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Innovation kan 
tappa mening
mer eller mindre dagligen kan vi läsa om 
de utmaningar som mänskligheten står inför. 
Klimatförändringar, vattenbrist och urbani-
sering, för att nämna några. Många hoppas 
att nya innovationer ska bidra till att hantera 
dessa utmaningar.

Allt fler länder ser också ökad innovations-
förmåga som sin främsta källa till konkurrens-
kraft. Det innebär att många länder har tagit 
fram innovationsstrategier, eller håller på att 
göra det just nu. Den svenska regeringen ska 
presentera sin hösten 2012.

Regeringen har en bred ansats där de vill 
involvera så många aktörer som möjligt i sitt 
arbete. Från Esbris sida har vi redan gjort en 
del aktiviteter kring detta. Till exempel arrang-
erade vi i maj, tillsammans med näringsdepar-
tementet, ett seminarium med professor Amar 
Bhidé. Han ifrågasatte behovet av en nationell 
innovationsstrategi, och lutade åt att det i stäl-
let behövs ”en bred känslighet inför innova-
tion och hur man främjar den”.

I slutet av september var det dags för årets 
upplaga av Sweden-u.s.  Entrepreneurial 
Forum som du kan läsa mer om på sidorna 
20–21. Det övergripande temat var innovation. 
Även flera av höstens Estradföreläsningar 
handlar om olika perspektiv på innovation. 
Dessutom har vi i dagsläget över 600 artiklar, 
boktips och referat om innovation i Kunskaps-
banken på vår webbplats: www.esbri.se

I detta nummer av Entré skriver vi bland 
annat om Märit Beckemans avhandling om 
innovationer inom livsmedelsbranschen. Ett 
intressant resultat är att de branschrepresen-
tanter som Beckeman har intervjuat anser 
att innovationsbegreppet ibland används för 
slapphänt. Inkrementella innovationer, som 
en ny smak på ett livsmedel, bör snarare kallas 
för utveckling än för innovation.

Jag tror att vi ska akta oss för att använda 
begreppet ”innovation” alltför frikostigt. Om 
det används till allt mellan himmel och jord 
är det lätt att det tappar sin mening.

Magnus Aronsson
VD ESBRI

Svenskt riskkapital 
en bristvara
Sverige lider brist på tidigt riskkapital.  
Vi behöver se över de legala ramverken  
– och det är bråttom. Detta anser Lennart 
Ohlsson som skrivit boken Finansiering 
av unga, innovativa tillväxtföretag. Han 
hämtar inspiration från Silicon Valley och 
föreslår förändringar på både kort  
(5–10 år) och ”evig” sikt. Boken har tagits 
fram på uppdrag av IVAs program ”Innova-
tion för tillväxt”. Den kan beställas från 
webbplatsen books-on-demand.com  [åk]

kontakta lennart.ohlsson@rintec.se

Sluta se globaliseringen 
som ett hot!
Elizabeth Gatewood diskuterade entreprenörskap i 
utvecklingsländer på Estrad 5 september 2011

ledaren

miljoner
människor världen över var 

under 2010 involverade i 
företagande i tidiga skeden.

Källa: GEM

Kallt klimat skapar hett kluster
Den norrbottniska vintern skapar entreprenöriella möjligheter. När mörkret sänker sig och frosten 
biter kommer internationella tillverkare av fordon och fordonstillbehör till Arjeplog för att se vad 
produkterna går för. Lokala företag erbjuder testanläggningar och andra tjänster. I syfte att öka 
konkurrenskraften, och säkra inflödet av ingenjörer till glesbygden, har de börjat samarbeta med 
Luleå tekniska universitet. Sven Pettersson, Uppsala universitet, beskriver i sin licentiatuppsats 
Kompetensförsörjning i glesbygd – Om betydelsen av närhet och avstånd vilka strategier som 
används av aktörer från näringslivet, samhället och akademin för att öka den regionala utveck-
lingen. Han menar att det finns ett behov av en delad vision som inkluderar alla aktörer. I dag 
kännetecknas situationen av konkurrens – snarare än en strävan att bygga ett gemensamt varu-
märke och stärka regionen. [åk]

kontakta sven.pettersson@kultgeog.uu.se

Kina på gång – igen
Kinas ekonomiska uppsving på senare år 
är imponerande. Men det är snarare en 
återgång till hur det var innan landet förföll 
i början av 1800-talet. I Kina – Den nygamla 
supermakten (SNS Förlag, 
2011) beskriver national-
ekonomen Klas Eklund 
Kinas utveckling, med 
tyngdpunkten på 
ekonomi och politik. 
Landet var först med 
innovationer som 
krutet, skriftspråket 
och boktryckar-
konsten. Efter en 
period av kräftgång 
har man, sedan Deng Xiaopings eko-
nomiska reformer, fortsatt i samma anda. 
FoU-satsningarna ökar, vilket avspeglas i 
antal patentansökningar och innovationer. 
Kina har 3 500 universitet som examinerar 
sju miljoner högskolestudenter per år. År 
2050, spår Eklund, kommer många av oss 
behärska kinesiska, studera Konfucius och 
gå klädda i kinesiskt mode. [jg]

kontakta klas.eklund@seb.se
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Utrymme 
för nytänkande 

i matsektorn

smak eller förpackningsstorlek, bör snarare 
kallas utveckling än innovation. 

Ofta känner man i branschen inte ens till 
nyheter utöver dem inom det egna området. 
Det gäller hela sektorn, men speciellt förpack-
ningsleverantörerna. När handelns represen-
tanter fick frågan om de kunde ge några exem-
pel på innovationer nämnde de till exempel 
inte spontant Nespresso-systemet från Nestlé 
eller Lantmännens vegetariska Gogreen-pro-
dukter. Enligt Beckeman visar det att man inte 
uppmärksammar nyheter, i alla fall inte utan-
för det egna området. 

– handelns egna varumärken är en intres-
sant trend, speciellt nu när de börjar diffe-
rentiera sortimentet. Men hittills har de inte 
utvecklat något eget eller drivit på ny teknik. 
Det har mest handlat om att imitera det som 
redan finns, inom eller utanför landet, och 
placera ut det i sina egna butiker.

När handeln träffar livsmedelsproducen-
terna pratar de mest om prissättning, inte 
utveckling. Hela branschen säger sig efterfråga 

märit beckeman har  i sin avhandling 
undersökt hur man ser på innovationer inom 
livsmedelsbranschen, och om det finns poten-
tial för nytänkande inom den svenska mat-
sektorn.

Innovation inom matbranschen kan till 
exempel handla om ett nytt, smart sätt att 
förpacka eller tillaga mat. Som Micvac, som 
bland annat Lantmännen använt för sina 
färdiglagade Gooh-produkter. Maten får bra 
hållbarhet i kyla genom att den behandlas i sin 
förpackning med hjälp av mikrovågor. Becke-
man tror mycket på ny teknik när det gäller att 
hantera, förpacka och distribuera mat.

– Ta den gamla kära konservburken, i den 
har du både förpackning och process i samma 
burk. Det är ett bra exempel på en innovation 
som förändrat mycket, säger hon.

Innovationsbegreppet används oförtjänt 
ofta, menar de branschrepresentanter som 
Beckeman har intervjuat i sin studie. Det bör 
användas på nyheter som är mer än en för-
ändring i redan existerande produkter. En 
inkrementell innovation, till exempel en ny 

text hanna andersson

Märit Beckeman har tidigare jobbat med produktutveckling 
inom förpacknings- och matvaruindustrin i Sverige och 
utomlands. Nu har hon lagt fram avhandlingen The Potential 
for Innovation in the Swedish Food Sector på avdelningen 
Förpackningslogistik vid institutionen för designvetenskaper, 
Lunds tekniska högskola.
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Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom matsektorn. Trots att handel, livsmedelsproduk-
tion och förpackningsleverantörer arbetar med samma produkter, är samarbete över företags-
gränserna förhållandevis ovanligt. Ett av problemen är att företagen har för lite kunskap om 

varandra. Och konsumenternas åsikter, som borde stå i centrum, efterfrågas sällan.
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mer samarbete över företagsgränserna, men de 
verkar inte få till det. Att man vill ha innovatio-
ner är klart, frågan är hur. 

Beckeman förespråkar öppen innovation, 
som handlar om att medvetet ta in kunskap 
utifrån, samtidigt som man delar med sig av 
sin egen kunskap. På så sätt ökar innovations-
möjligheterna i företaget och man kan hitta 
nya kunder. Man kan också köpa in kunskap 
när man själv saknar den.

ett annat begrepp som Märit Beckeman 
nämner är ”coopetition”, det vill säga att sam-
arbeta och konkurrera samtidigt inom vissa 
delar av utvecklingen.

– Det finns väldigt många som kan väldigt 
mycket, men kanske inte inom det egna före-
taget. Då måste man söka andra vägar, säger 
hon. Kanske titta efter samarbetspartners 
utomlands. Sverige är så litet, och ofta tycker 
vi att vi vet allt. Det lider vi själva av.

För att se var samarbetsmöjligheterna finns 
måste man titta på hela företagskedjan. När det 
gäller exempelvis hållbar utveckling, som efter-

frågas i dag, måste branschen tillsammans titta 
på framtagning, förpackning, transport, han-
tering av tomma förpackningar och eventuellt 
svinn. Även ur kostnadssynpunkt är det fördel-
aktigt att samarbeta över hela kedjan.

– Jag tror man måste diskutera både för-
packning och produkt innan man ens börjar 
utveckla. Och ta hjälp av konsumenterna, vil-
ket vi är dåliga på i dag. De kanske inte kan ge 
tips om nya innovationer men de kan berätta 
om vilka problem de har, så att branschen kan 
hitta lösningar på dem.

– Förr fanns det ett förtroende för industrin, 
men nu är vi mer skeptiska. Jag tror det kan 
ha att göra med att industriell hantering och 
tillverkning har fått ett – ofta oförtjänt – dåligt 
rykte. Kombinerat med trycket på sänkta kost-
nader. Dessutom är konsumenterna medvetna 
och mer kritiska till vad de köper, konstaterar 
Beckeman.

kontakta marit.beckeman@plog.lth.se

Konsumenterna är mer medvetna 
och kritiska till vad de köper

bild: Istockphoto

märits förslag till 
livsmedelsbranschen

Skapa mänskliga mötesplatser…
• mellan olika aktörer, inklusive  

konsumenter och medier
• med omvärlden där ny kunskap och 

kompetens finns, ”öppen innovation”
• i butik genom ett nyhetsrum för alla nya 

produkter

I syfte att…
• bygga förtroende och förståelse
• skapa visioner och mål
• diskutera hur och med vem/vilka 

utveckling/innovation ska skapas
• definiera realistiska områden för  

samarbete och konkurrens samtidigt, 
”coopetition”
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mikael hilmersson är uppväxt i en familje-
företagarmiljö. På nära håll såg han hur den 
ryska marknaden efter Sovjetunionens fall 
blev allt viktigare för företaget. När han sedan 
började läsa på universitetet intresserade han 
sig för tillväxtmarknader och internationalise-
ring, ett intresse som har följt honom sedan 
dess. I sin avhandling har Hilmersson under-

sökt hur det går till när små och medelstora 
företag etablerar sig på nya, omogna och kul-
turellt avlägsna marknader.

– Vi har det senaste decenniet sett ett änd-
rat internationaliseringsmönster för små och 
medelstora företag. Tidigare pratade man om 
att de hade begränsade resurser och därför 
svårt att lyckas utomlands. Och om de satsade 

utomlands var det i närliggande länder, som 
Norge eller Tyskland, med stora likheter med 
den svenska marknaden. 

– Nu ser vi att förvånansvärt många mindre 
företag lyckas etablera sig på nya tillväxtmark-
nader. Det är bland annat ett resultat av Sovjet- 
unionens fall och liberaliseringen i Kina, säger 
Mikael Hilmersson.

Erfarenhet 
hjälper inte i Kina

text jonas gustafsson

Vi är inne i tredje vågen av internationalisering. Det innebär bland annat att allt fler mindre 
företag satsar i länder som Kina och Ryssland. Ett av framgångstipsen är: bortse från tidigare 
internationella erfarenheter. I många fall stjälper de mer än de hjälper.

bild: Istockphoto
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Mycket av den tidigare forskningen kring 
internationalisering har fokuserat på stora, 
multinationella företag. De internationalise-
rar vanligen genom stora investeringar, som 
att starta ett dotterbolag i det nya landet.

– Den här typen av teorier går inte att app-
licera på små och medelstora företag, de beter 
sig inte på samma sätt när de satsar utom-
lands.

Mindre företag lägger i stället krutet på 
export. Vissa exporterar så mycket som 70–80 
procent av sin omsättning, utan att göra några 
internationella direktinvesteringar.

Mikael Hilmersson introducerar därmed en 
typ av företag som han menar att det inte pra-
tats så mycket om innan: små multinationella 
företag – smultisar.

– Den här gruppen har ganska mycket 
resurser, fast de inte är storföretag. Och de har 
stora erfarenheter från internationalisering.

Hilmersson har gjort fallstudier av åtta 
smultisar: Fyra svenska företag som har eta-
blerat sig i Östeuropa, och fyra östeuropeiska 
som har etablerat sig i Sverige. Han har följt 
företagen under drygt tre år för att ta reda på 
vilka problem de stöter på och vilka fram-
gångsfaktorerna är.

han har också gjort en enkätundersökning 
bland 203 svenska företag med erfarenhet från 
etablering i Kina och/eller Östeuropa.

– Jag har försökt reda ut vad som händer i 
ett företag från det att beslutet att etablera sig 
i exempelvis Ryssland har fattats. Hur går det 
till när företaget blir en del av den lokala ryska 
marknaden? Hur blir man en framgångsrik 
och etablerad aktör?

– Mycket tyder på att mindre företag som 
lyckas internationellt fokuserar på en marknad 
i taget. Först när de har nått framgång på en 
marknad går de vidare till nästa land.

Mikael Hilmersson har identifierat tre 
huvudsakliga steg i etableringsprocessen på 
en ny marknad: 1) Scoutfasen, när företaget 
visar upp sina produkter och lär sig om mark-
naden. 2) Kvalificeringsfasen, när företaget 
ska visa sig dugligt som aktör i det nya landets 
affärsnätverk. 3) Den skyddande fasen, när 
företaget fokuserar på att behålla den position 
det byggt upp.

Så, vad behöver man göra för att nå den 
eftertraktade skyddande fasen? Här går Hil-
merssons resultat emot en stor del av den 
traditionella forskningen som säger att tidi-
gare erfarenhet av internationalisering är en 
framgångsfaktor.

– mycket pekar på att erfarenhet från mog-
nare marknader inte är användbar för företag 
som ska etablera sig på en ny, omogen tillväxt-
marknad.

Hilmersson menar att företagen snarare 
behöver utveckla ”avlärningskompetens” för 
att kunna ersätta den ”onyttiga” kunskapen 
med sådan som är mer användbar i det nya 
sammanhanget. Det vill säga lokalt anpassad 
specialkunskap.

– Den gamla kunskapen kan annars stå i 

vägen för företagets framgång. Erfarenhet 
från Tyskland eller Frankrike är helt enkelt 
inte användbar, de kulturella och institutio-
nella skillnaderna är för stora. Om man försö-
ker göra på samma sätt, är risken stor att man 
misslyckas. Kunden på den nya marknaden 
förväntar sig något helt annat. 

Mikael Hilmersson avslutade sin data-
insamling i slutet av 2007, precis innan finans-
krisen. Han har nyligen fått klart med finan-
siering för en uppföljning där han kommer 
att undersöka hur företagen hanterade krisen. 
Vilka gick det bra för, vilka gick det mindre bra 
för?

– Min hypotes är att de företag som hade 
hunnit längre i internationaliseringsprocessen  
har klarat sig bättre. Företag med en stark 
resursbas och marknadsposition borde ha 
varit uthålligare och starkare, och därför 
lyckats bättre med att behålla sin position på 
marknaden, säger Mikael Hilmersson.

kontakta mikael.hilmersson@lnu.se

         tips till 
         blivande smultisar

• Se den utländska marknaden som ett 
nätverk där en position ska etableras.

• Utgå inte från att tidigare erfarenheter  
är användbara.

• Anpassa strategin till det stadium i  
etableringsprocessen där företaget befinner sig.

3

Mikael Hilmersson har lagt fram sin doktorsavhandling 
Establishment of Insidership Positions in Institutionally Dis-
tant Business Networks vid Linnéuniversitetet. I den studerar 
han en sällan berörd företagstyp – smultisar.

Innovationer är  
oftast adopterade
Alla nya produkter och tjänster som lanseras är 
inte nya innovationer. Långt ifrån. I stället hand-
lar det allt som oftast om mindre förändringar 
i redan existerande produkter eller tjänster. Ett 
par kända exempel: Apples grafiska och mus-
kontrollerade användargränssnitt bygger på ett 
system som togs fram av Xerox. Och Microsofts 
första webbläsare är misstänkt likt Netscapes 
föregångare. Det här kan tyckas självklart, men 
varken medierna eller forskningen är speciellt 
bra på att skilja på begreppen. Det har gjort 
att undersökningar om innovation inte alltid är 
helt tillförlitliga, och att vi inte vet så mycket 
om var innovationer egentligen kommer ifrån. 
Det menar Ana Pérez-Luño, Johan Wiklund och 
Ramón Valle Cabrera i The dual nature of inno-
vative activity: How entrepreneurial orientation 
influences innovation generation and adoption 
(Journal of Business Venturing, nr 5, vol 26, 2011). 
Författarna har undersökt olika vägar till innova-
tion. Antingen ”adopterar” företagen redan 
existerande innovationer och gör smärre upp- 
dateringar, eller så skapar man helt egna och 
unika innovationer. Resultaten visar att adop-
tionsmetoden är klart vanligast, 54 procent av 
företagen gör på det sättet. Endast 7 procent 
skapar helt egna innovationer, medan reste-
rande 39 procent kombinerar de två sätten. 
Proaktiva och risktagande företag genererar fler 
genuina innovationer än andra. [jg]

kontakta jwiklund@syr.edu

Studenter får testa 
vingarna på Chalmers
Hur skapar vi mer kommersiell nytta av den 
forskning som produceras vid våra universitet 
och högskolor? Inkubatorer, tekniköverförings-
kontor och andra entreprenörskapsinitiativ vid 
lärosätena syftar till detta. Entreprenörskaps-
utbildningar brukar däremot inte räknas som 
sådana initiativ, även om målet i slutändan 
ofta är detsamma – att skapa fler företag. I The 
venture creation approach: integrating entrepre-
neurial education and incubation at the university 
(International Journal of Entrepreneurship and 
Innovation Management, nr 2, vol 13, 2011) är 
tanken att kombinera dessa två världar. Förfat-
tarna Susanne Ollila och Karen Williams-Midd-
leton använder Chalmers Entreprenörskola som 
exempel på att det faktiskt går att kombinera 
utbildning med praktisk kommersialisering och 
företagsskapande. Studenterna får en teoretisk 
grund att stå på, och kan sedan testa sina vingar 
på riktigt företagande samtidigt som de bidrar 
till kommersialisering av forskningsresultat. För 
att en sådan här kombinerad miljö ska fungera, 
menar artikelförfattarna, måste man vara med-
veten om de motsättningar och den dynamik 
som kommer att skapas. [jg]

kontakta karen.williams@chalmers.se

bild: Linnéuniversitetet
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Kring företaget fanns ett tryck från anställda 
och andra som ville veta vad som var på gång. 
Hur och när skulle generationsskiftet ske? I det 
läget ligger det nära till hands att snabbt sätta 
ihop en plan, för att ha något att säga. Även 
många forskare betonar vikten av att tidigt 
ha en plan för företaget. Jenny Helin tycker 
annorlunda.

– Om man direkt slår fast en gemensam 
vision finns det en risk att man blir alltför 
snäv. Då missar man kanske många värdefulla  
perspektiv och röster. Det är bättre att leva i 
osäkerhet ett tag. Om man vågar vara öppen 
och utforskande kan man se nya möjligheter 
– som kan leda till fler innovationer.

kontakta jenny.helin@jibs.hj.se

de: ”Vi måste ha en plan! Pappa går i pension 
om fem år”. Men i och med att processen med 
möten satte igång blev alla lugnare. Någon 
bestämde sig för att gå in i företaget. En annan 
för att hon inte alls ville vara med och äga det.

– Successionsfrågor är komplexa, det är inte 
så konstigt att inte alla familjemedlemmar 
kan bestämma sig samtidigt. De här frågorna 
måste få ta tid.

i det aktuella familjeföretaget skulle ett 
antal kusiner ta över efter sina föräldrar. I den 
äldre generationen fanns konflikter, och det 
var den yngre generationen mycket medveten 
om. De ville undvika att hamna i samma sits, 
och insåg att det var viktigt att prata med var-
andra. Innan de kunde besluta om vilka som 
skulle leda företaget var de tvungna att ta tag 
i de större frågorna: Vad vill jag med mitt liv? 
Och vad vill de andra?

– Det viktigaste med deras träffar var att de 
lyssnade. Det låter så självklart, men oftast har 
vi mer fokus på att alla ska få komma till tals. 
Jag har insett att det inte spelar någon roll hur 
högt man skriker om ingen lyssnar. Grunden 
för bra möten är att man lyssnar på varandra 
– och på sig själv.

Jenny Helin talar om ”living moments” – ett 
slags levande ögonblick som kan uppstå när 
man verkligen möter varandra. I dessa ögon-
blick sker förändringar.

– Man kan inte planera in levande ögon-
blick, men man kan skapa förutsättningar för 
att de ska uppstå. Ett sätt är att tänka på hur 
vi relaterar till varandra. Ett annat sätt är att 
fundera över var vi träffas någonstans – på 
kontoret eller i hemmet? Båda kan vara bra, 
men ger lite olika stämning.

I familjeföretag fattas de viktiga besluten ofta 
utanför det formella mötesrummet. Ägarnas 
livslånga relationer till varandra, och samspelet 
dem emellan, påverkar företagets verksamhet. 
Genom att fokusera på här och nu kan deras 
möten öppna upp för fler möjligheter.

måndagsmöte, planeringsmöte, styrel-
semöte och ledningsgruppsmöte. Kalendern 
svämmar över av möten, och på varje möte 
är det beslut som ska fattas. Men hur ofta tar 
vi oss tid att verkligen lyssna på varandra? Att 
prata om vad vi vill med företaget, och med 
våra liv? Alltför sällan, menar Jenny Helin. Hen-
nes avhandling handlar om möten i familje- 
företag.

– Jag är intresserad av dynamiken i proces-
ser. Ofta fokuserar man bara på ”Vad kom vi 
fram till”. Det är också viktigt att fundera över 
”Hur kom vi fram till detta”.

– Hur man upplever att man kom fram till 
ett beslut, påverkar om man sedan tycker att 
själva beslutet är bra eller dåligt, konstaterar 
Helin.

avhandlingen bygger på teori om dialog. 
Helin har också gjort djupstudier i två svenska 
företag. I det ena hade familjen tio års erfa-
renhet av att hålla så kallade familjemöten. 
I det andra företaget var man just i färd med 
att bygga upp en rutin kring detta, i samband 
med att företaget skulle skiftas från nionde till 
tionde generationen. Där bedrev Jenny Helin 
ett slags aktionsforskning. Hon deltog i sex 
möten under ett år och hjälpte familjemed-
lemmarna att se på företaget, familjen och – i 
vissa fall – även sig själva med nya ögon.

– På det första mötet var alla ganska stressa-

Möten med
möjligheter

Jenny Helin har lagt fram doktors-
avhandlingen Living moments in family 
meetings – A process study in the family 
business context vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping.

         tips för bättre möten

•  Var närvarande – på riktigt
•  Lyssna på andra och dig själv
•  En paus där man får möjlighet att  

”ta in” kan bli samtalets höjdpunkt
•  Reflektera gemensamt – ha ett  

”samtal om samtalet”
•  Våga vänta med att spika en plan,  

det kan föda nya perspektiv och idéer

5

text åse karlén
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Esbri bevakade konferensen och rapporterade konti-
nuerligt på esbribloggen.blogspot.com

Mer info och bilder från Stockholmskonferensen finns 
på icsb2011.org

Nästa ICSB World Conference genomförs i Nya 
Zeeland, 10–13 juni 2012. Läs mer på www.icsb.org

15–18 juni genomfördes världskonferensen ICSB i Stockholm. 
Inom konferensen rymdes bland annat en policydag, ett dokto-
randkonsortium, matchade företagarträffar och en utställning 
om det kreativa Sverige. Och – förstås – intressanta talare, spän-
nande seminarier och en hel massa ny forskning om entrepre-
nörskap, innovation och småföretagande. Totalt deltog 1 026 
personer från 72 olika länder.

Steven Klepper (mitten) är årets mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research. Han var en av huvudtalarna, och fick 
motta sitt pris ur prins Daniels hand. Klepper hann också hänga med forskarkompisarna Howard Aldrich (till vänster) och Paul 
Reynolds (till höger).

Dåvarande näringsminister Maud Olofsson öppningstalade 
bland annat om ungas, kvinnors, respektive invandrade per-
soners företagsamhet. "All kreativitet utgår från individen", 
konstaterade hon. 

– Det viktigaste är inte alltid att göra vinst, sa Muhammad 
Yunus, mottagare av Nobels fredspris 2006 och grundare av 
Grameen Bank. Han överraskningstalade under konferensen.

Välkomstmottagning i Blå hallen, Stadshuset.

Baltic Business Arena skapade många nya kontakter.

Allan Gibb, professor emeritus vid University of Durham i  
Storbritannien, besökte utställningen Creative Sweden.  
Där fanns innovativa exempel från hela landet, mixade  
med exotiska inslag som till exempel en björn.

- Tillväxt i utvecklingsländer ger värde åt världen, sa Linley 
Chiwona Karltun, Sveriges lantbruksuniversitet. Hon deltog i en 
panel som diskuterade ”The Mystery of Growth”.

Hans Rosling gjorde ett bejublat framträdande. Han 
diskuterade resurser och entreprenörskap ur ett histo-
riskt och globalt perspektiv, och hävdade bland annat 
att familjens inköp av en tvättmaskin 1952 gjorde 
honom till professor. Investeringen innebar nämligen 
att Roslings mamma fick tid att gå med honom till 
biblioteket.

ICSB  2011
text åse karlén  bild magnus aronsson (där inget annat anges)

bild: Pernilla H
eed

bild: Pernilla H
eed
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Forskare som publicerar sig mycket och ägnar 
en stor del av sin arbetstid åt forskning, är ock-
så mer involverade i nyttiggörande. Det visar 
en ny studie från forskningscentrumet Circle. 
Seniora forskare är mest aktiva i att sprida sin 
forskning utanför akademin.

studien publiceras i Science and Public 
Policy (nr 6, vol 38, 2011) och har klara policy-
implikationer – kommersialisering av forsk-
ning är ett hett debatterat ämne just nu. Jonas 
Gabrielsson har, tillsammans med Caroline 
Wigren-Kristofferson och Fumi Kitagawa, 
drivit projektet med fokus på högpresterande 
forskare och starka forskningsmiljöer.

För att kvala in som högpresterande i stu-
dien skulle man ha minst fyra vetenskapliga 
publiceringar de senaste tre åren, och forska 
50 procent eller mer av sin totala arbetstid.

– Våra resultat visar att de högpresterande 
forskarna ägnar mer tid åt nyttiggörande. Då 
pratar vi om nyttiggörande i ett större perspek-
tiv, om att sprida sin forskning, interagera med 
omgivningen och delta i samhällsdebatten på 
olika sätt. Inte bara om att registrera patent 
eller starta företag, även om det såklart också 
inkluderas, säger Jonas Gabrielsson.

Studien bygger bland annat på en enkät, 
som ursprungligen genomfördes av Caroline 
Wigren-Kristofferson och Clas Wahlbin, med 
cirka 10 000 respondenter från svenska hög-
skolor och universitet.

i undersökningen gjordes även intervjuer 
med personer som är kopplade till så kallade 
starka forskningsmiljöer.

– I de starka forskningsmiljöerna verkar det 
finnas en växelsamverkan mellan forskning 
och nyttiggörande. Genom att samverka och 
involvera sig i debatten förbättras forskarens 
synlighet, och därmed även chanserna att få 
extern finansiering.

Men att ha mycket forskning i tjänsten är 
få förunnat.

– Man ska nog vara glad om man lyckas få 

25 procent forskning och 75 procent undervis-
ning. En del erkänt duktiga forskare kan ha i 
princip full finansiering, men det handlar inte 
om den genomsnittliga universitetsläraren.

Att kunna ägna mycket tid åt forskning är 
ett tecken på att forskaren är bra på att dra in 
egna medel. Forskare har numera i praktiken 
ett eget finansieringsansvar. 

ett exempel: När Jonas Gabrielsson på hel-
tid var knuten till Circle, som är en av Lunds 
starka forskningsmiljöer, hade han 50 procent 
av sin arbetstid betald genom centrumet. Han 
ägnade alltså halva sin arbetstid åt de program 
som finansieras av exempelvis Vinnova. Gab-
rielsson valde att undervisa cirka 20 procent, 

tid som Lunds universitet står för genom 
sitt utbildningsuppdrag. Han var sedan själv 
tvungen att hitta finansiering till resterande 30 
procent av sin heltidstjänst.

– Men det är få som har samma situation 
som Circle. Det normala är att börja med 100 
procent undervisning och sedan jobba sig till 
utrymme för forskning genom att söka externa 
medel. 

Det finns en del skevheter i resultaten. 
Till exempel är det klart fler män än kvinnor 
som nyttiggör sin forskning. Jonas Gabriels-
son menar att det bland annat har att göra 
med att fler män sitter på seniora positioner 
inom akademin. Det handlar också om vil-
ket vetenskapsområde man tillhör. Områden 
som naturvetenskap, teknik och medicin, som 
domineras av män, har större forsknings- 
budgetar, och därmed mer forskningstid.

– En annan skevhet är ålder. Ju äldre man 
blir, desto mer involverad är man i nyttig-
görande. Det har att göra med karriärstegen. 
När man har nått högre positioner får man 
ofta mer forskningsfinansiering och blir där-
med synligare.

jonas gabrielsson upplever att det hos 
forskare finns en frustration kring det här med 
nyttiggörande, även bland dem som befinner 
sig i starka miljöer. Det poängteras ofta hur 
viktigt det är att kommersialisera och nyttig-
göra forskningen, men det finns inga resurser 
för att jobba med det.

– Vi får pengar till forskning, men inte till 
kommunikation och nyttiggörande. Och det 
saknas rutiner för hur man gör. Det är inte helt 
lätt att bara sätta sig ner och nyttiggöra.

– Detta är definitivt något att titta närmare 
på framöver för att kunna förbättra samverkan 
mellan akademin och övriga samhället. Inte 
minst för forskare som inte är seniora, säger 
Gabrielsson.

kontakta jonas.gabrielsson@circle.lu.se

Högpresterande 
forskare nyttiggör mest

text jonas gustafsson  bild charlotte carlberg bärg

Jonas Gabrielsson har varit knuten till Circle sedan star-
ten, och är i dag anställd vid både Lunds universitet och 
Högskolan i Halmstad.
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Circle har nyligen anställt två professorer. Mar-
tin Andersson och Åsa Lindholm Dahlstrand 
heter nytillskotten, som bland annat förstärker 
centrumets forskning kring akademiskt entre-
prenörskap och nyttiggörande.

martin andersson var tidigare vid Inter-
nationella Handelshögskolan i Jönköping och 
kth . Han har också varit knuten till forsk-
ningscentrumet Cesis.

– Circle expanderar snabbt och är ett först-
klassigt forskningscentrum inom innovations-
forskning. Miljön är inspirerande och utma-
nande. Jag är mycket glad över att vara här och 
hoppas kunna bidra till centrumets forskning 
och fortsatta expansion, säger Andersson.

Han är, tillsammans med Olof Ejermo, 
involverad i den grupp på Circle som bygger 
upp en omfattande patentdatabas där man 
från 1985 och framåt kan studera och länka 
samtliga privatpersoners utbildning och geo-
grafiska förflyttningar till deras patentaktivi-
teter. I en annan databas samlar de alla nya 
och etablerade företags fou-uppgifter, patent-
aktiviteter, innovationsaktiviteter, investering-
ar, export med mera.

– Databaserna möjliggör empiriska analyser 
av flera centrala frågor inom innovationsforsk-
ningen.

Martin Andersson leder också ett stort 
forskningsprojekt om regionalekonomi och 
landsbygdsutveckling som finansieras av For-
mas. Projektet drivs i samarbete med forskare 
på Internationella Handelshögskolan i Jönkö-
ping, och syftar till att bygga upp en interna-
tionellt erkänd forskargrupp inom området 
med betoning på entreprenörskap, innovation 
och regional utveckling.

Circles andra professorsförvärv, Åsa Lind-
holm Dahlstrand, har tidigare varit vid Chal-
mers och nu senast vid Högskolan i Halmstad. 
Hon var också föreståndare för forsknings-
centrumet Ride.

– Det känns väldigt roligt att börja på Circle. 
Det är en spännande miljö som jag gärna blir 
en del av. Jag hoppas det ska ge möjligheter till 
spännande forskningssamarbeten, säger Åsa 
Lindholm Dahlstrand.

Hon driver bland annat ett projekt tillsam-
mans med Jonas Gabrielsson och Diamanto 
Politis där de undersöker i vilken utsträck-
ning svenska patent leder till nya företag och 
innovationer. De har gått igenom över 20 000 
patent sökta mellan 1996–2005 och samlat in 
data från över 900 privatpersoner för att spåra 
vad som händer med deras patent.

mer om circle

Circle står för Centre for Innovation, 
Research and Competence in the Learning 
Economy

Circle ingår, tillsammans med Cesis och Ciir, 
i Vinnovaprogrammet ”Effekter av innova-
tionspolitik för hållbar tillväxt”.

Utöver detta finansieras Circle av Lunds 
universitet, Vetenskapsrådets Linnéstöd 
samt EU.

Läs mer på www.circle.lu.se

Martin Andersson Åsa Lindholm Dahlstrand

Lyft blicken från  
det närliggande
I ny forskning från Cesis undersöks vilka slags 
samarbeten mellan företag och offentliga 
forskningsorganisationer som ger impulser till 
innovation och förstärkta FoU-ansträngningar. 
Resultaten visar att det främst sker i sam-
manhang där företag inte bara använder sina 
kontakter med universitet, högskolor och forsk-
ningsinstitut till att lyssna av den allmänna 
utvecklingen, utan faktiskt ser dem som led i 
pågående innovationsprojekt. Det finns även 
en viktig skillnad mellan att samarbeta kring 
kortsiktiga, tillämpade projekt och kring mer 
långsiktiga, grundläggande FoU-projekt. Det är 
i den senare typen som företagen får oväntade 
insikter och nya perspektiv, vilket stimulerar till 
nya innovationsprojekt. Det finns till och med 
tecken på att företag som uteslutande sam-
verkar med offentliga forskningsorganisationer 
kring långsiktig FoU får större stimulans än 
företag som drar nytta av sådana kontakter i 
både lång- och kortsiktiga FoU-ansträngningar. 
Resultaten, som presenteras i ett working 
paper av Anders Broström, pekar på vikten 
av att framtida stöd till samarbeten mellan 
företag och universitet utformas så att företag 
stimuleras att lyfta blicken från de allra mest 
närliggande och lättgripliga behoven av FoU. 
Samtidigt måste arbetet matcha företagets 
interna FoU-prioriteringar. [jg]

kontakta andbr@kth.se

Distribuerad teknologi  
i distribuerade system
I mitten av oktober höll Ciir, Centre for Interor-
ganisational Innovation Research, höstmöte i 
Umeå. Medverkade gjorde bland andra profes-
sor Kalle Lyytinen, ledande auktoritet inom 
området digitala innovationer, och Bonniers 
FoU-chef Sara Öhrvall. Lyytinen levererade en 
keynote på temat utmaningar och möjlighe-
ter för digitala innovationer, medan Öhrvall 
använde Bonnier som ett konkret exempel på 
den omvandling mot ett digitalt medieland-
skap som vi nu är mitt uppe i. Höstmötet, 
som i första hand vände sig till företagare och 
policymakare, innehöll också en interaktiv del 
där publiken bidrog med inspel till centrumets 
fortsatta utveckling. Ciir, som är ett nationellt 
excellence center gemensamt för landets båda 
nordligaste universitet i Luleå respektive Umeå, 
har ett naturligt intresse för så kallade distri-
buerade innovationssystem, där modern infor-
mationsteknik spelar en viktig roll. Av denna 
anledning kopplades också höstmötet upp mot 
ett antal studios i regionen. Även kommande 
Ciir-seminarier kommer att använda sig av olika 
former av distansöverbryggande teknik för att 
möjliggöra interaktion med företag och policy-
makare över stora geografiska avstånd. [jg]

kontakta hakan.ylinenpaa@ltu.se

Nya professorer 
till Circle i Lund
text jonas gustafsson 

bild: Å
se Karlén 

bild: Johanna H
anno
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Företagaren är på något sätt sinnebilden för 
den fria människan som går sin egen väg, och 
är sin egen chef. Men när vi talar om kvinnors 
företagande handlar det inte bara om individens 
handlingskraft. Det blir också en fråga om jäm-
ställdhet, glesbygdsproblematik, fördomar och 
arbetsmarknadspolitik.

2 september arrangerade Esbri och Vin-
nova konferensen ”Kvinnors företagande: 
forskning, politik och praktik”. Under dagen 
diskuterades bland annat hur kultur, förebil-
der, politik, finansieringsmöjligheter och det 
allmänna välståndet i ett land påverkar kvin-
nors benägenhet att starta företag.

Bakgrunden till konferensen var regering-

ens satsning på kvinnors företagande 2006, 
som bland annat innefattade ett forsknings-
program på Vinnova. Detta program har just 
avslutats, och flera av forskarna var på plats 
för att berätta om sina resultat. Forskningen 
kommenterades av representanter från myn-
digheter och organisationer som på olika sätt 
arbetar med företagande.

Charlotte Brogren, generaldirektör på Vin-
nova, inledde.

– Det här är inte en slutkonferens, utan star-
ten på ett långsiktigt arbete. Det handlar om att 
öka Sveriges konkurrenskraft och få människor 
att realisera sin fulla potential.

– Sverige är ett litet land som är beroende 
av exportintäkter. Vi behöver företagare med 

olika bakgrunder och kunskaper om vi ska få 
fram produkter som är intressanta på en global 
marknad. Genom att arbeta med mångfald och 
genus ökar vi vår innovationskraft. Genus är en 
konkurrensfördel, slog Charlotte Brogren fast.

Catharina Håkansson Boman, statssekrete-
rare på näringsdepartementet, höll med:

– Kvinnors företagande bidrar – precis som 
mäns företagande – till ökat välstånd. Sverige 
har inte råd att gå miste om dessa företag, och 
det är därför Maud Olofsson har satsat så hårt 
på att stärka kvinnors företagande. Forskning 
är en viktig del i satsningen, vi behöver mer 
kunskap.

Håkansson Boman konstaterade att kvin-
nors företagande i Sverige befinner sig på en 

Kvinnors företagande 
ökar konkurrenskraften
text åse karlén  bild johanna hanno

Charlotte Brogren Catharina Håkansson Boman Malin Tillmar Elizabeth Gatewood Eva Blomberg

                         Esbris vd Magnus Aronsson var moderator under konferensen ”Kvinnors företagande: forskning, politik och praktik”.  Andreas Mångs, Eva Blomberg, Malin Tillmar, Catharina Håkansson Boman och 
                         Monica Renstig diskuterade kvinnors företagande i det svenska välfärdssystemet.          



e n t r é  3  •  2011  |  13www.esbri.se

låg nivå. I en internationell mätning från 2006 
hamnade vi på en fjärdeplats – från slutet. En 
anledning är att vi har en segregerad arbets-
marknad.

– Den offentliga sektorns framväxt under 
1960- och 1970-talen underlättade kvinnors 
intåg på arbetsmarknaden. Däremot har möj-
ligheterna att driva företag inom vård, skola 
och omsorg varit kraftigt begränsade.
Under de senaste åren har kvinnors företa-
gande ökat. Frågan är hur mycket som kan till-
skrivas avregleringarna inom offentlig sektor? 
Docent Malin Tillmar, Linköpings universitet, 
presenterade nedslående siffror.

– Den goda nyheten är att kvinnors företag 
har ökat till antalet. Men tittar man på andelen 
kvinnor och män som är företagare, är kvin-
norna fortfarande underrepresenterade. Även 
inom kvinnodominerade branscher.

som ett exempel visade hon hur hemtjänst-
timmarna genom Eget Val fördelades i Lin-
köping: i 97 procent av fallen var den utförande 
företagaren en man. I tre procent av fallen var 
hon kvinna, eller så drevs företaget av både 
kvinnor och män.

– Företagandet karaktäriseras av imperfekta 
marknader, skalfördelar, kraftig konkurrens 
från internationella bolag, och låga vinstmar-
ginaler, sa Malin Tillmar.

Professor Elizabeth Gatewood, Wake Forest 
University i u s a , var konferensens enda 
utländska talare. Hon diskuterade kvinnors 
företagande som ett globalt fenomen, och lyf-
te bland annat fram hur andelen möjlighets- 
respektive nödvändighetsföretagande varierar 
mellan olika länder.

I ett land som Sverige startar de flesta före-
tag för att de ser en affärsmöjlighet som de vill 
exploatera. I till exempel Serbien är situationen 
den omvända – där startar kvinnor företag för 
att det kanske är det enda sättet att försörja sig.

Gatewood uppmanade alla forskare att se 
över sina förutfattade meningar. Ekonomisk 
vinning är inte det enda skälet till att starta 
företag.

– Man måste utgå från den kontext man 
befinner sig i, och ta hänsyn till sociala och 
kulturella faktorer. Religionen spelar också en 
viktig roll i många länder.

– några av de företagare vi intervjuade i 
Nicaragua uppgav att de hade startat företa-
get för att ge sina barn arbete. Andra menade 
helt enkelt att Gud hade sagt åt dem att starta 
företag. Den typen av svar hör man inte så ofta 
i Sverige eller usa. Och det måste vi vara med-
vetna om, exempelvis när vi är med och bygger 
upp utbildningsprogram. Annars kan vi inte 
hjälpa människor att uppnå sina drömmar, sa 
Elizabeth Gatewood.

Eva Blomberg, professor i historia vid Söder-
törns universitet, diskuterade politiken kring 
kvinnors företagande, jämställdhet och tillväxt.

– Att kvinnors företagande blev till politik 
skapade en del dilemman. Till exempel att 
företagande kvinnor konstrueras som en grupp 
i ständigt behov av hjälp, sa Blomberg.

Under konferensen presenterades många 
andra intressanta forskningsprojekt, bland 
annat om egenföretagande som ett sätt att 
lösa livspusslet, om mansdominansen i inku-
batorer, samt om nedsättande jargonger hos 
finansiärer.

Vill du veta mer? En längre version av denna 
artikel, hela konferensen som webb-tv, och 
mycket mer finns på www.esbri.se/kvinnors

Mer info om forskningsprogrammet finns 
på www.vinnova.se

Gud hade sagt åt 
dem att starta företag

                         Esbris vd Magnus Aronsson var moderator under konferensen ”Kvinnors företagande: forskning, politik och praktik”.  Andreas Mångs, Eva Blomberg, Malin Tillmar, Catharina Håkansson Boman och 
                         Monica Renstig diskuterade kvinnors företagande i det svenska välfärdssystemet.          
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Småföretagare 
– förenen eder!

småföretag sätts ofta i relation till multi-
nationella företag när det gäller möjligheten 
till politiskt inflytande. Men de behöver inte 
nödvändigtvis vara motsatspar.

– Även småföretag med begränsade resur-
ser kan påverka politiska beslut genom att dra 
nytta av andra aktörers resurser inom sitt nät-
verk, säger Firouze Pourmand.

Hon vill med sin avhandling ge en ökad 

förståelse för hur småföretag hanterar sin 
politiska miljö, och hur den i sin tur påverkar 
företagandet. Hon har undersökt det politiska 
engagemanget i ett flertal branscher, bland 
annat jordbruk, konstruktion, kommunika-
tion och transport.

– Jag har ett exempel där en företagare lyck-
ades mobilisera en hel industri för att stödja 
hans specifika sakfråga. Tillsammans påver-

kade de en eu-förordning till fördel för den 
svenska modellen, främst genom att använda 
kunskap, nya resurser och aktörer i sina nät-
verk.

Det finns flera sätt för småföretagare att öka 
sitt inflytande.

– Gå med i en branschorganisation och del-
ta på lokal nivå tillsammans med andra affärs-
aktörer – i företagskvällar, seminarier, och lik-

text hanna andersson

De är passiva mottagare av politiska initiativ, en homogen grupp som helt saknar politiska 
resurser. Så låter myten om småföretagarnas möjligheter att påverka och utöva inflytande när 
det gäller politik. Men genom nätverkande och kunskap kan även småföretagare bli framgångs-
rika lobbyister. Det visar Firouze Pourmand i sin avhandling.
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Firouze Pourmand på företagsekono-
miska institutionen vid Uppsala univer-
sitet har lagt fram avhandlingen How 
do Small Firms Manage their Political 
Environment? A Network Perspective.

Vilken roll spelar det sociala kapitalet för 
företagssamarbeten och regional tillväxt? 
Jens Eklinder Frick menar att det kan verka 
både bindande och överbryggande. I det finns 
en paradox.

jens eklinder frick 
har lagt fram licentiat-
uppsatsen Building Brid-
ges and Breaking Bonds – 
Aspects of Social Capital 
in a Regional Strategic 
Network vid Mälardalens 

högskola. Han har studerat vad som hän-
de i Söderhamn när man la ner Eriksson/
Emerson-fabriken samt flygflottiljen f15. En 
tiondel av de lokala jobben försvann, och de 
små elektronikföretag som hade samarbetat 
med Eriksson/Emerson var i skriande behov 
av nya kunder.

Man skapade då nätverket Firsam, i syfte 
att öka samarbetsmöjligheterna med lokala 
tillverkningsföretag. Tillsammans skulle 
företagen kunna ta sig an större uppdrag 
och jobba med nya produkter. Eklinder Frick 
konstaterar att socialt kapital kan fungera 
på olika sätt: det kan vara ”bindande” eller 
”överbryggande”.

Bindande socialt kapital skapar små, 
homogena grupper som utvecklar långa 
samarbeten. Företagen har stort förtroende 
för varandra, men det finns en risk i att de 
tänker för lika – och därmed inte förnyar sig 
tillräckligt. Det överbryggande sociala kapi-
talet är mer öppet för kontakter med nya 
personer och företag. Det borgar för mer 
kreativitet, men de täta kontakterna och 
långsiktiga samarbetena kommer inte till 
stånd på samma sätt.

Enligt Jens Eklinder Frick finns för- och 
nackdelar med båda ansatserna. Han fin-
ner en paradox som policyskapare bör vara 
medvetna om: Arbetar man för att stärka 
banden mellan företagen i nätverket minskar 
man samtidigt deras influenser utifrån. Och 
koncentrerar man sig på att bygga broar till 
externa företag kan samarbetet inom nätver-
ket bli lidande. [åk]

kontakta jens.eklinder.frick@hig.se

Socialt kapital 
bygger band 

och broar

bild: Pao Kao

na kan vara naturliga mellanhänder för att nå 
ut till politiska organisationer. Men de behöver 
lära sig samarbeta bättre nationellt.

– Branschorganisationernas främsta uppgift 
är att företräda sina medlemsföretags intres-
sen i politiska sammanhang. Mina resultat 
visar att det oftast fungerar bra, men företa-
gen hade i vissa fall mer kunskap än själva 
branschorganisationerna. Ett annat problem 
med branschorganisationer är att de inte 
har tillräckligt med resurser. De letar efter 
”gemensamma nämnare” och företräder före-
tagen homogent. 

Många företagare använder redan nätver-
kande som en strategi. Pourmand menar att 
man inte bör separera sina olika nätverk, som 
affärsnätverk och politiska nätverk.

– Det finns ett starkt 
beroendeförhål lande 
mellan dessa aktörer. 
Politiker är beroende 
av företag, bland annat 
eftersom de kontrolle-
rar finansiella och tek-
nologiska resurser samt 
bidrar till sysselsättning-
en i samhället. Företagen 
är i sin tur beroende av 
politiska aktörer. Dels för 
att de har kontroll över 
finansiella och icke finan-
siella resurser, dels för att 

de har makten att fatta beslut om lagar och 
regler som företagen måste följa.

– Det är också viktigt att komma ihåg att 
småföretag ofta är väldigt fokuserade på att få 
verksamheten att gå runt. Kanske upplever de 
att det inte finns tid till att engagera sig, men 
det är helt fel inställning. Nya lagar och regler 
kan ha förödande effekter för verksamheten. 
Är man med i en branschorganisation blir man 
varse nyheter inom den egna branschen, och 
har någon att konsultera när man vill vara med 
och påverka, säger Firouze Pourmand.

kontakta firouze.pourmand@fek.uu.se

nande, säger Pourmand. Företagare kan skaffa 
sig politisk kunskap genom att engagera sig i 
politiska frågor, lära sig förstå hur det politiska 
systemet är uppbyggt, se vilka aktörer som är 
centrala inom den egna branschen och prata 
med sina affärspartners.

ensam och liten är inte speciellt stark, men 
med 23 miljoner företag inom eu finns det stort 
utrymme för att samverka med andra småföre-
tagare. Politisk kunskap är en av de viktigaste 
faktorerna när det gäller att påverka. Och den-
na kunskap får man ofta genom att nätverka. 
Vet man inte var och hur beslut fattas har man 
ingen möjlighet att säga ifrån.

– Generellt är svenska företag dåliga på att 
ta för sig. I Bryssel är det inte särskilt många 
svenska företag represen-
terade i jämförelse med 
företag från Sydeuropa. 
Kanske har det att göra 
med det psykiska avstån-
det till Bryssel? Sverige har 
inte gått in för eu helhjär-
tat. 

–  Många anser fort-
farande att lobbying är 
något fult. Man liknar det 
vid korruption och mutor, 
när det egentligen handlar 
om förhandling. Politiker 
är inte experter, de behö-
ver information och kunskap från företagen. 
Politikerna gapar stort efter svenska företags 
närvaro i Bryssel, säger Firouze Pourmand.

i dagsläget satsas det enormt mycket på 
småföretagare, men enligt Pourmand är det få 
som utnyttjar satsningarna ordentligt. Företa-
garna är för dåligt insatta.

– eu borde försöka hitta nya kanaler för att 
nå ut till småföretagen. Man borde satsa mer 
på eu-kontoren runt om i kommunerna. Det 
finns också många branschorganisationer och 
andra aktörer i Sverige, men det är som en 
djungel för företagen. Branschorganisationer-

Generellt är 
svenska företag 

dåliga på att 
ta för sig
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I tv-serier framställs entreprenörer nästan all-
tid som skumma typer. Det vill Leona Achten-
hagen ändra på. I vår kommer hon med en bok 
om hur entreprenörer skildras i medier.

det var professor Leif Melin som överty-
gade Leona Achtenhagen om att Internatio-
nella Handelshögskolan i Jönköping var en 
arbetsplats där hon skulle trivas. År 2000 var 
hon i Jönköping som gästforskare, och började 
några månader senare sin postdoc i Bamberg 
i Tyskland. 

– Jag hade precis blivit klar med min 
avhandling, och ville hellre bli professor än att 
vara hemma och laga mat. När jag för tredje 
gången fick frågan om varför jag inte ville bli 
hemmafru, fick jag nog, säger hon. 

I Tyskland, där Leona Achtenhagen är upp-
växt, dröjer sig hemmafrunormen kvar. 

– Jag hade också problem med de strikta 
hierarkierna på tyska universitet. I Sverige har 
jag större frihet att välja hur jag ska planera 
mitt arbete, som omfattar både undervisning 
och forskning. Det är viktiga anledningar till 
varför många tyska akademiker söker sig till 
Sverige.

för några år sedan gjorde Achtenhagen, 
tillsammans med tyskfödda Jönköpingskolle-
gan Friederike Welter, en studie av hur kvin-
nor som är entreprenörer framställts i tyska 
dagstidningar. Resultatet var tämligen dystert.

– Framgångsrika kvinnliga entreprenörer i 
Tyskland betalar ofta ett högt pris, med skils-
mässor och ständigt dåliga samveten för brist 
på tid för barn och familj. Det är vad som ofta 
uppmärksammas i media, medan kvinnors 
affärsmodeller sällan tas på allvar. Eller dis-
kuteras på ett lite nedsättande sätt.

Innan Leona Achtenhagen valde Sverige, 
delade hon sin studietid mellan Tyskland, 
Italien och Schweiz. Hon doktorerade på en 
avhandling om nya organisationsformer vid 
universitet i St Gallen, Schweiz.

Nu, drygt tio år efter det första besöket vid 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 
är Leona Achtenhagen professor i företagseko-
nomi på sektionen för entreprenörskap, stra-
tegi, organisation och ledarskap. Där forskar 
och undervisar hon om entreprenörskap och 

porträttet | Leona Achtenhagen

leona achtenhagen, företagsekonom med medieintresse:

»Entreprenörer på  
tv är oftast skurkar«
text anna-karin florén  bild patrik svedberg

– För forskningen kan det finnas fördelar med att inte vara svensk. Man tar inget för givet. Sedan finns det kulturella skillnader, 
som tysk är man mer direkt och mindre konflikträdd. Det kan vara både bra och dåligt, säger Leona Achtenhagen.
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affärsutveckling. Hon är också knuten till hög-
skolans medieforskningscentrum mmtc.

Under tiden som doktorand studerade Leo-
na Achtenhagen huvudsakligen stora, interna-
tionella koncerner. abb var en av fallstudierna 
i hennes avhandling. Men i Jönköping, där 
man främst studerar entreprenörskap, övertog 
intresset för små och medelstora företag.

– Efter tio intervjuer med nyckelpersoner på 
ett storföretag, förstår man bara en liten del av 
hur företaget fungerar. Gör jag samma sak i ett 
litet företag, blir bilden av vilka faktorer som 
är viktiga – och vad de har för betydelse – tyd-
ligare. Små företag är mycket roligare studie-
objekt, säger hon.

Framför allt intresserar sig Leona Achten-
hagen för entreprenöriella och strategiska 
aktiviteter som leder till hållbar tillväxt och 
internationalisering i etablerade företag.

– I media uppmärksammas ofta unga snabb-
växande företag. De uppfattas 
som spännande. Men jag tyck-
er att företag som verkar inom 
mogna branscher, och ändå 
lyckas växa och blomstra tack 
vare nytänkande och kreativi-
tet, är intressantare. 

– Jag blir imponerad av folk 
som lyckas i svåra kontexter 
eller branscher. 

Sådana företag anpassar 
strategi och affärsmodell efter 
förändringar i omvärlden.

Ett av hennes favoritexempel är Ryftes 
grönsaker på Gotland, som efter en kraftig 
tillbakagång ställde om produktionen mot 
högkvalitativa varor så att de kan sälja till både 
högklassiga restauranger och snabbköp.

– företagen som lyckas är framtidsoriente-
rade, de gör mer än att bara hantera det dagliga 
arbetet, säger hon. 

För några år sedan pekade Leona Achten-
hagen och Leif Melin ut sju nyckelfaktorer för 
hållbar tillväxt i en då omskriven studie. Fak-
torerna var kontinuerlig förändring, företags-
ledarens roll och ledarskap, ägande, med-
arbetarnas roll och engagemang, affärsmodell, 
bejaka dilemman, samt bygga med resurser. 
Studien presenterades bland annat vid en av 
Esbris Estradföreläsningar.

Under arbetet med det projektet blev det 
uppenbart att små och medelstora företag har 
behov av ökad kunskap om tillväxtrelaterade 
frågor. Därför utvecklades en serie workshops, 

”Tillväxtprogrammet för småföretagare”, som 
delfinansieras av Tillväxtverket, Regionförbun-
det i Jönköping och eu:s strukturfonder.

Hittills har man haft sex workshops där del-
tagarna får med sig kunskap som de direkt kan 
omsätta i praktiken i sina verksamheter. Pro-
grammet kommer att löpa med tio workshops 
per år i minst tre år.

– Vi är väldigt nöjda med att vår forskning 
kan komma till praktisk nytta. Och att arbeta 
tillsammans med företag i den här formen gör 
att vi forskare också får lära oss nytt.

även intresset för media och entreprenör-
skap, som Achtenhagen burit med sig sedan 
studien om kvinnors företagande i Tyskland, 
har lett till ett fördjupat engagemang. För när-
varande skriver hon en bok, tillsammans med 
kollegan Friederike Welter, om hur entrepre-
nörskap framställs i media.

– Entreprenörer på tv är oftast skurkar. De 
håller på med bedrägerier eller andra skumma 
grejor.

– Men även i sammanhang där entreprenö-
rer framställs i positiv dager är det viktigt att 
visa hela bilden. Exempelvis vad företagande 
kan betyda för stressnivå och livssituationen i 
övrigt. Då kan folk få bättre förståelse för entre-
prenörernas villkor.

Achtenhagen tycker att man ska stödja 
manusförfattare, genom att bjuda dem på 
kunskap, som hon säger. Sedan är det förstås 
också så att de yrkesgrupper som ofta dyker 
upp i serier – som poliser, läkare och advoka-
ter – sällan är entreprenörer.

– I Tyskland har tv-serien Kliniken bidragit  
till att synen på läkarkåren och medicin- 
området har förändrats i positiv riktning. Kan-
ske skulle en serie som kretsar kring entrepre-
nörer få samma effekt, funderar Achtenhagen.

kontakta leona.achtenhagen@jibs.hj.se

mer om leona

Namn Leona Achtenhagen
Bakgrund Universitetsstudier i Tyskland, Schweiz och 
Italien. Doktorerade år 2000 på universitetet i St Gal-
len i Schweiz med avhandlingen Coordination in new 
forms of organising: an empirical study. Sedan 2009 
är hon professor i företagsekonomi på Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping, samt biträdande chef 
för forskningscentrumet Media Management and 
Transformation Center (MMTC).
Aktuell Utkommer under våren med boken Entrepre-
neurship and Informal Institutions: The Impact of the 
Media on Entrepreneurship (Edward Elgar).

mer av leona

Surfing on the ironing board – The representation of 
women’s entrepreneurship in German newspapers 
(tillsammans med Friederike Welter), Entrepreneur-
ship & Regional Development (online), 2011

Small Firm Growth (tillsammans med Per Davids-
son och Lucia Naldi), Foundations and Trends in 
Entrepreneurship, nr 2, vol 6, 2010

”Business Growth” – Do Practitioners and Scholars 
Really Talk About the Same Thing? (tillsammans 
med Leif Melin och Lucia Naldi), Entrepreneurship: 
Theory & Practice, nr 2, vol 34, 2010

Understanding Entrepreneurship in Traditional 
Media, Journal of Media Business Studies, nr 1,  
vol 5, 2008

Jag blir imponerad av folk som lyckas i svåra branscher

I Sverige har jag 
större frihet att 

planera mitt arbete



Att investera i riskkapitalfonder kan, som ordet 
påvisar, vara en riskabel affär. Intresset för 
denna typ av investeringar ökar, men samtidigt 
behövs mer kunskap på området. Anna Söder-
blom har undersökt varför vissa placeringar i 
riskkapitalfonder blir framgångsrika och andra 
inte. En väg till framgång är att följa en mer 
erfaren investerare.

institutionella investerare, som pen-
sionsfonder, banker och försäkringsbolag, 
satsar alltmer i riskkapitalfonder. Men trots 
att riskkapitalinvesteringarna ökar, vet man 
inte så mycket om vad som avgör fondinves-
terarnas framgång. 

– Jag har studerat vad som gör att vissa 
institutioner får bättre avkastning än andra 
när de investerar i riskkapitalfonder. Jag har 
bland annat tittat på institutionernas storlek 
i termer av förvaltat kapital, deras geografiska 
ursprung, om de har tidigare erfarenhet från 
den här typen av investeringar, och hur många 
anställda specialister de har på området, säger 
Anna Söderblom.

Fonderna förvaltas av så kallade private 
equity-bolag, som har till uppgift att investera 
i företag och senare sälja dem. Private equity 
är ett samlingsnamn för investeringar i tidiga 
företagsfaser – så kallat venture capital (vc) – 
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och investeringar i mogna företag, ofta i form 
av utköpsaffärer – så kallat buyout capital (bo).

I avhandlingen Private Equity Fund Investing 
– Investment strategies, Entry order and Perfor-
mance kartlägger Söderblom samtliga investe-
ringar i svenska riskkapitalfonder mellan 1983 
och 2003. För att få ytterligare information har 
hon gjort djupintervjuer med representanter 
från den svenska och brittiska riskkapital-
industrin.

– Jag har också undersökt de investerande 
institutionernas status på marknaden och vil-
ka investeringsstrategier de använder. Bland 
annat har jag tittat på intresset för att inves-
tera i fonder som förvaltas av helt nya private 
equity-bolag, så kallade förstagångsfonder.

– avhandlingen identifierar flera faktorer 
som påverkar avkastningen från investeringar 
i riskkapitalfonder. Det är tydligt att dessa fak-
torer skiljer sig kraftigt när det gäller investe-
ringar i vc- respektive bo-fonder. När det gäl-
ler bo-fonder har de investerare som satsat på 
en hög andel förstagångsfonder fått en bättre 
avkastning än dem som primärt investerat i 
fonder förvaltade av mer erfarna team.

Investerarna riskerar nämligen att missa 
tåget om de inte är med från början. En för-
valtare som lyckas bra med sin första fond, ger 

gärna förtur till tidigare kunder när det är dags 
att dra igång nästa fond. Det här gäller inte 
institutioner med stor erfarenhet och hög sta-
tus på marknaden. De är alltid välkomna att 
investera, och kan minska sin risk genom att 
undvika investeringar i nya, oprövade team.

– Vid investeringar i vc-fonder är det tvärt-
om inte lönsamt att satsa på förstagångsfonder, 
utan bättre att avvakta med investeringar till 
senare fonder. Generellt har bo-fondinveste-
ringar gett betydligt bättre avkastning än vc-
fondinvesteringar.

i avhandlingen undersöks också vilka 
institutionella investerare som är speciellt 
nöjda med avkastningen från sina investe-
ringar i riskkapitalfonder. Resultatet visar att 
institutioner med gedigen erfarenhet från pri-
vate equity, och med stora kapitalbaser, är mer 
tillfredsställda med sin avkastning än andra 
investerare. Men även vissa investerargrupper 
med mer begränsad kunskap om riskkapital, 
och betydligt mindre kapital avsatt för denna 
typ av investeringar, är nöjda med sina resultat.

– Det är intressant att vissa institutioner 
med relativt begränsad expertis på området 
väljer en investeringsstrategi baserad på att ”ta 
rygg” på mer insatta kollegor i branschen. De 
tar beslut om investeringar med utgångspunkt 
från andras agerande, och menar att detta har 
lett till tillfredställande resultat, säger Anna 
Söderblom.

– Uppenbarligen finns det flera framgångs-
rika investeringsstrategier – det gäller bara för 
respektive institution att välja den som är opti-
mal för den egna organisationen.

kontakta anna.soderblom@hhs.se

Anna Söderblom, Handelshögskolan 
i Stockholm, arbetade med riskapital-
investeringar i småföretag, bland 
annat på Industrifonden, innan hon 
började forska inom ämnet. I dag till-
bringar hon halva sin tid inom akade-
min och halva inom näringslivet.

Följa John fungerar 
för investerare
text christina eriksson  bild jonas gustafsson 
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Mässmiljön triggar  
internationalisering
När mindre familjeföretag etablerar sig 
utomlands verkar formella kontakter, ofta 
knutna på internationella mässor, vara 
viktigast. Små och medelstora företag 
har inte alltid resurserna att aktivt söka 
efter nya affärsmöjligheter. I gengäld är de 
flexibla nog att kunna agera på möjligheter 
som uppstår. Det konstaterar Tanja Konti-
nen och Arto Ojala i artikeln International 
Opportunity Recognition among Small and 
Medium-Sized Family Firms som har publi-
cerats i Journal of Small Business Manage-
ment (nr 3, vol 49, 2011). [jg]

kontakta tanja.kontinen@jyu.fi

Etnografisk metod  
fångar innovationen
Innovationsprocesser är trassliga och ickelinjära, slår Thomas Hoholm och  
Luis Araujo fast i Studying innovation processes in real-time: The promise  
and challenges of ethnography. Artikeln har publicerats i Industrial Marketing  
Management (nr 6, vol 40, 2011). Författarna diskuterar möjligheter och  
utmaningar med att använda etnografiska metoder, som de menar lämpar 
sig väl för att fånga tidiga innovationsprocesser. Som exempel använder de 
Hoholms avhandlingsstudie om hur en matfabrikant innoverar fram en salami 
– av lax. [åk]

kontakta thomas.hoholm@bi.no

Svenskar rädda  
för att misslyckas
I somras lanserades Entreprenörskap i Sverige 
2011 (Entreprenörskapsforum, 2011), en svensk 
rapport inom ramen för Global Entreprenurship 
Monitor (GEM). Sverige ligger inte så bra till på 
topplistan över entreprenöriell aktivitet: vi  
hamnar på plats 47 av de 59 länder som ingår 
i årets undersökning, och på plats 14 av 22 
industriländer. Samtidigt ligger vi i topp när det 
gäller möjlighetsbaserat företagande med syfte 
att öka sin inkomst och/eller oberoende.  
30 procent av de tillfrågade svenskarna säger 
att de avstår från att starta företag på grund  
av rädslan att misslyckas. [jg]

Ladda ner hela rapporten på 
entreprenorskapsforum.se

»En avgörande fråga 
är möjligheterna att 
locka privat kapital till 
klimatinnovationer«
Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfon-
den om deras rapport Enabling the Transition – Climate 
Innovation Systems for a Low Carbon Future.

Innovationens anatomi
Bengt A Mölleryd har intresserat sig för hur innovationssystem är sammansatta. Resulta-
ten finns i hans licentiatuppsats An anatomy of technology innovation in infrastructure and 
defence systems in Sweden after the Cold War, framlagd vid KTH. Mölleryd dissekerar två 
system i uppsatsen: infrastruktur och försvar. Hur påverkar teknikförändring och innovation 
dessa system? Och tvärtom, hur påverkas innovation och teknisk utveckling av omgivande 
system som infrastruktur och försvar? Hjärtat i Mölleryds modell över innovationens ana-
tomi är användaren. Om inte användarna tar till sig de nya upptäckterna kommer de aldrig 
att lyfta och bli framgångsrika innovationer. Andra vitala delar är en kultur som tillåter och 
främjar innovation, till exempel genom utbildning, samt de människor som är inblandade 
i kunskapsutveckling och -spridning. För att ett innovationssystem ska få liv behövs även 
bra affärsmodeller med IP som skyddar kunskapen, och riskvillig finansiering. [jg]

kontakta bengt.molleryd@iva.se

55%
av politikerna anser att det är 

enkelt att starta och driva företag.
Frågar man väljarna är det bara 

25% som svarar ja på den frågan.

Källa: Kristina Nyström, Ratio
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esbrinytt

Han konstaterade att det tar 8–10 år att byg-
ga starka företag. Därför behövs ”tålmodigt 
kapital” – som dessutom är tillräckligt stort 
för att ta företaget genom alla faser.

Flera av talarna avrådde bestämt från att 
försöka kopiera Silicon Valleys succémodell. 
Däremot är det bra att lära av amerikanska 
erfarenheter, inte minst de misslyckade. Erik 
Straser ställde frågan om det är ok  för en 
svensk toppchef på Ericsson att hoppa av för 
att dra igång ett nytt företag – och sedan åter-
vända till sin anställning?

– I Silicon Valley hade han eller hon defini-
tivt varit välkommen tillbaka, sa han.

en svensk med erfarenheter av att etablera 
sig i Silicon Valley är Sara Öhrvall. Hon leder 
avdelningen Global r&d på Bonnier och talade 
om hur det är att verka i ett föränderligt medie- 
landskap.

– Vi måste ligga före marknaden, och våga 
visa våra produkter tidigt. Till exempel tog vi 
fram ett digitalt Ipad-magasin redan innan 
Ipaden hade lanserats, berättade hon.

För att kunna göra detta krävs ett inflöde 
av talang. Företag i startgroparna, forskare 
och – inte minst – nördar. Öhrvall framhöll 
också vikten av kommentarer från hängivna 
konsumenter.

alla svar, men att landet i alla fall har lyckats på 
vissa punkter. Stora summor har investerats i 
universitetsforskning, affärsänglar och risk-
kapitalister uppmuntras, och lagstiftningen 
stödjer entreprenörer.

– Dilemmat för Sverige lyder: Hur får vi fram 
mer entreprenörskap utan att samtidigt förlora 
det som är så bra i vårt samhälle?

Många menar att vi i Sverige har för få 
affärsänglar. I Silicon Valley finns desto fler. 
Kimberlie Cerrone berättade att hon investe-
rar sina ängelpengar i entreprenöriella team 
som hon tror på. Enligt henne har företag som 
får kapital och stöd från affärsänglar en betyd-
ligt högre överlevnadsgrad än andra företag.

– Ett entreprenöriellt ekosystem kan inte 
blomstra, eller bygga upp en stark venture 
capital-industri, om det inte finns en solid 
ängelbas i botten, sa Cerrone.

Erik Straser är även han verksam i Silicon 
Valley, men som riskkapitalist på Mohr Davi-
dow med särskild expertis inom cleantech. 
Han menade att vi alla måste utmana oss själ-
va att tänka lika stort som entreprenörer gör.

– Många är entreprenöriella, men få är 
entreprenörer. En entreprenöriell person kan 
se möjligheter. Däremot krävs det en entrepre-
nör för att mobilisera resurser och exploatera 
möjligheten, sa Straser.

26–30 september genomfördes Sweden-U.S. 
Entrepreneurial Forum 2011. För åttonde året 
i rad kom ledande entreprenörskapsexperter 
från USA över till Sverige för att dela med sig av 
sin kunskap, lyssna och knyta kontakter. Och 
precis som förra året blev det en turné med tre 
stopp: i år i Stockholm, Umeå och Göteborg.

– den amerikanska  handelsbalansen är 
lite ur balans för tillfället, konstaterade Wil-
liam Stewart, chargé d’affairs på amerikanska 
ambassaden i Stockholm.

Han var en av de inledande talarna när Swe-
den-u.s. Entrepreneurial Forum drog igång i 
Stockholm 26 september. Trots det besvär-
liga ekonomiska läget var han optimistisk: till 
ungas handlingskraft, och till möjligheterna 
för fruktbara utbyten mellan Sverige och usa. 
Samma optimism uttrycktes av många andra 
talare. usa  är Sveriges femte största export-
marknad, och vi kan lära mycket av varandra.

Evenemangets övergripande tema var inno-
vation. Hur skapar man en innovationspolicy 
i världsklass? Hur finansieras innovation? Och 
hur kan man öka innovationskapaciteten hos 
individer? Det var några av de frågeställningar 
som ventilerades under veckan.

Martin Kenney är professor vid University of 
California, Davis. Han menade att usa inte har 

text åse karlén  bild johanna hanno

Innovation i fokus 
för årets forum

                            Sara Öhrvall
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– Finansiär och entreprenör måste passa 
ihop. Genom att ställa en rad frågor sållar vi 
fram dem som är rätt för oss: Är det en stor 
idé? Är det en bra idé? Är det rätt tid? Kan 
entreprenörsteamet klara det? Kan vi tillföra 
något?

– De flesta som vi finansierar vet hur man 
hittar rätt intellektuellt kapital, till exempel på 
universitet. Vet de inte det är de förmodligen 
inte rätt för oss. Vi vill jobba med entreprenö-
rer som har gnistan och viljan att följa med 
företaget hela vägen. Vi är inte intresserade 
av medelmåttorna, vi vill ha de bästa, sa John 
Backus.

Forumdagen följdes upp av en seminarie-
dag i Stockholm 27 september. Därefter drog 
nästan hela den amerikanska delegationen 
vidare till Umeå 28 september och Göteborg 
30 september. Där fortsatte diskussionerna 
tillsammans med aktörer i respektive innova-
tionssystem. Totalt hade vi över 650 deltagare i 
de aktiviteter som genomfördes under veckan.

– Fokusgrupper ska man undvika, de tar 
död på alla bra idéer. Det är väldigt svårt att 
omprogrammera våra hjärnor och tänka nytt.

Global r&d har startat ett kontor i San Fran-
cisco för att vara där det händer. Här fick det 
anrika familjeföretaget Bonnier en ny image.

– Vi uppfattas som små och spännande. Och 
självförtroendet i Silicon Valley smittar av sig: 
Det gäller att tänka stort.

– Som jag ser det har vi svenskar en fördel i 
vårt designkunnande. Man skulle kunna tro att 
den svenska konsensuskulturen är en nackdel, 
men jag upplever det inte så. Tvärtom innebär 
den svenska, ohierarkiska modellen med korta 
beslutsvägar att vi kan göra affärer snabbare, 
sa Sara Öhrvall.

John Backus har grundat New Atlantic Ven-
tures, ett riskkapitalbolag på den amerikanska 
östkusten. Liksom Öhrvall tror han på digitala 
medier som ett tillväxtområde. Han ser också 
möjligheter inom mobila tjänster och e-han-
del. Men det är inte alla entreprenörer som får 
finansiering via New Atlantic Ventures.

Många är entreprenöriella, 
men få är entreprenörer

William Stewart

Esbri vill samla alla forskare inom entreprenörskap, innovation och 
småföretagande i databasen ”Vem gör vad”. Läs mer på www.esbri.se/vgv

mer om forumet

Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum arrangeras av 
Esbri, Näringsdepartementet och U.S. Department 
of Commerce. Årets huvudpartners var Tillväxtver-
ket och Vinnova, partners var Hamilton och PwC. 
Nätverkspartners var Företagarna och Venture Cup. 
Regionala medarrangörer var Chalmers, Dare, Göte-
borgs universitet, Umeå kommun, Umeå universitet 
och Västra Götalandsregionen. Mediepartner var 
Entreprenör. 

All info om årets forum, inklusive webb-tv från den 
första dagen och en längre version av denna artikel, 
finns på www.esbri.se/sweden-us-2011  

På esbribloggen.blogspot.com finns flera inlägg från 
hela veckan.

PLATSAR DU?



22  |  e n t r é  3  •  2011 www.esbri.se

 Forskningscentrumet Cefeo vid Interna-
tionella Handelshögskolan i Jönköping har 
fått en ny professur: Hamrin International 
Professor in Family Business, finansierad 
av Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse. 
Innehavare är mattias nordqvist.

 Under icsb-konferensen i Stockholm 
(läs mer på sid 9) utsågs de bästa kon-
ferensbidragen i olika kategorier. Journal 
of Small Business Management Best 
Empirical Paper skrevs av juha soininen, 
kaisu puumalainen, pasi syrjä och 
helena sjögren. Wilford White Fellows 
Doctoral Research Award gick till arto 
kuuluvainen.

 Vid samma konferens valdes bengt 
johannisson in i Wilford L White Fel-
lowship för sina enastående insatser inom 
småföretagsområdet.

 karin berglund 
har under hösten ett 
deltidslektorat vid före-
tagsekonomiska institu-
tionen, Stockholms uni-
versitet. Från och med  
1 januari 2012 övergår 

den i en heltidstjänst. Tidigare var Berg-
lund verksam vid Mälardalens högskola.

 Forskningsinstitutet Ratio har förstärkts 
med christian sandström. Han forskar 
bland annat om industriell omvandling, 
och ska ansvara för Ratios nätverk för unga 
forskare. En annan Ratioforskare, mat-
tias lundbäck, har fått finansiering från 
Konkurrensverket för forskning om hur 
kommunal verksamhet begränsar konkur-
rensen.

 maria aggestam har fått 150 000 
kronor från Gastronomiska Akademiens 
Stiftelse för sitt forskningsprojekt ”Gastro-
nomiskt entreprenörskap”.

 Academy of Management höll årsmöte 
i San Antonio, Texas, 12–16 augusti. Då 
tilldelades johan wiklund, Syracuse Uni-
versity, deras Entrepreneurship Division 
Mentor Award.

 charles edquist, Lunds universitet, är 
en av 20 ledamöter i den nya forsknings-
beredning som ska bistå regeringen inför 
forskningspropositionen hösten 2012.

 anna nilsson vindefjärd forskar  
på enheten för bioentreprenörskap,  
Karolinska institutet. Sedan 1 juni är hon 
även generalsekreterare för stiftelsen 
Forska Sverige.

Tipsa oss på entre@esbri.se 

titel Harvesting External 
Innovation: Managing external 
relationships and intellectual 
property
författare Donal O’Connell
förlag Gower
isbn 978-1-4094-1833-7

”Alla smarta människor jobbar inte för dig”. 
Den insikten är central i boken Harvesting 
External Innovation. Goda idéer kan komma 
från vilket håll som helst. Genom att odla 
relationer till personer utanför företaget 
– leverantörer, akademiker, kunder – kan 
man få tillgång till värdefull kunskap. Och 
som man sår får man skörda: Samarbetena 
kan leda till bättre forskning, utveckling och 
innovation. Det menar författaren Donal 
O’Connell som bland annat diskuterar 
immaterialrättigheter, externa uppfinnare 
och hur man kan arbeta öppet med inno-
vationsfrågor. I boken plockar han exempel 
från företag som Dell, Procter & Gamble, 
Nokia och Toyota. För att bli framgångsrik 
inom detta område krävs ofta en intern atti-
tydförändring, en övertygad ledning och en 
tydlig kommunikation mot omvärlden. [åk]

personnytt boktips

Nu sätts även politikernas entreprenörskap 
under lupp. Framför allt syns då en kreativ 
problemlösning och ett förändringsarbete – 
knutet till partiarbete eller till de olika nätverk 
som politikerna verkar i. 

enligt författarna till boken Politikens 
entreprenörskap – kreativ problemlösning och 
förändring är det inte fråga om ett nytt feno-
men, utan om något som aktualiserats allt 
mer. Både för att entreprenörskapsbegreppet 
har blivit poppis, och för att synen på politiken 
har förändrats. I dagens nätverkssamhälle är 
det mer än bara politiska beslut som styr. För 
att vi ska förstå dagens politiska verksamheter 
på ett bättre sätt vill författarna därför lansera 
begreppet politiskt entreprenörskap.

I bokens första del synliggörs partientrepre-
nörerna, normentreprenörerna, det politiska 
innovationssystemet samt policyentrepre-
nörerna. Entreprenörskapet, i det här fallet, 
omformar idéer och normer till nya kombina-
tioner som omsätts i tanke, ord och handling.

I bokens andra del visas flera aktuella 
exempel på entreprenöriella politiker, skol-
reformens konsekvenser för ett politiskt 
entreprenörskap, relationen mellan företag 

Nya entreprenörer 
inom politiken

och offentliga marknader samt ett ”negativt” 
entreprenörskap i upphandlingar.

Avslutningsvis diskuteras vad de politiska 
entreprenörerna har för ansvar och vem som 
kan utkräva ansvar av vem i ett entreprenö-
riellt samhälle som präglas av governance sna-
rare än direkt styrning. Diskussionen är hög-
aktuell i dagens omställning av offentlig sektor.

Boken är utgiven av Liber (isbn 978-91-47-
09469-1) 2011. Marie-Louise von Bergmann-
Winberg och Elin Wihlborg är redaktörer. 
Därutöver medverkar ytterligare sju forskare 
från Mittuniversitetet och Linköpings univer-
sitet. [mg]

titel Entrepreneurship,  
Innovation, and Economic 
Development
redaktörer Adam Szirmai, 
Wim Naudé & Micheline  
Goedhuys
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-959651-5

Innovation i norra Vietnam, mikroföretag i 
Etiopien och kunskapsintensivt entrepre-
nörskap i Indien. I boken Entrepreneurship, 
Innovation, and Economic Development dis-
kuterar kapitelförfattarna kopplingar mellan 
entreprenörskap, innovation och utveckling, 
med särskilt fokus på utvecklingsländer. De 
finner att möjligheterna ofta finns där, men 
att de inte realiseras fullt ut. Det kan bero på 
att den rätta mixen av små och stora, respek-
tive inhemska och utländska, företag saknas. 
Eller på att de nödvändiga institutionerna 
inte finns på plats. Exempel hämtas också 
från Turkiet och Finland. Otto Toivanen 
beskriver i sitt kapitel hur den finländska 
innovationspolicyn fungerar, och menar att 
delar av den kan tillämpas även i utveck-
lingsländer. Exempelvis kan stora företag 
uppmuntras att samarbeta med små. [åk]
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Nordic Entrepreneurship 
Conference
27–28 oktober 2011
Helsingfors, Finland

ISBE 2011 Conference
9–10 november 2011
Sheffield, Storbritannien

Social Innovation and 
Entrepreneurship Conference
1–3 december 2011
Auckland, Nya Zeeland

2012 EFMD 
Entrepreneurship Conference
5–6 mars 2012
Maastricht, Nederländerna

Evenemangstips

Fler evenemang finns på 
www.esbri.se/konferenser

titel Reconfiguring Knowledge 
Production: Changing Authority 
Relationships in the Sciences 
and their Consequences for 
Intellectual Innovation
redaktörer Richard Whitley, 
Jochen Gläser & Lars Engwall
förlag Oxford University Press
isbn 978-0-19-959019-3

Produktionen av forskningsbaserad kunskap 
har förändrats på många sätt under de senas-
te decennierna. De offentliga forsknings-
medlen har minskat, konkurrensen mellan 
forskare har ökat, och universiteten måste i 
högre grad agera strategiskt och entreprenö-
riellt. Reconfiguring Knowledge Production 
diskuterar denna utveckling, och hämtar 
exempel från bland annat Storbritannien, 
Schweiz, usa och Japan. 18 forskare, de flesta 
verksamma vid europeiska institutioner, 
medverkar i boken. De menar att maktskiften 
inom den akademiska världen påverkar hur 
forskningsinsatser koordineras, och hur inn-
ovativa forskarna väljer att vara. Redaktörer 
är Richard Whitley, Jochen Gläser och Lars 
Engwall. Den senare är medförfattare till ett 
kapitel om framväxten av företagsekonomi 
som en akademisk disciplin. [åk]

titel Kvinnors företagande – 
mål eller medel?
redaktörer Eva Blomberg,  
Gun Hedlund & Martin Wottle
förlag SNS Förlag
isbn 978-91-86203-86-3

Kvinnors företagande – mål eller medel? 
handlar om förväntningarna på kvinnor 
som är företagare. De ska rädda glesbygden, 
skapa jobb och tillväxt, omvandla offentlig 
sektor och styra upp mansväldet i närings-
livet. Men hur ser den svenska företagerskans 
verklighet ut? I boken bidrar 19 forskare från 
discipliner som historia, nationalekonomi, 
sociologi och kulturgeografi med sina pers- 
pektiv på tjugo års satsningar för att främja 
kvinnors företagande. Det handlar bland 
annat om rut, livspusslande, familjeföretag 
och jämställdhet. Resultaten av den förda 
politiken blir sällan de som eftersträvas, och 
lösningarna bör kanske sökas i samhällskon-
texten i sin helhet, anser redaktörerna Eva 
Blomberg, Gun Hedlund och Martin Wottle. 
Antologin ingår i Vinnovaprogrammet 
”Forskning om kvinnors företagande”. [åk]

titel Exceptional People: How 
Migration Shaped Our World 
and Will Define Our Future
författare Ian Goldin,  
Geoffrey Cameron & Meera 
Balarajan
förlag Princeton  
University Press
isbn 978-0-691-14572-3

Alla har vi nomadblod i ådrorna. Det kon-
staterar Ian Goldin, Geoffrey Cameron och 
Meera Balarajan, författare till Exceptional 
People. De syftar på att våra förfäder föddes 
i Afrika för några tiotusentals år sedan, och 
därefter förflyttade sig över världen. Män-
niskor som migrerar bär med sig kunskap, 
idéer och frön till innovation. De binder 
samman marknader, bidrar med arbetskraft 
och ökar mångfalden. Men tyvärr bygger 
dagens invandringspolitik ofta på rädslor och 
missförstånd, och därför riskerar vi att missa 
möjligheterna, hävdar författarna. Boken är 
indelad i tre delar: dåtid, nutid och framtid. 
Den första delen kartlägger migrationsström-
mar från förhistorisk tid till 1970-talet. Den 
andra delen diskuterar flyttskäl, mottagande 
och påverkan. I den tredje delen skissas sce-
narier om stängda och vidöppna gränser. [åk]

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

Vinnarna utsedda  
i Nytt&Nyttigt
Uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt har avgjorts. 
Författarna till de tre vinnande bidragen 
får resestipendier om totalt 65 000 kronor. 
Förstapriset gick till Julia Hermansson och 
Emma Lindberg, Lunds universitet, för 
uppsatsen Organisera för brukarinvolvering 
och öppen innovation i ”fuzzy front end”. 
Andrapriset gick till Breakthrough Innovation 
Without Breakthrough Technology av Eftychia 
Gkanidou, Handelshögskolan i Stockholm. 
Tredjepriset tilldelades Saeed Khanaghas och 
Behbood Borgheis uppsats Towards Service 
Orientation in Manufacturing Firms, skriven 
vid Linköpings universitet. [ce]

för mer info www.innovationsuppsats.se

Ny ABC om  
sociala innovationer 
Mötesplats för social innovation och samhällsen-
treprenörskap har gett ut ABC i social innovation. 
Det är en fickhandbok som reder ut begreppen och 
ger exempel på socialt företagande. Häftet är en 
bra diskussionsgrund för till exempel lärare och 
elever. I vinter kommer det även publiceras i digital 
form på samhallsentreprenor.se [ha]

beställ ditt ex på  
skrift.samhallsentreprenor@gmail.com

Nov 2011
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Entré nr 4-2011 
kommer innan jul!

Vad vill du läsa om i 
Entré? Tipsa oss gärna 
om spännande uppslag.
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»Risk för naiv syn 
på entreprenörskapet«

politiker, forskare och  lärare är ofta 
unisont eniga om att entreprenörskap kan 
bota allehanda samhällsproblem. Entrepre-
nörerna ska rädda ekonomin från att bottna 
ur. De ska ge innovationskraft och förnyelse i 
storbolagen. De ska ge invandrarna en väg in 
på arbetsmarknaden, och gärna ett mer jäm-
ställt samhälle. 

En stor forskningsfåra har sökt påvisa 
att entreprenörskap har en viktig roll för att 
främja ekonomiska, tekniska och sociala fram-
steg. I sin strävan att ”hänga på fältet” finns 
dock en risk att forskarna accepterar denna 
roll utan att sondera de mänskliga och sam-
hällsmässiga kostnader som entreprenörskap 
kan medföra.

Vissa forskare, som William Baumol, har 
noterat de potentiellt negativa aspekterna 
av entreprenörskap på samhällsnivå. Dean 
Shepherd har ägnat mycket kraft åt att poäng-
tera de negativa psykosociala effekterna för 
individer som misslyckats i entreprenörskap: 
depression, hälsoproblem, fattigdom och slit-
ningar i familjen rapporteras ofta. Men forsk-
ningen om dessa områden är ännu i sin linda. 

enligt joseph schumpeter kapitaliserar 
entreprenörskap på den kreativa förstörelse 
som följer av teknisk förändring. Denna för-
ändring kan vara förödande för samhällen, 
regioner och familjer. Historiker som Joel 
Mokyr har dokumenterat detta genom att 
peka på nedgången i överlevnad, hälsa och 
privatekonomi i Nordeuropa under 1800-talet. 
Även om industrialiseringen senare bidrog till 
långt bättre ekonomiska och sociala villkor så 
tog detta 2–3 generationer. 

Liknande processer ser vi även i dag i spå-
ren av det ”finansiella entreprenörskap” som 
skapades av kluriga bankirers kreativa kom-

medicinare och sociologer kan undersöka de 
hälsorelaterade aspekterna av entreprenör-
skap. Utbildare kan skapa program som hjäl-
per företagare att känna igen, och ta itu, med 
dessa problem på ett tidigt stadium.

Om forskningen inte studerar kostnaderna 
med entreprenörskap är risken stor att vi 
reproducerar en ”naiv” syn på fenomenet.
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DOCENT, HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 

binerande av olika finansiella 
tjänster. Och av deras poli-
tiska entreprenörskap i form 
av lobbying mot myndigheter 
satta att reglera de finansiella 
marknaderna.

vissa entreprenörer an-
vänder sin förmögenhet för 
att underminera konkurrens 
och befästa en monopolistisk 
ställning på marknaden, som 

”rövarbaronerna” under förra 
sekelskiftet i usa. Tendenser 
till liknande processer ser vi 
i dag som följd av privatise-
ringen av offentliga tjänster. 
Visst är det fantastiskt att pas-
sionerade pedagoger och skö-
terskor tillåts starta eget och 
bidra med nya tjänster och 
effektivare organisationsfor-
mer. Men det är till liten nytta, 
för såväl dem själva som för 
samhället, om ett oligopol av 
riskkapitalägda storbolag till-
låts dominera branschen.

Som helhet har forskningsfältet underlåtit 
att beakta hela spektrumet av effekter som 
entreprenörskap har på samhället, på entre-
prenörers anställda, på deras familjer och 
på entreprenörerna själva. Här finns en hel 
del att göra: Nationalekonomer kan analy-
sera konkurrensdynamik för att bygga system 
som uppmuntrar kreativt nyföretagande, men 
hindrar uppkomsten av oligopol. Företags-
ekonomer kan studera hur entreprenörer och 
innovativa företag fungerar och hur man når 
en balans mellan kreativitetens positiva och 

– potentiellt – negativa aspekter. Psykologer, 
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Är det för mycket halleluja kring entreprenörskap? Eller behövs det mer?
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