ENTREPRENÖRSKAP
INNOVATION
SMÅFÖRETAG

ENTREPRENÖRSKAP
INNOVATION
SMÅFÖRETAG

3

2007

02

LEDAREN

03

ÅSIKTEN

04

Entreprenörer stressar mer än andra

04

Diskriminering leder till eget företag

05

RIDE vidgar vyerna

06

Scener ur ett entreprenörskap

06

Kultur och politik påverkar entreprenörskapet

07

Biotekniken är ett olydigt barn

08

400 gäster på Esbris 10-årskalas

10

Viljan att växa väger tyngst

10

Historien påverkar framtida företagsetablering

11

Intressantare skola med entreprenörskap

12

Företagsportföljer ger fördelar

13

ESBRINYTT

14

Personnytt

14

Boktips

15

Konferenser

16

PORTRÄTTET

Porträttet

Esbrinytt

Ledaren

Utbildning

Åsikten

Tema

3

2007

Besök oss på

www.esbri.se

Esbri prisar
entreprenörskapet

Nyheter

N

är jag för drygt tio år sedan fick frågan om jag ville vara med och starta
Esbri hade jag inte en tanke på att jag
fortfarande skulle vara engagerad så här ett
decennium senare. Anledningen till att jag
är kvar är givetvis att det fortfarande är roligt,
och att det vi gör känns viktigt.
Att vårt tioårsfirande i slutet av september
samlade närmare 400 personer känns som ett
kvitto på att det vi gör värdesätts av många
(läs mer om firandet på sidorna 8–9). Ett stort

tack till alla er som kom och firade med oss,
och ett extra tack till er som lämnade bra tips
på hur vi kan vidareutveckla vår verksamhet.
Det är sådant som ger inspiration till nya dåd.
Vi kommer att göra vårt bästa för att svara upp
mot alla era, och våra, förväntningar.
För er som inte kunde fira med oss på plats,
kan jag meddela att det blev en väldigt lyckad
eftermiddag med många bra talare, fartfyllda
uppträdanden och en och annan överraskning. En av överraskningarna var avslöjandet
om att vi har instiftat ett nytt pris: ”Esbri-priset – För entreprenörskap” (läs mer om priset
på sidan 13).
Det känns roligt att med ett nytt pris kunna
uppmärksamma insatser som görs för att förbättra entreprenörskapsklimatet i Sverige. Det
är något som vi på Esbri brinner för, och som
vi arbetar för dagligen.
Extra roligt är det givetvis att premiärpriset
gick till Leif Lundblad, Esbris pappa! Genom
att grunda Esbri har han verkligen bidragit till
att öka kunskapen om entreprenörskap, och
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därmed också till ett bättre klimat för entreprenörer i Sverige.
Jag hoppas vidare att Esbri i början av nästa
år kommer att kunna presentera ytterligare
några roliga överraskningar. Precis som våra
nuvarande aktiviteter, kommer dessa nyheter att öka förståelsen för den betydelse som
entreprenörskap, innovation och småföretagande har för samhället.
Jag önskar dig en trevlig läsning av Entré
och hoppas att jag får träffa dig på någon av
våra aktiviteter framöver!

Magnus Aronsson
ansvarig utgivare och vd för esbri
magnus.aronsson@esbri.se
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Egenföretagande bland invandrare: bra eller dåligt?

U

nder 2006 startade 44 386 nya företag. Av dem startades 19 procent av
personer med utländsk härkomst (itps,
2007). Samtidigt har tidigare studier visat att
icke-västliga invandrare är överrepresenterade
bland egenföretagare.
Man brukar prata om i huvudsak två skäl
till att bli egenföretagare. Ett skäl är att man
föredrar att vara egen eftersom det är förknippat med en högre grad av självbestämmande
och frihet än vad en traditionell anställning
är. Å andra sidan har egenföretagare ett större
ansvar för sin försörjning. Det finns också en
otrygghet förknippad med att vara egenföretagare och de har i genomsnitt lägre inkomster
än anställda. Det är troligt att man i denna
grupp av egenföretagare finner de verkligt
drivna entreprenörerna, vars mål är att uppnå
god tillväxt i företaget.
Ett andra skäl att välja egenföretagande är
för att undgå arbetslöshet eller ekonomisk
inaktivitet. Detta gäller framförallt individer
som har svårigheter att få en anställning och
brukar kallas för ”nödvändighetsföretagande”
– i brist på alternativ på arbetsmarknaden väljer man att bli egenföretagare. Många i denna
grupp föredrar troligen en anställning framför
egenföretagande och skulle välja det om det
fanns möjlighet.
Eftersom sysselsättningen är lägre, och
arbetslösheten är högre, bland invandrare än
bland infödda finns det skäl att tro att ickevästliga invandrare är överrepresenterade
bland dem som väljer egenföretagande av det
sistnämnda skälet. Enligt en enkätundersök-

Småföretag tjänar
på starka styrelser

ning (itps, 2007) uppgav 15 procent av de nya
företagarna med utländsk härkomst att motivet bakom att starta företag var ”på grund av
arbetslöshet eller risk för arbetslöshet”. Detta
kan jämföras med att 9 procent av dem med
svensk härkomst uppgav detta som motiv.
Dock bör påpekas att 33 procent av dem med
utländsk härkomst uppgav att motivet till att
starta företag var att ”få förverkliga idéer”.
Att människor med innovativa idéer väljer
att bli egenföretagare är bra. Det råder det nog
enighet om. Men bör man, vilket man har gjort

Publika entreprenörer
skapar samhällsnytta

under relativt lång tid, uppmuntra nödvändighetsföretagande? Att bli egenföretagare betyder visserligen att man har en sysselsättning,
men vi vet inte vad dessa individer skulle ha
gjort om de inte hade valt egenföretagande.
En del skulle även på längre sikt ha varit utan
jobb och i dessa fall bör en sysselsättning som
egenföretagare betraktas som bra. Men en
del skulle troligen efter en tids sökande få en
anställning – troligen med högre inkomst och
större trygghet – än vad de hade som egenföretagare.
Att som forskare kunna svara på frågan om
egenföretagande för utsatta grupper på arbetsmarknaden är bra eller dåligt, ställer höga krav
på datamaterial och metod. Man vill ha svar på
frågan vad individer skulle ha gjort om de inte
hade valt att bli egenföretagare. Detta är en
utmaning för framtida forskning på området.
Jag anser att man bör diskutera om den
höga överrepresentationen av icke-västliga
invandrare bland egenföretagarna är bra eller
dålig. Fungerar egenföretagande som en
språngbräda in på arbetsmarknaden, eller
leder det till en sämre ekonomisk situation
också på lång sikt?
Pernilla Andersson
forskare vid institutet för
social forskning och stockholms
universitets linnécentrum
för integrationsstudier
för mer info:
pernilla.andersson@sofi.su.se

Möjligheter formas
av metaforer

En engagerad och aktiv styrelse kan ses som
en viktig tillgång i ett litet företag. Styrelseledamöterna kan bidra med kunskap, nätverk och
andra resurser som företaget kan dra nytta av.
En stark styrelse tillför också stabilitet som kan
leda till långsiktig tillväxt. Artikeln Correlates of
Board Empowerment in Small Companies har
publicerats i Entrepreneurship Theory & Practice (nr 5, vol 31, 2007). I den diskuterar Jonas
Gabrielsson styrelsens roll. Han har studerat styrelsearbetet i 135 svenska företag med mellan 10
och 50 anställda. Samtliga företag är teknikbaserade, tillverkande företag. Gabrielsson finner de
starkaste styrelserna i företag som har ett stort
externt ägande. Företag som har en ung vd, stor
export och/eller som det går dåligt för, tenderar
också att ha aktiva styrelser. [ÅK]

Det har kallats samhällsentreprenörskap, socialt
entreprenörskap, ideellt entreprenörskap och
frivilligt entreprenörskap. Nu har det kära barnet
fått ytterligare ett namn: publikt entreprenörskap.
Detta är också titeln på en bok, med undertiteln
Det marginella görs centralt (Folkbildningsföreningen i Malmö, 2007). Upprinnelsen är en krAftgrupp som syftade till att utveckla kunskap om de
entreprenöriella processer som fokuserar på delaktighet och samhällsbyggande. I boken beskrivs
sex projekt som bottnar i publikt entreprenörskap.
Författarna Björn Bjerke, Daniel Hjorth, Håkan
Larsson och Carl-Johan Asplund skriver bland
annat att ”Gemensamt för dem alla är att drivkraften till stor del kommer inifrån, från dem projekten
berör, och att syftena ligger bortom att skapa personlig ekonomisk vinning.” [ÅK]

Vad betyder det att vara ett ”snabbväxande” företag? Hur påverkar det organisationen och entreprenörskapet? Johan Gaddefors intresserar sig
för betydelsen av metaforer i den entreprenöriella
processen och bidrar därmed bland annat till den
lingvistiska grenen av entreprenörskapsforskningen. I artikeln Methaphor use in the entrepreneurial process, publicerad i International Journal of
Entrepreneurial Behaviour & Research (nr 3, vol
13, 2007), tar han med läsaren på ett möte mellan ett konsultföretag och ett bemanningsföretag.
Gaddefors diskuterar företagens användning och
tolkning av metaforerna ”snabb tillväxt” och ”plattform”. Han menar att metaforer spelar en viktig roll
när entreprenörer konstruerar och försöker förstå
sin omvärld. Därigenom blir de betydelsefulla i
skapandet av affärsmöjligheter. [ÅK]

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

För mer info: bjorn.bjerke@hik.se

För mer info: jgr@hig.se
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Entreprenörer stressar
mer än andra
Entreprenörer upplever hög rollstress, jämfört med
andra yrkesgrupper. För att hantera stressen och
lyckas med sitt företag väljer de ofta att göra uppoffringar i privatlivet. Det visar ekonomie doktor
Daniel Örtqvist, Luleå tekniska universitet, i sin
avhandling Entrepreneur role stress – Essays
on the travails of the Entrepreneur.

D

aniel örtqvist har studerat rollstressteorin i relation till entreprenörskap och
nyföretagande. Han ville se om – och i så
fall hur – stress påverkar företagandet. Örtqvist
skickade därför ut en enkät till slumpmässigt
utvalda entreprenörer som hade startat aktiebolag ett år tidigare.
– Entreprenörerna lägger grunden för vår
välfärd. Vi har ofta målat upp dem som hjältar, och vi avundas dem. Det kanske inte
riktigt gör dem rättvisa. Många gånger ligger
ju utmaningar och uppoffringar i privatlivet
bakom denna framgång.
– Uppoffringarna är ibland nödvändiga för
• Daniel Örtqvist
att företaget ska gå bra, men de kan leda till att
entreprenören själv mår sämre, säger Daniel
Örtqvist.
upplever hög rollstress jämfört med andra
Höga förväntningar
yrkesgrupper, till exempel ledare och revisoInom rollstressteorin ligger fokus på de för- rer.
– Några få, militärer och sjukvårdspersonal,
väntningar som individer upplever att de ska
ligger högre.
leva upp till i sin yrkesroll.
I en av studierna finner Daniel Örtqvist att
– Som entreprenör har man många olika
aktörer omkring sig som förväntar sig saker. I stress kan vara positiv – om bara entreprevissa lägen har entreprenörer orealistiska för- nören kan kontrollera den utmattning som
upplevs i stressituationen. När han eller hon
väntningar på vad de ska, och borde, skapa.
Örtqvists forskning visar att entreprenörer anstränger sig för att lösa situationer som är

stressande kan det leda till positiva saker. Rent konkret visar det
sig bland annat i lönsamhet och
omsättning.
– Det finns resultat som visar att
entreprenörer har ett annat sätt att
hantera stress, kanske för att de har
lite friare tyglar och till stor del skapar sin roll själv.
Entreprenörer behöver utbildning
Rollstress finns på tre olika nivåer:
individ-, organisations- och omvärldsnivå. Hur individen själv väljer att
relatera till sin situation påverkar den
mycket.
– Det gör det både svårt, men också
intressant, att studera. Det innebär ju
att utbildning av entreprenörer är väldigt
viktigt: Entreprenören kan lära sig hantera
den här typen av situationer. Konflikthantering och hantering av sociala relationer
har visat sig vara allra mest framgångsrikt
när det gäller att hantera förväntningar.
Daniel Örtqvist fortsätter att forska på
området tillsammans med några kollegor.
Nästa steg handlar om att hitta åtgärder för
att assistera entreprenörer i sin rollstress.
– Det är något som utgör fokus för framtiden. Jag vill ta fram konkreta strategier för att
få entreprenörer att må bättre. [MMS]
för mer info:
daniel.ortqvist@ltu.se

Diskriminering leder till eget företag
Segregation och diskriminering är fortfarande problem i Sverige, inte minst på
arbetsmarknaden. Det visar sig bland annat
genom att förhållandevis många utlandsfödda väljer att starta eget företag.

S

ociologen erik ljungar har lagt fram
sin avhandling Levebröd eller entreprenörskap? Om utlandsfödda personers
företagande i Sverige vid Stockholms universitet.
Han undersöker bland annat varför så många
utlandsfödda personer startar eget i Sverige.
Enligt Ljungar är det för enkelt att svara att
det bara beror på diskriminering, eller bara
handlar om kulturella skillnader. Det är mer
komplicerat än så.

4 •
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I avhandlingen har Erik Ljungar intervjuat
48 företagare med iransk, kurdisk och chilensk
bakgrund. Iranier och kurder är överrepresenterade när det gäller att starta eget företag,
medan endast få med chilensk bakgrund är
egenföretagare.
Undersökningen visar att många av företagarna har det gemensamt att de har känt sig
diskriminerade på arbetsmarknaden och i det
svenska samhället i stort. Det gäller framförallt
företagarna med iransk bakgrund, och i viss
mån även de med kurdisk bakgrund. Företagarna med chilensk bakgrund verkar ha haft
en något enklare resa.
Några individer har blivit egenföretagare för
att förverkliga en affärsidé och är följaktligen

entreprenörer snarare än nödvändighetsföretagare. Men även i dessa fall fanns ett visst
mått av diskriminering med i bilden.
Speciellt företagare med kurdisk bakgrund
drar nytta av sitt sociala nätverk när de startar
eget. Många av företagarna i Ljungars studie
är välutbildade, men deras företagande är ofta
sådant att det inte kräver så höga kvalifikationer. [JG]
för mer info:
erik.ljungar@sociology.su.se

www.esbri.se

RIDE vidgar vyerna
Forskningscentrumet RIDE utökar sina
kontaktytor, både nationellt och utomlands.
7–11 september samlades ett hundratal
internationella innovationsforskare på Chalmers när RIDE och CBI stod som värdar för
2007 års CINet-konferens. Under hösten
knyts också starka band till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

viders drivkraft för innovation, och betonade
vikten av forskningskopplingar till psykologi
och sociologi.
Bill och Järrehult konstaterade också att
företag som går bra ofta glömmer att skapa
nya innovationer. Det är bekymmersamt.
– Vikten av kontinuerlig innovation ingår
i cinets grundsyn. Innovation är inte något
som bara händer – det är ett dagligt jobb, säger
Mats Magnusson.

C

inet står för Continuous Innovation
Network och har funnits sedan 1994.
Docent Mats Magnusson, Chalmers
tekniska högskola, är ordförande i nätverkets
styrelse.
– cinet har 130 medlemmar, och vi är ett tajt
gäng. På konferensen deltog en stor kärna av
forskare som känner varandra, men också en
hel del nya ansikten, berättar han.
– cinet tar upp flera olika innovationsfrågor,
främst på företagsnivå. Det särskiljer oss från
alla konferenser som fokuserar på policyfrågor
och innovationssystem.

Smarta samarbeten
19 nationaliteter var representerade på 8 th
International cin et Conference. De stora deltagarländerna var Sverige, Finland, Italien,
Danmark, Storbritannien och Australien.
– På lite sikt skulle vi önska att cinet växte
till 250–300 medlemmar, men samtidigt är vi
måna om att bibehålla den goda atmosfären.
I dag är utbytet mellan delegaterna stort, och
häri ligger nätverkets styrka. Under konferenserna avsätter vi tid för en ”forskningsprojektmarknad” då vi berättar för varandra vad vi har
på gång. Nya idéer ventileras och gemensamma projekt kan inledas, säger Magnusson.
En lika viktig del av cinet är de workshops

Aktuellt på CESIS

• Mats Magnusson

och seminarier som riktar sig till doktorander.
De får presentera sin forskning och opponera
på varandra.
– Bland våra medlemmar finns ett 50-tal
doktorander. Vi vill gärna erbjuda dem lite
extra stöd.
Vid årets cinet-konferens fick Eric Brun,
Universitet i Stavanger, och Alf Steinar Saetre,
Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, pris för sitt konferensbidrag
Managing Ambiguity in New Product Development Projects.
Huvudtalare under konferensens sista dag
var Susanna Bill från Sony Ericsson och Bengt
Järrehult från sca. Som representanter från
industrin bidrog de med många intressanta
infallsvinklar. Bland annat lyfte de fram indi-

Aktuellt på CIND

Ny roll för McKelvey
En annan ride-nyhet är att centrumets föreståndare, Maureen McKelvey, tillträder en ny
professur i Industrial Management på Handelshögskolan i Göteborg. Under hösten 2007
delar hon sin tid mellan Chalmers och Handelshögskolan, för att vid årsskiftet flytta över
till den sistnämnda på heltid.
– Det ska bli mycket spännande att bygga
upp ett helt nytt forskningsområde på Handelshögskolan. Vi kommer att utveckla forskning om innovationer och kunskapsbaserat
entreprenörskap, kopplat till Industrial Management, säger hon.
McKelvey fortsätter som föreståndare på
ride, och stärker därmed samarbetet mellan
Handels och Chalmers. Centrumets ledningsgrupp kommer också att utökas med en biträdande föreståndare som placeras på Chalmers.
Tillsammans ska rides fyra noder – Chalmers,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet,
imit och Högskolan i Halmstad – vidareutveckla kompetensområdet innovation och
entreprenörskap i regionen. [ÅK]
för mer info:
www.chalmers.se/tme/EN/centers/ride

Aktuellt på CIRCLE

21–22 september arrangerade CESIS, tillsammans med CeFEO, workshopen The Economics
of the Modern Firm på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Workshopens utgångspunkt var den revolutionerande utveckling som
den nationalekonomiska forskningsinriktningen
”Theory of the firm” har genomgått under de
senaste 35 åren. Under de två dagarna möttes
forskare inom nationalekonomi, juridik och management från flera olika länder. Huvudtalare var
professorerna Oliver E Williamson från University
of California, Berkeley, USA och Dennis C Mueller från University of Vienna, Österrike. Teman
som diskuterades var bland annat institutionellt
ägande, gasellföretag, kompetens och lärande
samt hur svenska entreprenörer påverkas av vårt
skattesystem. [ÅK]

Två CIND-avhandlingar med klustertema har lagts
fram under hösten. 21 september försvarade Dzamila Bienkowska sin avhandling med titeln Arbetskraftens rörlighet och klusterdynamik: En studie
av IT- och telekomklustren i Kista och Mjärdevi.
Hon visar bland annat att koncentration av en typ
av industri till ett visst område gynnar både företag och personal. Arbetskraftens rörlighet ökar
och arbetsgivarna kan rekrytera mer informellt. 28
september var det Atle Hauges tur att disputera.
Han har studerat de små och medelstora svenska
klädföretag som under senare år har utgjort det
så kallade modeundret. I Dedicated Followers of
Fashion: An Economic Geographic Analysis of
the Swedish Fashion Industry diskuterar Hauge
såväl produktionsmekanismer som varumärkesbyggande inom modeindustrin. [ÅK]

CIRCLE driver flera olika forskningsprojekt som
handlar om universitetens roll som grogrund och
drivkraft för entreprenörskap, innovation och industriell förnyelse. I anslutning till projekten arrangerar centrumet även seminarier. Höstens första
seminarium med koppling till ”det entreprenöriella universitetet” hölls av ekonomie doktor Alice
Lam. Hon är verksam vid School of Management,
Royal Holloway University of London, Storbritannien. Seminariet hade titeln New knowledge production systems or academic capitalism? Fuzzy
organisational boundaries and changing scientific careers. Lam baserade det på sin forskning
om hur akademikers arbetsroller och karriärer
förändras av överlappande kunskapsfält, samt av
oklara organisatoriska gränser mellan akademi
och näringsliv. [ÅK]

För mer info: martin.andersson@ihh.hj.se

För mer info: www.cind.uu.se

För mer info: jonas.gabrielsson@circle.lu.se
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Scener ur ett entreprenörskap
Hur åskådliggör man bäst dramatiken och
jargongen i nystartade företag? Miriam
Garvi provade först att skriva en klassisk
fallstudie, men tyckte att hon tappade
mycket av nyanserna. Till sist landade hon
i en avhandling där inramningen har lånats
från teatervärlden.

– På många sätt är visionen tilltalande, men
jag förvånades över att riskkapitalisterna tittade så lite på nyttan med den teknologi de
investerade i. Den verkade vara av underordnad betydelse.

M

iriam garvi har lagt fram sin avhandling Venture Capital for the Future
– Implications of Founding Visions in
the Venture Capital Setting vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping.
– I avhandlingen studerar jag olika visioner
i venture capital-miljön. Jag har tittat närmare
på två nystartade, svenska bolag, men även
gått tillbaka till ett 60 år gammalt, amerikanskt
initiativ som räknas som startpunkten för venture capital.
– Till en början trodde jag att det här med
venture capital var ett finansiellt fenomen.
Men när jag började rota i dess rötter såg jag
att det handlade om att främja nytänkande, till
nytta för samhället, säger Garvi.
Vision med implikation
Hur ser venture capital ut i dag? Vem är det till
för? Vad har vi för nytta av det? Och vilka innovationer och idéer är det som främjas? Miriam
Garvi kontrasterar frågorna mot den bild som
tecknas i ur-fallet från usa.
Hon finner tre skilda visioner. I det ena
svenska venture capital-bolaget var visionen
strömlinjeformande. En sådan vision går ut på
ha ett mycket smalt fokus – på en teknologi,
produkt eller marknad – i syfte att dominera
just denna marknadsnisch.
Det andra svenska bolaget uppstod när en

• Miriam Garvi

grupp före detta entreprenörer och affärsänglar byggde upp en sfär för att tillgodose sina
egna intressen. Visionens viktigaste beståndsdel är det sociala samspelet inom nätverket:
att omge sig med liktänkande människor som
har likartade värderingar.
– En sådan social vision påverkar förstås
de entreprenörsföretag som man investerar i.
De förväntas ingå i nätverket och det kan vara
värdefullt för vissa. Samtidigt förutsätter det
att man delar venture capital-bolagets värderingar.

Missar det nyskapande
Det amerikanska venture capital-initiativet
präglades av pionjäranda, och av nyskapande
som kunde skänka samhället en större nytta.
– Jag blev verkligen positivt överraskad när
jag gick tillbaka till ursprunget. I dag verkar
mycket av tankarna om nyskapande och samhällsnytta ha gått förlorade, och det är väldigt
synd!
Garvi oroas över att riskkapitalet blir allt
mer strömlinjeformande, och fokuserat på att
förfina och förädla befintliga koncept. Eftersom det är svårt att bedöma affärspotentialen
i pionjärsatsningar, får dessa allt mindre möjligheter att komma fram.
– Här kan man tala om risken med att den
idémässiga mångfalden går förlorad. Vad händer till exempel när ett socialt entreprenörskap
ska förenas med kommersiella intressen? Det
är viktigt att diskutera sådana frågor.
Till alla entreprenörer som funderar på att ta
in finansiering vill hon ge rådet att tänka över
den egna visionen först.
– Vad vill jag med mitt företag? Kan jag hitta
ett venture capital-bolag vars syfte är förenligt med mitt? Många tittar på ekonomiska
och strategiska aspekter, men glömmer de
grundläggande visionerna, konstaterar Miriam
Garvi. [ÅK]
för mer info:
miriamgarvi@visionpioneers.com

Kultur och politik påverkar entreprenörskapet
En av samtidens tiotusenkronorsfrågor
är: Hur förbättrar vi klimatet för entreprenörskap i samhället? Ahmad Ahmadi har
undersökt vilken roll olika institutioner
spelar i detta, och hur entreprenörskapsprocessen egentligen ser ut.

– Det är inte bara pengar och ekonomi som
påverkar hur det går för företagen. Institutioner spelar en viktig roll i entreprenörskapets
utveckling. Kulturella värderingar bestämmer
till exempel hur vi agerar i en viss situation,
säger ekonomie doktor Ahmad Ahmadi.
Han har studerat sju växande småföretag i
olika branscher. Genom intervjuer och observationer har han skapat sju berättelser om
entreprenörskap. Den övergripande frågan
har varit: Hur har företagarnas möten med
olika institutioner påverkat deras entreprenörskap?

A

h m a d a h m a d i h a r lagt fram sin
avhandling Möten mellan institutioner
som drivkraft för den entreprenöriella
processen, vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har undersökt hur formella och informella institutioner påverkar
entreprenörskapets utveckling.
Formella institutioner är sådant som lagar,
regler och ekonomisk politik, medan informella institutioner handlar om ett lands kultur
och tradition.
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• Ahmad Ahmadi

Befruktar varandra
I avhandlingen identifierar Ahmadi åtta institutioner som påverkar den entreprenöriella
processen. Men det är inte institutionerna i
www.esbri.se

Biotekniken är ett olydigt barn
Henrik Mattsson kallar den biotekniska innovationsprocessen för olydig, och använder
barnet som metafor.
– Det finns höga förväntningar på ett
nyfött barn, och många vill hjälpa till med
uppfostran. Men barnet kommer ändå att bli
som det blir när det växer upp, säger han.

S

l u ts ats e r n a i Henrik Mattssons
avhandling, Locating Biotech Innovation
– Places, Flows and Unruly Processes,
följer tre teman: Var äger bioteknik rum, vad
vill vi med bioteknik, samt hur ska vi studera
bioteknik?
Avhandlingen består av fyra artiklar. I den
första har Mattsson följt bioteknikforskare
och nystat i deras personliga nätverk. Genom
intervjuer tar han reda på vilka händelser,
människor och platser som har varit avgörande för forskarnas karriär.
– Genom att studera forskarnas biografi
har jag skrivit en biografi över biotekniken.
Det står ganska snabbt klart att människor är
viktiga i det här. Men även platser och politiska processer spelar roll, säger filosofie doktor Henrik Mattsson, som har lagt fram sin
avhandling vid kulturgeografiska institutionen
och cind, Uppsala universitet.
I den andra artikeln dyker Mattsson ner i ett
politiskt skapat bioteknikkluster i Strängnäs.
– Man säger ofta att företag som finns i ett
kluster är mer framgångsrika än de som inte
gör det. Men det finns många kluster som
inte liknar dem i läroböckerna. Strängnäs är
till exempel inte alls likt Hollywood. I den här
typen av kluster är det inte klusterdynamik
à la Hollywood som gäller. Däremot kan klusterbyggandet ha positiva effekter i sig, även det
som är politiskt skapat. Det samlar aktörer och
bygger nätverk i regionen.
I den tredje artikeln diskuterar Mattsson om

det är människor eller platser som är grejen.
Länge fick platser stor uppmärksamhet. Men
sedan en tid tillbaka fokuserar många forskare,
med bland andra Richard Florida i spetsen, på
människor och deras talang i stället. Platsen är
enligt det tankesättet främst viktig för att locka
till sig talanger.
– Jag tror att det ligger något i båda argumenten. Platsen spelar roll, men på ett mer
grundläggande sätt – som att det måste finnas bra infrastruktur och universitet. Samtliga
bioteknikkluster ligger nära universitet. Det är
mindre tydligt att övriga fördelar som brukar
tillskrivas kluster spelar någon avgörande
roll. Min studie visar också att framgångsrika
bioteknikforskare ofta är alldeles för orörliga
för att passa in i en teori som bygger på rörlig
talang.
Den fjärde artikeln handlar om bioteknikföretag och undersöker varför vissa företag
väljer att stanna på en plats, och andra väljer

sig, utan möten mellan dem – speciellt mellan
formella och informella institutioner – som är
avgörande.
– Entreprenörerna måste kunna matcha
ihop de olika institutionerna, till exempel kultur och lagstiftning, och förstå hur de befruktar
varandra.
Men även om kultur och traditioner spelar
stora roller, menar Ahmadi att det entreprenöriella klimatet kan påverkas på olika sätt.
– På kort sikt kan det påverkas med förändringar i ekonomisk politik och lagstiftning. På
längre sikt kan man påverka med utbildning.
Men alltför stora förväntningar på starta-egetaktiviteter kan leda till besvikelser.
– Det är viktigt att vara selektiv och satsa på
personer som kan antas ha företagarpotential

och som är positiva till företagande. De måste ningen framöver. Även policymakare kan ha
nytta av resultaten, menar han.
ha kulturen att vilja starta företag.
– Om man tar hänsyn till hur den entrepreTre delprocesser
nöriella processen ser ut, och hur den påverkas
Ahmadi har kommit fram till att den entrepre- av möten mellan institutioner, blir det lättare
nöriella processen består av tre delprocesser: att identifiera grupper som är framgångsrika.
entreprenörens uppväxt och kulturella bak- Vilka ska vi satsa på, vad ska vi satsa på och vad
grund, identifiering av affärsidé, samt skapan- ska de lära sig? Det blir även lättare att anpassa
lagstiftningen.
det av företag.
– Det måste bli enklare att vara företagare.
– Om man ska studera entreprenörskap,
måste man studera de här tre delprocesserna. Många entreprenörer har inte tid, lust eller
Delprocesserna sker i ett inledande skede efter kunskap att syssla med en massa byråkrati och
varandra i tur och ordning, men pågår sedan administration. Det pratas mycket om det här
parallellt under hela den entreprenöriella pro- bland politiker, men de gör ingenting. [JG]
cessen.
Ahmad Ahmadi hoppas att hans resultat
för mer info:
kommer att påverka entreprenörskapsforskahmad.ahmadi@handels.gu.se

www.esbri.se

• Henrik Mattsson

att flytta. För att förstå varför företag flyttar
kan man enligt Mattsson inte bara titta på
platsen eller företaget. Avgörande är i stället
hur faktorer såsom klusterstruktur, ägande och
företagskaraktäristiska samverkar från fall till
fall. De här frågorna är också relevanta ur ett
policyperspektiv.
– Det finns stora politiska intressen att
förstå de här processerna. Hur mycket äger
rum lokalt, och hur mycket kan man därmed
påverka politiskt? Bioteknik har stor potential
så det är inte konstigt att folk är fascinerade.
Men även om vi vill ha full kontroll, kommer
vi aldrig att få det.
– I den enklaste innovationsprocess inom
bioteknik ingår många komplicerade delprocesser. Det gör bioteknik till en olydig innovationsprocess. [JG]
för mer info:
henrik.mattsson@kultgeog.uu.se

ENTRÉ #3 |

2007

• 7

400 gäster
på Esbris
10-årskalas

Nicklas Mattsson gjorde entré till
tonerna av Justin Timberlake, inlindad
i det band som Kungen knöt ihop vid
Esbris invigning. ”Knuten håller än!”,
konstaterade Mattsson.

Foton: Simon Lindh

Det var festligt och fullsatt på Södra teatern i Stockholm när
Esbri firade sina första tio år i kunskapsspridningens tjänst.

Åh vilket party! 24 september 2007 firade vi
att Esbri har hunnit bli 10 år. Kalaset hölls
på Södra teatern i Stockholm. En proffsig
moderator, elva spännande talare och fyrahundra förväntansfulla gäster bäddade för
succé. Att sedan höstsolen sken ikapp med
Esbris grundare Leif Lundblad skänkte evenemanget extra glans.

F

örst ut på scenen var moderatorn Nicklas Mattsson, till vardags chefredaktör
för tidningen Entreprenör. Han presenterade en filmsnutt från invigningen av Esbri
i juni 1997. Den visade hur Kungen förklarade
Esbri öppnat genom att knyta samman två
blå-gula band: ett från akademin, och ett från
näringslivet.
I filmen figurerade också Leif Lundblad,
som grundade Esbri genom en privat donation, och Magnus Aronsson, då nytillträdd vd
för institutet. De blev dagens första talare, och
Nicklas Mattson frågade förstås hur det hela
startade.
– Jag har aldrig haft ett jobb i hela mitt liv,
sa Leif Lundblad. Först startade jag eget, sedan
började jag uppfinna. Jag tänkte att entreprenörskap är något vi behöver mer av i Sverige.
Man måste ha rätt att både lyckas och misslyckas, och i dag har vi ett mycket mer tillåtande klimat än för bara tio år sedan.
– Jag tror att det bor entreprenörer i oss alla
– hur skulle vi annars kunna utbilda oss, skaffa
barn och köpa sommarstuga? Det gäller att få
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fler att plocka fram den inre entreprenören,
och därför tog jag initiativet till Esbri, berättade Lundblad.
– När jag fick frågan om att bli vd för Esbri
var det en stor utmaning. På den tiden höll
jag på med forskning själv, och jag såg verkligen behovet av att få forskningsresultaten
att tränga utanför den akademiska kretsen, sa
Magnus Aronsson.
– Det som jag är mest stolt över är just detta:
att vi genom tidningen Entré, föreläsningsserien Estrad och andra aktiviteter har kunnat
föra ut forskningen till så många – även företagare, fortsatte han.
Signhild Arnegård-Hansen, ordförande för
Svenskt Näringsliv och Svenska Lantchips, var
nästa talare. Hon menade att förebilder är viktiga, men att det behövs mer än så om vi vill
öka entreprenörskapet i Sverige.
– Med rätt förutsättningar är jag övertygad
om att fler kan bli företagare. Många idéer når
aldrig ut för att individen saknar självförtroende, mod eller kunskap. Därför är sådana här
dagar så viktiga, sa hon.
Under festdagens första akt fick deltagarna
också ta del av reflektioner från Vinnovas generaldirektör Per Eriksson, Nuteks tillförordnade
generaldirektör Sune Halvarsson, näringsutskottets ordförande Karin Pilsäter och Magnus
Henrekson, professor och vd för Institutet för
näringslivsforskning.
Precis före kaffepausen kom en energirik
överraskning i form av dansgruppen Bounce

som genomförde ett fartfyllt nummer. Efter
pausen fick publiken stifta närmare bekantskap med en av Bounces sju medlemmar, Jennie Widegren. Hon berättade att Bounce inte
kunde ta ut en krona i lön under de första fyra
åren. Widegren sammanfattade också företagandets mödor på ett sätt som nog många
småföretagare kan skriva under på:
– Vi sliter jävligt hårt. Ändå är vi lyckligt lottade som får hålla på med det vi brinner för.
Under den andra akten framträdde Katarina
Bonde, entreprenör och affärsängel i Sverige
och usa, Anna Ekström, ordförande för Saco,
Hans Stråberg, vd för Electrolux samt Jöran
Hägglund, statssekreterare på näringsdepartementet. Dagens sista talare var Michael Wood,
usa:s ambassadör i Sverige. Han har ett förflutet som företagare i förlagsbranschen och
delade med sig av sina insikter.
– Som entreprenör måste du tro på dig själv,
och inte bara acceptera ett ”nej”. Var beredd
på att behöva förödmjuka dig och få många
avslag, sa Wood.
Dagens största överraskning var den sista
programpunkten: Esbris nya pris för entreprenörskap. Det var en oförberedd Leif Lundblad
som på skakiga ben fick ta emot det allra första
”Esbri-priset – För entreprenörskap”. Det kan
du läsa mer om på sidan 13. [ÅK]
för mer info: www.esbri.se

www.esbri.se

Bounce är Sveriges i särklass bästa streetdancegrupp.
Men de är inte bara dansare, de är företagare också.

Esbris ”pappa” Leif Lundblad
och vd Magnus Aronsson berättade om hur det hela började.

Politik, näringsliv och akademi i en och samma panel. Karin Pilsäter, Signhild
Arnegård-Hansen och Magnus Henrekson hade mycket att prata om.
Såväl talare som deltagare
tog chansen att nätverka på
Södra teaterns terrass.

Kalaset rundades av
med bubblande drycker,
snittar och mingel.

www.esbri.se

Tusen tack!
Vi på Esbri vill tacka moderatorn Nicklas Mattsson som så skickligt höll ihop
programmet. Vi vill också tacka talarna
Signhild Arnegård-Hansen, Katarina
Bonde, Anna Ekström, Per Eriksson,
Sune Halvarsson, Magnus Henrekson,
Jöran Hägglund, Leif Lundblad, Karin Pilsäter, Hans Stråberg och Michael Wood
för att ni delade med er av tid, kunskap
och erfarenheter. Vi är även tacksamma
för de trevliga videohälsningar vi fick från
Ivas vd Lena Treschow Torell respektive
arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Ett extra stort tack går till alla entusiastiska deltagare som gjorde kalaset till
en dag att minnas! Esbris tioårsjubileum
genomfördes med generöst stöd från
Nutek och Vinnova.
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Viljan att växa väger tyngst
Hur skaffar och använder nya företag kunskap i sitt innovationsarbete? Och hur
hänger kunskap, innovation och tillväxt
ihop? Alexander McKelvies forskningsintresse förde honom från Kanada till Jönköping, och efter disputationen vidare till
New York.

mation som kommer direkt från kunder skulle
vara a och o för innovation, oavsett bransch. I
stället visade det sig att den typen av kunskap
har relativt liten betydelse, till och med negativ
inverkan, i snabbföränderliga branscher.

A

lexander mckelvie åkte på konferens
till Jönköping 1998, och kände sig hemma direkt. Någon månad senare sökte
och antogs han till ett ettårigt magisterprogram vid Internationella Handelshögskolan i
Jönköping. Därefter blev han först forskningsassistent inom peg (Program on Entrepreneurship and Growth), och sedan doktorand. I juni
2007 la McKelvie fram avhandlingen Innovation in New Firms: Examining the role of knowledge and growth willingness.
– Under mitt år som forskningsassistent
gjorde jag två fallstudier om nystartade företag. Jag fascinerades över hur svårt det var för
dem att faktiskt komma fram med framgångsrika nya innovationer. Detta fick mig att vilja
veta mer om kunskap och innovation i nya
företag, säger Alexander McKelvie.

Handlar inte om pengar
I avhandlingen följer han 300 svenska företag
inom time-sektorn* över tid. McKelvie intresserar sig för sambanden mellan kunskap, innovation och tillväxt. Hur kommer det sig att
vissa företag är mer framgångsrika än andra?
– I avhandlingen ser jag tre huvudresultat.
Det första är att innovation till stor del handlar
om företagets attityd till tillväxt. De som vill
växa gör mer – och gör annorlunda.
– Hur företag använder kunskap har också
en oerhörd betydelse för innovationskraften.
Företags anskaffning, anpassning, överfö-

• Alexander McKelvie

ring och användning av kunskap är avgörande
för slutinnovationen. Detta innebär, menar
McKelvie, att företag direkt kan påverka sin
innovation genom sitt beteende. Innovationer handlar nödvändigtvis inte om pengar,
företagsstorlek eller ägandeform.
Det tredje huvudresultatet visar att företag
utnyttjar olika typer av kunskap, beroende på
dynamiken inom den bransch där de är verksamma.
– Företag som upplever sin bransch som
snabbföränderlig, använder framför allt teknologiska kunskaper. I mindre dynamiska
branscher utnyttjar företagen information från
kunder i högre grad.
– Det här förvånade mig. Jag trodde att infor-

Växtkraften bottnar i viljan
Alexander McKelvies främsta råd till innovationssugna nyföretagare är att rannsaka sig
själva.
– Vill jag satsa på att växa, eller inte? Det allra viktigaste sättet att öka innovationstakten är
att ha viljan att faktiskt växa företaget. Tillväxt
innebär risker, men inte nödvändigtvis bättre
resultat. Min forskning visar att de företag som
verkligen vill växa, agerar annorlunda jämfört
med företag som inte vill växa.
– Ett annat sätt att öka innovationskraften är
att aktivt ägna tid åt att ta del av nya kunskaper. När kunskapen sprids till medarbetarna
kan nya produktidéer kläckas, exempelvis
genom brainstorming.
I dag är Alexander McKelvie anställd som
forskare och lärare på Syracuse University,
New York, usa.
– Jag kommer att fortsätta forska om nystartade företags tillväxt. Just nu skriver jag på ett
antal artiklar baserade på min avhandling, och
jag samarbetar fortfarande med några svenska
forskare. [ÅK]
för mer info: amckelvi@syr.edu
* time står för Telekom,
IT, Media och Entertainment.

Historien påverkar framtida företagsetablering
Järnbruken har genom historien legat på
platser där det redan tidigare har brutits
järn. Genom att utnyttja fördelarna med
geografisk närhet har järnproduktionen
kommit att betyda mycket för regionen den
funnits i.

D

en svenska järnhanteringen har under
långa perioder varit koncentrerad till
Bergslagen. Definitionen av regionen
har varierat, och så har också förekomsten av
järnbruk. Fredrik Olsson har lagt fram avhandlingen Järnhanteringens dynamik – Produktion, lokalisering och agglomerationer i Bergslagen och Mellansverige 1368–1910 vid Umeå
universitet.
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– Under 1500–1600-talen fanns nästan all
järnproduktion i Bergslagen. Sedan spreds
branschen till norra och södra Sverige under
1700-talet, för att senare åter koncentreras i
och med industrialiseringen, säger filosofie
doktor Fredrik Olsson.
Klustergränser förändras
Han menar att den historiska utvecklingen har
stor betydelse när nya företag väljer var de ska
etablera sig.
– Jag såg ett samband mellan lokaliseringen av järnhanteringen och verkstadsindustrin.
– De 100 största verkstadsföretagen 1931
låg geografiskt så att de visade ett statistiskt

samband med var järnbruken etablerades på
1600-talet.
Regionen Bergslagens gränser har förändrats över tid, och definitionen av vad som
faktiskt är att räkna som ”Bergslagen” har
också varierat. Dynamiken har att göra med
att järnproduktionen och dess verksamheter
har förändrats genom historien. Efterfrågan
på varor och de tekniska förutsättningarna är
två exempel på växlingar i järnhanteringens
historia. Även i dag kan delar av ett län ha en
stark individuell utveckling – den ekonomiska
indelningen måste inte vara densamma som
den administrativa.
– Vi kan betrakta Bergslagen som ett industriellt kluster, säger Fredrik Olsson. Gränsen
www.esbri.se

Intressantare skola
med entreprenörskap
Bättre resultat och intressantare undervisning med mer samarbete. Det blev effekterna på två gymnasieprogram som förde in
entreprenörskap på skolschemat. Men risken finns att skolarbetet trivialiseras. Därför
är det viktigt att lärarna styr processen och
ger stöd till eleverna.

• Gudrun Svedberg

O

ecd och eu har en övergripande policy
för att föra in entreprenörskap i skolan.
I avhandlingen Entreprenörskapets
avtryck i klassrummets praxis. Om villkor och
lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt har Gudrun Svedberg undersökt hur
detta omsätts i praktiken.
Hon har studerat två olika gymnasieprogram i Västerbotten där man på olika sätt har
valt att arbeta med entreprenöriellt lärande.
Bakgrunden för båda programmen var att
lärare och skolledning upplevde att elevernas
motivation för skolarbetet var låg och att studieresultaten var svaga. Eleverna verkar tycka
om det nya sättet att arbeta.
– Överlag säger eleverna att det blir intressantare att arbeta så här – jobbigt, men intressantare. De får mer sammanhang och ser vitsen med att lära sig olika saker, säger filosofie
doktor Gudrun Svedberg, Umeå universitet.
Inte bara handklapp
Men det finns också risker med entreprenöriellt lärande. Om skolarbetet i för hög grad
lämnas över till eleverna, riskerar det att trivialiseras. I stället för att ta tag i svårigheter,
kan det vara lättare att skjuta upp – eller ta en
väg runt – problemen.

– På så sätt går eleverna miste om det de
skulle ha lärt sig om de hade fått stöd att ta
sig igenom svårigheten. Där har lärarna en
jätteviktig uppgift. Man får absolut inte tro
att lärarna kan ta ett kliv tillbaka och att deras
betydelse minskar. De har en minst lika betydelsefull uppgift att handleda och hjälpa eleverna fram genom svårigheter.
Även om eleverna överlag tycker om det nya
sättet att arbeta, så är det ökade inflytandet
och ansvaret över det egna lärande inte alltid
välkommet.

för det här klustret har förändrats genom åren.
Därmed ändras också förutsättningarna för
företagen i området att expandera och verka.
I Bergslagen fanns tillgång till arbetskraft.
Företagen samarbetade i projekt som exempelvis rörde infrastruktur. Alltså fanns de fördelar som dagens finansiella kluster också har.
Och många av dåtidens entreprenörer sökte
sig dit.

• Fredrik Olsson

www.esbri.se

Tidig industrialisering
Inte ens lokaliseringspolitiken, som använde
ganska starka styrmedel, lyckades helt flytta
vidareförädlingen av järnmalmen.
– Politikerna försökte lyfta produktionen
från den administrativa regionen Bergslagen
för att spara resurser, och framför allt för att
spara skogarna.

– Eleverna klappar inte alltid händerna över
att arbeta så här. En elev sa: ”Åh, jag längtar
efter att bli korvstoppad!” Eleven tyckte att
det krävdes mycket engagemang, och att det
skulle vara skönt att bara sitta där och vara
passiv mottagare ett tag.
Samarbete som röd tråd
Det entreprenöriella lärandet består till stor del
av olika former av samarbetslärande. Svedberg
har hittat tre typer av samarbeten i sin studie:
kooperativt lärande, kollaborativt lärande och
komparativt lärande.
Kooperativt lärande handlar om en gemensam uppgift som eleverna delar upp mellan sig
och utför, för att därefter föra samman resultatet. Kollaborativt lärande betyder att eleverna
jobbar tillsammans med att lösa uppgiften.
– Den tredje formen fann jag inte beskriven
i litteraturen, så jag gav den benämningen
komparativt lärande. Där jämför, stödjer och
hjälper eleverna varandra i grupper. Den här
tredje formen tycker jag är väldigt intressant.
Det blir lättare att bedöma varje elev eftersom
varje elev gör sin uppgift, och ändå får man
med samarbetsvinsterna.
Gudrun Svedberg berömmer det arbete
som har genomförts på de två program hon
har studerat.
– Framförallt har lärarnas enorma arbetsinsats imponerat. När man startar något nytt
krävs inte bara pionjäranda, utan uthållighet
och massor med tid och kraft. [MMS]
för mer info:
gudrun.svedberg@educ.umu.se

Från skogen kom träkolet som var en viktig
del i järnbrytningen. Den som ville bedriva
järnproduktion blev tvungen att söka tillstånd.
På 1800-talet avreglerades järnindustrin och
då koncentrerades produktionen återigen till
Bergslagen. Vissa områden i Bergslagen var
industrialiserade 1810, vilket var tidigt för att
vara i Sverige. Fredrik Olsson ser ett klart samband mellan närheten till liknande industrier
och industrialiseringen.
– Om en socken var industrialiserad så var
sannolikheten större att grannsocknen också
var det. Närheten har på sikt betydelse för den
egna utvecklingen, säger han. [SO]
för mer info:
fredrik.olsson@ekhist.umu.se
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Företagsportföljer ger fördelar
Entreprenörer som startar nya verksamheter samtidigt som de redan har företag
igång är vanligare än man kan tro. I många
fall kan erfarenheter och resurser från det
första företaget komma väl till pass även i
de nya satsningarna. Men portföljentreprenörskapet kan också vara en nackdel.

vanligt att lokaler används i flera olika företag,
men andra resurser som redan finns tillgängliga kan komma att överskattas när entreprenören går över till portföljverksamhet.
– Arbetskraft, kunskap och bokföringssystem är viktiga resurser för ett lantbruk. När
en turistverksamhet startar på gården blir det
annorlunda. För att turismen bättre ska kunna
dra nytta av resurserna bör man kanske hellre
tillföra helt nya resurser, än återanvända de
gamla, säger Alsos.

E

n e r fa re n e n t re p re n ö r innebär
generellt sett en fördel för den nystartade verksamheten. Studier visar att
entreprenörer som är gamla i gamet har mer
kapital att tillgå, och dessutom lättare att skaffa externt kapital.
Gry Agnete Alsos är vd för Nordlandsforskning och även knuten till Handelshögskolan i
Bodö. I avhandlingen Portfolio Entrepreneurship – general and farm contexts undersöker
hon entreprenörers motivation att starta
sidoverksamheter, hur processen ser ut och
hur överföringen av resurser mellan de olika
företagen sker.
Utnyttjar resurser
Datainsamlingen har främst skett i Norge.
Alsos har studerat flera olika industrier, och
ägnat extra tid åt jordbrukssektorn. En slutsats
är att portföljentreprenörerna är vanliga i det
nordiska entreprenörslandskapet.
– Entreprenörer går ofta över till portföljentreprenörskap för att använda sina resurser
bättre, utnyttja möjligheter på marknaden
eller rädda ekonomin i sitt tidigare företag. Det
kan också handla om att det första företaget

Socialt entreprenörskap
är på stark tillväxt

• Gry Agnete Alsos

inte ger tillräcklig inkomst, säger ekonomie
doktor Gry Agnete Alsos.
Den viktigaste fördelen för entreprenörer
som etablerar ett nytt företag när de redan
har minst ett aktivt företag, är att de kommer
igång fortare med den nya verksamheten.
Till stor del beror detta på att de för med sig
resurser från sina tidigare företag. Men Alsos
höjer också ett varnande finger.
– Portföljentreprenörskapet kan hindra att
man hämtar in nya resurser, säger hon.
Gry Agnete Alsos påpekar att det här framför
allt gäller inom jordbrukssektorn. Där är det

Mikroföretagare missnöjda med kommunen

Ser möjligheterna
När entreprenören för över resurser från en
befintlig verksamhet blir starten av den nya
billigare. Portföljentreprenörerna lyckas oftare,
och är mindre benägna att ge upp sina försök
att etablera företag. Ofta engagerar de sig på
flera olika sätt för att få igång företaget. Till
exempel anställer de ny personal eller driver
försäljningskampanjer, något som betyder
mycket för tillväxten. En annan tendens som
Gry Agnete Alsos la märke till var att portföljentreprenörerna var bättre på att upptäcka nya
möjligheter på marknaden.
Sammanfattningsvis betonar hon att erfarenheten har en stor betydelse. Erfarna entreprenörer har lättare att få tillgång till kapital.
Det här gäller både entreprenörer med företagsportföljer och sådana som driver ett företag
i taget. [SO]
för mer info:
gry.alsos@nforsk.no

Svensk paradox i
upplösningstillstånd

Socialt entreprenörskap, i meningen företagande
i den sociala sektorn, är en bransch som växer
så att det knakar. Siffror pekar på att det är den
snabbast växande näringsgrenen i USA under
detta århundrade. Ändå får fenomenet inte så
stor uppmärksamhet i de skandinaviska länderna.
Det vill Jan-U Sandal ändra på med Sosial-Entreprenøren – agent med rett til å endre (Kolofon,
2007). Han menar att det handlar om ett helt nytt
forskningsområde, som kan förväntas växa mycket
framöver. I boken presenteras flera ledande forskare inom socialt entreprenörskap – bland andra
Gregory Dees, James Heskett och Klaus Schwab.
Sandal tar också upp organisationen Ashoka och
ger exempel på sociala entreprenörer, både i USA
och i Skandinavien. [JG]

Förutsättningarna för att skapa ett bra företagsklimat skiljer sig stort mellan olika kommuner. Det
bör man ta hänsyn till när olika analyser av företagsklimatet görs. Det menar Anna Kremel och
Anders Lundström i rapporten Företagsklimatets
betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse
i mikroföretag (FSF, 2007), som är en del av
FSF:s forskningsprogram Företagandet i lokal
och regional utveckling. En av slutsatserna är att
företagarna och kommunerna har ganska olika syn
på sin relation. Företagarna vill ha hjälp med operativa saker, medan företrädare för kommunerna
har en mer långsiktig syn. Företagare anser också
ofta att kommunerna bedriver konkurrerande verksamheter, speciellt inom upplevelseindustrin, och
uttrycker sitt missnöje över detta. [JG]

Det talas ofta om den svenska paradoxen – att
våra satsningar på FoU ger för lite betalt i ökad
tillväxt. Men det är inte säkert att det finns någon
sådan paradox. I stället kan det vara våra förväntningar på tillväxteffekterna av FoU som är för högt
ställda. Det föreslår i alla fall Astrid Kander, Olof
Ejermo och Lennart Schön i De empiriska paradoxernas upplösning: FoU och tillväxten (Ekonomisk debatt, nr 5, 2007). Författarna menar att
den nya tillväxtteorin som växte fram i början av
1990-talet ofta var alltför optimistisk i sina antaganden om tillväxteffekterna av investeringar i
FoU. Men det betyder inte att vi ska satsa mindre
på FoU. Däremot bör vi kanske ha mer rimliga förväntningar på dessa satsningar som mirakelkurer
för tillväxten. [JG]

För mer info: jan-u.sandal@c2i.net

För mer info: lundstrom@fsf.se

För mer info: astrid.kander@circle.lu.se
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Esbrinytt
Utbildning

Leif Lundblad fick nyinstiftat Esbri-pris

Tema

Foto: Simon Lindh

Nyheter

• Leif Lundblad, Signhild Arnegård-Hansen, Jöran Hägglund

Serieentreprenören och uppfinnaren Leif
Lundblad fick det första ”Esbri-priset – För
entreprenörskap”. Priset delades ut i samband med att Esbri firade sitt tioårsjubileum
på Södra teatern i Stockholm.

D

et nyinstiftade priset delas ut till
personer, företag, institutioner eller
organisationer som har gjort insatser
för att förbättra entreprenörskapsklimatet i
Sverige. Och premiärpriset gick alltså till Esbris
grundare Leif Lundblad.
Han mottog priset, passande nog, under
firandet av Esbris tioårsjubileum 24 septem-

Esbri-hösten håller
fortsatt högt tempo
nästa stora arrangemang för oss på
Esbri är den årliga utbildningsworkshopen. 5–6 november samlas entreprenörskapslärare från universitet, högskolor och
gymnasieskolor på Hasselbacken utanför
Stockholm. Det blir två dagar av inspiration
och erfarenhetsutbyte.
Två Estradföreläsningar återstår den här
terminen. 7 november är temat entreprenörskap och lärande. 11 december föreläser
bland andra Malin Gawell om att det blåser
nya vindar inom entreprenörskapsforskningen.
Det sista stora evenemanget för i år är
The 2 nd Global Symposium on Growth
Strategies for Women Entrepreneurs som
går av stapeln 3–4 december. Här diskuterar entreprenörer, finansiärer, policymakare
och forskare tillväxtstrategier för kvinnors
företagande. Du kan läsa mer om alla dessa
arrangemang på Esbris webb.

ber 2007. Prisutdelare var Signhild Arnegård- en berättelse inom den grekiska
Hansen, ordförande för Svenskt Näringsliv och mytologin om han som kom för
Svenska Lantchips, samt Jöran Hägglund, stats- nära solen. Men den här vingen är
betydligt mer hållbar, det lovar jag,
sekreterare på näringsdepartementet.
I motiveringen, som Esbris vd Magnus sa han.
Det var en påtagligt förvånad och glatt
Aronsson läste upp, stod bland annat att Lundblad får priset för att han, genom att grunda överraskad Leif Lundblad som stegade in på
Esbri, har ”bidragit stort till kunskapsutveck- scenen efter Magnus Aronssons avslöjande
Porträttet
Esbrinytt
om priset. Det hela hade hållits hemligt in i
lingen kring,
och förståelsen för, entreprenörskap i Sverige. Därigenom har han också gjort det sista.
– Det här är typiskt dig, Magnus! utbrast
en stor insats
för att förbättra entreprenörLedaren
Utbildning
Lundblad. Tack så mycket!
skapsklimatet i Sverige”.
– Jag vill också tacka alla som har kommit hit
Priset består av skulpturen ”Vinge” av konstÅsikten
Tema
för att fira oss i dag, och alla intressanta talare.
nären Henrik
Allert. Magnus Aronsson visade
upp priset och förklarade tanken bakom valet Och ett stort tack till Nutek och Vinnova för ett
bra samarbete, fortsatte Leif Lundblad.
av konstverk.
Nyheter
”Esbri-priset – För entreprenörskap” kom– Vi ville hitta en symbol för entreprenörskapet. Och alla entreprenörer måste ju våga mer att delas ut med jämna, och ojämna, melpröva sina vingar. Sedan finns det ju även ris- lanrum när Esbri anser att det är befogat. Juryn
ker med entreprenörskap, det finns till exempel består av Esbris medarbetare. [JG]

Esbri – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– har som övergripande målsättning att stimulera entreprenörskap
i Sverige. Institutet grundades
1997 av entreprenören och uppfinnaren Leif
Lundblad.
Esbri arbetar främst med att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovationer och småföretagande till olika aktörer: forskare,
företagare, politiker, finansiärer, studenter, policyfolk och rådgivare. Syftet är att på bred front öka
förståelsen för hur innovationskraft och företagande hänger samman med hållbar tillväxt.
Kunskapsspridningen sker bland annat genom
tidningen Entré, det elektroniska nyhetsbrevet
e-Entré, föreläsningsserien Estrad och webbplatsen www.esbri.se

Esbri arrangerar varje år en workshop för lärare, och genomför The Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum tillsammans med U.S. Department of
Commerce och Näringsdepartementet.
Institutet är medgrundare av nätverket Diana
International och ansvarar för den svenska delen
av Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Till
aktiviteterna hör också riktade seminarier mot
lärare, forskare respektive policyfolk.
Under Esbris första tio år arrangerades bland
annat 100 Estradföreläsningar med totalt över
13 000 deltagare. Entré hann komma ut med 40
nummer och i Esbris Kunskapsbank på webben
fanns fler än 1 000 texter om entreprenörskap,
innovation och småföretagande. Fler föreläsningar, tidningar och texter arrangeras och publiceras
kontinuerligt!

för mer info: www.esbri.se
www.esbri.se
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Åsikten

Tema
Nyheter

Malin Malmström, Luleå
tekniska universitet, har tilldelats 2007 års Wallanderstipendium från Svenska
Handelsbanken. Stipendiet är avsett att finansiera
framstående yngre, nydisputerade doktorers
fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna. Det ger tre års full finansiering och
syftar till att stipendiaten ska kunna uppnå
docentkompetens. Malmström disputerade
2007 på en avhandling om småföretags kompetensanskaffning.
Nils Nilsson har blivit utsedd till ny vice rektor
vid Högskolan i Kalmar.
Nationalencyklopedins Kunskapspris 2007
går till Björn Fjæstad, adjungerad professor
vid Mittuniversitetet och chefredaktör på tidningen Forskning och Framsteg. Han handleder doktorander i entreprenörskap och forskar
om entreprenörskap och framgångsfaktorer.
Priset är på 250 000 kronor och Fjæstad får det
tillsammans med sina kollegor på tidningen.
Maureen McKelvey tillträder en ny professur i
Industrial Management på
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. McKelvey
fortsätter även som föreståndare för ride (se artikeln på sidan 5).
En av Sveriges första entreprenörskapsprofessorer, Björn Bjerke, byter lärosäte. Från 1 juli
2007 finns han vid Högskolan i Kalmar. Tidigare var han vid Malmö högskola. Bjerke har
även fortsatt kvar sin tjänst vid Stockholms
universitet.
Håkan Boter har fått en tjänst som professor
vid Mittuniversitetet. Han är tills vidare även
kvar på Handelshögskolan vid Umeå universitet.
I september 2007 startade Richard Florida
The Prosperity Institute vid Rotman School
of Management i Toronto och vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Institutet i Sverige leds av Charlotta Mellander, som
för närvarande håller på med sin avhandling i
nationalekonomi vid samma lärosäte. Hon är
även kopplad till Vinnovacentrumet cesis.
Per Davidsson har blivit vald till positionen
som Professional Development Workshop
Chair på entreprenörskapsdivisionen vid Academy of Management.
John Skår, i dag professor på Karolinska institutet, har tilldelats norska kungens förtjänstmedalj i guld. Han får medaljen bland annat
för sitt arbete med att bygga upp Handelshögskolan i Bodö.
Tipsa oss: entre@esbri.se
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Titel: The Entrepreneurial
Society
Författare: David Audretsch
Förlag: Oxford
University Press
ISBN: 978-0-19-518350-4

Det har sagts förut, men tål att sägas igen: världen har förändrats. Det är inte längre kapitalet
som är herren på täppan. I stället är det kunskap, idéer, talang och innovationer som driver
utvecklingen framåt. Det är inte längre bara
de stora företagen som räknas – små och nya
företag anses som minst lika viktiga för sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten.
Globaliseringen och utveckling av ny teknik
har fungerat som katalysatorer för den här förändringen. Men det krävs också entreprenörer som gör något av alla idéer. Därför, menar
David Audretsch, lever vi i det entreprenöriella
samhället. I boken The Entrepreneurial Society
beskriver han hur förändringarna har gått till.
Han påpekar också att vi, genom att förstå
förändringarna, kan lära oss hur vi bäst tar
tillvara framtida möjligheter. [JG]

Titel: Clusters, Networks,
and Innovation
Redaktörer: Stefano
Breschi & Franco Malerba
Förlag: Oxford
University Press
ISBN: 978-0-19-927556-4

Kluster och industriella distrikt är egentligen
inga nya fenomen, men det är först på senare
tid som begreppen verkligen har fått fotfäste
i samhället och i forskarvärlden. I Clusters,
Networks, and Innovation har redaktörerna
Stefano Breschi och Franco Malerba samlat en
mängd texter som rör kluster. Tanken har varit
att boken ska rymma många olika perspektiv
på ämnet. Bland annat medverkar AnnaLee
Saxenian i två kapitel – ett om kopplingen mellan Silicon Valley och det taiwanesiska klustret
Hsinchu, och ett om de nya Silicon Valley-liknande kluster som växer fram på olika platser
runt om i världen, även här i Sverige. Några
nordiska bidrag finns också. Till exempel skriver Peter Maskell om en kunskapsbaserad teori
kring kluster, och om vilka policyimplikationer
en sådan ansats medför. [JG]

Titel: Trading Places – SMEs
in the Global Economy
Redaktörer: Lester LloydReason & Leigh Sear
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 978-1-84542-039-0

Vilken roll spelar mindre företag i den globala
ekonomin? Troligtvis är de ganska viktiga, men
ibland kan det vara svårt att se skogen för alla
träd. Det är en utgångspunkt i boken Trading
Places – sme s in the Global Economy. Redaktörerna Lester Lloyd-Reason och Leigh Sear
är kritiska till den explosionsartade utveckling som har ägt rum de senaste 20 åren inom
forskningsgrenen småföretag i den globala
ekonomin. Bristen på samsyn föder missförstånd och myter, menar de. Ett exempel är att
man på policynivå ofta sätter likhetstecken
mellan internationalisering och export. Det
vill Lloyd-Reason och Sear, tillsammans med
18 andra forskare, ändra på. Bokens kapitel är
indelade i processer och praktik, ledarskap
och strategi, respektive kunskap och lärande
i globala småföretag. [ÅK]

Titel: Entrepreneurship:
from opportunity to action
Författare: David Rae
Förlag: Palgrave
ISBN: 978-1-4039-4175-6

Entrepreneurship: from opportunity to action
är en praktisk lärobok för studenter och andra
som vill starta en egen verksamhet. Författaren David Rae placerar affärsmöjligheten
i centrum. Genom att lära sig att tänka och
agera som en entreprenör kan vem som helst
bli mer kreativ, innovativ och företagsam,
menar han. I boken går Rae bland annat igenom vad affärsmöjligheter är, och hur de kan
skapas, identifieras, utvecklas och realiseras.
Han ställer även frågor som: Vem eller vad är
en entreprenör? Hur blir folk entreprenörer?
Vilken roll spelar entreprenörskap i samhället?
Och varför måste vi bli bättre på att skapa och
arbeta med affärsmöjligheter? Boken innehåller också många case och exempel från verkliga företag som säljer allt från potatischips till
dricksvattentest och billiga flygresor. [ÅK]

Fler boktips hittar du på
www.esbri.se

Titel: Creativity and Innovation
in Organizational Teams
Redaktörer: Leigh Thompson
& Hoon Seok Choi
Förlag: Lawrence Erlbaum
Associates
ISBN: 0-8058-4968-8

Titel: Academic Entrepreneurship in Europe
Författare: Mike Wright, Bart
Clarysse, Philippe Mustar &
Andy Lockett
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 978-1-84542-648-4

I juni 2003 arrangerades en konferens vid
Kellogg School of Management i usa där tidigare opublicerad forskning om kreativitet och
innovation inom organisationer presenterades. Leigh Thompson och Hoon Seok Choi
har samlat gräddan av konferensbidragen i
Creativity and Innovation in Organizational
Teams. Boken har tre delar. Den första ägnas
åt kreativa processer på individnivå och tar
bland annat upp kognitiva mekanismer. Den
andra delen innefattar fem kapitel om team,
gruppdynamik och implementering av innovationer. Författarna till ett av dem kritiserar
bilden av brainstorming som en överlägsen
idégenereringsmetod, men föreslår också tre
gyllene regler som får tekniken att fungera
bättre. I bokens tredje del diskuteras kreativitet i olika sociala och organisatoriska sammanhang. [ÅK]

Över hela världen ökar förväntningarna på
universiteten. I takt med att de statliga anslagen minskar ska universiteten öka kommersialiseringstakten och slå mynt av forskningen.
I Academic Entrepreneurship in Europe reder
de fyra författarna ut begreppen kring akademiska avknoppningar. De menar att lejonparten av forskningen om akademiskt entreprenörskap är koncentrerad till amerikansk
high-tech, ofta från mit och Stanford. Dessa
fall är atypiska även för usa, menar författarna, och har därför i stället valt att studera
universitetens spin-offaktiviteter i Belgien,
Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Sverige. I boken går de bland annat igenom olika
typer av avknoppningar och inkubationsmodeller, samt diskuterar bristen på humant respektive finansiellt kapital. De avslutar med ett
antal policyrekommendationer. [ÅK]

Titel: New Firm Startups
Redaktör: Per Davidsson
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-84542-118-3

New Firm Startups samlar 25 artiklar om
nyföretagande från discipliner som ekonomi,
psykologi och sociologi. Även flera olika forskningsansatser och metoder samsas i boken,
som har Per Davidsson som redaktör. Några
av bidragen är riktiga klassiker på området, till
exempel Saras Sarasvathys artikel om ”effectuation”, Scott Shanes artikel om hur entreprenöriella möjligheter upptäcks, eller William Baumols Entrepreneurship: Productive,
Unproductive and Destructive. För de nordiska
bidragen står, förutom Davidsson själv, bland
andra Gry Agnete Alsos och Lars Kolvereid som
har med en artikel om nyföretagande bland tre
olika typer av norska entreprenörer: nybörjare,
serieentreprenörer och de som har flera företag igång parallellt. Resultaten visar att de bär
sig olika åt under startprocessen. [JG]

Titel: Social Entrepreneurship
– New Models of Sustainable
Social Change
Redaktör: Alex Nicholls
Förlag: Oxford
University Press
ISBN: 978-0-19-928387-3

Socialt entreprenörskap är fortfarande ett
ganska luddigt begrepp. Det vill Alex Nicholls
råda bot på med Social Entrepreneurship
– New Models of Sustainable Social Change. I
boken medverkar några av de verkliga auktoriteterna på området. Här tas ett brett grepp och
bidragen kommer såväl från forskare som från
praktiker och policymakare. Från det praktiska hållet bidrar bland andra nobelpristagaren och mikrolånentreprenören Muhammad
Yunus samt Ashoka-grundaren Bill Drayton.
För ett av de akademiska bidragen står Gregory Dees, som brukar räknas som pionjär
inom forskningen om socialt entreprenörskap.
Syftet är att tillhandahålla ett ramverk för hur
man kan förstå socialt entreprenörskap. Detta
görs bland annat genom att en mängd verkliga
exempel beskrivs och analyseras. [JG]

The XLII Annual Cladea Meeting
28–30 oktober 2007
Miami, USA
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LedarenEdquist, skridskoåkande
Utbildning
Charles
innovationsprofessor:
Åsikten
Temaav att förstå
”Jag
är besatt
Nyheter
innovationsprocesser”
Charles Edquist var med om att formulera
innovationssystemansatsen i början av
1990-talet. Sedan dess har han sett som
sin uppgift att ge begreppet mer stadga
och struktur.
– Begreppet används ofta ganska löst. Det
kan betyda allt och inget, säger han.

C

harles edquist insåg redan tidigt att
innovation var hans kopp te. Under sin
grundutbildning i ekonomisk historia
vid Lunds universitet förstod han hur viktig
innovationsprocessen är för samhällsutvecklingen.
– Det kallades teknik på den tiden, men
man menade ungefär samma sak. Nu har vi
generaliserat begreppet så att det även innefattar tjänsteinnovationer och organisatoriska
innovationer. Då blir det plötsligt ett ganska
stort fält, som man kan dela upp på många
sätt, säger Charles Edquist.
Efter en master vid University of California disputerade han i ekonomisk historia vid
Lunds universitet. Avhandlingen handlade
om teoretiska aspekter på teknisk förändring
och energiteknik. Han var sedan professor i
Linköping under många år, innan han 2003
kom tillbaka till Lund och till Ruben Rausings
professur i innovationsstudier.
– Jag kom in i det här för att jag är besatt av
att förstå innovationsprocesser. Det har hänt
otroligt mycket om man jämför Sverige i dag
med Sverige 1907, och innovation har en stor
del i den utvecklingen. Innovation påverkar
inte bara tillväxten, utan även sysselsättningen
och hela vårt sätt att leva. Eftersom innovationer är så viktiga för hela samhällsutvecklingen,
är det också viktigt att forska om dem.
Inte färdig teori
Begreppet innovationssystem har blivit väldigt
populärt de senaste åren. Varför har det fått en
sådan attraktionskraft?
– Det kom i rätt tid, och det appellerar till
såväl forskare, som till policymakare och företagsstrateger, förklarar Edquist.
Men han vill fortfarande inte kalla det för en
fullt utvecklad teori, utan just för en ansats.
– Det krävs mycket arbete innan något förtjänar att kallas teori. Innovationsforskningen har
gjort stora framsteg de senaste åren, men det
finns enormt mycket kvar att göra. Vi känner

till exempel inte till alla faktorer som påverkar
innovationsprocesserna, och inte heller deras
relativa betydelse.
– Alla som funderar på det här, håller med
om att innovation är den viktigaste faktorn
bakom produktivitetstillväxt. Men samtidigt är
det svårt att visa hur det går till. För att kunna
bedriva en bra policy måste man veta en hel
del om både determinanterna för innovationer
och innovationernas konsekvenser.
Det händer i gränsländer
En annan sak som är viktig att inse om man
vill stödja innovationsprocesser är att innovationer ofta sker i gränslandet mellan discipliner och organisationer, och inte inom dem.
– Ett företag får aldrig luta sig tillbaka och
säga: ”vi kan allt”. De måste alltid ha porerna
öppna utåt. Det finns saker utanför företagen
som behövs för att nå de nya, värdeskapande
kombinationer som Schumpeter pratade om.
Det är just den här interaktiviteten som ordet
”system” i begreppet ”innovationssystem” försöker fånga.
Charles Edquist är sedan 2004 föreståndare
för det Vinnovafinansierade forskningscentrumet circle. Det har funnits i tre år och fick
nyligen ett Linnébidrag som möjliggjorde tillsättandet av sex nya forskartjänster.
En av circles uppgifter är att bidra med
policynära forskning. Att få till en bra innovationspolicy är inte lätt. Ibland sägs det att policyn ska vara neutral, men det är en önskedröm
enligt Edquist.

– Det är som att en företagsledare skulle säga
att de ska förhålla sig neutrala. Policy är alltid
selektiv. Om man vill lösa ett problem måste
man fokusera på just det problemet, och då
blir åtgärderna selektiva. Det handlar om att
man måste göra rätt val. Och eftersom det är
ovanligt att det blir rätt på en gång, måste man
även ha rätt att göra misstag.
– Sverige har höga investeringar i fou och
innovationsverksamhet, men när det gäller
output är vi inte lika bra som många andra
länder. Vi är bättre på att imitera än på att
skapa grundläggande innovationer, och vi är
bättre på tjänsteinnovationer än på att ta fram
nya materiella produkter. Det går också bättre
för små företag än för stora i Sverige, när det
gäller innovation. Därför är det ett problem
att det svenska systemet fortfarande gynnar
de stora företagen.
På frågan om han själv har någon favoritinnovation vill han först inte svara, men
efter en viss tvekan nämner han långfärdsskridskon och stigbygeln.
– Jag både rider och åker skridskor, så därför väljer jag de två. Det är ju helt fantastiskt
att skridskon är det mest friktionsfria sätt vi
människor kan ta oss fram på, säger Charles
Edquist. [JG]

Fakta
Namn: Charles Edquist
Bakgrund: Disputerade 1981 vid Lunds
universitet. Blev professor 1986 vid Linköpings universitet. Sedan 2003 innehar han
Ruben Rausings professur i innovationsstudier vid Lunds universitet och 2004 blev
han föreståndare för CIRCLE vid samma
lärosäte.
Aktuell: Med boken Small Country Innovation Systems: Comparing Globalisation,
Change and Policy in Asia and Europe
(Edward Elgar), som ges ut under hösten
2007, och med Medicin för Sverige – Nytt
liv i en framtidsbransch (SNS), som gavs
ut våren 2007.
För mer info: www.circle.lu.se
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