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D

et har skrivits spaltmeter om entreprenörskap i skolan den senaste tiden.
Främst med fokus på hur viktigt det
är. Förvisso har det betydelse, men vi får inte
glömma bort att sätta in frågan i ett större
perspektiv.
Jag har frågat några ledande internationella
experter om just detta med entreprenörskap
i utbildningen. En sak som har framkommit,
och som jag själv håller med om, är att det är
av stor betydelse att förstå varför entreprenörskap och innovation är viktigt för utvecklingen
i samhället. En annan sak som experterna och
jag är överens om är vikten av att eleverna får

lära sig hantera sin privatekonomi. Det lägger
grunden för ett sunt företagande längre fram.
Så mitt medskick till er på departementen
som nu arbetar med att utveckla en strategi
för entreprenörskap i skolan är: Bredda perspektivet! Grunden för strategin bör vara att
alla elever får en förståelse för varför företagsamhet är viktigt överallt i vårt samhälle.
Den delen handlar om utbildning om entreprenörskap, att få kunskaper om entreprenörskap som företeelse. En sådan insikt och förståelse behöver alla i samhället.
Därutöver behövs ytterligare två former
av entreprenörskapsutbildning. Den ena är
utbildning för entreprenörskap. Här handlar
det om att bidra till ett entreprenöriellt förhållningssätt. Den andra är utbildning i entreprenörskap. Här får eleverna de praktiska verktyg
och färdigheter som krävs för att starta och
utveckla ett företag.
Jag är övertygad om att alla dessa tre former
måste finnas med i en strategi för entrepre-
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nörskap i utbildningen. Men, som jag skrev på
Esbribloggen för något år sedan, den egentliga knäckfrågan är: ”Hur ska vi undvika att
ta bort det entreprenörskap och den intuitiva
förståelse för marknadsekonomin som våra
barn verkar ha redan från början?”
Medan vi alla grunnar på den lilla frågan
hoppas jag att få se er på våra spännande aktiviteter framöver. Och apropå utbildning vill
jag gärna göra reklam för den workshop för
entreprenörskapslärare som Esbri arrangerar
10–11 november. Läs mer om den, och våra
övriga aktiviteter, under vinjetten Esbrinytt
på sidan 16. Trevlig läsning!

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

J

det till och med om ”ta-sig-församhet”, som ju
understryker vad det faktiskt handlar om: att
ta sig för något genom att starta företag. Men
också för att ta itu med dilemman i vår tid som
kräver både företagsamhet och idérikedom:
klimathotet, Östersjöns igenslammade vatten,
eller sociala strukturer som faller samman.
Även om ”socialt”, ”ekologiskt” och ”samhälleligt” entreprenörskap gör identiteten
entreprenör mer tillgänglig, eftersom andra
drivkrafter sätts i fokus, är det alltjämt ett
främmande ord för många människor. Att
initiera entreprenörskapsprojekt blir därför
lite som att gå över ån efter vatten. Frågan
är om det inte vore enklare att sluta använda
ordet entreprenörskap, och i stället börja tala
om att det behövs företagsamma människor i
vårt samhälle? Människor som med engagemang, mod och visioner vågar ta steget och
ta sig för något.
Så låt oss begrava entreprenören och därigenom ge den företagsamma människan både
utrymme och uppmärksamhet. Hon behövs
nämligen, nu mer än någonsin. Vi behöver
människor som utvecklar idéer, skapar sysselsättning och löser de problem som vi brottas med i vår tid. Människor som fortfarande
tror på att deras egen företagsamhet kan bidra
till att göra världen en smula bättre. Låt oss
inte förvilla dem in i entreprenörskapspratets
labyrinter!

o, men visst har vi väl en begravningsentreprenör här i byn?”
”Entreprenörer, nej några sådana har
vi inte här! Här har ju folk jobbat inom industrin…”
Jag sitter i bilen och grunnar över den intervju som jag nyss har gjort. Personerna jag träffat är alla involverade i ett projekt som har tagit
sig an att skapa en mångfald av företagsamhet
i ett av Sveriges lokalsamhällen. Än en gång
slås jag av hur man antingen förknippar entreprenören med den där fantastiska personen
som sveper in och räddar byn, företaget, eller
för den delen, hela landet. Hjälten kort och
gott. Eller så berättar man om byns begravningsentreprenör.
Det verkar inte helt lätt att vare sig forska
eller göra politik om entreprenörskap när det
för det första inte används i vardagspratet, och
för det andra förknippas med så många olika
saker. Annat ljud i skällan blir det minsann
när jag frågar efter de företagsamma människorna. Då får jag genast svar på tal, och man
lyfter fram den ena eldsjälen efter den andra
som har gjort något för det lokala näringslivet, organisationen, skolan, eller sammanhållningen i byn.
Samtidigt som så många lamslås av ordet
entreprenörskap, envisas politiker, journalister
och ”företagens vänner” med att frenetiskt tala
om det. Men det är inte bara prat. Medierna
lyfter gärna fram de fantastiska entreprenörerna i storslagna berättelser om deras stordåd.

Politikerna initierar den ena policyn efter den
andra – och därmed ansenliga projektpengar
– som syftar till att öka entreprenörskapet i det
svenska samhället. Och företagens vänner är
på jakt. Men få känner sig kallade.
I mina intervjuer med nyblivna företagare
har regeln varit att lite generat skruva på sig
med ett förläget: ”Nej, men jag är väl ingen
entreprenör.” Om nu så få tycks kunna se
entreprenören i sig själv, varför då fortsätta
prata om entreprenörskap? För att citera Astrid
Lindgrens rumpnissar kan man onekligen fråga sig: ”Voffor gör di på detta viset?”
En förklaring torde vara att man är omedveten om hur otillgängligt begreppet är för
gemene kvinna och man. I skolan har entreprenörskap i mångt och mycket kommit att
bli synonymt med företagsamhet. Där talas

Misstag kan ge
viktig lärdom

Mammas hjälp ökar
chansen till överlevnad

Inhemsk investerare
lockar utländskt kapital

”Portföljentreprenörer” kallas de som äger och
driver flera företag samtidigt. Hur gör de – och
hur lär de? Jari Huovinen och Sanna Tihula diskuterar fenomenet i Entrepreneurial learning in
the context of portfolio entrepreneurship (International Journal of Entrepreneurial Behaviour &
Research, nr 3, vol 14, 2008). Artikeln bygger
på en fallstudie av en finländsk portföljentreprenör. Författarna finner att entreprenöriellt lärande
sker under hela karriären – både under goda och
dåliga tider. Den studerade entreprenören hävdar själv att en konkurs är en av hans viktigaste
lärdomar. Kunskapen kommer väl till pass när ledningsgrupper ska tillsättas i de olika företagen.
Samarbete, delegering och delat ansvar är förutsättningar för att portföljentreprenörskapet ska
fungera, skriver Huovinen och Tihula. [ÅK]

Michael Dahl och Toke Reichstein intresserar sig
för överlevnadsgraden i nya företag. Vilka startförsök har störst chans att lyckas? I artikeln Are you
experienced? Prior Experience and the Survival
of New Organizations (Industry & Innovation, nr
5, vol 14, 2007) reder de ut begreppen. Dahl
och Reichstein utgår från ett mycket brett datamaterial: hela den danska arbetsmarknaden från
1980 till 2000. De konstaterar att industrispecifik kunskap är bra att ha, men en ännu viktigare
förklaring till framgång ligger i det nystartade
företagets ursprung. De företag som har knoppats av från ett existerande moderbolag har störst
överlevnadschans. På andra plats kommer övriga
nystartade företag. Lägst är överlevnadsgraden i
avknoppningar från företag som sedermera har
lagt ner sin verksamhet. [ÅK]

Artikeln Attracting cross-border venture capital: the role of a local investor har publicerats
i Entrepreneurship & Regional Development (nr
3, vol 20, 2008). Markus Mäkelä och Markku
Maula har tittat närmare på hur venture capital
flödar över nationella gränser. De finner att det
initiala tillskottet av riskkapital oftast kommer från
en lokal investerare. Först i den andra finansieringsrundan kan det vara aktuellt för utländska
investerare att kliva in. I artikeln utvecklar Mäkelä
och Maula en modell som visar vilket inflytande
det lokala venture capital-bolaget har. De menar
att det kan tillföra legitimitet, operationellt stöd,
viktiga kontakter och lokal marknadskännedom.
Ju mer internationellt socialt kapital som venture
capital-bolaget har, desto bättre för entreprenörsföretaget. [ÅK]

För mer info: jari.huovinen@uku.fi

För mer info: md@business.aau.dk

För mer info: markus.makela@utu.fi

www.esbri.se

Karin Berglund
lektor i innovationsteknik med
inriktning mot entreprenörskap,
mälardalens högskola
för mer info:
karin.berglund@mdh.se
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En gåva i Gnosjö kommer sällan ensam
Gnosjöandan handlar i grunden om att alltid ställa upp för varandra, och om att samarbeta. En hjälpsamhetskultur, så stark att
den kan klassas som en gåvoekonomi. Det
menar Glenn Sjöstrand i sin avhandling
Gåvan i Gnosjö, företagares relationer i
ett industriellt distrikt*.

• Glenn Sjöstrand

G

lenn sjöstrand har intervjuat 94
företagsledare i Gnosjö och intillliggande Hillerstorp. Det motsvarar
nära 45 procent av områdets företagarpopulation. Intervjuernas fokus ligger på orternas ”sociala produktionssystem”, och hans
avhandling innefattar en analys av informella
sociala institutioner. Exempel på sådana institutioner är förtroenden mellan företagarna,
gåvoutbyten och reciprocitetsnormer – överenskommelser om att tjänster bör gottgöras.
Avgörande för gåvoutbytena är att de upplevs som ömsesidiga, och att aktörerna gör
vad de kan för att ge något tillbaka. Gåvan
behöver inte återgäldas till givaren, men den
måste ges till någon i bygden inom en rimlig
tidsperiod. Fördelen med gåvoekonomin är
att medlemmarna gemensamt kan erbjuda
en resurspool – tillgångar som annars skulle
kräva betalmedel.
– Den informella gåvoekonomin skapar på
så vis konkurrensfördelar, och möjliggör för
företagarna att tävla mot länder som Kina och
Indien, säger Glenn Sjöstrand.
Affärer till varje pris
Han har inte funnit några starka drivkrafter som försöker motarbeta gåvoekonomin.
Tvärtom ser han att grunden för affärsrelationerna: familjen, föreningslivet, religionen
och traditionerna, samverkar för ett fortsatt
upprätthållande.
– Gåvoekonomin fungerar och är positiv,

men bara för dem som har del av gemenskapen.
Att inte följa normerna får konsekvenser.
Affärsmöjligheter kan gå om intet och det
sociala trycket kan göra att företagarfamiljen
känner sig tvungen att flytta.
Devisen lyder: Hellre ekonomisk förlust, än
utesluten ur gemenskapen. Resonemanget
visar sig i en sådan sak som att lokala leverantörer anlitas trots att de är dyrare. Detta för att
inte ta ifrån en lokal företagare arbetstillfällen.
– Skulle företagen ha tänkt mer marknadsekonomiskt, hade de nog valt det för tillfället mest ekonomiska alternativet. Men en av
grundtankarna är att ta hänsyn till varandra,
vilket även stärker de sociala banden.
Beroendet av gåvoekonomin hänger ihop
med företagens storlek.

– Ju större och mer lönsamt företaget blir,
desto mindre viktig blir gåvoekonomin. Om
företagaren ändå väljer att ingå i den informella ekonomin görs det av sociala reciprocitetsskäl.
Information vanligaste gåvan
En gåva som större företag utnyttjar är upplysningar om vilka som kan vara bra att anställa.
Enligt Sjöstrand är just utbyte av information
den vanligaste gåvan. Men bland småföretag
förekommer även praktisk hjälp, till exempel
kring lån och fakturor, lagerhållning, maskiner,
material och personal. För vissa företagare är
beroendet av andra så stort att de inte skulle
överleva utan gåvoekonomin.
– Även konjunkturen påverkar företagens
behov. I dåliga tider kommer fler att känna
behov av gåvoekonomin. Likaså vid en snabb
högkonjunktur, medan den blir mindre betydelsefull i ”lagom-tider”.
Samtidigt som Glenn Sjöstrand har förvånats över hur utbredd och omfattande gåvoekonomin är, slår han fast att balansgången
mellan formell och informell ekonomi har
varit framgångsrik för regionen.
– Det är ett misstag att tro att en ekonomi
fungerar bäst utifrån marknadsekonomiska
principer. Människor kommer se till att ekonomier regleras. Detta kan ske formellt eller
informellt, men det är inte givet att det formella sättet alltid är det bästa, säger han. [KH]
för mer info:
glenn.sjostrand@vxu.se
* Avhandlingen har lagts fram
vid sociologiska institutionen,
Göteborgs universitet

Svensk pionjär fick sitt pris
Bengt Johannisson är första svensk att få
FSF-Nutek Award. Det annonserades redan
under Småföretagsdagarna i januari. 17
september 2008 fick han äntligen priset i
sin hand.

B

engt johannisson inledde sin forskarkarriär i slutet av 1960-talet. 1975
byggde han upp Sveriges första akademiska utbildning i småföretagande vid Växjö
universitet, där han sedermera har varit verksam i mer än trettio år. 1989 blev han Sveriges
första professor i entreprenörskap.
– Bengt Johannisson är en pionjär inom
entreprenörskaps- och småföretagsforskningen i Europa. Under mer än tre decennier
har hans forskning om entreprenören och
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• Bengt Johannisson och Lars Leijonborg

småföretagets roll i den regionala utvecklingen inspirerat och provocerat, läste Magnus
Henrekson, ordförande i priskommittén, ur
motiveringen.
På plats som prisutdelare fanns högskoleoch forskningsminister Lars Leijonborg.
– Bengt Johannissons forskning är banbry-

tande, spännande, och oerhört viktig. Han är
en synnerligen välförtjänt mottagare av detta
pris, sa han.
Bengt själv passade, sin vana trogen, på att
provocera lite när det blev hans tur att hålla i
mikrofonen.
– Varför inte döpa om Globaliseringsrådet
till Glokaliseringsrådet? Entreprenörskap finns
inom många fält. Jag tror att även politiker kan
ha nytta av detta, sa han.
Årets pris var det trettonde fsf-Nutek Award
som har delats ut. Priset består av Carl Milles
staty ”Guds hand” och 500 000 kr. [JG]
för mer info om
johannissons forskargärning:
www.esbri.se/johannisson
www.esbri.se

Helt rätt att stödja brett
systemet, desto större chans att ta del av resurserna.
– Det är här de offentliga stöden kommer in,
de kan fungera som broar mot innovationssystemen. Men, stöd i all ära, den enda långsiktiga vägen till resurser är pengar från kund.
Om man har kunder från första dagen, kanske
man inte har behov av stöd över huvud taget.
Medan de företag som har tio års forskning till
färdig produkt kan behöva mycket stöd.
Lite för många
Hon menar att ett brett stöd är det bästa, i alla
fall i företagandets tidiga skede.
– I början, när det kanske inte ens finns
ett företag, är det bättre att ge lite pengar till
många. Det är svårt att utvärdera idéer i tidiga
skeden, och därmed svårt att veta vilka man
ska satsa på. Därför är det bättre att satsa mindre summor på något fler företagsidéer. Sedan,
när de kommit en bit på väg, har man mer att
gå på. Då kan man även rikta stöden i större
utsträckning.
I avhandlingen tar Norrman bland annat
fram en modell för att utvärdera och jämföra
inkubatorer. Hon menar att man ofta utgår
från att alla inkubatorer liknar varandra, och
att de kan jämföras på samma premisser. Men
det är som att jämföra äpplen och päron.
– Det är rätt stor skillnad på till exempel
ki:s inkubator, som syftar till att ta fram nya,
högteknologiska bio- och medicinteknikbolag,
och på en landsbygdsinkubator där det främsta målet kanske är att skapa arbetstillfällen i
regionen.
• Charlotte Norrman

Nya teknikföretag kan behöva olika typer
av stöd för att klara sig igenom den svåra
startfasen. Stödet bör ha en bred inriktning,
åtminstone i ett inledande skede. Det är
också viktigt att skilja på äpplen och päron
när man jämför olika stödfunktioner.

C

harlotte norrman blev intresserad av entreprenörskap när hon arbetade på en teknikpark i Västerås. Denna
praktiska erfarenhet tror hon har hjälpt henne
i det akademiska arbetet.
– Jag såg många nya företag växa fram och
utvecklas. Parken var helt nystartad när jag
började, så jag var även själv med om att bygga
en verksamhet från grunden. Jag började ställa
mig frågan: Hur kan man underlätta den här
processen?
– Jag snöade snabbt in på området offentligt stöd till teknikbaserade företag, så jag har
undersökt det på längden och på tvären, säger
ekonomie doktor Charlotte Norrman.

www.esbri.se

Resultaten presenterar hon i doktorsavhandlingen Entrepreneurship Policy – Public
Support for Technology-Based Ventures*.
I avhandlingen blandar hon två besläktade
forskningsområden: innovationssystem och
entreprenörskap.
– Det är två discipliner som i företagandets
tidiga skede handlar om ungefär samma grejer, men från lite olika perspektiv. Innovationssystemforskningen har ett större perspektiv
och handlar traditionellt inte så mycket om
entreprenörerna som personer. Entreprenörskapsforskningen är mer fokuserad på företags- och individnivå. Jag har försökt kombinera de två områdena, och där kanske jag
skiljer mig lite från andra forskare.
Stöd bygger broar
Avhandlingen har ett resursbaserat perspektiv. Tanken är att de resurser som företagen
behöver finns i innovationssystemet. Ju mer
företagen kopplar upp sig mot det omgivande

Mer samarbete
Norrman jämför även stödprogram för innovation och entreprenörskap mer generellt.
Modellen fungerar för det också, menar hon.
Samma sak gäller: man måste ta hänsyn till
programmens olika förutsättningar.
– Man kan inte bara säga att det ena programmet är bättre än det andra. Det är viktigt
att tänka på vilket syfte de har, och vilka företag de ska hjälpa. Med min modell får man
hjälp att se skillnaderna.
Hon skulle vilja se mer samarbete mellan de
olika statliga aktörer som arbetar med stöd till
företagande och entreprenörskap. Hon menar
också att det är viktigt med noggranna utvärderingar av stödprogrammen.
– Man måste våga vara kritisk mot det man
gör, och ändra inriktning om det inte ger resultat. Det är ändå skattepengar man gör av med,
säger Charlotte Norrman. [JG]
för mer info: charlotte.norrman@liu.se
*Avhandlingen har lagts fram
vid Linköpings universitet
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Följeforskning
fångar trender
inom bioteknik

CBI startar ny
seminarieserie
CBI har startat en seminarieserie som syftar
till att skapa en arena för kunskapsutbyte.
Seminarierna vänder sig till både praktiker
och akademiker, och knyter an till centrumets tre forskningsteman: affärsmodellering
och entreprenöriellt lärande, diskontinuerliga
affärsinnovationer, samt gröna affärsinnovationer. Först ut i serien var ett seminarium
om grön innovation, som tog avstamp i en
nyligen gjord kunskapsöversikt om miljöinnovationsarbete. Det gick av stapeln i Göteborg
1 oktober och adresserade frågeställningar
som vad vi vet om grön innovation i dag, och
vilka utmaningar och möjligheter vi kan vänta
oss inom fältet i framtiden. En företrädare från
bilindustrin deltog också, och gav sin syn på
området. Nästa seminarium i serien hålls i
Lund 25 november. Temat är diskontinuerliga innovationer och idéhantering. En annan
CBI-nyhet är att centrumet har blivit med ny
webbplats. Där kan man hitta information om
kommande seminarier, liksom om annat som
sker på CBI. [JG]
För mer info:
www.cbi.chalmers.se

Många doktorer
jobbar i multisar
Multinationella företag har en viktig roll i
kunskapsekonomin. De har ofta en stor
andel högutbildad arbetskraft, och de satsar
mycket pengar på forskning och utveckling.
CESIS-forskarna Martin Andersson och Börje Johansson har gjort en fallstudie av läkemedelsföretaget Astrazeneca. De redovisar
sina resultat i rapporten Astrazeneca – Ett
kraftfält i Sveriges kunskapsekonomi. Det
visar sig att nästan tio procent av Astrazenecas 11 800 anställda har doktorerat, och att
den samlade FoU-arbetskraften är 4 500 personer. Företagets svenska forskningsenheter
satsar drygt 12 miljarder kronor om året på
FoU. Det kan sättas i relation till att de totala
FoU-utgifterna vid samtliga svenska universitet och högskolor år 2006 var omkring 22
miljarder kronor. Rapporten visar också att
Astrazeneca har en stor betydelse för Sveriges samlade exportintäkter, medan bara
ungefär en procent av företagets totala försäljning går till Sverige och de övriga nordiska länderna. Författarna konstaterar att Astrazeneca är en betydande aktör i det svenska
innovationssystemet. [JG]
För mer info:
martin.andersson@ihh.hj.se
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• Per Lundequist

Så kallad följeforskning har blivit allt vanligare i takt med att nyttokraven på vetenskapen har ökat. Forskarna på CIND har följt
klusterinitiativet Uppsala Bio sedan starten
för fem år sedan.
– Vi har lärt oss mycket av Uppsala Bio,
säger Anders Malmberg.

E

n stor del av cind:s forskning har
kommit att inriktas mot tre fält: life
science, kulturnäringar och multinationella företag.
– Life science generellt, och särskilt bioteknik, har seglat upp som ett av de områden vi
ägnar störst intresse. Det var inte ett uttalat
mål från början, men vi är väl barn av vår miljö
och tid, säger Anders Malmberg, professor och
föreståndare för cind.
Intresset för bioteknik och life science är
cind inte ensamma om. Även från policyhåll
vänder man gärna blickarna mot området.
En undersökning visar att av 100 satsningar
på starka forskningsmiljöer i Sverige gjordes
ungefär hälften inom just life science.
Uppsala Bio var en av de första deltagarna
i Vinnovas Vinnväxtprogram, och cind-forskarna har nu bedrivit följeforskning i klusterinitivativet i drygt fem år. Per Lundequist är

• Anders Malmberg

biträdande föreståndare för cind. Han fungerar också som koordinator för centrumets
följeforskning, och är därmed en av dem som
har mest direktkontakt med Uppsala Bio.
– Följeforskning är egentligen ett egendomligt ord, det låter ju som att vi bara följer efter
Uppsala Bio utan att ha några egna idéer. Men
det är mer än så. Det handlar till exempel om
att förstå effekterna av policy. En sak vi har
kommit fram till är att Vinnovas Vinnväxtprogram är en ganska bra modell. Man får tillbaka
en hel del utan att satsa alltför stora resurser,
säger Lundequist.
Nytta för många
De resultat som kommer fram används på tre
sätt: Uppsala Bios ledningsgrupp nyttjar följeforskarna som analysstöd och oberoende
kritiskt bollplank. Vinnova använder följeforskningen för att bättre förstå hur bioteknikbranschen ser ut, och hur policys bör utvecklas. Slutligen används resultaten av forskarna
själva när de publicerar sig i exempelvis internationella vetenskapliga tidskrifter.
– En knäckfråga för oss är hur man som
forskare klarar av alla tre uppgifter samtidigt.
De två första uppgifterna klarar vi galant. Det
svåraste är att få tid att utnyttja allt material
www.esbri.se

i vår egen forskning – det är lätt att bli lite
insyltad, och det kan vara svårt att ta ett steg
tillbaka. Men det är ett bra sätt att nyttiggöra
samhällsvetenskaplig forskning, och det är ju
en viktig idé med följeforskningen.
Trendspaning i sektorn
Forskarna och Uppsala Bios ledningsgrupp
bestämmer i samråd vilka studier som ska
genomföras. Utgångspunkten är de aktuella
behov som finns. Per Lundequist menar att
en framgångsmodell för cind:s följeforskning
är den löpande dialogen med Uppsala Bios
ledningsgrupp.
– Det är kul att vi som samhällsvetare kan
vara med och bidra till satsningarna på life science. Annars är det ju mest naturvetare i den
branschen. Vi har ett bredare perspektiv, och
kan se helheten på ett annat sätt. Fast det har
tagit lite tid att bygga upp en förståelse för vad
samhällsvetenskapen kan bidra med.
I början av samarbetet skulle Uppsala Bio
starta en inkubator. cind-forskarna gjorde då
en studie över hur inkubatorer på andra håll i
Sverige och i utlandet arbetade med att hitta
kommersialiserbar forskning.
Numera handlar cind:s följeforskning mer
om att fånga trender i sektorn: dels regionalt i
Uppsala, dels ur ett större perspektiv.
– Vi jobbar med olika typer av indikatorer för
att fånga hur Uppsalas biotekniksektor utvecklas. En årlig rapport tas fram om hur utvecklingen bland de regionala bioteknikföretagen
ser ut. Den ger Uppsala Bio en helhetsbild av
sektorn och av utvecklingstrender inom olika
branschsegment, säger Per Lundequist.
Bland annat har man konstaterat att antal
sysselsatta inte ökar, trots att bioteknikföretagen har en positiv omsättningsutveckling. Det
innebär att branschen måste vårda den kompetens som finns och se till att kunskapen hela
tiden förnyas. Här kan aktörer som Uppsala
Bio spela en viktig roll som initiativtagare.
Forskarna som marknadsförare
Robin Teigland är docent i företagsekonomi
vid Handelshögskolan i Stockholm och en av
dem som är engagerad i cind:s följeforskning
i Uppsala Bio. Hon menar att deras forskning
har mottagits väl i klustret.
– Det är jätteintressant och givande. Uppsala Bio har varit väldigt öppna för vår forskning och det vi har att säga. Eller rättare sagt,
de har varit skeptiska men öppna – en sund
inställning, konstaterar Robin Teigland.
Under de fem år som cind har följt Uppsala Bio har man ändrat fokus något. Från
att ha haft ett renodlat klusterperspektiv, går
följeforskarna nu mer mot ett organisationsperspektiv.
– Vad är det egentligen Uppsala Bio försöker
göra? Jo, de försöker åstadkomma en förändring i attityder och beteende hos folk i bioteknikbranschen i Uppsala, till exempel kring
hur man ser på samarbetet mellan akademi
och företag. Vi ser därför Uppsala Bio som en
förändringsagent, och numera ser de även sig
själva som en sådan. Det här har växt fram i
www.esbri.se

Ökat forskarbehov
på CIRCLE

• Robin Teigland

följeforskningen – alltså i samarbete mellan
Uppsala Bio och cind.
Följeforskningen har också lett till ökad uppmärksamhet kring Uppsala Bio ute i världen,
bland annat genom forskarnas publiceringar
och föreläsningar.
– Ibland fungerar vi forskare nästan som
marknadsförare för Uppsala Bio, och för den
svenska bioteknikbranschen. Den här följeforskningen är en kul grej, och smart tänkt av
Vinnova från början, säger Teigland. [JG]
för mer info:
per.lundequist@kultgeog.uu.se
anders.malmberg@kultgeog.uu.se
robin.teigland@hhs.se

ko rt o m c i n d
CI N D utgör, tillsammans med CB I,
CESIS, CIRCLE och RIDE, Vinnovas
Centers of Excellence for Innovation Systems, R&D and Growth.
CIND – Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics – inrättades
i mars 2003.
CIND har sitt säte vid Kulturgeografiska
institutionen, Uppsala universitet.
CIND finansieras av Vinnova, Riksbankens jubileumsfond och Uppsala universitet.
www.cind.uu.se

Förra året innebar en stor expansion för
CIRCLE. Tre nya forskartjänster tillsattes i
och med flytten till Lunds universitets Centrum för Innovation och Entreprenörskap. Där
huserar man i dag tillsammans med Forskningspolitiska institutet och LU Innovation,
universitetets kommersialiseringsenhet. I takt
med att efterfrågan på centrumets forskning
ökar, satsar nu CIRCLE på att rekrytera ytterligare personal. Arbetet med att rekrytera tio
nya personer till olika typer av forskartjänster
är i full igång. Bland de nya tjänsterna finns ett
lektorat, ett biträdande lektorat och fyra postdoc tjänster. Även två forskarassistenter och
två doktorander ska anställas. Sista dag för
ansökan var i augusti, och precis som vid de
sex platser som utlystes förra året har intresset för de olika tjänsterna varit stort. Rekryteringarna förväntas ske löpande under hösten
och vintern, allt eftersom sakkunnighetsutlåtandena blir färdiga. Anställningarna ska möta
det ökande behov av forskande personal som
Linnéstödet och andra större externa anslag
har inneburit för CIRCLE. [JG]
För mer info:
www.circle.lu.se

Prakademisk
kunskap äger!
Lagom till FSF:s och Nuteks Entreprenörskapsvecka i september 2008 lanserades
boken Bridging the Functional and Territorial Views on Regional Entrepreneurship and
Development. På Bengt Johannissons och
Åsa Lindholm-Dahlstrands initiativ visar ett
antal forskare att entreprenörer är mer beroende av en bra personlig förankring till platsen
de verkar på, än av en hög utbildnings- och
teknisk nivå. Stora offentliga satsningar på
exempelvis innovationssystem är beroende
av enskilda eldsjälar och deras förmåga att
få med sig andra. Ett funktionellt perspektiv
som fokuserar på kunskapsutveckling, innovation och globalisering måste kombineras med
bejakandet av platsens betydelse, konstaterar
författarna. Varhelst utvecklingskraft ska flöda
måste det finnas länkar mellan det praktiska
och det akademiska, mellan det globala och
det lokala, samt mellan det rurala och det
urbana. Forskarna föreslår därför att politiker
och beslutsfattare, långt mer målmedvetet än
vad som sker i dag, bör nyttja det tänkande
och handlande som ryms i ”prakademisk”
kunskap, ”glokalisering” och ”rurbana” miljöer. [JG]
För mer info:
lindholm.dahlstrand@hh.se
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Forskningsglädje driver
universitetens uppfinnarjockar
En del av de forskare som Göktepe-Hultén
har intervjuat framhöll vikten av att universitetet knyter starka band till näringslivet. Detta underlättar för dem som vill söka patent
tillsammans med ett externt företag. Andra
forsk-are ville hellre starta och driva företag
baserat på den egna uppfinningen, och de
lyfte i stället fram behovet av kunskap som
underlättar denna process.
– Över hela världen funderar policyskapare
och universitetsadministratörer på hur de
ska öka entreprenörskapet och patenteringsviljan bland forskarna. Ofta sneglar man på
usa, och försöker att härma deras modeller.
Men det finns inget succérecept som fungerar överallt.
– Dessutom – det som syns är bara toppen av isberget. Dagens mit eller Stanford är
resultatet av decenniers satsningar på att få
fram högteknologiska företag. Vi lever inte i
en fantasivärld där framgångsföretagen bara
dyker upp från ingenstans. Om vi låter den
tron genomsyra utformningen av våra policyinitiativ är de dömda att misslyckas.

• Devrim Göktepe-Hultén

Bilden av den inbundna forskaren står i
bjärt kontrast mot önskedrömmen om en
mångfald av akademiska entreprenörer,
som frälser världen med ny teknik. I sin
avhandling knackar Devrim Göktepe-Hultén på i elfenbenstornen för att ta pulsen
på forskare vid Lunds universitet.

D

evrim göktepe-hultén har fortfarande kopplingar till circle och Lunds
universitet, där hon disputerade med
avhandlingen Inside the Ivory Tower: Inventors & Patents at Lund University våren 2008.
Numera är hon dock huvudsakligen verksam
vid Max Planck Institute of Economics i Jena,
Tyskland.
I sin doktorsavhandling slår Göktepe-Hultén fast att forskare vid Lunds universitet är
duktiga på att ta patent på sina upptäckter
och uppfinningar. Kan framgången tillskrivas
osedvanligt skickliga inkubatorer, holdingbolag och andra stödorganisationer för kommersialisering? Nej. Forskarna drivs främst av
den egna viljan att lösa en forskningsgåta, lyfta
fram forskningsresultat eller förstärka sitt eget
forskarrenommé. Det handlar egentligen om
en klassisk, akademisk dygd: att nyfiket bedriva högkvalitativ forskning.
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– De interna faktorerna är viktigare än till
exempel lagar, technology transfer-organisationer och universitetens tredje uppgift.
– De forskare som är duktiga på att ta patent
fungerar också som inspirerande förebilder för
sin omgivning. Kring ”serieuppfinnarna” växer
det fram en entreprenöriell miljö som smittar
av sig på hela forskargruppen, säger Devrim
Göktepe-Hultén.
Forskare är också folk
I sin studie fokuserar hon på forskarna som
individer. Detta har gett upphov till en matris
med fyra olika uppfinnartyper. Forskarna söker
patent sporadiskt eller seriellt, och de är passiva eller aktiva i sin kommersialisering.
– Skillnaderna mellan olika uppfinnare visar
hur viktigt det är att inte generalisera. Dagens
institutioner och organisationer presenterar
ofta standardlösningar, men de passar inte
alla. Mer flexibla lösningar, och skräddarsydda
resurser, skulle leda till att fler forskare blir villiga att ta patent på sina uppfinningar.
Forskare som bara söker något enstaka
patent behöver mycket stöd från omgivande
organisationer, medan mer erfarna akademiska entreprenörer oftast kan förlita sig på
sitt nätverk.

Lokala kontexten viktig
Enligt Göktepe-Hultén borde forskarna stå
i centrum för de triple helix-diskussioner
som förs.
– I stället upplever jag dem som de mest
åsidosatta aktörerna – dem som alla andra
försöker knuffa eller dra i olika riktningar.
För att en policy ska träffa rätt måste den
baseras på forskarnas incitament och
behov.
Devrim Göktepe-Hultén menar att
en organisation för tekniköverföring
bör utgå från den lokala kontexten,
och möta forskarnas kapacitet och
förväntningar. Med mer kompetenta sådana organisationer skulle den
entreprenöriella aktiviteten öka vid
svenska universitet och högskolor.
Men hon är samtidigt noga med att
framhålla att alla forskare inte bör
bli entreprenörer.
– Alltför starka policyintressen kan styra forskare bort från
utbildning och forskning, mot
entreprenörskap. Det vore
olyckligt. Patent ska inte vara
den stark-aste drivkraften för
forskare, säger Göktepe-Hultén. [ÅK]
för mer info:
goktepe@econ.mpg.de

www.esbri.se

Socialt kapital inte alltid av godo
Att ha ett bra socialt kapital är viktigt,
inte minst i företagssammanhang. Genom
sina kontaktnät får företagare tillgång till
kunskap, ny information och andra omistliga resurser. Men, visar Lars Rønning i sin
avhandling, det kan faktiskt bli för mycket
av det goda.

har stor inverkan – både positiv och negativ –
på den entreprenöriella aktiviteten.
– Som minoritet är samerna angelägna om
att upprätthålla det säregna i sin kultur. De
kämpar för att den inte ska urvattnas av till
exempel globaliseringen. Detta kan ibland
leda till att entreprenöriella idéer stoppas.
– Att hindra individen från att bli entreprenör är givetvis hämmande, men kan samtidigt
vara bra för gruppen i stort. Att värna om det
säregna i kulturen leder till att man även i fortsättningen har möjlighet att marknadsföra det
som är unikt för den samiska kulturen. Studien
av samernas företagande är ett bra exempel på
att det sociala kapitalet är en resurs som har
stor inverkan på entreprenörskapsprocessen.

S

ocialt kapital är kittet i ett bra företagsnätverk. Det i sin tur kan ge avlägsna
landsbygdsregioner de förutsättningar
som behövs för att nå ekonomisk utveckling.
Lars Rønning har undersökt det sociala kapitalets betydelse för entreprenörskap på landsbygden. Doktorsavhandlingen Social capital
in farm-based entrepreneurship and rural
development har han lagt fram vid Handelshögskolan i Bodö, Norge.
Rønning växte själv upp på en bondgård
och menar att det är ett av skälen till hans
intresse för entreprenörskap på landsbygden
och regional utveckling.
– Det här är ett intressant och viktigt forskningsområde. Både Norge och Sverige har
problem med att regioner avfolkas och att
företag lägger ned. I en del regioner händer
det massor, i andra ingenting. Jag ville undersöka vilken inverkan det sociala kapitalet har,
säger filosofie doktor Lars Rønning, numera
verksam vid Nordlandsforskning.
Socialt kapital är en resurs som kan mobiliseras relativt kostnadseffektivt. En kommun
som har dåligt med pengar kanske ändå kan få
igång en företagssamverkan som redan ligger
latent i regionen.
– Om misstänksamhet mot entreprenörskap

• Lars Rønning

dominerar en bygd kan man använda sig av
det sociala kapitalet för att ändra på de förutsättningarna. Fast att göra detta praktiskt är
inte så lätt, medger Rønning.
Myntets andra sida
Det sociala kapitalet har även negativa sidor.
En typisk landsbygdsregion ligger geografiskt
avsides och har en ganska ensidig företagsverksamhet. Att vara integrerad i ett sådant
nätverk kan vara begränsande, och leda till att
man missar nya entreprenöriella möjligheter.
Man har svårt att släppa in nya influenser som
skulle kunna leda till nya möjligheter och nya
företag.
Rønning har bland annat intresserat sig för
samers företagande. Den samiska kulturen

Kommuner har ansvar
Resultatet av Rønnings studier är bland annat
en modell som beskriver hur socialt kapital påverkar entreprenöriell aktivitet. Både
de positiva och de negativa faktorerna finns
med. På så sätt får man en bättre helhetsbild
av fenomenet, menar han.
Förhoppningen är att både regioner och
företag ska inse hur viktigt det sociala kapitalet är för entreprenörskapet, och göra dem mer
benägna att satsa på att utveckla detta.
– Jag har sett tydligt i ett par fall hur det
kommunala har gått in och styrt upp en
regions entreprenöriella klimat. Kanske kan
kommuner själva fungera mer som entreprenörer? [JG]
för mer info:
lars.roenning@nforsk.no

Äldreomsorgen söker
innovativa chefer

Med känsla för
entreprenörskap

Lika barn får
låna mest

Sverige har en stor offentlig sektor, som står
inför stora förändringar. En sådan är införandet
av begreppet entreprenörskap. Om detta handlar Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap
i offentlig sektor (FSF, 2008). Redaktörer är
Anders Lundström och Elisabeth Sundin. Boken
koncentrerar sig på områdena vård, skola och
omsorg, och innehåller bidrag från till exempel
Ylva Mühlenbock och Karl Palmås. En genomgående idé är att entreprenörskap inte behöver
innebära startandet av ett nytt, privat företag.
Entreprenöriella drivkrafter finns även inom existerande, offentliga organisationer. Anna Fogelberg
Erikssons kapitel handlar om innovativt ledarskap
inom den kommunala äldreomsorgen. Hon menar
att det ökade behovet av äldreomsorg har lett till
att en ny chefsroll efterfrågas. [JG]

För att ett företag ska vara entreprenöriellt, krävs
att de anställda är med på noterna. Att uppmuntra
medarbetarna är därför en viktig del av ett entreprenöriellt ledarskap. Det görs exempelvis genom
bra belöningssystem, tydliga mål och stöd från
ledningen. Men chefen måste också ha andra, mer
svårkontrollerade, signaler i åtanke: sina känslor.
De anställdas benägenhet att vara entreprenöriella ökar nämligen när chefer visar självförtroende och att de är nöjda med ett entreprenöriellt
projekt. Och tvärtom: när chefer visar frustration,
oro och förvirring, minskar medarbetarnas benägenhet att vara entreprenöriella. Det visar Ethel
Brundin, Holger Patzelt och Dean Shepherd i
Managers’ Emotional Displays and Employees’
Willingness to Act Entrepreneurially (Journal of
Business Venturing, nr 2, vol 23, 2008). [JG]

Banklån är en viktig källa till kapital för såväl små
som stora företag. Men det är ofta svårare för
ett litet företag att bevisa sin kreditvärdighet. En
anledning är bristen på information, speciellt i ett
nybildat företag. Vilka beslutsunderlag kan bankernas långivare då ta till? The Role of Human
Capital in Loan Officers’ Decision Policies har
publicerats i Entrepreneurship Theory and Practice (nr 3, vol 32, 2008). I artikeln undersöker
Volker Bruns, Daniel Holland, Dean Shepherd
och Johan Wiklund vilken inverkan humankapitalet
har på lånebeslutsprocessen. Ett av resultaten är
att en långivare är mer benägen att godkänna ett
lån till en småföretagare som har liknande humankapital som långivaren själv. Det vill säga, det kan
löna sig för en hugad låntagare att hitta en banktjänsteman med liknande bakgrund. [JG]

För mer info: elisabeth.sundin@liu.se

För mer info: ethel.brundin@ihh.hj.se

För mer info: volker.bruns@jibs.hj.se
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Kunskap är
avgörande
för tillväxten

• Bronwyn Hall

Vad kan offentliga, innovationspolitiska åtgärder betyda för
välfärd och ekonomisk tillväxt? I juni besökte fyra tunga, internationella experter Sverige. Bronwyn Hall pratade om effektiviteten hos olika policyverktyg, medan Luc Soete uppmanade
till ”aktivering” av den kunskap vi har. Philippe Aghion argumenterade att policys måste anpassas efter den teknologiska
utvecklingen. Donald Siegel, slutligen, pekade på att offentlig
FoU bör styras så att de samhälleliga vinsterna maximeras.

U

nder två seminarier, 4 och 12 juni
2008, diskuterade forskare och policyskapare vad offentliga, innovationspolitiska åtgärder kan betyda för välfärd och
ekonomisk tillväxt. Den minsta gemensamma
nämnaren bland inläggen var vikten av ny
forskning och kunskap. Policyseminarierna
arrangerades av Svenskt Näringsliv, if Metall
och Vinnova.
Professor Bronwyn Hall, University of California, Berkeley, usa, var först ut av talarna 4
juni. Hon pratade om vad nationalekonomer
vet om innovation, och om effektiviteten hos
olika policyverktyg.
– Hur uppmuntrar vi innovation? Hur ökar
vi innovationers produktivitet? Det räcker inte
med att göra av med massa pengar. Å andra
sidan, det krävs ofta omfattande investeringar
för att skapa en framgångsrik innovation av en
uppfinning, sa professor Hall.
Svårt att styra
Ett skäl till att fou får stor uppmärksamhet är
att det är relativt lätt att mäta. Innovation är
mer svårmätt. Ett annat skäl är att det finns ett
direkt samband mellan fou och policy. Förhoppningen är att vi genom att styra fou:n
även ska kunna styra innovationer. Men det är
inte helt säkert att det fungerar på det sättet.
– Innovation och fou är inte samma sak. De
korrelerar med varandra på ett väldigt tydligt
sätt, men det är en ganska slumpartad korrelation. Det är svårt att veta om ett forskningsprojekt i slutändan leder till en framgångsrik
innovation eller inte. Det är ännu svårare att
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påverka den korrelationen med policyåtgärder, sa Hall.
Men visst finns det saker som policyvärlden kan göra. En viktig faktor är tillgången
på bra forskare inom relevanta områden. Här
är skillnaderna mellan Europa och usa stora.
Flexibiliteten i utbildningssystemet är större i
usa, och immigrationsreglerna för utländska
forskare är mer tillåtande.
Länkarna mellan universitetsvärlden och
industrin är en annan avgörande faktor. Det
är ett område där Sverige anses ha särskilda
svagheter.
Vi har ju till och med något vi kallar för ”Den
svenska paradoxen” – att våra förhållandevis
stora avsättningar till fou ger relativt skral
utdelning i innovation. Men mycket talar för
att paradoxen inte är enbart svensk.
– När jag har rest i olika delar av världen har
jag upptäckt att alla länder verkar tycka att de
är dåliga på att kommersialisera. Betyder det
att alla länder ligger ”under genomsnittet”?
Eller är kommersialisering kanske helt enkelt
en svår process?
Nästa föreläsare 4 juni var Luc Soete, professor vid Maastricht University, Holland. Han
menade att det finns ett behov, i Sverige och
resten av Europa, av att ”aktivera” den kunskap vi har. Med det menar han att det finns
existerande, oexploaterad kunskap som bör
tas tillvara.
Lösningen, menade Soete, är att vända på
ett antal processer som har pågått i samhället en tid, och som har lett till ett icke-aktivt
kunskapsskapande. Han jämför det med hur

arbetsmarknaden aktiverades på 1980- och
1990-talen.
– Det behövs mer privata investeringar i
kunskap och mer invandring av forskare och
ingenjörer. Och vi måste satsa på att öka den
entreprenöriella och innovativa dynamiken i
samhället, sa Luc Soete.
Europas dominerande offentliga sektor
har lett till att den privata forskningssektorn
trängts undan. Detta gäller främst grundforskningen. Den tillämpade forskningen har i stället den privata sektorn lagt beslag på. Det har
i sin tur medfört att tillämpad forskning lyser
med sin frånvaro i den offentliga sektorn.
Sverige i topp
Soete var noga med att framhålla att även
om det fortfarande finns en hel del att ta tag
i, så ligger Sverige faktiskt högt upp i de flesta
innovations- och fou-mätningarna.
– Det känns nästan lite konstigt att komma hit och ge er råd när ni själva räknas som
”best practice”, och som det mål andra länder
försöker nå upp till.
Sverige ligger även i topp när det gäller den
totala satsningen på kunskap (fou och högre
utbildning) i förhållande till bnp.
Luc Soete menade att förutsättningarna för
innovation har förändrats. Traditionell industriell fou var lättare att ta till sig, lära sig och
imitera. Dagens, ofta tjänste- och it-baserade,
innovationer är mycket mer komplexa, föränderliga och svårimiterade. Och entreprenörens roll i innovationsprocessen är tydligare
nu än den var tidigare.
www.esbri.se

• Luc Soete

• Philippe Aghion

• Donald Siegel

Foton: Simon Lindh

– Det här har också inneburit ett skifte i
vilken typ av policy som behövs. Under den
gamla industritiden baserades policys på en
smal, specifik definition av vad som räknades
som en ny upptäckt. Policy måste numera ta
hänsyn till sådant som öppen innovation,
designinnovation och tjänsteinnovation.
Anpassa policyn
Philippe Aghion, professor i nationalekonomi
vid Harvard University, usa, höll sitt anförande 12 juni. Han menade att tillväxtpolicyn
måste anpassas efter graden av teknologisk
utveckling.
– Olika tider fordrar olika tillväxtpolitik.
Efter andra världskriget krävdes en viss typ av
policy för att de europeiska länderna skulle
komma igen. I dag behöver ett teknologiskt
framstående land en helt annan typ av policy,
sa Aghion.
Detta var den ena huvudidén som genomsyrade hans anförande. Den andra handlade
om att ett tillväxtpolitiskt paket måste adressera alla aspekter av det ekonomiska maskineriet.
Lissabonfördraget slår fast att en innovativ ekonomi kräver investeringar i fou och
kompetens, men detta är inte nog. Det krävs
också strukturella reformer: exempelvis inom
utbildningssystemet, arbetsmarknaden och
finansmarknaden. Slutligen, menade Philippe
Aghion, är det viktigt att ta hänsyn till organisatoriska aspekter – inom såväl företag som
hela samhällen.
Ett land som inte tillhör den teknologiska
www.esbri.se

och produktivitetsmässiga eliten kan växa
mycket snabbt bara genom att imitera. Men ju
mer teknologiskt avancerat landet blir, desto
mer beroende blir det av fou och innovation
för att uppvisa tillväxt.
Europa har rört sig mot den teknologiska
fronten, och att i dagsläget välja imitation
före innovation är inte särskilt klokt. Det skulle
innebära att vi tvingades konkurrera med låglöneländer som Indien och Kina. Vi behöver i
stället öka våra satsningar på fou och högre
utbildning. Ett annat viktigt område är avreglering av arbetsmarknaden.
– I innovativa ekonomier krävs att produktmarknaden och arbetsmarknaden arbetar som
komplementära krafter. Jag är ett stort fan av
flexicurity, jag anser att Danmark har visat
vägen. Där har arbetsgivarna större utrymme
att anställa och avskeda, samtidigt som staten tar ansvar för att utbilda och omplacera,
sa Philippe Aghion.
FoU ska skapa nytta
Donald Siegel är verksam vid University of
California, Riverside, usa. Hans föreläsning
12 juni innehöll en sammanfattning av både
hans egen och andras forskning inom området
akademiskt entreprenörskap.
– Staten kan påverka innovationer på
många olika sätt. Den kan exempelvis agera
som finansiär, teknikanvändare, prissättare
och lagstiftare.
– Ytterst handlar statens fou-politik om att
skapa nytta i samhället. Nyttan består i fler och
bättre produkter samt effektivare processer

som bidrar till att öka vår levnadsstandard och
livskvalitet. I dag finns faktiskt ganska starka,
empiriska bevis för att de sociala vinsterna av
investeringar i innovation överstiger de privata
vinsterna.
Siegel menade att offentliga investeringar
i forskning och innovation bör styras mot de
områden som ger de största vinsterna i samhället. Problemet är bara att det är svårt att
mäta och utvärdera vilka dessa är.
– Det är viktigt att inse att fou inte är en
homogen aktivitet. De sociala förtjänsterna
varierar beroende på vilken typ av teknologi
det handlar om.
– Innovationsforskningen visar också att de
akademiker som samarbetar med industrin
tenderar att utveckla bättre kunskap, och
bättre idéer.
Siegel poängterade att universitet spelar en
särskilt viktig roll i utvecklingen av de breda
teknologier som är relevanta för flera olika sektorer, och som förändrar hela industrier. Som
exempel nämnde han datorer och internet,
som har omvandlat större delen av tjänstesektorn.
– Det här är viktigt att förstå för policyskapare. Den kunskap som kan leda till nya industrier kommer från universitetsvärlden. Därför
måste vi också forska mer om hur teknologiöverföring sker från akademin till marknaden,
sa Donald Siegel. [JG, ÅK]
en längre rapport från
seminariedagarna finns att
ladda ned här: www.esbri.se/foi
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Bred belysning av
regional utveckling
I boken Regional utveckling – om produktion, livskvalitet och inflytande (Karlstad University Press, 2008) medverkar
fjorton svenska forskare. De diskuterar en
rad olika aspekter på regional utveckling –
bland annat kultur, jämställdhet och hälsa.
Redaktören Sune Berger bidrar själv med
ett kapitel om krisdrabbade Bengtsfors.
Svante Karlsson jämför i sitt kapitel utvecklingspolitik i svenska respektive norska kommuner. Han visar bland annat att 52 procent
av de svenska företagen i undersökningen
har tagit emot statliga bidrag. Motsvarande
siffra för de norska företagen är 26 procent.
Lotta Braunerhielm intresserar sig för hur
sport kan bidra till samhällelig tillväxt. I sitt
bidrag tar hon upp idrottens ideella aspekter, men framför allt den ökande kommersialiseringen. Hon konstaterar att idrotten är
en del av upplevelseindustrin. Idrottsevenemangen bidrar till direkta inkomster och sysselsättning, men kan också ligga till grund
för innovationer och nya företag. Susan
Marton, slutligen, beskriver ”vägen till triple
helix”. Hon har granskat Karlstads universitets samarbete med näringsliv och samhälle
under en tioårsperiod: 1996–2006. [ÅK]
För mer info:
sune.berger@kau.se

Kvinnor saknas
i bilder av företag
”Man kan av den populära debatten få
intrycket att kvinnor som företagare är något
nytt. Så är dock inte fallet. Kvinnor har alltid
varit företagsamma och företagare.” Det skriver Elisabeth Sundin i det inledande kapitlet
i Kvinnors företagande i gles- och landsbygder – fakta och fönster (Glesbygdsverket,
2008). Rapporten innehåller bland annat en
kartläggning av kvinnors företagande i Sverige, en genomgång av hur kommuner arbetar
– eller inte arbetar – för att främja kvinnors
företagande, samt en inblick i kooperativt
företagande. Författarna konstaterar att det
fortfarande existerar en rad ”bilder” av vad
ett företag ska vara. Enligt dessa har vissa
branscher och företagsformer högre status
än andra, och bilderna bidrar till att osynliggöra företagsamma kvinnor. Ett annat problem som lyfts fram är att nyföretagande
premieras framför befintligt småföretagande.
Jörgen Lithander har varit projektledare för
uppdraget som mynnat ut i rapporten. [ÅK]
För mer info:
jorgen.lithander@glesbygdsverket.se
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Ny teknik i
statens tjänst
Europa kan bli mer teknologiskt avancerat.
Ett sätt att skynda på den utvecklingen är
offentliga satsningar för att främja innovation vid upphandlingar. Detta är något som
EU-kommissionen pratat sig allt varmare
för de senaste åren. Men hur ser verkligheten ut?

M

ax rolfstam, circle och Lunds universitet, har gjort ett flertal fallstudier
i avhandlingen Public Procurement of
Innovation. Två exempel är hur en ny, bakteriedödande silverkateter används av den brittiska sjukvårdsmyndigheten, eller hur Telenor
i Norge köpte in ett digitalt radiosystem för
sjöfart. Men avhandlingen innehåller också
en studie av en ambitiös upphandling av förnyelsebar energi som kraschade för att det inte
fanns någon marknad.
För att förstå hur och när offentlig upphandling av innovation fungerar måste man ta hänsyn till olika institutionella nivåer. De politiker
som är folkvalda har opinionen att tänka på
när en upphandling ska göras. Tjänstemän på
förvaltningar har inte det kravet på sig, utan
kan favorisera delvis andra lösningar. Till detta
kommer det juridiska ramverket.
– Det finns eu-direktiv, nationella implementeringar av eu-direktiv – i vårt fall upphandlingslagen – och organisationsspecifika
policys. Dessutom tillkommer praxis av olika
slag: tillvägagångssätt bland upphandlare eller
tolkningssätt av lagen, säger Max Rolfstam.
Ingen osynlig hand
Avhandlingen kritiserar synsättet att ny teknik
sprids automatiskt och effektivt av marknadens osynliga hand. Information om en innovation kan vara känd på ett ställe i en organisation, men inte spridas vidare på grund av
olika barriärer inom organisationen. Det krävs
ambition att satsa på innovation på många
plan: supranationellt, nationellt, på ett flertal
nivåer inom organisationer, och på individuell
nivå där förändringarna genomförs.
– Insikten att det finns olika institutionella
nivåer är själva kärnan, menar Rolfstam.
Enligt honom finns ett antal exempel på att
offentlig upphandling har gynnat innovationskraften.
– Vad som är mer oklart är hur man aktivt
kan använda offentlig upphandling som en
strategi uttänkt på förhand.
Och det är precis det som eu-kommissio-

• Max Rolfstam

nen frågar sig just nu. I usa har stora offentliga satsningar inom bland annat vapen- och
rymdindustrin lett till stora teknologiska landvinningar. Hur kan offentliga institutioner
inom eu stödja den tekniska utvecklingen, och
se till att Europa förblir konkurrenskraftigt och
teknologiskt avancerat?
Utbilda upphandlarna
Max Rolfstam säger att det inte räcker att studera lagtext i ämnet för att förstå vilka hinder
och svårigheter som finns.
– Jag menar att det måste ske en institutionell förändring, och då i första hand på andra
institutionella nivåer än lagen.
Max Rolfstam återkommer till det sammansatta begreppet beställarkompetens, och
vikten av att utbilda upphandlare. Politikers
medvetenhet och den allmänna uppfattningen om vad det allmänna ska satsa på spelar
också in.
– Ofta glömmer man bort interaktionen
med leverantörerna, alltså företagen.
Olika arbetssätt och villkor gör att företagare som hade kunnat sälja en innovation till
en offentlig uppköpare inte lyckas, eller avstår
från att försöka. Det finns en bristande insikt
om de kulturella och juridiska skillnaderna
som leder dit, konstaterar Rolfstam. [PS]
för mer info:
max.rolfstam@circle.lu.se
www.esbri.se
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Motiven viktiga
för framgångsrikt
samarbete

• Johan Johansson

För att ett nätverkssamarbete ska bli lyckat
krävs att aktörerna har likartade motiv. Det
visar ekonomie doktor Johan Johansson i
avhandlingen Essays on collaborative processes among SME:s for competitiveness
development*. De personliga kontakterna
har också stor betydelse – att veta vem som
vet och kan vad.

J

ohan johansson har studerat samarbetsprocesser och de drivkrafter som får
företag och andra grupper att samarbeta.
Han har även undersökt hur samarbetsprocesser kan vara viktiga för utvecklingen av ett
företags konkurrenskraft.
Johansson har undersökt tre olika samarbetsnätverk under åren 2002–2006. I det första nätverket ingick sex verkstadsföretag i Norrbotten. Det andra var ett innovationssystem
med ett 100-tal aktörer, däribland universitet,
basindustri och it-företag i Norr- och Västerbotten. Det tredje nätverket bestod av ett
60-tal it-företag i Norr- och Västerbotten samt
norra Finland.
Ett av avhandlingens viktigaste bidrag är,
enligt Johansson, en ny modell som länkar
ihop mikro-orienterad teori på företagsnivå
med meso-orienterad teori på systemnivå.
Johansson undersökte flera etablerade modeller, men tyckte att de alla hade någon form av
brist.
– Antingen visade de inte vad aktörerna
samarbetade om, eller så missade de varför
man samarbetade. Resultatet blir en ganska
mekanisk syn på vad samarbete är.

www.esbri.se

– Genom att kombinera ihop de olika
modellerna och ta med några nya element,
som exempelvis motiv, blir det en mer komplett syn på samarbete. Min modell beskriver
hur samarbete går till, varför man samarbetar
och utvecklas, säger Johan Johansson.
Just att ha överensstämmande motiv till
strategiskt samarbete är viktigt för ett nätverks
framgång. En aktör kan ha flera olika motiv för
sitt deltagande, och motiven kan också förändras under samarbetets gång. Motiven påverkar
valet av samarbetspartner och projekt, och har
även betydelse för resultatet.
– Företagare måste först tänka igenom vad
de själva vill. Vad hoppas de få ut av ett samarbete? När de har det klart för sig, kan de
börja välja samarbetspartners.
Viktigast veta vem
Samarbeten med motiv att förbättra nuvarande affärer verkar vinna mest på know-howkunskap. Samarbeten med motiv att utveckla
nya produkter, marknader och affärer tjänar i
stället främst på know-what- och know-whykunskap.
Men den viktigaste grunden är ändå att veta
vem som vet och kan vad, menar Johansson.
Ett av de samarbetsprojekt han har studerat
gav tydligt bevis på know-who-kunskapens
betydelse.
– När samarbetet satte igång var det inte
längre bara vd:n som kände folk och visste
vem. Inköpare, verkstadschefer och en massa
andra människor i de olika organisationerna
lärde känna varandra, och plötsligt fick det

jättestora effekter. Ökade kontaktytor mellan
företagen leder till en stor effektivitetsvinst,
konstaterar Johansson.
Långt perspektiv
Enligt Johan Johansson är vägen till ett väl
fungerande innovationssystem lång och dynamisk. Processen är självorganiserande: den är
svår att planera fram eller styra.
– Det gäller att inte vara för kortsiktig,
utan att ha ett ganska långt perspektiv. I min
avhandling visar jag att sådana här samarbeten tar väldigt lång tid på sig att växa ut. Min
uppmaning till offentliga beslutsfattare är att
ha detta i åtanke.
– Inledningsvis, innan man har formerat sig
och kommit överens, får man räkna med friktioner. Vinsterna kommer senare.
När det gäller framtida forskning kring
offentligt finansierade innovationssystem,
menar Johansson att det finns mer att göra.
Tidiga mätningar av samarbetens eventuella
framgång behövs för mer långsiktiga ekonomiska satsningar.
– Det skulle vara intressant att på ett tidigt
stadium hitta indikatorer som visar om samarbetet kommer att bli lyckat. Inom detta område
tror jag att vi forskare skulle kunna göra nytta,
säger Johan Johansson. [MMS]
för mer info:
johan.johansson@ltu.se
* Avhandlingen har lagts fram
vid Luleå tekniska universitet
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Vill du så kan du
dig mer om internationalisering. Däremot
kommer kunskapen inte nödvändigtvis att
resultera i fler jobb hemmavid.
Entreprenöriell tillväxt
Man kan dock anta att de jobb som finns på
hemmaplan blir säkrare av att företaget växer
och blir mer konkurrenskraftigt. Och – ju bättre förberedd du är, med mer erfarenhet och
kunskap av internationell verksamhet, desto
bättre blir du på att ta till dig ny information
om marknader och försäljningsformer i utlandet.
– Det som framför allt ökar är det jag kallar
entreprenöriell tillväxt, till exempel nya produkter och nya marknadssegment.
Undersökningen gör ingen skillnad på
tjänste- och produktionsinriktade företag, och
tar till exempel ingen hänsyn till hur många
utländska anställda företaget har. De studerade företagen var svenska och relativt små, med
allt vad det innebär av ofta icke-hierarkiska
och informella företagsstrukturer. Det spelar
en viss roll för undersökningens resultat.
Det visade sig nämligen att företag som inte
hade formella strukturer för att sprida ny kunskap i företaget, var precis lika bra på att ta till
sig ny information relaterad till internationell
verksamhet. Informationen spred sig ändå,
informellt.

• Lucia Naldi

En av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik internationalisering, är att faktiskt
ha ambitionen att lyckas expandera utomlands. Lucia Naldi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, visar i sin avhandling att företagsklimat och regler inte
betyder allt för enskilda företags tillväxt.

G

lo b a l i s e r i n g e n h a r re d a n flyttat många svenska produktionsjobb
till låglöneländer. Svenska företagare
köper resurser, producerar och produktutvecklar utomlands, men deltar också i
internationalisering genom att marknadsföra
och sälja sina produkter i andra länder. Det
finns många åsikter om vad detta betyder för
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svenska företag. Man skulle till exempel kunna
tro att företag som expanderar internationellt
växer även hemma.
Lucia Naldi undersöker i sin avhandling
Growth through Internationalization – A
Knowledge Perspective on sme s 900, slumpmässigt utvalda, svenska företag med 9–250
anställda. Samtliga bedriver någon form av
internationell verksamhet. Naldi blev själv
överraskad över de resultat hon fann.
– De här företagen som bedrev verksamhet
över nationella gränser samlade viktig kunskap
för att växa internationellt, men det finns inga
tecken på att det hjälper dem hemma, konstaterar hon.
Alltså: Expandera internationellt, så lär du

Småföretag behöver rutiner
Lucia Naldi tror att det ser ut på ett helt annat
sätt i hennes, mer hierarkiskt strukturerade,
födelseland Italien. Hon föreslår att små
svenska företag kanske ändå borde etablera
rutiner för kollektiv inlärning. Detta för att
inte få problem i ett senare skede, när de har
växt sig större.
Även uppströms internationalisering, att till
exempel köpa material eller producera utomlands, ger ökade kunskaper. Det är ett fält som
inte har studerats så mycket, men också här
finns ett samband mellan tidigare kunskap
och hur väl man kan ta tillvara ny kunskap.
– Särskilt anställdas expertis betyder mycket. När man importerar från utlandet får man
tekniska kunskaper, inte i första hand kunskap
om marknader eller försäljning.
Men ju mer erfarenhet och kunskap en företagare har, desto mer kan hon eller han lära sig
även om marknad och försäljning.
– Där kan vi på lokala universitet spela en
stor roll för att underlätta för företagare. Till
exempel kan vi skräddarsy kurser för det lokala
näringslivet, föreslår Lucia Naldi. [PS]
för mer info:
lucia.naldi@ihh.hj.se
www.esbri.se

Perioden 1930–1980 brukar i Sverige kallas
den högindustriella epoken. I historieskrivningen lyfts gärna ikonföretag som Asea,
Volvo och Ericsson fram, men i skuggan av
dem finns en annan viktig företagsgrupp.
Bo Larssons avhandling kastar ljus över två
familjeägda landsbygdsföretag. De ger perspektiv på innovationsprocesser, regional
förankring och långsiktighet.

B

o larsson har lagt fram sin avhandling De glömda verkstäderna – En studie
av två familjeföretag på den uppländska
landsbygden ca 1930–2000 vid ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Han
intresserar sig för det stora antal verkstäder
som betjänade de svenska jordbruken under
större delen av 1900-talet.
– Verkstäderna har funnits i kvantitativt stor
mängd, men de har försummats i forskningen.
I stället är det de stora företagen och industrierna som har lyfts fram, säger Bo Larsson.
Telefonkatalogen från 1950 visar att det bara
i Uppsala län fanns minst 75 smides-, reparations- och mekaniska verkstäder belägna på
landsbygden. Två av dessa var Teda fläkt och
smide respektive Vånsjöbro svets och smide.
– Jag har undersökt hur de här småföretagen har fungerat som familjeföretag och vilken
betydelse de har haft för sin omgivning. Jag har
också studerat ägarnas drivkrafter.
Företag med djupa rötter
Metoden är till största delen intervjuer: med
barn och släktingar till grundarna, anställda
och kunder. Dessutom har Bo Larsson studerat fotografier, räkenskaper, kyrkoböcker samt
artiklar och annonser i den lokala tidningen
Enköpingsposten.
Sammantaget ger detta en bild av två kämpande familjeföretag som är djupt förankrade
på de geografiska platser där de verkar.
– Trots sin litenhet handlar det om komplexa verksamheter. Företagen servade trak-
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tens jordbruk och tillverkade egna jordbruksmaskiner och redskap. De ägnade sig också åt
legotillverkning och byggnadssmide.
Tedas signum var Tedafläkten, avsedd för
att transportera spannmål. Den var ett resultat av grundarens idoga experimenterande.
Tillkomsten av Vånsjöbros nyckelprodukt
Enasladden såg annorlunda ut. Den är ett
jordbearbetningsredskap i järn, en utveckling
av den traditionella pinnsladden i trä. Initiativet till det kom från en jordbrukare i kundkretsen. Han önskade en tyngre och effektivare sladd för områdets hårda lerjordar.
– Men sedan uppstod ännu ett problem.
Hur skulle man transportera den tunga
Enasladden mellan olika åkrar? Detta löstes
genom att Vånsjöbro först tog fram en lyftgaffel som kopplades till traktorns hydraulik.
Nästa produktutvecklingssteg var att förse
Enasladden med hjul och fällbara sidor.
– Hela tiden utvecklades produkten i samspel med kunden. Och man kan faktiskt fortfarande se Enasladden i bruk, 30 år efter att
företaget upphört.
Familjen central
Precis som i dagens familjeföretag var familjemedlemmarnas engagemang avgörande för
företagets framgång. Kring det dagliga arbetet i verkstaden fanns en mängd lika viktiga
arbetsuppgifter: bokföring, matlagning, tvätt,
ta hand om försäljare och uppmuntra de
anställda.
– Alla fick rycka in – även barnen, och det
från ganska tidig ålder.
Företagarna ägnade sig också åt bisysslor
för att dra in pengar till familjen. Till exempel
hade Vånsjöbros grundare en egen orkester:
Nils Everts kapell. Han konstaterade senare
att det, särskilt efter kriget, var musiken han
överlevde på.
I dag talas det ofta om problem kring generationsskiften, men inte heller detta är något
nytt. I Tedas fall uppstod en schism mellan de
tre sönerna i familjen.
I Vånsjöbro fanns inga arvingar i rakt nedstigande led. I stället fick en svägerska och
svåger erbjudandet att ta över verkstaden
1976. De såg det som alltför riskabelt, men
verksamheten lever ändå fortfarande kvar i
viss mån.
Grundaren hjälpte nämligen fem anställda
att starta eget, och som ”startkapital” fick de
med sig såväl produkter som kunder.
För både Teda och Vånsjöbro var lokalkän-

Foto: Bengt Backlund, Upplandsmuseet

Vardagens hjältar
viktiga för landsbygden

• Bo Larsson

nedom och socialt kapital avgörande vid kundkontakter och anställningar. Ingen av företagarna hade vinst eller tillväxt som främsta
drivkraft – de ville försörja familjen och vara
en viktig del i samhället. Bo Larsson använder
begreppen ”gemeinschaft” och ”gesellschaft”
för att förklara.
– Gemeinschaft står för gemenskap, ömsesidighet och omsorg. Gesellschaft kännetecknar tvärtom ett samhälle som bygger på avtal,
kontrakt och klara affärsrelationer.
– Jag menar att verkstäderna handlade
utifrån gemeinschaft i alla avseenden utom
ett. I kontakterna med återförsäljare var det
gesellschaft som gällde: pengar och kontrakt.
Inbrytningen i gesellschaft säkrade verkstädernas överlevnad så att de kunde stanna kvar i
gemenskapen, i gemeinschaft. [ÅK]
för mer info:
bo.larsson@upplandsmuseet.se
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Instruktion för innovation
kräver handling
Innovationspolitik ska leda till ökad innovation, som i sin tur ska leda till ökad tillväxt i samhället. Så går tankegången, och
genom olika stödprogram vill politikerna
främja denna utveckling. Men hur påverkas ett klusterinitiativ av de instruktioner
det måste följa för att dra nytta av stödprogrammen?

F

redrik lavén har studerat hur klusterinitiativet Microwave Road i Västra
Götaland påverkas av innovationspolitik.
Han presenterar sina resultat i doktorsavhandlingen Organizing Innovation – How Policies
are Translated into Practice*.
– Mitt val av ämne grundar sig i ett intresse
för organisatoriskt samarbete. Jag började med
att titta på hur olika samarbetsinitiativ fungerade. Det skiftade sedan till ett fokus på hur
innovationspolitiken påverkar samarbetena,
säger ekonomie doktor Fredrik Lavén.
Hans studie är etnografiskt inspirerad. Det
innebär att han exempelvis har suttit med på
möten och följt aktörernas handlingar ”på
fältet”.
– Jag ville vara med i arbetet och se hur
policyinstrumenten påverkar i vardagen. Hur
pratar man om dem, och vad gör man rent
praktiskt?
Med kniven på strupen
Lavén har även gjort en del intervjuer, och studerat textdokument från Vinnova.
– Eftersom jag har tittat både på hur policyinstrumenten ser ut i teorin, och på hur de
fungerar i praktiken, kan jag se de spänningar
som finns däremellan.
Microwave Road-samarbetet kom till i samband med Vinnovas första Vinnväxtutlysning.
Det anslaget fick de inte, utan stöddes i stället
av Visanu, ett annat Vinnovaprogram.
– I början ägnade de sig mycket åt att ha
möten, identifiera nyckelspelare och strukturera en nätverksorganisation. Men syftet var ju
att utveckla mikrovågsindustrin, och bidra till
teknikutvecklingen och tillväxten.
– Flera av de inblandade sa saker som: ”Vi
kan inte bara hålla på att söka pengar, vi måste komma på banan också.” Till slut hade de
kniven på strupen – de måste komma till skott
med den konkreta teknikutvecklingen för att
bevisa sitt existensberättigande.
Det ledde till en nystart och den här gången
började de i andra änden: de formulerade ett
problem, kom fram till vad de ville göra, och
skapade sedan en struktur kring detta. Här
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• Fredrik Lavén

låg alltså fokus på handling i stället för, som
innan, på organisationen.
– Den här versionen av initiativet var mycket
framgångsrikare.
Redigeringsutrymme krävs
Det finns många teorier kring hur innovationspolitik bör bedrivas. På modet just nu hittar vi
begrepp som innovationssystem, triple helix
och kluster. Teorierna överförs till innovationsprogrammens instruktioner. Lavén kallar en
sådan instruktion för ett skript.
I skriptet finns bland annat tankar om vilka
aktörer som ska finnas med i ett innovationssystem, och hur dessa ska organiseras i en
interorganisatorisk nätverksstruktur. Och visst
är det viktigt att innovationsprogrammen har
en riktning, men för ett bra resultat krävs även
en viss nivå av redigeringsutrymme, menar
Lavén.
– Jag vet inte hur det fungerar i filmens
värld, men jag kan tänka mig att det ofta finns
utrymme för skådespelarna att skapa lite på
egen hand kring manuskriptet, säger han.

Programmen ska stödja, men inte detaljstyra. Annars är det lätt hänt att det blir för
mycket fokus på form i stället för på innehåll.
– Vi i västvärlden vill ofta först skapa strukturer, och sedan skrida till handling. Vi borde
nog ändra oss lite, och i stället först formulera
problemet och bestämma vad vi vill göra. Därefter kan man fundera på hur man ska organisera sig.
– Jag kanske låter kritisk mot myndigheterna,
de har ju ett uppdrag från regeringen som de
ska uppfylla och har säkert goda intentioner.
Men man måste vara lite kritisk för att dra lärdomar inför framtiden, konstaterar Fredrik
Lavén. [JG]
för mer info:
fredrik.laven@handels.gu.se
*Avhandlingen har lagts fram vid
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

www.esbri.se

Esbrinytt
Utbildning

Esbri ordnar
möten för
många

Esbrihösten 2008 bjuder på ett pärlband av
aktiviteter för alla som intresserar sig för
Tema
entreprenörskap, innovation och småföretag. Varmt välkommen att ta del av forskares, lärares
och praktikers erfarenheter.
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3

ningen inom landet och över nationsgrän- skap. Tre forskare som är redaktörer för en ny
bok kommer att samsas i talarstolen: filosofie
ser?
• Hur ser framtidens entreprenörskapsutbild- doktor Malin Gawell, Nutek och Esbri, professor Bengt Johannisson, Växjö universitet och
ning ut? P
Porträttet
Esbrinytt
Esbris öppna och kostnadsfria föreläsnings- Internationella Handelshögskolan i Jönköserie Estrad pågår under hela verksamhetsåret. ping, samt filosofie doktor Mats Lundqvist,
Ledaren
L
Chalmers tekniska högskola.
Under höst- och
vintermånaderna återstår treUtbildning
13 januari kommer docent Mats Benner från
föreläsningar.
Lunds universitet. Titeln på hans föreläsning
19 november
kommer professor MagnusTema
Åsikten
Henrekson, Institutet för näringslivsforsk- är Jakten på ett nytt Google. [ÅK]
ning. Han kommer att prata utifrån sin och
Dan Johanssons forskning om snabbväxandeNyheter
för mer info om samtliga
gasellföretag.
evenemang, besök: www.esbri.se
8 december är temat samhällsentreprenör-

2008

Från el
till patefenbenstorn
ntverkst
ad
ENTR EP
INNOV RE NÖRS KA
ATION
P
SMÅF
ÖR ETA
G
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www.esbri.se
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Foto: Simon Lindh

N

ästa stora evenemang i Esbris regi
är The Sweden- u.s. Entrepreneurial
Forum, 22–23 oktober. Forumet arrangeras för femte året i rad, och är ett samarbete
mellan Esbri, u.s. Department of Commerce
och Näringsdepartementet. Syftet med dagarna är att svenskar och amerikaner ska träffas
och prata om viktiga frågor som rör finansiering och cleantech.
Till årets talare hör Michael Wood som är
usa:s ambassadör i Sverige, Randy Mitchell
från u.s. Department of Commerce, Kimberlie
Cerrone som är affärsängel i Silicon Valley och
Clare Fairfield som driver riskkapitalbolaget
Concerto Ventures.
Knappt tre veckor senare, 10–11 november,
arrangerar Esbri en workshop om entreprenörskap och lärande. Den vänder sig till nordiska
entreprenörskapslärare på gymnasie- respektive högskolenivå. På schemat står inspiration
och interaktion med kollegor från en mängd
olika lärosäten. Workshopen har varit en uppskattad årlig mötesplats i tio år och vi ser fram
emot den elfte omgången som delvis innebär
en nystart!
Några exempel på frågor som kommer att
diskuteras:
• Vilken är min roll som lärare?
• Vad innebär entreprenöriellt lärande?
• Hur får jag in företagare och andra externa
aktörer i undervisningen?
• Hur kan vi samverka för att utveckla utbild-

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

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

Esbrinytt

Årets fsf-Nutekpris till unga forskare går
Utbildning
tillTema
Henrik Berglund, Chalmers och Stanford
University. Han disputerade 2005 med
Nyheter
avhandlingen Toward a Theory of Entrepreneurial Action. Priset består av 50 000 kronor.
Doktorand Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm, erhöll Michael H Mescon/Coles College of Business Best Empirical
Paper in Entrepreneurship Award, samt 2008
idea Research
Promise
Award vid Academy of
Porträttet
P
Esbrinytt
Management-konferensen
i Anaheim, usa i
Ledaren
L
Utbildning
september
2008. BådaTema
priserna var för artikeln
Åsikten
Reconceptualizing Entrepreneurial
Exit som
Nyheter
har, bland andra, professor Johan Wiklund
som medförfattare.
Det blev fler svenska
framgångar vid Academy
of Management. Veronica
Gustafsson, Internationella Handelshögskolan i
Jönköping, och Alexander
McKelvie, Syracuse University, fick 2008 idea Research
Promise Award för artikeln
Entrepreneurial Action: Exploitation Decisions
Under Conditions of Uncertainty (medförfattad av Michael Haynie). McKelvie fick även
National
Federation of Independent Business
Esbrinytt
Award
för bästa avhandling i entreprenörskap
Utbildning
2007.
Avhandlingen Innovation in New Firms:
Tema
Examining
the Role of Knowledge and Growth
Nyheter
Willingness la han fram vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping.
Anders Lundström, avgående vd för fsf,
har tilldelats Wilford L White Fellow-priset.
Utmärkelsen delas ut av icsb, International
Council for Small Business. Den innebär ett
livslångt
medlemskap
och tilldelas den som
Porträttet
P
Esbrinytt
på ett utomordentligt
sätt bidragit till utveckLedaren
L
Utbildning
lingen Åsikten
och främjandet
av små och medelTema
stora företag. Priset instiftades
1977 av Wilford
Nyheter
L White, icsb:s grundare. Lundström är den
första svensk som får utmärkelsen.
Institutet för näringslivsforskning, ifn, har anställt
en ny forskare: Erika Färnstrand Damsgaard. Hon
intresserar sig främst för
ekonomisk tillväxt, med
inriktning mot innovationer
och teknologiöverföring. En
annan ifn-nyhet är att Frédéric Delmar från 1 augusti är kopplad till
institutets entreprenörskapsprogram. Från
samma datum är också Mikael Stenkula tillbaka som medarbetare på ifn.

Titel: Spiritual Leadership in
the Entrepreneurial Business –
A Multifaith Study
Författare: Mario Fernando
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 978-1-84720-350-2

Har religion någon plats i studier av företagande och organisation? Ja, menar Mario Fernando. I Spiritual Leadership in the Entrepreneurial Business – A Multifaith Study har han
samlat erfarenheter från 13 fallstudier i sri lankesiska företag. Entreprenörer med bakgrund i
buddhismen, hinduismen, kristendomen respektive islam har fått beskriva sin uppfattning
om andlighet, och vilken plats denna andlighet har i deras företagande. Oavsett religiös
tillhörighet, fyller andligheten två huvudsakliga behov: att skapa kontakt med sig själv,
med andra människor och med verkligheten.
Och att styra och motivera fram en organisationskultur med känsla av sammanhållning.
En majoritet av de intervjuade entreprenörerna menar att deras andlighet påverkar hur
de leder sina organisationer. [JG]

Titel: Innovation Nation
– Science and Technology
in 21st Century Japan
Författare: Carin Holroyd
& Ken Coates
Förlag: Palgrave
ISBN: 978-1-4039-8754-9

Säg högteknologi och många tänker på Japan.
Och det gör de rätt i. Japaner är världens
mesta internetanvändare, mobiltekniken har
nått längre än i något annat land, och robotar
sköter både den ena och den andra sysslan i
japanska hem. Landet ligger också i spets inom
bio- och nanoteknologisk forskning. Många
trodde att det japanska undret var över när
tillväxtbubblan sprack i mitten av 1990-talet,
men landet kom tillbaka som gubben i lådan.
Vad är då hemligheten bakom denna innovationsnation? Carin Holroyd och Ken Coates
söker svaret i Innovation Nation – Science and
Technology in 21 st Century Japan. De menar
att det till stor del beror på en högst medveten innovationsstrategi, med stora satsningar
på såväl grundforskning som på industriella
kluster och triple helix-samarbeten. [JG]

Titel: History of Insolvency
and Bankruptcy from an International Perspective
Redaktörer: Karl Gratzer
& Dieter Stiefel
Förlag: Södertörns högskola
ISBN: 978-91-89315-94-5

Ett väl fungerande företagsklimat kräver en väl
fungerande konkurslagstiftning. Karl Gratzer
och Dieter Stiefel är redaktörer för History of
Insolvency and Bankruptcy from an International Perspective. Här samsas bidrag från
akademiska discipliner som juridik, nationalekonomi, företagsekonomi och ekonomisk
historia. En fråga som återkommer löpande
genom boken är: Hur påverkar förändringar
i konkurssystemet företagen och ekonomin
som helhet? Gratzer själv skriver om Sveriges konkurslagstiftning ur ett historiskt såväl
som ur ett internationellt perspektiv. En stor
skillnad är att medan en konkursdrabbad förr
nästintill sågs som paria, räknas en konkurs i
dag främst som en ekonomisk motgång. I ett
annat kapital skriver Mirko Ernkvist om kreativ förstörelse på videospelsmarknaden. [JG]

Titel: The Entrepreneurial
Personality – A Social
Construction
Författare: Elizabeth Chell
Förlag: Routledge
ISBN: 978-0-415-32809-8

Finns det någon speciell, medfödd entreprenöriell personlighet? Eller handlar det snarare
om en social konstruktion, något man kan lära
sig? Frågan har stötts och blötts länge, särskilt
i entreprenörskapsfältets barndom. Många
forskare har nu gått över till att fokusera på
entreprenörskapsprocessen och exploateringen av möjligheter, snarare än på personen
bakom. Men Elizabeth Chell intresserar sig för
både processen och personen. Hon menar
att den entreprenöriella personligheten är en
social konstruktion. Å andra sidan, argumenterar hon, visar denna personlighet på konsekvens när det gäller beteende, färdigheter och
kompetens när man jämför olika entreprenörer. Hur kommer det sig? I The Entrepreneurial
Personality – A Social Construction presenterar
Chell sina idéer. [JG]

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

Fler boktips hittar du på
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Titel: The Economic
Geography of Innovation
Redaktör: Karen Polanske
Förlag: Cambridge
University Press
ISBN: 0-521-68953-8

I The Economic Geography of Innovation
granskar 24 forskare olika institutionella och
geografiska aspekter av innovation. En övergripande fråga är om institutionella faktorer
– till exempel lagar och regler – underlättar
eller försvårar informationsflödet inom och
mellan företag, regioner och nationer. Författarna diskuterar också klusterdynamik,
betydelsen av så kallad tyst kunskap, och den
hjärncirkulering som sker mellan Silicon Valley, Hsinchu och Shanghai. Bengt-Åke Lundvall, Björn Johnson, Esben Andersson och
Bent Dalum står för bokens enda nordiska
inslag. I sitt kapitel diskuterar de uppkomsten, och den tämligen snabba spridningen,
av begreppet ”nationellt innovationssystem”.
De menar att det är dags att både skärpa och
vidga begreppet, så att det blir ett verktyg för
hållbar, ekonomisk tillväxt. [CE]

Titel: Asian Models of
Entrepreneurship – From the
Indian Union and the Kingdom
of Nepal to the Japanese
Archipelago
Författare: Léo-Paul Dana
Förlag: World Scientific
Publishing
ISBN: 981-256-878-6

Ingenstans är den entreprenöriella revolutionen tydligare än i östra Asien. Det är utgångspunkten för boken Asian Models of Entrepreneurship. Entreprenörskap är ett globalt
fenomen, och vi kan lära oss mycket av att se
bortom den dominerande, västliga modellen.
Författaren Léo-Paul Dana konstaterar bland
annat att Indien är världens flitigaste land
när det gäller att starta och driva nya företag.
Detta enligt jättestudien Global Entrepreneurship Monitor (gem). Men Östasiens olika länder rymmer ett myller av olika statsskick och
levnadssätt: demokratier och diktaturer, fattigdom och välstånd, högteknologiska kluster
och bondesamhällen. Dana tar oss med till
bland annat Kambodja, Singapore, Nepal och
Taiwan. Hur ser småföretagandet ut där? Och
hur skiljer sig dessa länders entreprenörskap
från det i väst? [CE]

Titel: Entrepreneurship,
Competitiveness and Local
Development – Frontiers in
European Entrepreneurship
Research
Redaktörer: Luca Iandoli,
Hans Landström & Mario Raffa
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 978-1-84720-327-4

Vilka är huvudutmaningarna för det europeiska entreprenörskapet? Ett trettiotal forskare
ger sin syn på frågan i Entrepreneurship, Competitiveness and Local Development. De diskuterar också relationerna mellan entreprenörskap, konkurrenskraft och lokal utveckling
utifrån ett flertal olika perspektiv. Några av de
teman som avhandlas är riskkapital, startförsök, inträdesbarriärer och genus. Jonas Gabrielsson och Diamanto Politis presenterar i sitt
kapitel olika hypoteser om entreprenöriellt
beslutsfattande, utifrån entreprenörers karriärsval och mål. Utgångspunkten är forskaren Saras Sarasvathys teori om ”effectuation”.
Den kan beskrivas som en logik för entreprenörer att lösa problem och fatta beslut under
hög osäkerhet, med knappa resurser. Bokens
redaktörer är Luca Iandoli, Hans Landström
och Mario Raffa. [CE]

Titel: Innovation and the
Creative Process – Towards
Innovation with Care
Redaktör: Lars Fuglsang
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 987-1-84720-387-8

Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum
22–23 oktober 2008
Stockholm
2008 Diana International Research
Symposium on Gender and
Entrepreneurship
4 november 2008
Belfast, Nordirland
35th ISBC Congress
4–6 november 2008
Belfast, Nordirland
31st ISBE Conference
4–7 november 2008
Belfast, Nordirland
Esbris workshop för
entreprenörskapslärare
10–11 november 2008
Stockholm
RENT XXII
20–21 november 2008
Covilhã, Portugal
5th CONIDEAS
International Conference
26–28 november 2008
Valencia, Spanien
COSMO 2008 Small
Business Conference
27–28 november 2008
Skopje, Makedonien
Småföretagsdagarna 2009
28–29 januari 2009
Örebro

Innovation and the Creative Process – Towards
Innovation with Care handlar om nya ramverk och metoder för att förstå och analysera
innovation. Boken utgår från ”innovation
med omsorg” – ett synsätt där innovation
är något som händer när flera aktörer, med
olika utgångspunkter, möts. Redaktören Lars
Fuglsang menar att deras perspektiv, idéer
och kulturer måste vävas samman för att
innovationen ska kunna utnyttjas till fullo.
Då gäller det att kliva utanför formella roller
och organisationer. Fuglsang framhåller också
innovation som en vardaglig aktivitet – inte
förbehållet ”den kreativa klassen” eller folk på
fou-avdelningar. Bokens 15 kapitel är främst
skrivna av danska forskare. De tar bland annat
upp innovation inom skilda sfärer som kundvård, livsmedelsproduktion, offentlig sektor
och modeindustrin. [CE]

Sixth AGSE International
Entrepreneurship Research Exchange
3–6 februari 2009
Adelaide, Australien
EURAM 2009
11–14 maj 2009
Liverpool, Storbritannien
29th Babson College Entrepreneurship
Research Conference (BCERC)
3–6 juni 2009
Massachusetts, USA
25th EGOS Colloquium
2–4 juli 2009
Barcelona, Spanien
The Sixth International Critical
Management Studies (CMS)
Conference
13–15 juli 2009
Coventry, Storbritannien

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

För mer info om dessa och andra konferenser, besök: www.esbri.se/konferenser
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Dianagrundaren
Elizabeth
Gatewood blev aldrig strategiprofessor:

”Jag tog vara på möjligheten
att agera entreprenöriellt”
Åsikten

Tema

Nyheter

Elizabeth Gatewood föddes in i en familj
av entreprenörer. Hennes farmor och farfar
emigrerade från Tyskland till USA och startade bageri. Släkten drev också ett slakteri.
Själv hade hon en akademisk karriär inom
strategifältet i sikte – tills en entreprenöriell möjlighet kom i vägen och ändrade
hennes forskningsinriktning. Det är hon
väldigt glad för i dag.

E

lizabeth gatewood är väletablerad
inom entreprenörskapsfältet, med särskild inriktning på kvinnors företagande.
1999 grundade hon, tillsammans med fyra kollegor, forskningsprojektet Diana som 2007 tilldelades fsf-Nutek Award. Men vägen dit var
inte självklar.
– Jag trodde länge att jag skulle bli en traditionell strategiprofessor, säger Gatewood.
– Jag disputerade inom strategi vid University
of Georgia 1986. Efter det fick jag förfrågan om
att starta och driva en helt ny satsning: Center for Business and Economic Studies. Jag tog
vara på möjligheten att agera entreprenöriellt,
och på den vägen är det.
Det nya centrumet fokuserade på tillämpad forskning, med tydlig koppling till lokala
småföretag. 1989 blev Elizabeth Gatewood
föreståndare för Gulf Coast Small Business
Development Center Network. I den rollen
fick hon ännu fler kontakter med företagare,
och det var då hennes forskningsintresse för
entreprenörskapsfrågor väcktes på allvar.
– Särskilt intresserad var jag av vad som
motiverar företagande kvinnor.
Diana jagar kunskap
1998 tillträdde Gatewood en professur på
Indiana University. I samma veva gick hon
från tanke till handling med vännerna och kollegorna Candida Brush, Nancy Carter, Patricia
Greene och Myra Hart. Idén om att forska tillsammans formaliserades i Dianaprojektet.
– Vid den tiden fanns en del forskning om
kvinnors företagande, men luckorna var stora.
Till exempel saknades forskning om tillväxt i
kvinnoägda företag. På det området har Diana
bidragit med kunskap.
– Det mest spännande med Diana är det
internationella nätverk vi har byggt upp tillsammans med Esbri. I maj 2006 samlade vi

deltagare från hela världen till ett symposium
i Stockholm.
Elizabeth Gatewood vill gärna bredda synen
på entreprenörskap. Hon anser att alla former
av företagsamhet bör uppmuntras, och betonar att allt entreprenörskap inte är högteknologiskt.
Slåss mot fördomar
Sedan 2004 förestår Gatewood Office of Entrepreneurship and Liberal Arts som syftar till att
öka den entreprenöriella aktiviteten bland alla
studenter på Wake Forest University. I den rollen måste hon brottas med en hel del fördomar om entreprenörskap.
– Många professorer inom humaniora har en
negativ inställning till företagsekonomi, och
de ser entreprenörskap som ett strikt företagsekonomiskt ämne. Vi försöker få dem att
förstå att entreprenörskap innefattar mer än
bara vinstmaximerande verksamheter.
– Som jag ser det handlar det om att utveckla både färdigheter och attityder. Entreprenörskap kan vara användbart i en rad olika
miljöer: i ett eget företag såväl som i ideella
organisationer, storföretag och inom utbildningsväsendet.
Tidigare gick de flesta amerikanska entreprenörskapsutbildningar ut på att lära studenter skriva affärsplaner kring idéer som de redan
hade. I dag är det viktigare att öppna deras
ögon för den bredare förståelsen av entreprenörskap. Innovationer uppstår i möten mellan
olika världar, menar Gatewood.
Tvärvetenskapliga entreprenörskapsutbild-

ningar är också ett av hennes nya forskningsintressen.
– Än så länge är vi bara i observationsstadiet.
Vi försöker ta reda på hur många utbildningsprogram som utvecklas utanför handelshögskolorna, hur de ser ut och vilka hinder de
stöter på.
– Ett annat forskningsområde som jag tror
mycket på är hållbart företagande. Man kan
se det som en sorts utveckling av socialt
entreprenörskap: verksamheter som har som
målsättning att både gå med vinst och göra
samhällelig nytta. [ÅK]
en längre verion av denna artikel
finns här: www.esbri.se/gatewood
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