga med utländsk 
bakgrund vill vara egna

Många ungdomar står utanför den svenska arbets-
marknaden. Det gör också många med utländsk 
bakgrund. Unga med utländsk bakgrund borde 
därför vara dubbelt utsatta, men enligt Catarina 
Lundqvist är åtminstone egenföretagandet inom 
just denna grupp förhållandevis högt. Hon har 
undersökt utgångspunkter och villkor för företa-
gandet och sammanfattar sina resultat i boken Att 
vara sin egen (Nutek, B 2006:3). Lundqvist har 
intervjuat 18 unga företagare med utländsk bak-
grund och finner gemensamma drag. Arbetslös-
het är ett skäl att starta eget – men företagarna 
drivs också av klassiska entreprenöriella motiv. De 
vill vara fria, agera kreativt och ta ansvar. Flera har 
upplevt diskriminering och fått avslag på lånean-
sökningar. En slutsats är att samhället måste bli 
bättre på att kanalisera resurser till denna företag-
samma grupp. [ÅK]

För mer info: catlu@isv.liu.se

Ny teknik fanns 
redan på 1800-talet

Företagsamhet för 150 år sedan är temat för 
artikeln ”Piggen” – Om flexibelt företagande i 
norrländsk skogsbygd som publicerats i Bebyg-
gelsehistorisk tidskrift (nr 50, 2005). Bo Persson 
tecknar en bild av Sven Englund, en mångsysslare 
som levde i Ängersjö, Hälsingland, 1847–1924. 
Englund var från början jordbrukare, men vidgade 
snart sin karriär. Gårdens strategiska läge läm-
pade sig för att driva lanthandel, gästgiveri och 
postcentral – verksamheter vars bieffekt var full 
information om regionen. Englund maximerade 
jordbruket genom fördämningar, myrodlingar 
och industriella anläggningar: sågverk, snickeri, 
benmjölsfabrik och en smart loge. Intresset för 
ny teknologi resulterade också i en vattenledning 
och ett elverk. Englund ägde Härjedalens första 
bil och blev tidigt ”uppkopplad” på telefonled-
ningen. [ÅK]

För mer info: bo.persson@historia.su.se

Offentligt stöd till danska 
företagare kan bli bättre

Iværksættere i det danske rådgivningssystem 
– en analyse af udbud og efterspørgsel efter 
rådgivning (Cesfo, 2006) handlar om rådgivning 
till nyföretagare i Danmark. Rapportens författare, 
Kim Klyver och Thomas Schøtt, har undersökt 
såväl utbudet av offentlig rådgivning, som företa-
garnas efterfrågan på densamma. De finner bland 
annat att de offentliga rådgivarna är alltför osyn-
liga. Det leder till att företagare i stället vänder 
sig till familjemedlemmar, advokater eller revisorer. 
Rådgivningen behöver också bli mer strategisk 
och syfta till att utveckla verksamheten på längre 
sikt. Som det är i dag handlar merparten av råd-
givningen om praktiska frågor kring moms, skatt 
och finansiering. Klyver och Schøtt menar att råd-
givarnas kompetens och status måste höjas för 
att de ska kunna möta företagarnas behov på ett 
bättre sätt. [ÅK]

För mer info: tsc@sam.sdu.dk

 

 U nder 1970-talet arbetade jag som 
forskare och utvecklare vid Xerox parc 
nära Stanford i Silicon Valley. Xerox 

skapade sitt forskningslaboratorium för att 
effektivare kunna konkurrera om framtida 
produkter med framför allt ibm och Bell. De 
hade redan forskningslaboratorier, som genom 
grundforskning och teknisk utveckling letade 
framtidens produkter inom nya material och 
it. parc  skulle föra arvet vidare från Xerox 
grundare, svenskättlingen Chester Carlson, 
uppfinnaren av xerografin. Därmed skapades 
det moderna pappers- och informationssam-
hället.

Vid parc  fanns ett hundratal av de mest 
begåvade forskarna i världen inom fysik och 
material, optik och it. De utvecklade cd-rom-
tekniken för optisk lagring, färgkopiatorn, 
programspråket Lisa, Intranät, fiberkom-
munikation, magnetiska material som ökade 
lagringen flera storleksordningar. Kort sagt en 
samling ytterst framgångsrika innovatörer och 
forskare.

Ingen av dessa utvecklingar resulterade 
dock i en produkt som producerades, mark-
nadsfördes eller såldes av Xerox. Andra företag 
skördade frukterna av arbetet. Några forska-
re, däribland Tu Chen, startade egna företag. 
Chens företag tillverkade magnetiska diskar 
och blev så småningom ett miljardföretag. 
Laserteknologin utvecklades mot högeffekts-
lasrar vid företaget Laser Diode, som i dag är 
börsnoterat, Lisa blev modern till det program-
språk som använder grafiska gränssnitt och var 
grunden till Apples tidiga framgångar.

Av detta kan vi lära att innovatören mycket 
sällan är en entreprenör eller affärsutvecklare! 
Produkter med potential till stora framgångar 
och marknader kräver helhjärtade produkt-
utvecklingsinsatser, parallellt med profes-
sionell företagsledning, marknadsföring och 
finansiering. Problemet synliggörs tydligt när 
det gäller finansieringen av innovationer vid 
universiteten.

Från forskarna framförs ofta åsikten att 
kapitalet ska användas brett och möjliggöra 
utvecklingen av många innovationer. Men 
kommersiell framgång fordrar tuffa urval och 
styrning av riskkapitalet mot en viss utveck-
ling. Exempelvis kanske resurser till mark-
nadsföring måste prioriteras i stället för öka-
de resurser till forskningen. Samtidigt är det 
viktigt att universiteten finns med högre upp 
i värdekedjan så att de också får en ”fair” del 

av vinsten när produkten nått framgång och 
blivit lönsam.

Innovationer och entreprenörskap i fören-
ing är en förutsättning för ekonomisk tillväxt 
och nya arbeten. Begreppen ska uppfattas 
brett och får inte styras av mikroekonomiska 
mål, som exempelvis antal patent eller antal 
nya företag, avknoppade från universiteten. 
Alla nationers näringsliv består av en bland-
ning av stora, medelstora och små företag, av 
högteknologi och lägre teknologi, av interna-
tionella och nationella företag och av företag 
med fysiska produkter och tjänsteprodukter.

Innovation, entreprenörs- och affärsman-
naskap är basen för framgång i alla företag. 
Den samlade produktivitetsökningen är det 
enda reella måttet på näringslivets framgång. 
Att skapa förutsättningar för att utveckla en 
optimal mix av företag måste vara målet för 
varje lands näringspolitik. Och de politiska 
instrumenten för detta finns inom alla sam-
hällssektorer.

Högre utbildning och forskning spelar 
naturligtvis en ökande och alltmer avgörande 
roll för en positiv utveckling. För att nå ännu 
längre måste universiteten bli ännu mer entre-
prenöriella. Och kunskapssamhället måste gå 
från att vara en paroll i högtidstalen till att bli 
en reell del i den industriella verkligheten.

Anders Flodström
rektor

kungliga tekniska högskolan

för mer info: rektor@kth.se
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Kunskapssamhälle – inte bara i högtidstalen
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Revolutioner är inte alltid revolutionerande

lära sig att använda de nya hjälpmedlen, säger 
Harald Edquist.

– Olikheterna består i hur uppfinningarna 
har börjat användas av sin samtid. Ångmaski-
nen påverkade främst textil-, transport-, och 
gruvnäringen. Elektrifieringen hade en jäm-
nare påverkan på flera branscher eftersom 
alla kunde dra nytta av införandet av el. De 
nya it-kunskaperna ledde först till ett lyft för 
själva it-industrin. Sedan spreds kunskaperna 
därifrån.

Problem mäta produktivitet
I sin forskning ställdes Edquist inför proble-
met: Hur mäter man produktivitet – och vilken 
påverkan denna har på statistiken – på bästa 
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Mindre företag 
förnyar sig spontant

Majbritt Rostgaard Evald har studerat hur tre min-
dre företag i Kolding, Danmark, arbetar med förny-
else. Resultaten redovisas i rapporten Corporate 
venturing blandt etablerede, mindre virksomheter 
(Cesfo, 2006). Corporate venturing – utveckling 
av ett slags ”företag i företaget” med aktiviteter 
som skiljer sig från den ordinarie verksamheten 
– förknippas främst med storföretag. Rostgaard 
Evald visar att fenomenet finns även i småföre-
tag, även om dessa saknar en uttalad corporate 
venturing-strategi. Snarare är satsningarna på 
nya verksamhetsben något som sker spontant, 
när möjligheterna uppkommer. I storföretag syftar 
corporate venturing oftast till långsiktig tillväxt. I 
mindre företag kan det i stället röra sig om att 
entusiasmera kompetenta medarbetare, eller att 
öka servicegraden för en viktig kund. [ÅK]

För mer info: 
mre@sam.sdu.dk

Tudelat företagande 
på landsbygden

Det är större skillnader mellan småföretag lokali-
serade till norra respektive södra Sverige, än vad 
det är mellan företag i tätort respektive landsbygd. 
Det visar rapporten Småföretagandets villkor 
i gles- och landsbygder (2006) som har tagits 
fram av Glesbygdsverket. I sydsverige har även 
företagare på landet relativt nära till en tätort. I 
Norrlands inland är avstånden betydligt större och 
det skapar problem för företagarna. Det är dyrt 
och tidskrävande att förflytta varor och männis-
kor, och det är svårt att hitta lämplig arbetskraft. 
Norrlandsbaserade företagare upplever också en 
mer påtaglig brist på start- och utvecklingskapital. 
Både i norr och söder är den typiska landsbygds-
företagaren solo- eller mikroföretagare. Många är 
skeptiska till att anställa och växer hellre genom 
samarbeten. [ÅK]

För mer info: 
inez.backlund@glesbygdsverket.se

Svenska småföretag 
är tillväxthämmade

Hur många nya företag som startar, eller hur stor-
leksfördelningen ser ut inom företagsstocken, är 
ointressant. Det viktiga är att människor med 
potential att starta och driva företag väljer att 
göra det, och att deras ansträngningar tillåts bära 
frukt. Det menar Magnus Henrekson och Mikael 
Stenkula i rapporten Företagsstruktur och nyfö-
retagande i Sverige (Institutet för näringslivsforsk-
ning, Policy paper nr 4, 2006). De har analyserat 
svensk företags- och sysselsättningsstruktur till-
sammans med ny- och egenföretagandet. Några 
slutsatser är att betydelsen av mindre företag har 
ökat under de senaste 20 åren. I en internationell 
jämförelse är Sveriges ny- och egenföretagande 
lågt, men vad värre är: det rådande regelverket 
avskräcker vissa företag från att växa och nå sin 
fulla potential. [ÅK]

För mer info: 
magnus.henrekson@naringslivsforskning.se

Det tar längre tid för tekniska uppfinningar 
att göra avtryck på den samtida produk-
tionsstatistiken än vad många tror. Från 
uppfinning till revolution kan det gå flera 
decennier. Dessutom är det inte säkert att 
det tekniska genombrottet är särskilt revo-
lutionerande.

 H arald edquist,  doktor i ekonomisk 
historia, har disputerat vid Handels-
högskolan i Stockholm med avhand-

lingen Technological Breakthroughs and Pro-
ductivity Growth. I den har han undersökt 
vilken effekt teknologiska genombrott har haft 
på den långsiktiga tillväxten. Han har också 
studerat hur genombrotten har påverkat sät-
tet att producera varor och tjänster. Särskilt 
tre avgörande tekniska genombrott jämförs: 
införandet av ångmaskinen, elektrifieringen 
och revolutionen inom informations- och 
kommunikationsteknologi (ikt).

Långsamt genomslag
Det finns likheter mellan dessa tekniska 
genombrott och den effekt de har haft på 
sin samtid. Framför allt att det tagit lång tid 
från själva uppfinnandet tills denna har gjort 
påtagligt avtryck. För ångmaskinen tog det 
cirka 140 år och för elektrifieringen och ikt-
revolutionen ungefär 50 år vardera.

– Att uppfinningar dröjer med att slå igenom 
tror jag beror på att produktionsprocesser 
måste organiseras om, och på att teknologin 
måste utvecklas. Människorna måste också 

sätt? Metoderna att mäta är flera och bero-
ende på vilken som används skiljer sig resul-
taten avsevärt. Han har särskilt jämfört den 
matchande metoden med den som tillämpar 
hedoniska prisindex. Den första används ofta 
i Sverige och mäter prisskillnader. Den senare 
tillämpas inom it-sektorn i usa och tar bland 
annat hänsyn till kvalitetsförändringar. Förde-
len med den hedoniska metoden, vad gäller 
produkter med snabba kvalitetsförändringar, 
är att den ger mer pålitliga slutresultat.

Konsekvensen blir att om den hedoniska 
metoden tillämpas för att mäta produktivite-
ten inom den svenska telekommunikationsin-
dustrin blir resultatet lägre än med den mat-
chande metoden. Därmed skulle en stor del 
av den positiva tillväxten inom den svenska 
it-sektorn under 1990-talet kunna vara över-
skattad. Om all produktivitet i Sverige mättes 
enligt den hedoniska metoden skulle resulta-
ten ha stora effekter på hur vi uppfattar tidi-
gare teknologiska genombrott.

– Om en mer tillförlitlig metod att mäta pro-
duktivitet användes tror jag att vi skulle se på 
tidigare tekniska genombrott med andra ögon. 
Men även om den hedoniska metoden tilläm-
pas, med lägre resultat som följd, talar ändå 
mycket för att den it-revolution vi genomgår 
nu kommer ha mer påtagliga effekter på vår 
samtida produktion än vad införandet av ång-
maskinen och elektrifieringen hade. [PLF]

för mer info: harald.edquist@sns.se
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• Harald Edquist



Det offentliga Sverige genomgår stora för-
ändringar. Privata utförare, småföretag och 
entreprenörskap får allt större utrymme i 
en bransch som tidigare förknippades med 
storskalighet och stagnation.
– Det är spännande tider vi lever i, säger 
Elisabeth Sundin.

 F sf:s forskningsprogram Omvandling 
av och förnyelse i offentlig verksamhet 
handlar om kopplingen mellan entre-

prenörskap och offentlig sektor.
– Det här är en koppling som vanligtvis inte 

görs. Men det finns mycket nytänkande och 
entreprenörskap inom den offentliga sektorn. 
Och omvandlingen i sektorn påverkar i högsta 
grad drivkrafterna för eget företagande.

– Det beror bland annat på att många av de 
tidigare motsättningarna, som till exempel 
mellan privat-offentligt, arbetsgivare-arbets-
tagare och anställd-egenföretagare, håller på 
att luckras upp, säger Elisabeth Sundin, pro-
fessor vid Arbetslivsinstitutet och Linköpings 
universitet.

Tillsammans med Anders Lundström, gäst-
professor vid Mälardalens högskola och vd 
för fsf, är hon forskningsledare för program-
met.

Nya tag i vården
Ett av de områden som kommer att studeras 
närmare är privata utförare inom vårdbran-
schen. Ekonomie doktor Malin Tillmar har 
gjort några inledande studier som kommer 
att följas upp av bland andra doktoranden 
Christina Berlin.

– Här märks tydligt vilken enorm föränd-
ring av organisationsformer som pågår. Ett 
exempel är att Vårdförbundet har startat ett 

Även samarbete med utländska forskare står 
på dagordningen.

– Vi har redan ett samarbete med finländska 
forskare, som ju lever i ett liknande välfärds-
system som vårt. Att samarbeta med andra 
länder kan vara intressant eftersom många av 
de här styrsystemen är globala. Men det kan 
också innebära problem, i den meningen att 
vi upptäcker att vi är så olika att vi inte kom-
mer någon vart.

– Det som är kul är att en stor del av forsk-
ningen inom det här området är ganska fjärran 
från det vanliga entreprenörskapstugget. Jag 
tror att vi kommer att få se helt nya typer av 
småföretag framöver. Nya tider – nya småföre-
tag, konstaterar Elisabeth Sundin. [JG]

för mer info: 
elisabeth.sundin@arbetslivsinstitutet.se

bolag, Viam, som hjälper sina medlemmar 
att starta eget, samtidigt som de får fortsätta 
att vara medlemmar i facket. Det kan ses som 
mycket innovativt – men har faktiskt förekom-
mit tidigare i andra yrken och sektorer. Den 
här nyordningen speglar de förändringar som 
sker i hela samhället, säger Sundin.

Men samtidigt som det inom vården finns 
en trend av lokalt småföretagande som kom-
munerna gärna gynnar, ökar också antalet 
stora privata utförare. Internationella jättar 
kommer in och köper upp de små. Då får man 
återigen en eller ett par stora utförare, och 
kommunerna kan inte göra något åt det.

– Det här är också oerhört intressant men 
givetvis lite dystert ur ett småföretagarper-
spektiv. Om vi kommer fram till att kreativitet 
blomstrar av frihet, att entreprenörskapets 
kärna ligger i små självstyrande enheter – var 
ska vi då hitta sådana enheter? Även om både 
det privata och det offentliga knoppar av nya 
småföretag, hamnar de ofta under moderbo-
lagets kontroll. Eller blir uppköpta av en stor 
konkurrent.

Internationellt samarbete
Elisabeth Sundin vill gärna knyta samman 
forskare från olika fält och orter som sysslar 
med det här området. Hon har också tänkt att 
de ska samarbeta med andra fsf-forsknings-
program, särskilt med det som handlar om 
regional utveckling.

– Det vi studerar inom det här programmet 
har en uppenbart regional karaktär. Kommu-
nerna försöker ju göra det så bra som möjligt 
efter de förutsättningar som finns på just den 
orten. Alltså spelar den regionala utvecklingen 
stor roll för entreprenörskap i den offentliga 
sektorn.

FSF synar entreprenörskap i offentlig sektor

Mer plats för marknaden i vården
Under Almedalsveckan i början av juli höll 
FSF i fyra seminarier. På ett av dessa pre-
senterades rapporten Den svenska sjuk-
vården – hur långt kan vi låta marknaden 
ta hand om vården. En av slutsatserna är 
att ökad konkurrensutsättning av vården är 
motiverad.

 E konomen karl-henrik Pettersson har 
författat rapporten som ingår i fsf:s 
forskningsprogram Omvandling av och 

förnyelse i offentlig verksamhet. I den undersö-
ker han om det finns rationella argument för 
att marknaden bör ges större utrymme i vår-
den. Han kommer fram till att sådana argu-
ment finns.

– Det finns av allt att döma mycket att vinna 
i produktivitet, arbetstrivsel och patientnöjd-
het om marknaden ges ökat utrymme, säger 
Pettersson.

Tanken med rapporten är bland annat att 
ta fram en ny struktur som kan användas vid 
studier av vården.

Pettersson delar in vården i tio så kallade 
vårdlogiker. Han undersöker sedan vilka av 

de tio logikerna som är lämpade för konkur-
rensutsättning, och vilka som inte är det.

– Vi måste fråga oss hur vi kan göra en 
uppdelning av vården som leder till en så bra 
organisation som möjligt. En som inte bara är 
medicinskt vettig och accepterad, utan även 
kan användas i ett management- och mark-
nadsperspektiv.

– Hela närvården kan privatiseras. När det 
gäller specialistsjukvården är det mer kom-
plicerat. Min analys pekar på att stora delar 
bör vara kvar i offentlig regi. Det handlar om 
medicinskt komplicerad vård och sådant som 
är svårt att planera in i förväg. Delar som kan 
”släppas fria” för konkurrensutsättning är först 
och främst planeringsbar specialistvård, exem-
pelvis gråstarr- och ledoperationer. [JG]

för mer info: 
karl-henrik.pettersson@telia.com

• Elisabeth Sundin
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För många företag börjar livet i en inku-
bator. Men inkubatorns skyddande miljö 
måste förr eller senare bytas ut mot den 
karga verkligheten. Då faller många före-
tag eftersom de inte har satsat tillräckligt 
med resurser på att skaffa sig organisation 
och nätverk.

 T eknologie doktor Marie Strid har 
disputerat vid Chalmers tekniska hög-
skola. Som arkitekt i botten har hon ett 

intresse för arbetsplatser.  Hennes avhandling 
handlar därför om just det och heter Rum för 
entreprenörskap – en studie av universitetsba-
serade företagsinkubatorer i Västsverige. Strid 
har undersökt vikten av rum och plats när ett 
nytt företag startas och vilken påverkan före-
tagsinkubatorer har på den processen.

Praktisk plantskola
En inkubator kan liknas vid en plantskola för 
nystartade företag. Ofta bedrivs inkubatorn 
i samarbete med en högskola och det lokala 
näringslivet. Miljön är anpassad för nya före-
tag och inkubatorerna kan variera både i stor-
lek och inriktning. Fördelarna med att ha plats 
i en inkubator är att det ges möjlighet att bilda 
nätverk och att det nya företaget får praktisk 
hjälp att komma igång.

Strid delar upp tiden som ett företag till-
bringar i inkubatorn i tre faser: entrén, det 
egna rummet och utgången. I entrén handlar 
det för företaget om att ta plats i inkubatorn. 

I den andra fasen ska företaget skapa ett ”eget 
rum”, för att i den sista fasen lämna inkubatorn 
och faktiskt bilda ett självständigt företag. Alla 
faser kommer tillsammans att påverka hur det 
färdiga företaget ser ut. De två första faserna 
brukar de flesta klara av utan problem, men 
det sista steget är svårare.

– I inkubatorn träffar de nya företagarna 
likasinnade, och de ger varandra stöd. De får 
hjälp med det logistiska och behöver inte lägga 
ner tid på annat än att driva företaget. De ser 
därmed inte behovet av att någon gång behöva 
kliva ur inkubatorn. Dess skyddande väggar 

förvandlas i stället till hinder. När det är dags 
för ”utgång” är företagarna inte är tillräckligt 
förberedda, säger Marie Strid.

Rum och organisation i samspel
Enligt Strid är det ett misstag att se på en inku-
bator som ett löpande band för nystartade 
företag.

– När man startar en inkubator ska man inte 
börja med att bygga huset. Minst lika viktigt 
är att ha en organisation som underlättar ska-
pandet av nya företag. Rum och organisation 
behöver mötas mer och byggas upp gemen-
samt. För de företag som sedan tar plats i inku-
batorn är det nödvändigt att delta i de nätverk 
som inkubatorn erbjuder – både innanför och 
utanför dess väggar. Att delta i nätverken är 
en viktig del av företagandet och underlättar 
sedermera steget ut ur inkubatorn.

– Om företagande brukar det sägas att om 
det finns en tillräckligt bra idé i grunden får 
man till sist även ett tillräckligt bra företag. När 
det gäller inkubatorer är det inte lika enkelt. 
Ännu finns inget som tyder på att inkubatorfö-
retag blir lika framgångsrika som de verkar från 
början. Misstaget många företagare gör är att 
lägga ner för mycket resurser på det praktiska 
och för lite på det organisatoriska. De måste 
satsa mer resurser på att skapa nätverk, både 
innanför och utanför sin inkubator. [PLF]

för mer info: 
marie.strid@chalmers.se

Inkubatorn kan ge falsk trygghet

Tillfälliga lösningar, genvägar och halvme-
syrer kan straffa sig i det långa loppet. När 
ett litet företag ska förändra sitt IT-system 
är det många gånger bäst att gå till botten 
med problemet redan från början. Det visar 
Lasse Lychnells licentiatuppsats.

 I t påverkar alla företag, hur små de än 
må vara. Är det inte den interna kommu-
nikationen som behöver effektiviseras, så 

är det kunderna som finns på internet eller 
leverantörerna som vill integrera sitt infor-
mationssystem. Men småföretag har, med 
sina begränsade resurser, inte alltid möjlighet 
att göra de genomgripande förändringar som 
skulle behövas.

Lasse Lychnell har under åtta månader 
arbetat på ett litet företag i resebranschen. 
Samtidigt passade han på att studera dess 
förändringsarbete inom it-området. Licenti-
atuppsatsen ”Och fungerar det inte, gör vi på 
något annat sätt” med undertiteln En klinisk 
fallstudie av it-relaterat förändringsarbete i 

småföretag har lagts fram vid Handelshögsko-
lan i Stockholm.

Lychnell fann att företaget tillämpade 
så kallade kompensationer. Med det menas 

en åtgärd som kompenserar för, men inte 
löser, ett grundproblem. Han poängterar 
att kompensationen i sig är neutral, men att 
dess effekter kan få såväl negativa som posi-
tiva effekter. En kompensation kan till exem-
pel vara att införa regler för hur information 
används och tolkas – i stället för att sätta res-
triktioner i informationssystemet och därmed 
lösa problemet i grunden.

I det undersökta företaget finns flera exem-
pel på kompensationer som genomförts i stäl-
let för mer genomgripande förändringar. För 
medarbetarna innebar detta dubbelarbete, 
stress, tekniska problem och frustration.

När it-relaterade förändringar genomförs 
kan bieffekter uppstå i helt andra delar av 
företaget. Lychnell konstaterar därför att det 
är först med ett helhetsperspektiv som företa-
garen kan bedöma om det är vettigt att satsa 
mer resurser, sänka ambitionerna, eller för-
söka hitta en alternativ lösning. [ÅK]

för mer info: lasse.lychnell@hhs.se

Genvägar blir ofta senvägar
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RIDE strävar efter att bidra med tydligt poli-
cyrelevant forskning. Att nyttiggöra akade-
misk kunskap ses som ett prioriterat områ-
de, och något man kommer att satsa på de 
kommande åren. Även grundforskning och 
utbildning kommer att utvecklas.

 J ust nu står ride inför utvärdering av 
Vinnova. De första tre åren är snart över 
och man går in i en diskussionsfas om 

hur de följande tre åren ska se ut.
–  Vi funderar på vision och fokus inför fram-

tiden. Det sker en utveckling på alla områden: 
utbildning, forskning och policyinteraktion, 
säger professor Maureen McKelvey, förestån-
dare för ride.

Innovation management är ett av de forsk-
ningsområden som har förstärkts. Och det är 
ett område som det behövs mer forskning om 
i Sverige, menar McKelvey.

–  Många företag är intresserade av den 
typen av forskning. Här finns också en kopp-
ling till vårt magisterprogram, så förstärkning-
en sker både inom forskning och utbildning.

Ökad korsbefruktning
Chalmers internationella magisterprogram 
mei, Management and Economics of Inno-
vation, involverar många ride-forskare. Det 
löper i dag över tre terminer, men blir tvåårigt 
från och med 2007. Programmet välkomnar 
studenter från samtliga Chalmersinstitution-
er och även från utlandet. I dagsläget har pro-
grammet 74 studenter, där ungefär hälften 
kommer från andra länder än Sverige.

– Vi har nära relationer till ämnen som bio-

teknik, it  och miljöteknik och kommer att 
fortsätta arbeta utpräglat multidisciplinärt. 
Chalmers är en väldigt bra miljö för ett sådant 
samarbete, vilket jag tror är ett kännetecken 
för vårt forskningscentrum. Vi kommer också 
att fortsätta arbeta aktivt med en koppling till 
policy, både i Sverige och på eu-nivå, säger 
Maureen McKelvey.

Staffan Jacobsson, professor i Forsknings- 
och teknikpolitik, är en av dem inom ride 
som arbetar nära policy. Tillsammans med 
andra forskare och policyutövare, bland annat 
på Vinnova, har han arbetat fram ett analys-
verktyg.

– Tanken är att få fram ett verktyg som kan 
hjälpa dem som arbetar med den här typen 
av frågor att besluta vad de ska göra med sina 
pengapåsar. Det ska förhoppningsvis hjälpa 
dem att analysera var de ska göra sina sats-
ningar, och hur de ska arbeta mer effektivt, 
säger Jacobsson.

– Att översätta akademisk forskning till 
något som kan användas konkret, till exem-
pel i myndigheters dagliga arbete, är en viktig 
uppgift. Jag arbetar gärna med myndighets-
folk, tyvärr händer det inte så ofta. Jag anser 

att den här typen av korsbefruktning bör öka.
Ett annat område han brinner för är att kri-

tiskt granska den svenska forskningspolitiken. 
Nästa steg i arbetet är en analys av relationen 
mellan högskola och industri.

– Det här är ett viktigt spår som jag hoppas 
kunna fortsätta med under lång tid framöver. 
Hur påverkar högskolan resten av samhället, 
och då speciellt ekonomin?

Skilda verkligheter
Staffan Jacobsson hoppas också komma fram 
till hur man kan förstå det enorma gap han 
menar finns mellan forskares och politikers 
verklighetsbeskrivning.

– Detta gap leder till att politiker inte har 
insett att fakultetsmedlen på de tekniska hög-
skolorna är så små att smärtgränsen har nåtts. 
Forskningspengar av det slag vi får av Vinnova 
är därför väldigt viktiga. De gör att vi i viss mån 
får en frihet att gå i de riktningar vi vill. Men vi 
skulle givetvis gärna ha lite mer pengar. [JG]

för mer info: 
maureen.mckelvey@chalmers.se
staffan.jacobsson@chalmers.se

RIDE forskar vidare med policyfokus

Aktuellt på CESIS

CESIS var en av arrangörerna när det nionde 
Uddevallasymposiet genomfördes 15–17 juni 
2006 på George Mason University i USA. Cirka 
80 forskare från olika länder besökte symposiet 
och talade gjorde bland andra världskända fors-
kare som Richard Florida och Zoltan Acs. Priset 
för bästa doktorandartikel tilldelades Désirée 
Nilsson och Helena Boman från Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping. Tidigare i år kom 
också en bok med konferensartiklar från 2005 
års Uddevalla Symposium (se notis på sidan 11). 
Ytterligare två böcker med artiklar från tidigare 
symposier har nyligen getts ut: Entrepreneur-
ship and Dynamics in the Knowledge Economy 
och The Emerging Digital Economy. Entrepre-
neurship, Clusters and Policy, båda med Börje 
Johansson, Charlie Karlsson och Roger Stough 
som redaktörer. [JG]

För mer info: www.infra.kth.se/cesis

Aktuellt på CIND

Inom Vinnovas så kallade Dynamo2-utlysning 
kommer CIND, tillsammans med bland annat 
Umeå universitet och ITPS, att medverka i projek-
tet Geografiska villkor för produktivitet och sys-
selsättning – betydelsen av kompetenstillgång, 
arbetskraftsrörlighet och regionförstoring. Det 
leds av professor Einar Holm vid Kulturgeogra-
fiska institutionen i Umeå och syftar till att belysa 
den geografiska näromgivningens betydelse för 
tillväxt och välfärd. Från CIND deltar doktoran-
derna Dzamila Bienkowska, Bo Wictorin och John 
Östh. De är engagerade i delprojekten Nyutexa-
minerades rörlighetsmönster, Effekter av vidgade 
arbetsmarknader och Regionförstoringens kon-
sekvenser för individ och arbetsmarknad. Tanken 
är att projektet ska skapa synergieffekter i form 
av lärande och kunskapsutbyte mellan deltagarna 
från de olika forskningsinstitutionerna. [JG]

För mer info: www.cind.uu.se

Aktuellt på CIRCLE

Under hösten lägger CIRCLE-forskaren Lars 
Coenen fram sin doktorsavhandling Faraway so 
Close: the Changing Geographies of Regional 
Innovation vid Lunds universitet. I den under-
söker han hur lokal och global kunskap kombi-
neras i ett produktivt sammanhang av lärande 
i regionala innovationssystem. Han intresserar 
sig särskilt för hur olika branschers och kun-
skapsbasers karaktär skapar förutsättningar för 
innovation. Studien baserar sig på jämförande 
fallstudier av regionala innovationssystem och 
kluster i olika sektorer i de nordiska länderna. 
En annan CIRCLE-nyhet är att centrumet var 
framgångsrikt när de så kallade Linnéstöden 
delades ut. Kretsen kring CIRCLE tilldelades ett 
forskningsanslag på totalt femtio miljoner kronor 
att portioneras ut med fem miljoner kronor per år, 
under tio år. [JG]

För mer info: www.circle.lu.se
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22–23 maj 2006 anordnade Esbri konferen-
sen The 1st Global Symposium on Growth 
Strategies for Women Entrepreneurs i 
Stockholm. Över 100 deltagare från 15 län-
der diskuterade tillväxtstrategier för kvin-
noägda företag.

 V arför växer inte  kvinnors företag? 
Vilka är framgångsfaktorerna som leder 
till tillväxt? Varför uppmärksammas 

kvinnor inte i lika stor utsträckning av risk-
kapitalister? Det var några av frågorna som 
skulle besvaras under den första upplagan av 
Global Symposium on Growth Strategies for 
Women Entrepreneurs. Konferensen är en del 
av Diana-projektet och kommer att bli ett årli-
gen återkommande evenemang.

Esbris vd Magnus Arons-
son öppnade konferensen 
ti l lsammans med Mats 
Hellström, landshövding i 
Stockholms län.

– Det är fantastiskt att så 
många pionjärer har sam-

lats här för att diskutera och dela idéer om det 
här viktiga området. Tanken med symposiet 
är att föra samman forskare, finansiärer, poli-
cymakare, rådgivare och entreprenörer för att 
uppmuntra till dialog och föra diskussionen 
och kunskapsnivån ett steg längre. Varför är 
det viktigt? Jo, visserligen startar allt fler kvin-
nor företag, men det är fortfarande få som 
växer, sa Magnus Aronsson.

Mats Hellström fortsatte:
– Jag är glad att ni har valt 

Stockholm för det här sym-
posiet. Det finns ett starkt 
innovativt tänkande i Stock-
holm, och vi arbetar hårt 
med de här frågorna. Men 

vi är inte nöjda, vi har satt målet att 40 pro-
cent av alla företag ska vara ägda av kvinnor. 
Vi har bland annat ett projekt för att främja 
entreprenörskap bland invandrarkvinnor. Här 
finns en outnyttjad resurs.

Andra mål
En av huvudtalarna var professor Myra Hart 
från Harvard Business School. Ett av hennes 
bidrag under konferensen var ett recept för 
tillväxtföretagande (se här intill).

– Vad ska vi göra för att kvinnors företag ska 
bli mer lika männens? För att kunna svara på 
den frågan måste vi förstå de skillnader som 
finns mellan företag som ägs av män och de 
som ägs av kvinnor, sa Myra Hart.

Hon menade att en del av förklaringen lig-
ger i vilka mål och motiv som döljer sig bak-

om företagandet. Kvinnors mål med att starta 
företag är sällan först och främst finansiella. 
Det handlar snarare om flexibilitet och om vad 
man värderar i sin arbetsmiljö. Att bidra med 
något till världen är också en vanlig drivkraft 
för kvinnor som startar företag.

Vill bygga långsiktigt
Eftersom kvinnor har andra anledningar till att 
starta eget menade Hart att de också kan ha 
svårare att få in externt kapital.

– Kvinnor vill gärna bygga sina företag 
långsiktigt, målet är inte att sälja så snart som 
möjligt. De har ett starkt behov av kontroll och 
tar därför också ogärna in externa finansiärer. 
Men externt kapital är viktigt för tillväxten, 
särskilt i ett tidigt skede.

Många tillväxtföretag finns i branscher där 
kvinnor är underrepresenterade redan på 
utbildningsstadiet. I usa är endast 20 procent 
av ingenjörsstudenterna kvinnor.

Kvinnor har inte heller samma erfarenhet 
som män har, enligt Hart. Det finns till exem-
pel få kvinnliga serieentreprenörer. Att tidigare 
ha startat företag är en mycket viktig faktor i 
att skapa ett framgångsrikt tillväxtföretag. Det 
är också betydligt färre kvinnor som har erfa-
renhet från ledande positioner i existerande 
företag. Detta påverkar såväl deras erfarenhet 
som deras nätverk.

– Kvinnor har ofta stora nätverk, men mer 
homogena sådana än män. Män startar van-
ligen företag i 30-årsåldern, efter tio års erfa-
renhet i ett större företag. De har då hunnit 
skaffa sig ett stort och bra nätverk, där de kan 
söka resurser av olika slag. Kvinnor däremot 
startar typiskt sett företag i 20- respektive 40-

årsåldern. De yngre har då inte hunnit skaffa 
ett nätverk ännu, medan de äldre kanske har 
ägnat sig åt familjen och varit borta från affärs-
livet en längre tid. Därmed har de inte heller 
ett bra och uppdaterat nätverk, sa Myra Hart.

Men trots de här skillnaderna mellan mäns 
och kvinnors företagande, är hon positiv.

– Det handlar mycket om att inspirera fler 
kvinnor till att starta företag. Och om att skaf-
fa mer kunskap på området. Vi forskare kan 
göra det genom att publicera fler böcker och 
artiklar. Lärare kan göra det genom att ta upp 
de här frågorna i klassrummen. Jag har stor 
tillförsikt – kvinnor är en kraft på uppgång i 
affärslivet.

Staten har ansvar
Susan Preston är bland annat Entrepreneur-
in-Residence vid Ewing Marion Kauffman 
Foundation. Hon har varit chef för olika före-
tag i 20 år och arbetar i dag särskilt med att 
främja framväxten av affärsänglar och affärs-
ängelnätverk.

– Finansiella resurser är basen för ett 
blomstrande entreprenörskap. När man frå-
gar entreprenörer, såväl kvinnliga som man-
liga, blir svaret alltid att pengar är deras största 
problem. För att lösa det problemet måste sta-
ten agera. De behöver inte gå in med pengar 
själva, men i alla fall skapa en miljö som på 
olika sätt förenklar för entreprenörer, sa Susan 
Preston.

Hon menade att det som är positivt för 
entreprenörskap i allmänhet också är positivt 
för kvinnliga entreprenörer. För att få fart på 
kvinnors företagande behövs alltså, förutom 
tillgång till kapital, bland annat ett positivt 

Kvinnor måste lära 
sig riskkapitalska

• Anna Rylander

• Susan Preston
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innovationsklimat, en entreprenöriell kul-
tur där det är tillåtet att misslyckas, samt bra 
utbildning.

– Det är också viktigt med många olika typer 
av positiva förebilder. Vi måste ge synlighet åt 
kvinnliga förebilder som sitter på höga positio-
ner i företag och styrelser. Givetvis ska vi lyfta 
fram de framgångsrika kvinnliga entreprenö-
rerna. Men även de små, nya kvinnoägda före-
tagen måste få synlighet. Alla måste ju starta 
litet för att sedan växa.

Preston poängterade att så länge affärsvärl-
den är mansdominerad, måste kvinnor spela 
efter männens regler. Detta kommer att gälla 
tills vi får en kritisk massa på runt 40 procent 
kvinnor i näringslivet.

– Jag har aldrig känt att jag kommer att bli 
bedömd utifrån att jag är kvinna. Jag tror att vi 
måste komma över det 

sättet att resonera. Bästa sättet för oss att bli 
fler och starkare inom affärslivet är genom att 
nätverka, nätverka och åter nätverka.

En annan viktig skillnad mellan könen är, 
enligt Preston, att män säger att de kan en sak, 
och sedan tar de reda på hur man gör. Kvin-
nor vill veta hur man gör innan de säger att 
de kan det.

– Här tror jag verkligen vi måste ändra oss. 
Vi måste våga säga att vi kan!

Kvinnovänliga modeller
Dag två på konferensen inleddes av Trish Cos-
tello, grundare av The Center for Venture Edu-
cation i usa, ett tvåårigt utbildningsprogram 
inom riskkapitalindustrin. Hon har också på 
olika sätt arbetat för att öka investeringarna 
i kvinnoägda företag. Costello menade att vi 

behöver skapa ett nytt ekosystem för 
att främja företagande och tillväxt 
bland kvinnor.

– Vi behöver nya modeller för hur 
vi ser på företagande och riskkapital 
– mer kvinnovänliga modeller. Nu är 
allt byggt kring mäns sätt att tänka 
och prata. När nya system byggs 
upp måste vi hålla i bakhuvudet 
att de även ska passa kvinnors 
sätt att tänka. Riskkapitalska är 
ett eget språk, som vi måste lära 
kvinnor att prata. Själv pratar jag 
bara två språk flytande: engel-
ska och riskkapitalska, sa Trish 
Costello.

Hon kom också med för-
slag på hur vi konkret kan öka 
finansieringen och tillflödet 
av riskkapital till kvinnliga 
entreprenörer. Det handlar 
till exempel om att få fram 
fler kvinnliga riskkapitalis-
ter och affärsänglar, och 
om att informera dessa om 
outnyttjade investerings-
möjligheter i kvinnoägda 
företag.

Det är också viktigt att hitta de kvinnor som 
är ”bäst i klassen” och hjälpa dem att få till en 
bra presentation att lägga fram för riskkapita-
listerna.

– Det finns pengar inom eu för att stimulera 
kvinnors entreprenörskap. Ni kan till exempel 
se till att skapa egna utvecklingsprogram för 
gräddan av era kvinnliga högteknologiska 
entreprenörer. En annan bra åtgärd är men-
torprogram. Det är också viktigt att se till 
att framstående kvinnliga förebilder får stor 
medial synlighet.

– Vi håller på att bygga en kunskapsbas. Vi 
som har mer erfarenhet från det här området 
måste dra med oss andra kvinnor. Så mycket 
håller på att förändras just nu, men vi märker 
det knappt för att vi är mitt i det, sa Trish Cos-
tello.

Under konferensens två dagar hölls också 
flera intressanta paneldiskussioner där publi-
ken deltog aktivt. Ämnen som behandlades var 
till exempel tillväxtfinansiering för kvinnliga 
företagare, entreprenörskapsutbildning för 
nystartade och växande företag, samt framti-
dens praktik och politik för kvinnligt företa-
gande. [JG]

Fakta
The 1st Global Symposium on Growth 
Strategies for Women Entrepreneurs 
arrangerades av Esbri och Diana-pro-
jektet.

Finansiärer var: Almi, Babson College, 
FSF, Nutek, Sparbankstiftelsen Första 
och Vinnova.

Diana-projektet drogs igång 1999 av 
professorerna Candida Brush, Nancy 
Carter, Elizabeth Gatewood, Patricia 
Greene och Myra Hart.

Esbri har tillsammans med grundarna 
av Diana-projektet i USA startat Diana 
International som i dag är ett internatio-
nellt nätverk av forskare som intresserar 
sig för frågor om kvinnors företagande, 
tillväxt och finansiering.

Namnet Diana är hämtat från den 
romerska jaktgudinnan och syftar på att 
entreprenörer måste jaga efter kapital.

Projektet har bland annat producerat 
ett antal böcker (se till exempel boktip-
sen på sidan 14) och konferenser.

För mer info om konferensen 
och Diana-projektet:
www.esbri.se/diana.asp
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Respektfullt ledarskap, laganda, krea-
tivt arbete och stressrelaterade aspekter 
påverkar både effektiviteten och hälsan 
i små företag. När det gäller förändrings-
strategier fungerar bredare lösningar med 
stor delaktighet bäst. Det visar Stig Vinberg 
i sin avhandling.

 T eknologie doktor stig vinberg  är 
verksam vid Arbetslivsinstitutet i Öst-
ersund, men avhandlingen Health and 

Performance in Small Enterprises – Studies of 
Organizational Determinants and Change Stra-
tegy har lagts fram vid Luleå tekniska universi-
tet. Vinberg har studerat småföretag i Jämtland 
och Tröndelag i Norge, för att undersöka vad 
ledarskap, organisationsförändringar, laganda 
och en rad andra faktorer har för inverkan på 
hälsa och effektivitet. Han anser att frågor som 
rör hälsa och arbetsmiljö i små företag är ett 
underskattat forskningsområde.

– Mycket av forskningen har ägnats åt större 
företag och större offentliga organisationer. 
Det är ju inte säkert att den kunskap man får 
fram där, leder till teorier som är applicerbara 
på de mindre företagen. 

Hälsosam tillväxt
Vinberg visar att det finns ett klart samband 
mellan inomorganisatoriska aspekter som 
respektfullt ledarskap, laganda samt kreativt 
arbete och hur friska och effektiva medarbe-
tarna är. Även faktorer som arbetskrav, stress 
och nivån av inflytande i arbetet påverkar häl-
san och effektiviteten i småföretag.

– Om man som företag försöker förbättra 
och göra åtgärder inom dessa områden, kan 
man kanske också höja effektiviteten och öka 
potentialen för tillväxt.

Stig Vinberg har även studerat hur olika 
organisationsförändringar påverkar företa-
gen. En grupp av företag använde sig av breda 
förändringsstrategier. Det var hög delaktighet 
i förändringsarbetet, både från medarbetare 
och från ledare och de arbetade med flera 
åtgärder parallellt.

– Jag jämförde den gruppen med företag där 

det var mer toppstyrda processer, med min-
dre delaktighet från medarbetarna. Då fick jag 
statistiskt säkerställda skillnader mellan de två 
grupperna, till fördel för den första gruppen 
som använde en bredare förändringsstrategi 
och högre delaktighet.

Låg sjukfrånvaro i småföretag
Ett annat fynd Vinberg gjorde var att sjukfrån-
varon är förhållandevis låg i småföretagen han 
undersökte: 3–4 sjukdagar per person och år. 
Detta trots att småföretag oftast har mindre 
resurser att driva förändringsprocesser och 
inte i lika hög grad är anslutna till företagshäl-
sovård.

Siffrorna ska jämföras med en liten offentlig 
arbetsplats som kan ha 30 sjukdagar per per-
son och år och ett större privat företag som 
kan ha 15–20 sjukdagar.

– Det där är lite av en paradox, som forskare 
borde titta mycket djupare på. Är det så att 
det finns karaktäristika i de här småföretagen 
– kanske litenheten i sig – som ökar sannolik-
heten för hälsa? Eller är det så att småföretag 
anställer friskare personer?

– Om vi skulle hitta svaren kring det här så 
kan det generera kunskap som skulle kunna 
appliceras i de större organisationerna. Det är 
särskilt viktigt i dag då företagen blir större och 
ohälsotalen är så höga, säger Vinberg. [MMS]

för mer info: 
stig.vinberg@arbetslivsinstitutet.se

Laganda ger bättre hälsa i småföretag

Flest vårdentreprenörer 
i Stockholm

Charlotta Hedberg och Katarina Pettersson kom-
binerar kvantitativa och kvalitativa metoder för att 
undersöka entreprenörskapet inom den svenska 
hälsosektorn. I rapporten Innovativa företagare 
inom vård och omsorg (Stockholms universitet, 
2006) konstaterar de att Stockholms län har flest 
företagare i den aktuella branschen. Majoriteten, 
66 procent, är kvinnor. Denna siffra kan jämföras 
med det totala företagandet i hela landet, där 
kvinnorna utgör ungefär 25 procent. Elva kvinn-
liga och åtta manliga stockholmsbaserade entre-
prenörer har djupintervjuats. Resultaten visar att 
den starkaste entreprenöriella drivkraften är att 
driva en idé. Oftast handlar idén om att hjälpa 
människor på ett sätt som inte varit möjligt i före-
tagarnas tidigare anställningar. Entreprenörerna 
agerar innovativt och utnyttjar sina nätverk. [ÅK]

För mer info: 
katarina.pettersson@gender.uu.se

Småföretagares 
arbetsmiljö bör ses över

Småföretag kan ha svårt att genomföra ett sys-
tematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Därför har 
Arbetslivsinstitutet valt att i ett utvecklingspro-
jekt testa två olika modeller på elva tillverkande 
företag i Dalarna med mellan 6 och 40 anställ-
da. ”Handledarmodellen” utgör det etablerade 
arbetssättet, medan ”nätverksmodellen” är ett 
friare verktyg. Efter ett år hade samtliga företag 
utvecklats på arbetsmiljöområdet även om infor-
mationen på vissa håll hade svårt att tränga ner 
i organisationen. En slutsats är att en kombina-
tion av handledar- och nätverksmodellen verkar 
vara det mest effektiva arbetssättet. Fler resultat 
finns tillgängliga i rapporten FöretagSAM – En 
jämförelse av två modeller för implementering av 
systematiskt arbetsmiljöarbete på mindre tillverk-
ningsföretag (Arbete och hälsa, 2006:5). [ÅK]

För mer info: 
ing-marie.andersson@arbetslivsinstitutet.se

Osynlig hand 
formar idéerna

Institutionella faktorer påverkar och omformar 
entreprenörers ursprungliga affärsidéer. Det skri-
ver Per Davidsson, Erik Hunter och Magnus Klof-
sten i artikeln Institutional Forces – The Invisible 
Hand that Shapes Venture Ideas? (International 
Small Business Journal, nr 2, vol 24, 2006). De 
har undersökt 321 nya, kunskapsintensiva före-
tag som tränats i entreprenörskap vid Linköpings 
universitet. Telefonintervjuer med 167 av före-
tagen visade att de som utsattes för stort tryck 
från omgivningen hade frångått sina ursprungliga 
affärsidéer mest. Företag med flera externa ägare, 
en dominerande kund eller som var lokaliserade 
till en inkubator hade förändrats mest. Om detta 
är bra eller dåligt är inte klarlagt, men det finns en 
risk att inkubatorföretagen anpassar sig till sina 
grannar och därmed förlorar sin särprägel. [ÅK]

För mer info: 
magkl@eki.liu.se
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För att provocera och vitalisera dagens inn-
ovationsforskning tar Karin Havemose hjälp 
av upplysningsfilosoferna. Genom att sätta 
människan i centrum levandegörs begrep-
pet innovation, och innovationsprocessen 
åskådliggörs på ett nytt sätt.

 K arin havemose hörde  en innova-
tionsrådgivare säga att uppfinnare inte 
borde lägga ner arbete på något som 

redan var uppfunnet – att inte uppfinna hju-
let två gånger. Hon höll inte med. Det blev en 
av utgångspunkterna för hennes avhandling 
Konsten att uppfinna hjulet två gånger – Om 
uppfinnandets teknik och estetik.

– Det där är ju helt fel, hjulet uppfinns hela 
tiden. När man har en idé är det väldigt sällan 
det blir som man tänkt sig från början. Och 
ofta utgår man från något som redan finns, 
säger Karin Havemose, universitetsadjunkt 
och forskare vid Ingenjörshögskolan i Jönkö-
ping.

Mer mänsklighet
Hon vill visa människans roll i det skapande 
arbete som innovationsprocessen är, snarare 
än att få fram modeller och system. Uppfin-
nande är inte bara teknik, utan ett praktiskt 
och skapande arbete där man reflekterar och 
filosoferar över det som är givet, menar hon.

Hon har samtalat med uppfinnare och 
innovationsrådgivare, samtal som med hjälp 
av upplysningsfilosofiska texter sätts i ett 
kunskapsbildande perspektiv. Detta ger inno-
vationsbegreppet liv.

–  Innovation är egentligen ett väldigt tomt 
begrepp. I den forskningstradition vi verkar 
inom, finns en strävan efter att fånga in verk-
ligheten i exakta beskrivningar, definitioner 
och modeller. Något levande och komplext 
översätts till något dött och statiskt. Kunskaps-
bildning och uppfinnande är ju en levande 
process. Jag vill förmänskliga det hela, män-

niskan försvinner lätt i dagens forskning.
Havemose menar att forskningen lätt blir 
väldigt abstrakt. Ord används för att förklara 
andra ord, och i strävan att förklara kärnan 
kommer forskaren i själva verket längre bort 
från den.

– Precis den problematiken tar Montaigne 
upp. Han säger att man byter ut ord mot ord 
och kommer längre bort från begreppens 
mening. Begreppen måste fyllas med levande 
exempel, där människan är med. Det är ju 
människan som skapar liv i ting, och det är 
människan som har idéer.

Karin Havemose hittade många parallel-
ler till upplysningsfilosoferna och menar 
att användandet av konsten som metod för 
vetenskaplig gestaltning lämnar många öpp-
ningar för läsaren. Det sätter de egna tankarna 
i rörelse. Därför får Montaigne, Descartes och 
andra filosofer delta i samtalet.

– Uppfinnande handlar mycket om att pröva 
regler och komma fram till nya regler. Descar-
tes till exempel, pratar om att alltid tvivla och 
inte ta någonting för givet. Han visade även 
på vikten av att hålla riktningen och att pröva 
något fullt ut. Tror man mycket på något ska 
det prövas mot en verklighet.

Våga bryta mönster
Även dagens uppfinnare lyfter fram vikten av 
att våga bryta regler och använda sitt sunda 
förnuft.

– ”Man får inte vara rädd att göra bort sig”, 
sa en av dem. Det behöver ju inte vara ett dra-
matiskt regelbrott, men det kan vara det. Gali-
lei höll på att bli bränd på bål för att han bröt 
mot en regel... Man måste bryta mot invanda 
mönster, och ifrågasätta rådande auktoriteter. 
Innovation är att jobba i gränslandet mellan 
det vi vet och det vi inte vet. [MMS]

för mer info: karin.havemose@ing.hj.se

Uppfinnande är filosofi Uppfinnande är filosofi 
likaväl som tekniklikaväl som teknik
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Många perspektiv på 
regional företagsamhet

15–17 september 2005 samarrangerades 
Uddevalla Symposium och McGill Inter-
national Entrepreneurship Conference i 
Uddevalla. 46 bidrag som presenterades 
under de båda konferenserna har samlats i 
Innovations and Entrepreneurship in Func-
tional Regions (2006). Iréne Johansson är 
redaktör för boken som bland annat hand-
lar om internationalisering, teknikbaserade 
företag och entreprenörskap inom offentlig 
sektor respektive invandrartäta grupper. Ter-
rence Brown och Tobias Dalhammar bidrar 
med artikeln Industrial Effects on Resource 
Acquisition: Immigrant Enterprises in Kista, 
Stockholm. De har genomfört fallstudier i sju 
företag ledda av invandrare. En slutsats är 
att företagarna drar nytta av sin etniska bak-
grund när de införskaffar resurser. Detta var 
tydligare i tjänsteföretagen än i de högtek-
nologiska företag som ingick i studien. Olli 
Kuivalainen, Jani Lindqvist och Sami Saa-
renketo diskuterar i sin artikel Supporting 
International Software Entrepreneurship hur 
exportaktiviteter kan stödjas. De konstaterar 
att de befintliga, finländska stödprogrammen 
fungerar ganska bra för snabbväxande mjuk-
varuföretag. Ändå bör programmen ses över 
så att rätt stöd erbjuds i rätt tid. [ÅK]

För mer info: irene.johansson@hv.se

Finländska små-
företag i fokus

Varför är tillväxtföretag viktiga? Hur bär de 
sig åt när de växer? Och vilken tillväxtpolitik 
bör staten föra? Frågorna intresserar forsk-
arna vid Small Business institute, Turku 
School of Economics, och de har samlat 
sina forskningsresultat i boken The Nature 
and Elements of Growth – Finnish SMEs 
in focus (2006). Jarna Heinonen, som också 
är bokens redaktör, skriver i det inledande 
kapitlet att forskningsämnet tillväxt är utma-
nande, mångfacetterat och ständigt förän-
derligt. Bokens 11 kapitel sprider ljus över 
olika delar av fenomenet. Tommi Pukkinen, 
Pekka Stenholm och Pasi Malinen går i sina 
två gemensamma kapitel på jakt efter till-
växten. Dels diskuterar de tillväxtens teori, 
och konstaterar att tillväxt kan definieras på 
minst 30 olika sätt. Dels funderar de över 
möjligheterna att i praktiken ”pick the win-
ner”. Även om det är omöjligt att förutse vilka 
företag som kommer att växa finns det vissa 
egenskaper som många tillväxtföretag delar. 
Till dessa hör erfarenhet, bred marknad och 
flera ägare. [ÅK]

För mer info: jarna.heinonen@tse.fi

• Karin Havemose
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Små företag betalar ofta för mycket i skatt. 
De utnyttjar nämligen inte de möjligheter 
som finns att använda skattereserveringar. 
Det visar Håkan A Andersson, Handelshög-
skolan vid Umeå universitet, i sin doktors-
avhandling.

 U nder mitten av 1990-talet infördes ett 
antal regler för att underlätta för enskil-
da firmor och handelsbolag. Reglerna 

innebar möjligheter att reservera medel, bland 
annat för att jämna ut resultaten över åren. 
Ett aktivt användande av skattereserveringar 
skulle öka den interna finansieringen. Men de 
företagare som kan använda reserveringarna 
utnyttjar dem inte. 

– Reglerna är komplicerade, men det är tyd-
ligt att reserveringarna fyller sina ändamål väl. 
Däremot saknas ofta kunskaper för att använ-
da dem fullt ut, säger filosofie doktor Håkan A 
Andersson.

Tre sorters reserveringar
I sin doktorsavhandling Svenska småföretags 
användning av reserveringar för resultatutjäm-
ning och intern finansiering lyfter han fram tre 
olika former av reserveringar: positiv ränteför-
delning, periodiseringsfonder och expansions-
fonder. Framför allt betonar han vikten av att 
kombinera de olika formerna.

– Det är det här som är det komplicerade. 
Säg till exempel att den enskilde näringsidka-
ren har ett eget kapital på en miljon kronor. 
Det är en hög summa, men lätt att räkna med. 
Säg också att denne har ett överskott på en 
miljon kronor. I runda slängar kan då 100 000 
kronor av detta överskott skattas endast med 
30 procent. Därefter kan företagaren sätta 

av 30 procent av återstående överskott i en 
periodiseringsfond. Denna avsättning behö-
ver tas fram till beskattning först efter sex år. 
Det som därefter kvarstår av överskottet går 
att sätta i en expansionsfond som skattas till 
28 procent.

Kvitta förlusten
Andersson anser att företagare bör använda 
sig av positiv räntefördelning så fort de har 
möjlighet, förutsatt att de har det kapital på 
50 000 kronor som krävs.

– På samma sätt är det med periodise-
ringsfonder, säger han. I stället för att skatta 
för exempelvis 100 000 kronor i dag kan du 
använda dem och föröka dem. Men när du 
väl skattar betalar du bara in skatt för 100 000 
kronor. Vid ett senare förlustår kan du använda 
periodiseringsfonden för att kvitta förlusten. 
Då slipper du skatta över huvud taget.

Skattereserveringarna är alltså ändamåls-
enliga men tekniskt svåra att använda. Håkan 
A Andersson tror att den enskilde näringsid-
karen inte alltid känner till skattereglernas 
möjligheter.

– Alla enskilda näringsidkare vet inte att 
de behöver hjälp. På Skatteverket konstaterar 
man i många fall att företagen inte utnyttjar 
sina möjligheter och att de därför betalar för 
mycket i skatt. Kanske vore ett rådgivningsstöd 
under till exempel företagets etableringsperiod 
en god idé.

Avhandlingen visar också en skillnad mellan 
könen.  Även inom tjänstesektorn, där kvinnor 
är överrepresenterade, utnyttjar män i större 
omfattning skattereserveringarna. [SO]

för mer info: 
hakan.andersson@usbe.umu.se

Många små skattar för mycket

Komplexa startprocesser präglar avknoppningarp g

•  Håkan A Andersson

Akademiska avknoppningar har ofta mer 
komplexa startprocesser än företag som 
startas av icke-akademiker. Det visar Sari 
Roininen i sin licentiatuppsats som har 
lagts fram vid Luleå tekniska universitet.

 D et finns ingen  generell bild av hur 
företag startar, menar Sari Roininen. 
I The start-up processes of academic 

spin-offs and non-academic ventures jämför 
hon sex företagsstarter. Tre är akademiska 
avknoppningar, medan tre har icke-akademisk 
bakgrund. Roininen finner att startproces-
sen skiljer sig åt mellan de två företagsgrup-
perna, och att skillnaderna härrör från deras 
ursprung.

Hur ett företag blir till beror bland annat 
på entreprenörens utbildning, erfarenheter, 
färdigheter och visioner. Andra faktorer som 
spelar in är affärskonceptet och hur man väljer 

att etablera sig på marknaden.
De icke-akademiska företag som Roininen 

har studerat kunde till stor del sköta startpro-
cessen själva, med egna medel och kompeten-
ser. I de akademiska avknoppningarna blev 
processen mer komplicerad. De engagerade 

tidigt professionella styrelseledamöter, och var 
beroende av extern finansiering och kunskap 
för att få igång verksamheten.

Komplexiteten hänger samman med att 
avknoppningarna från akademin är mer inno-
vativa. För att kunna utveckla nya teknologier 
och marknader krävs resurser, och dem kom-
mer företagaren över genom att samarbeta och 
nätverka. Akademikerna kan sägas vilja driva 
utvecklingen, medan icke-akademikerna nöjer 
sig med att driva företag.

Med kunskap om de skilda startprocesserna 
kan rådgivning och stöd anpassas för det aktu-
ella företaget, konstaterar Sari Roininen. Detta 
kan i förlängningen leda till mer effektiva före-
tagsstarter och ökad ekonomisk tillväxt i regio-
nen och nationen. [ÅK]

för mer info: 
sari.roininen@ltu.se

• Sari Roininen
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Esbri – Institutet för entreprenör-
skaps- och småföretagsforskning 
– är ett fristående forskningsinsti-
tut. Esbri  arbetar med forskning, 

utbildning och kunskapsspridning inom entrepre-
nörskaps- och småföretagsområdet.
Esbris övergripande målsättning är att stimu-
lera 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

Tillsammans med Stockholm School of Entre-
preneurship (SSES) skapar Esbri ett kompetens-
centrum för utveckling av området. Esbri har 
grundats av entreprenören och uppfinnaren Leif 
Lundblad. 

Esbris öppna föreläsningsserie Estrad 
går in på sitt tionde verksamhetsår med 
oförändrad energi. Ända sedan starten 
hösten 1997 har vi drivits av att ställa 
forskarna i strålkastarljuset.

 E sbri har under det senaste decen-
niet ansett det viktigt att förmedla 
de senaste forskningsresultaten om 

entreprenörskap, småföretagande och 
innovationer utanför akademin. Den här 
tidningen är ett led i det arbetet – föreläs-
ningsserien är ett annat. Och publiksiff-
rorna talar sitt tydliga språk: det finns ett 
stort intresse för de här frågorna. Hittills 
har mer än 11 000 personer besökt Estrad, 
och fler blir det.

Till Estrad kommer företagare, forskare, 
policyfolk, affärsänglar, studenter, politiker 
och riskkapitalister. Vi tycker att det är extra 
roligt att Estradpubliken är så blandad. Det 
innebär att publiken, förutom de senaste 
forskningsrönen, även får tillgång till ett 
intressant nätverk. 

Från början fanns Estrad bara i Stock-
holm, men sedan några år tillbaka har vi 
möjlighet att  webbsända föreläsningarna. 
Det senaste är att man kan ta del av före-
läsningen via ”eftersändning”. Mötesplat-
sen Estrad kan därmed uppstå överallt där 
intresse finns.

Den allra första öppna föreläsningen i 
Esbris regi arrangerades 2 oktober 1997. 
Föreläsaren hette professor Bill Gartner, 
och han talade om hinder för nya och väx-
ande företag i usa. 2 oktober 2006 hade vi 
det stora nöjet att få presentera Bill Gart-
ner på Estraden igen. Denna gång jämförde 
han entreprenörskapet i Jantelagens Sveri-
ge med landet vars invånare växer upp med 
den amerikanska drömmen.

Nästa föreläsning genomförs 16 oktober. 

Då kommer professor Pontus Braunerhjelm att 
berätta hur han tror att vi kan få fart på företa-
gandet i Sverige. Föreläsningen handlar bland 
annat om kopplingen entreprenörskap-inno-
vation-tillväxt och om skatternas betydelse. 
Braunerhjelm kommer också att ge konkreta 
ekonomisk-politiska rekommendationer.

7 november är temat entreprenörskap och 
lärande. Jonathan Levie, före detta entrepre-
nör men numera verksam vid University of 
Strathclyde, kommer för att dela med sig av 
sina erfarenheter.

Totalt blir det tio föreläsningar under läs-
året 2006–2007, och vårens avslutande Estrad 
bjuder på en kavalkad av ”gamla” och upp-
skattade föreläsare. Håll utkik efter mer infor-
mation! Vi hoppas förstås att du ska finna vårt 
jubileumsprogram intressant, och att vi ses på 
Estrad framöver. [ÅK]

Vill du anmäla dig till en kommande föreläs-
ning, se den kompletta listan över genomförda 
Estrad, läsa ett referat eller få mer info om dis-
tanssändningarna? 

Gå in på www.esbri.se/forelasning.asp

Pigg tioåring bjuder på 
den senaste forskningen

Mötesplats för 
många lärare

 H ur får jag in företagare i utbildning-
en? Vad innebär Bolognaprocessen för 
mig som lärare? Och var är alla bra case 

när man behöver dem?! Om du någon gång 
grunnar på frågor av den här typen rekom-
menderar vi ett besök på Esbris utbildnings-
workshop 6–7 november. Workshopen är en 
unik arena för erfarenhetsutbyte, inspiration 
och bollplankande. Temat är brett – Entrepre-
nörskap och lärande – och vad diskussionerna 
sedan handlar om styrs i hög grad av delta-
garnas intressen. Under workshopen får du ta 
del av presentationer från bland andra Lena 
Ramfelt (kth  och Stanford University), Jan 
Schierbeck (Skolverket) och Jonathan Levie 
(University of Strathclyde). Du möter också 
en ansenlig del av den samlade lärarkompe-
tensen inom entreprenörskap: vi räknar med 
ett 80-tal deltagare från gymnasier, högskolor 
och universitet. [ÅK]

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

USA kommer 
till Sverige

 V ad vet vi som inte de vet, och vice ver-
sa? 8 november kommer entreprenör-
skapsforskning och -erfarenheter från 

Sverige och usa att presenteras och jämföras 
i Stockholm. Då arrangerar Esbri, Näringsde-
partementet och u.s.  Department of Com-
merce för tredje året i rad The Sweden-u.s. 
Entrepreneurial Forum. Syftet är att stimulera 
tankeutbytet kring viktiga entreprenörskaps-
frågor. Temat för 2006 års forum är Access to 
Capital och bland talarna finns både prak-
tiker och akademiker från såväl Sverige som 
usa. Under dagen kommer vi att få lära oss 
mer om olika finansieringsformer för mindre 
och/eller entreprenöriella företag: eget kapital, 
lån, privata respektive offentliga medel. Kre-
ditmarknadens funktion, ”mjuk” finansiering, 
utvecklingen av affärsängelnätverk samt till-
gången till riskkapital är några av de ämnen 
som kommer att diskuteras. [ÅK]

för mer info: 
www.esbri.se/sweden-us.asp

• Bill Gartner
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Titel: Growth-Oriented 
Women Entrepreneurs and 
their Businesses
Redaktörer: Candida G 
Brush, Nancy M Carter, 
Elizabeth J Gatewood, Patricia 
G Greene & Myra M Hart
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-84542-289-9

De fem initiativtagarna till forskningsprojek-
tet Diana (se även artikeln på sidorna 8–9) 
är redaktörer för Growth-Oriented Women 
Entrepreneurs and their Businesses. Boken är 
indelad i två delar. Den första innehåller läges-
rapporter om arbetsmarknaden och entrepre-
nörskapet i sju olika länder. I Danmark, Norge 
och Finland står kvinnor för 25, 27 respektive 
33 procent av de entreprenöriella aktiviteter-
na. Dessutom redovisas siffror för Australien, 
Kanada, Tyskland och usa. I den andra delen 
av boken går kapitelförfattarna mer specifikt 
in på olika aspekter av kvinnors företagande. 
Bland annat handlar det om finansieringsmöj-
ligheter på Irland, Nordirland och i Nya Zee-
land. Tillväxtambitioner i Slovenien är tema 
för ett kapitel, och i ett annat jämförs kvinnors 
och mäns företagande inom den bulgariska 
byggbranschen. [ÅK]

Titel: Entrepreneurship and 
Economic Growth
Författare: David B 
Audretsch, Max C Keilbach 
& Erik E Lehmann
Förlag: Oxford University 
Press
ISBN: 0-19-518351-7

Över entreprenörskapsfältet svävar natio-
nalekonomen Joseph Schumpeters ande, 
och många av dagens forskare verkar ha ett 
behov av att förhålla sig till hans läror på 
ett eller annat sätt. Schumpeter talade om 
entreprenörens framfart i termer av krea-
tiv förstörelse – creative destruction. David 
Audretsch, Max Keilbach och Erik Lehmann 
vill i stället beteckna den entreprenöriella 
processen som creative construction. De 
menar att 2000-talets globala entreprenö-
rer ägnar sig åt konstruktiv verksamhet: de 
exploaterar kunskap och idéer som leder till 
arbetstillfällen, konkurrenskraft och till-
växt. I boken Entrepreneurship and Econo-
mic Growth utnämner de entreprenörskapet 
som den viktigaste ekonomiska drivkraften 
i modern tid. Kopplingar görs mellan entre-
prenörskap och tillväxt, både på företags-
nivå och nationell nivå. [ÅK]

Titel: Proximity, Distance and 
Diversity
Redaktörer: Arnoud 
Lagendijk & Päivi Oinas
Förlag: Ashgate
ISBN: 0-7546-4074-4

Vilken roll spelar regionerna i vår globala eko-
nomi? Redaktörerna Arnoud Lagendijk och 
Päivi Oinas ställer frågan i Proximity, Distance 
and Diversity. Boken innehåller 15 kapitel från 
23 internationella forskare. Närhet, klusterkon-
takter och lokal inbäddning ställs mot distans, 
externa relationer och mobilitet. Uppsala-
forskarna Daniel Hallencreutz och Dominic 
Power bidrar med ett kapitel om uppbyggna-
den av upplevelseindustrier i Sverige: musik 
i Hultsfred, informationsdesign i Eskilstuna 
och film i västsverige. Andra nordiska bidrag 
kommer bland annat från Arne Isaksen och 
Riitta Kosonen. Isaksen gör en europeisk jäm-
förelse av klusterrelationer medan Kosonen 
har studerat företagande i ryska Vyborg. Där 
har företagarna utvecklat olika strategier för 
att klara övergången från socialistiskt system 
till marknadsekonomi. [ÅK]

Titel: Entreprenörskap och 
företagande i akademiska 
miljöer
Författare: Lars Bengtsson
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-03378-8

Förväntningarna på forskare, lärare och 
studenter är höga: de ska kommersialisera, 
avknoppa och göra affärer av sina akademis-
ka kunskaper. Men de svenska universiteten 
och högskolorna är inte rustade för detta, 
menar Lars Bengtsson. De har varken resur-
ser, kunskap eller en organisation som stöd-
jer entreprenörskap. För många akademiker 
ter sig företagandet därför både främmande 
och skrämmande. Boken Entreprenörskap 
och företagande i akademiska miljöer förkla-
rar begrepp som entreprenörskap, avknopp-
ning och innovationssystem. Vidare diskute-
rar Bengtsson inkubatorer, forskningsparker 
och befintliga system för kunskapsöverföring 
i Sverige och usa. Han presenterar en modell 
för akademiskt entreprenörskap i fem faser 
och exemplifierar med två fallföretag. Boken 
avslutas med ett kapitel om framtidens uni-
versitet. [ÅK]
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  Teknologie doktor Hen-
rik Berglund, Chalmers 
tekniska högskola, har fått 
ett stipendium ur Jan Wal-
landers och Tom Hedelius, 
respektive Tore Browaldhs 

stiftelser. Totalt erhöll han 1 125 000 kronor, 
vilket motsvarar tre års forskning på heltid.

  Doktorand Anna Söder-
blom, Handelshögskolan i 
Stockholm, har fått forsk-
ningsanslag om 1 575 000 
kronor fördelat på tre år 
från Lars Erik Lundbergs 

Stiftelse för forskning och utbildning. Hennes 
projekt handlar om informella nätverk och 
venture capital. Professorerna Christian Berg-
gren och Mats Engwall fick fortsättningsan-
slag från samma stiftelse för sina respektive 
forskningsprojekt.

  Docent Lars Strannegård är verksam vid 
Handelshögskolan i Stockholm, men sedan 
1 juli 2006 även vid Uppsala universitet. Där 
är han gästprofessor vid företagsekonomiska 
institutionen.

 Forskningsinstitutet Ratio 
har knutit till sig filosofie 
doktor Kristina Nyström 
som ny forskare. Hon dis-
puterade i mars vid Interna-
tionella Handelshögskolan 

i Jönköping.

  Ratios vd, docent Nils Karlson, blev 8 juni 
invald som ny ledamot i Iva.

  Mats Magnusson, Chalmers tekniska hög-
skola, höll sin docentföreläsning 8 juni. Han 
har också blivit medlem i forskningsrådet för 
e.on Sweden.

  Studienämnden vid Industriell ekonomi, 
Chalmers tekniska högskola, delar varje år ut 
Pedagogiskt Stipendium till Björn Sundelius 
minne. I år gick utmärkelsen till docent Jan 
Jörnmark.

  kth:s rektor Anders Flodström är ny 
ordförande i cluster, ett nätverk med tolv 
tekniska och naturvetenskapliga universitet 
i Europa.

Bytt tjänst, fått pris eller erhållit medel? 
Tipsa oss om vad som händer på din 
institution: entre@esbri.se

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

Vill du ha en 
egen Entré? 

Gå in på
www.esbri.se
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Esbris utbildningsworkshop
6–7 november 2006
Stockholm

Sweden – U.S. Entrepreneurial Forum
8 november 2006
Stockholm

European Conference on 
Entrepreneurship and Innovation
16–17 november 2006
Paris, Frankrike

RENT XX
22–24 november 2006
Bryssel, Belgien

DIME-LIEE/NTUA 
Athens 2006 Conference
30 november–1 december 2006
Aten, Grekland

2007 USASBE Conference
11–14 januari 2007
Orlando, Florida, USA

Fourth AGSE International 
Entrepreneurship RESEARCH Exchange
7–9 februari 2007
Brisbane, Australien

5th Interdisciplinary European 
Conference on Entrepreneurship 
Research
28 februari–2 mars 2007
Montpellier, Frankrike

San Francisco-Silicon Valley Global 
Entrepreneurship Research Conference
28–31 mars 2007
San Francisco, USA

Kunskap – Kraft – Kreativitet
10–12 maj 2007
Reykjavik

The 6th Biennial International Triple 
Helix Conference on University, Industry 
& Government Linkages
16–18 maj 2007
Singapore

27th Babson College Entrepreneurship 
Research Conference
6–9 juni 2007
Madrid, Spanien

ICSB 2007
13–15 juni 2007
Åbo, Finland

10th Uddevalla Symposium
14–16 juni 2007
Uddevalla

Det är roligt med entreprenörskap i skolan. 
Det tyckte både lärare och elever i de pro-
jekt som Eva Leffler har studerat. Men hon 
saknar en pedagogisk diskussion om varför 
man vill använda entreprenörskap som en 
del i grundskoleutbildningen.

 E va leffler har lagt fram sin avhand-
ling Företagsamma elever – Diskurser 
kring entreprenörskap och företagsamhet 

i skolan vid Umeå universitet. Syftet var att stu-
dera och problematisera entreprenörskap och 
företagsamhet i skolan. Vad innebär begrep-
pet och hur fungerar det i praktiken? Hon har 
undersökt projekt i entreprenörskap på fyra 
olika mellanstadieskolor. 

 – Alla skolor älskade att jobba i de här pro-
jekten. De tyckte att det var jätteroligt. Men om 
man ska jobba med att få mer företagsamma 
elever, så kanske man bör fråga sig hur det ska 
synas i projekten att eleverna blir mer före-
tagsamma, säger Eva Leffler, filosofie doktor i 
pedagogiskt arbete.

Klara mål fattas
Leffler anser att det saknas en pedagogisk dis-
kussion om entreprenörskap som ämne i sko-
lan, vad målet är och vilka strategier man ska 
använda för att nå dit. Hennes uppfattning är 
att man inte har vågat släppa in ämnet helt och 
fullt i undervisningen.

– Skolan har ju frivilligt gått in i de här pro-
jekten, men de har inte formulerat behovet. 
Det saknas ett språk i skolan för vad det är vi 
gör och varför, både hos lärare och hos elever. 
När jag frågade vad eleverna hade lärt sig så 
svarade de ”ingenting” eller ”jag vet inte” – de 
hade inte fått öva på att formulera sig. De viss-
te egentligen inte vad de skulle lära sig och 
varför.

Eva Leffler betonar vikten av att prata med 
eleverna och göra dem medvetna om dels 
målet med varje moment, dels det övergri-

pande målet: att de ska bli mer företagsamma 
som individer. I grundskolan är det just egen-
skaper som företagsamhet, kreativitet, initiativ-
förmåga, samverkan och självförtroende som 
man vill hjälpa eleverna att utveckla. Att driva 
företag inom grundskolan har varit av under-
ordnad betydelse.

– Även om man inte talar så mycket om den 
företagande delen i grundskolans lägre åldrar, 
så är det den som märks mest. Elever som bil-
dar och driver företag har fått ganska stor upp-
märksamhet i medierna. Det är något som skil-
jer sig från den vanliga undervisningen, och är 
ganska lätt att ta på. Den företagsamma delen 
är svårare att mäta. Det är inte lika enkelt att 
synliggöra att elever fått ökat självförtroende, 
att de blivit mer kreativa och fått större utrym-
me att ta egna initiativ.

Inspirera och involvera
Eva Leffler vill med sin forskning visa att det 
finns olika delar i utbildningen i entreprenör-
skap. Hon vill inspirera lärare och rektorer att 
börja ställa frågor till sig själva om vad skolan 
vill med ämnet. Det är viktigt att involvera elev-
erna i det arbetet. Hon menar att det måste bli 
meningsfullt för alla.

– Man måste ta ner orden på jorden och 
levandegöra dem i den dagliga verksamheten, 
kritiskt granska dem och se: Vad står det här 
för på vår skola?

De projekt som Eva Leffler studerade ska-
pade positiva ringar på vattnet och blev ett 
avbrott i det vanliga skolarbetet.

– De som var med och drev kaféet, de läng-
tade efter att få ha sin kafédag! Det var ju en 
drivkraft i sig. Man lär sig alltid någonting när 
man tycker att det är roligt, framför allt när det 
är meningsfullt. Och det blir det när man vet 
varför man gör det. [MMS]

för mer info: 
eva.leffler@educ.umu.se

Företagsamhet i grund-
skolan saknar mål

•  Eva Leffler
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I år är det tio år sedan Frédéric Delmar dis-
puterade. Jubileet firar han i sitt nya hem-
land Frankrike, där han är professor sedan 
ett år tillbaka. Entreprenörskapsfältets 
utveckling jämför han med internets dito: i 
början kunde man läsa allt som skrevs, nu 
är detta omöjligt.

 F rédéric delmar inledde  sin akade-
miska bana med en examen i företags-
ekonomi från Umeå universitet. Där träf-

fade han också Per Davidsson, som ledde in 
honom på entreprenörskapsområdet.

– Jag hade en bakgrund i finansiering, var 
intresserad av psykologi och ville hålla på med 
kvantitativ forskning. Inom ämnet entrepre-
nörskap såg jag en möjlighet att kombinera 
alla dessa intressen, säger Frédéric Delmar, 
professor i strategi och organisation vid em 
Lyon i Frankrike.

1994 flyttade han till Handelshögskolan i 
Stockholm där han avslutade sin doktorsav-
handling. Avhandlingen, som handleddes av 
professor Lennart Sjöberg, var en fördjupning 
av Per Davidssons forskning om småföretaga-
res attityder till tillväxt.

– Det blev en ganska annorlunda avhandling 
som bland annat handlade om människors 
inre drivkrafter, och om vilken roll dessa har 
för tillväxtattityder.

Tidig Esbriforskare
Efter sin doktorsexamen i ekonomisk psyko-
logi 1996 blev han erbjuden att stanna kvar på 
Handelshögskolan. Men en annan möjlighet 
lockade mer.

– Strax innan jag disputerade sprang jag på 
Magnus Aronsson, som sa att han hade ”en 
liten grej på gång”. Och det var alltså Esbri han 
pratade om. Jag tyckte att det lät spännande 
att vara med och starta en ny forskningsinsti-
tution. Dessutom verkade Magnus vara en kul 
typ!

Frédéric Delmar höll också kontakten med 
Per Davidsson som hade ett stort projekt på 
gång om snabbväxande företag. Han var även 
involverad i den svenska delen av erc – Entre-
preneurial Research Consortium – ett interna-
tionellt projekt som följer nystartade företag 
över tid.

– Här lärde jag känna många av de riktigt sto-

ra forskarna inom fältet, som Howard Aldrich 
och Bill Gartner. Jag hade en hel del att tillföra 
från den psykologiska sidan och blev starkt 
engagerad i projektet.

– De här tre bitarna – Esbri, projektet om 
snabbväxande företag och erc  – tog en stor 
del av min tid. Samtidigt var jag också, genom 
några kompisar, inblandad i ett nystartat 
företag. Det här var en väldigt intensiv period 
i mitt liv.

Efter Esbri-tiden gick Frédéric Delmar till-
baka till Handelshögskolan i Stockholm, och 
hösten 2004 var han i positionen att kunna 
välja mellan att bli professor i Uppsala, Lau-
sanne, eller Lyon.

– Det var ett svårt val, men efter noga övervä-
gande blev det Lyon. Där fanns redan en färdig 
organisation, och de var först och främst ute 
efter en forskare och lärare. Alltså behöver jag 
inte hålla på så mycket med praktisk adminis-
tration, vilket annars kan vara mycket tidskrä-
vande.

– Eftersom jag gillar att åka skidor och klättra, 
är det givetvis också ett plus att vara i närheten 
av alperna. Dessutom tyckte min fru att Lyon 
lät mest spännande. Så för ett år sedan bar det 
av, och vi trivs jättebra, hela familjen.

På em Lyon är entreprenörskap huvudämne 
och en av anledningarna till att folk söker sig 
dit. Skolan har också en lång tradition av att 
lära ut ämnet och satsar på att utveckla peda-
gogiken.

– Det är såklart kul att komma till en skola 
där ens ämne är centralt. Franska handelshög-
skolor i allmänhet är duktiga på utbildning, 
medan vi i Sverige ligger längre fram när det 
gäller forskning inom entreprenörskap, säger 
Frédéric Delmar.

1 2 1 1 7 9 5 0 0

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

Frédéric Delmar, jubilerande doktor och utlandsprofessor:

”Förr sågs alla företagare 
  som elaka farbror Joakim-typer”

Namn: Frédéric Delmar

Bakgrund:  Disputerade 1996 vid 
Handelshögskolan i Stockholm. Var 
samma år med och startade Esbri. 2002 
blev han docent vid Handelshögskolan i 
Stockholm. Sedan 2005 professor i stra-
tegi och organisation vid EM Lyon (Ecole 
de Management de Lyon).

Aktuell: Tioårsjubilerar som disputerad 
forskare.

För mer info: delmar@em-lyon.com

Fakta

Entreprenörskapsfältet som sådant tycker han 
har utvecklats mycket sedan han först kom i 
kontakt med det.

– Storleken på fältet har ju ökat något otro-
ligt. När jag började kunde jag i princip läsa 
allt som skrevs om entreprenörskap. Det var 
ungefär som med internet, i början kunde man 
hålla koll på alla nya sidor. Nu är den sortens 
översikt omöjlig. Många olika inriktningar har 
utvecklats, och forskningen har blivit alltmer 
specialiserad.

Snälla småföretag
Han menar också att entreprenörskap har 
blivit mer och mer accepterat som eget ämne, 
och mer professionaliserat.

– En del uppfattar det som mer idéfattigt, 
men jag anser att entreprenörskapsforskning-
en framför allt har blivit mer rigorös. Kvalite-
ten är mycket högre nuförtiden.

Även på utbildningssidan tycker han att det 
har hänt en hel del. Entreprenörskap har blivit 
en integrerad del av ekonomisk utbildning i 
allmänhet. Många som läser ekonomi på uni-
versitet väljer att läsa entreprenörskap.

– En annan skillnad är att entreprenörskapet 
som fenomen har gått från att vara något gan-
ska suspekt, till nästan accepterat. Förr sågs 
alla företagare som elaka farbror Joakim-typer. 
Nu framstår de små företagen som snälla i 
jämförelse med de internationella storkapi-
talisterna. [JG]


