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generaldirektör för Högskoleverket har tackat 
ja till att ingå i Esbris styrelse. Vi ser fram emot 
att ta del av deras kompetens i vår verksam-
het.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla 
er som har varit med på våra aktiviteter, som 
läser Entré och besöker Kunskapsbanken. Ert 
engagemang och intresse ger oss energi att 
arbeta vidare. Ett stort tack går också till alla 
er som har varit med och finansierat Esbris 
verksamhet.

God jul och gott nytt år!

Magnus Aronsson
ansvarig utgivare och vd för esbri

magnus.aronsson@esbri.se

ps. Vill du hänga med? Besök 
www.esbri.se med jämna mellanrum.
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 D et har varit ett hektiskt och händelse- 
rikt år för oss på Esbri. Tillsammans 
har vi (mina duktiga medarbetare och 

jag) åstadkommit mycket, och därmed för-
stärkt grunden för att utveckla Esbri ytterliga-
re under de kommande åren. Speciellt denna 
höst har varit intensiv.

I september firade vi våra första tio år med 
en festdag där närmare 400 personer deltog. 
I oktober genomförde vi The Sweden-u.s. 
Entrepreneurial Forum som fick betyget mvg 
av vår samarbetspartner u.s. Department of 
Commerce. De ansåg att årets svenska forum 
var det bästa av sammanlagt 26 forum som de 
har varit medarrangör till runtom i världen.

I november var det dags för lärarworksho-
pen som vi genomförde för tionde året i rad. 
I december tog Esbri, tillsammans med Con-
nect Sverige, initiativ till en ny mötesplats för 
att stärka kvinnors företagande. Det resulte-
rade i två halvdagar med mycket kunskaps-
utbyte, inspiration och nya kontakter. Utöver 
dessa fyra stora evenemang har vi även haft 
en Estradföreläsning varje månad.

Inför sommaren berättade jag i denna 
ledare om våra långsiktiga avtal med Nutek 
och Vinnova avseende basfinansiering. Med 
dessa som grund har vi kunnat påbörja ett 
strategiarbete med att utveckla några nya 
idéer och aktiviteter. Resultatet kommer att 
visa sig under nästa år!

Så här inför 2008 vill jag presentera en 
nyhet: vår styrelse kommer att förstärkas från 
årsskiftet. Personligen är jag mycket glad över 
att Signhild Arnegård Hansen, ordförande 
för Svenska Lantchips och Svenskt Närings-
liv, Anna Ekström, ordförande för Saco, samt 
Anders Flodström, universitetskansler och 
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ges ut av Esbri – Institutet för entreprenörskaps- 
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nummer per år. Entrés syfte är att fungera som en länk 
mellan forskare och allmänhet och sprida forsknings-
resultat utanför akademin. Entré ges ut med stöd från 
Nutek och Vinnova. Kontakta Esbri för en kostnadsfri 
prenumeration!
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Familjen väger tungt
för unga entreprenörer

Vilken roll spelar familjemedlemmar i den tidiga 
entreprenöriella processen? Kim Klyver har sökt 
svar på frågan i data från den danska versionen av 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), samt i en 
uppföljningsstudie av GEM. Artikeln Shifting fami-
ly involvement during the entrepreneurial process 
har publicerats i International Journal of Entre-
preneurial Behaviour & Research (nr 5, vol 13, 
2007). Klyver konstaterar att den initiala formule-
ringen av en affärsmöjlighet till stor del är en kog-
nitiv och individuell process. Däremot är familje- 
medlemmar viktiga när beslutet om att starta före-
tag eller inte väl ska fattas. Familjen betyder mest 
för unga entreprenörer som har mindre än tre års 
högre utbildning. Främst är det manliga, närstå-
ende familjemedlemmar som påverkar entrepre-
nörens beslut. [ÅK]

För mer info: kkl@sam.sdu.dk

Det våras för de nationella
innovationssystemen

Konceptet ”nationella innovationssystem” dök 
upp parallellt i Europa och USA under 1980-talet. 
I dag har det fått fotfäste hos policymakare och 
akademiker världen över. Bengt-Åke Lundvall är 
en av forskarna som tidigt använde och utveck-
lade begreppet. Han diskuterar i artikeln National 
Innovation Systems – Analytical Concept and 
Development innovationssystemansatsens bak-
grund och framväxt. Han blickar också framåt och 
konstaterar att det finns mer att lära. Vi behöver 
dels öka vår förståelse av kunskap och lärande 
som basen för innovation, dels lära oss mer om 
hur olika innovationsförlopp kompletterar varan-
dra. Enligt Lundvall kan även utvecklingsländer 
betraktas ur ett, något bearbetat, innovations- 
systemperspektiv. Artikeln har publicerats i Indu-
stry and Innovation (nr 1, vol 14, 2007). [ÅK]

För mer info: bal@business.aau.dk

Svenska forskare
positiva till samverkan

Svenska forskare och lärares nyföretagande är 
högt i jämförelse med Sverige i stort. Det skri-
ver Clas Wahlbin och Caroline Wigren i Nutek- 
rapporten Samverkan i det akademiska vardags-
livet (Infonr 060-2007). De har fått in närmare 
10 000 enkätsvar från forskare och lärare vid 30 
svenska lärosäten. Frågorna handlade om del-
tagande i konkreta samverkansåtgärder under 
2006, samt inställning till samverkan. Resultaten 
visar bland annat att 2,5 procent av forskarna och 
lärarna startade företag under året. 1,8 procent 
sökte patent och 0,29 procent sålde licenser. 
Andra tecken på samverkan var att nästan hälften 
tipsade studenter om arbete, var tredje rekryte-
rade externa gästföreläsare och en av sex drev 
verksamhet i eget företag. Enligt författarna är 
inställningen till samverkan mycket positiv. [ÅK]

För mer info: caroline.wigren@ihh.hj.se
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 B egreppet ”nalta”  fick jag lära mig 
i min norrländska barndom. För att 
förstå nalta tar man en flugskit och 

sen ”harta bortur harta och harta bortur he”. 
Flugskitens betydelse i sammanhanget är att 
ange storleksordningen, men viktigare ändå är 
tankefiguren om ”hälften av hälften och hälf-
ten av det”. För det är till de trakterna som den 
klimatmotiverade reduktionen av fossilbränsle 
i samhället måste föra oss.

Detta om vi ska ha en rimlig chans att hålla 
de globala temperaturhöjningarna under 3-
gradersnivån, något som – väl sammanfattat 
i Mark Lynas Sex grader – redan i sig sannolikt 
är förödande för stora delar av mänskligheten. 
I den här Åsikten ska jag visa hur reduktionen 
av växthusgaser till nalta hänger ihop med 
synen på entreprenörskap.

Även om samhällssektorerna bör drabbas 
på olika sätt, tjänar tankefiguren om nalta 
det pedagogiska syftet att visa på problemets 
storleksordning. Två halveringar är nämligen 
inte så svåra att föreställa sig. När det gäller 
bilismen – ett sociotekniskt system som helt 
präglar vår livsform – kan man med lite fantasi 
föreställa sig att en halvering av fossilbränsle-
användningen ligger inom räckhåll. Man kan 
också föreställa sig en halvering av bilåkandet. 
Svårare är det då med den tredje halveringen: 
var tar vi den?

Så kan vi fortsätta, genom sektor efter sek-
tor: resultatet blir detsamma. Två halveringar 
klarar vi av; energiförbrukningen kan halveras 
med lite klurighet inom bostadsbeståndet. 
Ytterligare en halvering kan uppnås genom 

ett mer kompakt boende (även om det lär ta 
tid att uppnå!). På livsmedelsområdet kan vi 
lätt föreställa oss en halvering av animalie-
intaget och en halvering av de långa transport- 
avstånden – men vad gör vi sen? Utmaning-
arna – och behovet av kreativitet – infinner sig 
vid den tredje halveringen.

Här behövs entreprenören i alla de former 
vi lärt känna henne inom entreprenörskaps-
forskningen:
• den schumpeterska innovatören som med 

sin kreativa förstörelse raserar de gamla kli-
matskadliga strukturerna, kort sagt tvingar 
det mesta av fossilbaserade verksamheter 
att lägga ned – och som levererar uthålliga 
alternativ!

• den kirznerska arbitragören som upp-
täcker outnyttjade vinstmöjligheter i det 
klimatvänliga, och inte minst ger nytt liv åt 
verksamheter som offrades i en tid då fos-
silbränslet framstod som energieffektivt.

• den knightska osäkerhetsreduceraren som 
går i bräschen för tidiga finansiella sats-
ningar inom cleantech. Än finns mycket att 
göra för den som vill bidra till reduceringen 
av de osäkerheter som följer i klimatföränd-
ringens spår.

• den sayska koordinatören som tar intiativ 
till, och orkestrerar, kursändringen.
Jag är osäker på om klimatutmaningen ska 

ses som en källa till enorma möjligheter, eller 
främst som ett hav av nödvändigheter. Kanske 
har den karaktären av en dubbel helix. Oavsett 
vilket är det tydligt att vi minst av allt befinner 
oss i ett läge av fullständig jämvikt, i ”the circu-
lar flow”, där alla aktörer, fullständigt informe-
rade, rationellt värderar sina valmöjligheter.

Tiden framför oss kommer att känneteck-
nas av osäkerhet, risk, skapande förstörelse 
och nya lösningar – det vill säga av entrepre-
nöriella situationer. En sjudande och gigantisk 
industriell omvandling, balanserande på grän-
sen till katastrof.

Den entreprenörskapsforskare som vill vara 
nyttig i den omvandlingen har anledning att 
fundera inte bara på hur man ökar kunskapen 
om entreprenörskap i allmänhet, utan också 
på hur denna nödvändiga kreativa process 
bäst kan stimuleras.

Staffan Laestadius
professor i industriell

 utveckling, kth

för mer info: 
staffan.laestadius@indek.kth.se
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Klimathotet – en entreprenöriell utmaning
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Berättelser kan berätta mer om entreprenörskap
Så kallade narrativa forskningsmetoder är 
lite på modet inom entreprenörskapsfältet. 
De handlar om att analysera berättelser av 
olika slag – till exempel om hur en entrepre-
nör startar en leksaksaffär.

 J ournal of business venturing nr 5, 
vol 22, 2007 är ett temanummer om nar-
rativ forskning. Redaktör är professor Bill 

Gartner. Han står också som författare till den 
första artikeln, Entrepreneurial narrative and 
a science of the imagination, som fungerar som 
en introduktion till de övriga artiklarna.

Gartner menar att narrativ forskning på ett 
bra sätt kan visa hur vi till vardags pratar om 
entreprenörskap, och även ge oss nya sätt att 

prata om entreprenörskap. Han hävdar där-
för att den här typen av forskning kommer att 
öka i betydelse inom entreprenörskapsfältet 
framöver.

Alla de följande artiklarna i temanumret 
utgår från en och samma berättelse: Den om 
hur Terry Allen startade en leksaksaffär i Ver-
mont, usa 1965. Berättelsen är också ett case 
som används inom entreprenörskapsunder-
visningen.

Hur tolkas berättelsen ur ett feministiskt 
perspektiv? Det frågar sig Helene Ahl i artikeln 
Sex business in the toy store: A narrative analy-
sis of a teaching case, som är ett av de svenska 
bidragen. Hon menar att caset befäster tradi-
tionella könsroller och signalerar till kvinnor 

att det inte finns plats för dem i affärslivet. 
Hon föreslår därför att nya case med kvinnliga 
berättare tas fram och används inom entrepre-
nörskapsutbildningen.

Ett annat svenskt bidrag är Daniel Hjorths 
Lessons from Iago: Narrating the event of Entre-
preneurship. Hjorth tar hjälp av Shakespeares 
pjäs Othello när han argumenterar för en bre-
dare syn på hur möjligheter upptäcks, utvär-
deras och exploateras. [JG]

för mer info: 
gartner@clemson.edu
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Attraktionskraften 
kommer inifrån

Minst en tredjedel av en regions totala till-
växt beror på faktorer inom regionen. Det 
konstaterar Wenjuan Li vid Umeå universi-
tet. Hon rekommenderar regioner att stärka 
sin attraktionskraft genom att satsa på dem 
som redan bor och verkar i regionen, sna-
rare än på platsmarknadsföring.

 I sitt avhandlingsarbete, som resulterade 
i Firms and People in Place – Driving Forces 
for Regional Growth, ville Wenjuan Li finna 

generella drivkrafter för regional tillväxt. Med 
hjälp av data från scb har hon gjort en kvan-
titativ studie där hon sammanställt detaljerad 
information om individer, företag och fastig-
heter. Utifrån detta material har hon under-
sökt varje kvadratkilometer i hela Sverige. Hon 
har använt så kallade flytande referensrutor, 
oberoende av administrativa indelningar som 
till exempel kommuner.

– Det viktigaste resultatet är att åtminstone 
en tredjedel av den regionala tillväxten kom-
mer från interna faktorer i regionen. Sociala 
och ekonomiska faktorer, befolkningens ålder 
och antalet invånare i arbetsför ålder påver-
kar. Om en region har välutbildad arbetskraft 
är det också bra för den regionala tillväxten, 
säger filosofie doktor Wenjuan Li.

Två variabler för attraktionskraft
Människors mentala bild av ett område hjälper 
dem att avgöra om en plats är attraktiv eller 
inte. Viktigast är boendemiljön, den lokala mil-
jön runt människors hem. Den näst viktigaste 
faktorn är arbetsmarknaden inom fem mils 
radie från bostaden. 

kan åtminstone fokusera på sina interna fak-
torer och förbättra de lokala villkoren för män-
niskorna som redan lever där.

Nöjda invånare bästa reklamen
Li menar att den första och viktigaste åtgärden 
är att se till att människor och företag som är 
etablerade i regionen inte vill flytta därifrån. 
Hon anser att det är viktigare än att lägga ner 
mycket pengar på platsmarknadsföring, vilket 
många svenska kommuner gör i dag.

– Jag tror inte att det är det bästa sättet. 
Varför inte först satsa pengar på att förbättra 
livsvillkoren för människorna som redan bor 
där? En nöjd befolkning är mer kraftfull än 
platsmarknadsföring. De kommer att berätta 
om orten för andra. Det blir bra marknadsfö-
ring som kan leda till att fler människor och 
företag kommer att vilja flytta dit.

Även externa faktorer – såsom regionala 
bidrag eller stora företag som flyttar till regio-
nen – är viktiga för en regions tillväxt.

– Företagsetableringar utifrån kan hjälpa till 
en hel del för att skapa regional tillväxt, men 
dessa företag är rotlösa. Om de inte tycker 
att det är lönsamt att stanna, så flyttar de. De 
är därför inga säkra kort för regional tillväxt. 
Interna faktorer, lokala politiker och lokal-
befolkningen kan däremot göra något mer 
beständigt. [MMS]

för mer info: 
li.wenjuan@geography.umu.se

För att beskriva en plats attraktivitet har Li 
undersökt dels hur många som flyttar dit och 
därifrån, dels hur många som är uppväxta på 
platsen och aldrig flyttar.

– Det är viktigt att titta på en plats attrakti-
vitet från båda dessa aspekter. Om en plats är 
väldigt attraktiv är det fler personer som flyttar 
in än som flyttar ut. Men attraktiviteten visar 
sig också genom att folk som bor i regionen 
från början aldrig flyttar därifrån.

Hur skapar man då förutsättningar för att 
höja en regions attraktionskraft? Wenjuan Li 
rekommenderar regioner att fokusera på att 
stärka sig inifrån.

– Min uppfattning är att alla regioner vill 
skapa tillväxt. Både beslutsfattare och vanliga 
människor vill ha en blomstrande region. En 
region är inte så stark att den kan påverka den 
globala eller nationella ekonomin. Men den 

• Wenjuan Li
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Aktuellt på CESIS

12 december 2007 invigdes CISEG (Centre 
for Innovation Systems, Entrepreneurship and 
Growth) på Internationella Handelshögskolan 
i Jönköping. Centrumet har koppling till CESIS 
och förenar de tre forskningsinstituten Prosperity 
Institute of Scandinavia, Institutet för Entrepre-
nörskap på Landsbygd samt Institutet för Upp-
levelseindustrins Utveckling. Forskare från både 
nationalekonomi och företagsekonomi utgör per-
sonalstyrkan. Bland invigningstalarna märktes 
CISEGs föreståndare Charlie Karlsson och IHHs 
vd Niclas Adler. Ceremonin avslutades med ett tal 
av näringsminister Maud Olofsson. CISEG söker 
nu forskare med inriktning mot entreprenörskap 
inom upplevelsenäringarna. [JG]

För mer info: 
charlie.karlsson@ihh.hj.se

Aktuellt på CIND

Ulf Holm, som leder forskningen om innovationer 
i multinationella företag inom CIND, har erhållit 
en professur i internationell företagsekonomi vid 
Uppsala universitet. Holm ingår i en framgångsrik 
forskargrupp som studerar företags internationali-
seringsprocesser och styrning av multinationella 
företag. Just nu leder han bland annat forsknings-
projektet Exploiting Innovation Transfer, EXIT, 
som fokuserar på exploatering av innovationer 
inom multinationella organisationer. I projektet 
analyseras hur svenska dotterbolag påverkas av 
innovationsflöden från utländska enheter. I EXIT 
ingår också den CIND-anknutna doktoranden 
Christina Hallin, som för närvarande skriver på en 
doktorsavhandling inom samma område. [JG]

För mer info: 
ulf.holm@fek.uu.se

Aktuellt på RIDE

Tanken med The Wallenberg Symposium on 
Medicine, Technology and Economics är att sam-
la akademiker från medicin, teknik och ekonomi, 
och främja internationell interaktion. Att överbryg-
ga gapet mellan dessa fält är viktigt för välfärden, 
men också för den internationella konkurrenskraf-
ten, menar man. Symposiet anordnades 23–26 
oktober 2007 i Stockholm, med RIDEs förestån-
dare Maureen McKelvey som medarrangör. Bland 
annat tog man upp att Sverige står inför ökade 
demografiska utmaningar, samtidigt som både 
den vetenskapliga konkurrenskraften och innova-
tionen i landet minskar. Nathan Rosenberg, Stan 
Metcalfe, Anders Flodström och Lena Treschow 
Torell var några av talarna under symposiet. [JG]

För mer info: 
www.chalmers.se/tme/EN/centers/ride
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9 november 2007 invigdes LUCIE, Lunds 
centrum för innovationer och entreprenör-
skap. I huset samsas cirka 100 personer 
som alla på olika sätt sysslar med entre-
prenörskap och innovation. CIRCLE är en 
av hyresgästerna.

 L u c i e  s a m l a r  u n i v e r s i t e t e ts  tre 
uppgifter under samma tak: forskning, 
utbildning och kommersialisering i skön 

förening. I huset sitter, förutom circle, även 
Forskningspolitiska institutet och lu Innova-
tion, ett samlingsnamn för Lunds universitets 
satsning på kommersialisering av forskning. 
Mats Benner, docent vid circle  och Forsk-
ningspolitiska institutet, tycker att samman-
föringen av akademi och praktik är lyckad.

– Vi kompletterar varandra på ett bra sätt, 
säger han. Som jag ser det är lucie en arena 
för utbyte av erfarenheter inom områden som 
entreprenörskap och innovation. Visst är det 
viktigt med mer långväga nätverk, både natio-
nella och internationella, men jag tror även 
det är bra att samla de olika delarna i fysisk 
mening. Idéer föds ofta när man träffas öga 
mot öga över en kopp kaffe.

Ingen gyllene väg
Benner menar att det finns en risk att man 
som forskare blir fånge i modeller och teorier 
och missar att ägna sig åt praktiska problem.

– En blandning av teori och praktik är bäst. 
Man behöver en karta för att hitta fram i värl-
den. Men man kan inte bara ha en karta, man 
behöver verkligheten också, annars kommer 
man ingen vart. 

Under lucie:s invigning fick tekniköver-
föringsfunktionen ta emot en del beska piller 
från forskarna.

– Det är så enkelt att peka på Stanfords 

aktieinnehav i Google och säga: ”så ska vi 
också göra”. Men det är knepigare än så. Vi vill 
absolut inte dissa tekniköverföring som verk-
samhet. Vi vill bara skapa mer realistiska för-
väntningar på vad som kan uppnås. Man ska 
inte se det som en gyllene väg. Det är en stenig 
och gropig väg med en del nedförsbackar, men 
också en del uppförsbackar.

– Budskapet är givetvis inte att vi ska ge upp, 
utan att vi ska bli proffsigare! Därför behövs 
arenor som gör oss klokare och mer reflekte-
rande. Som lucie, konstaterar Mats Benner.

Jan Fagerberg, som sitter med i circle:s 
advisory board och är professor vid Centre 
for Technology, Innovation and Culture, Oslo 
universitet, var en av talarna när lucie invig-
des. Han menar att vetenskapens roll för den 
ekonomiska tillväxten ofta framställs på ett 
felaktigt sätt i samhällsdebatten.

– Vetenskapen är viktig för en långsiktig och 

global ekonomisk tillväxt. Men tillväxtskillna-
der mellan olika länder förklaras inte av hur 
mycket offentliga medel som satsas på fou, 
säger Fagerberg.

– Många menar att universiteten har en 
direkt och viktig roll för innovation. Men det 
finns empiriska och teoretiska belägg för att 
universitetens roll är mer indirekt. Deras vik-
tigaste uppgift är att tillhandahålla arbetskraft 
och driva den generella utvecklingen av kun-
skap. Inte att skapa konkreta innovationer.

FoU är inte allt
Det gör företagen bättre, menar Fagerberg. 
Och det som betyder något för företagens 
innovationskapacitet är inte bara hur mycket 
offentliga medel som satsas på fou.

– I de flesta länder ligger det offentligas sats-
ning på fou strax under en procent av bnp. 
Det vore väl väldigt konstigt om den enda 
procenten skulle bestämma hur innovationen 
i landet ser ut. Hela landets bnp, det vill säga 
den totala efterfrågan på varor och tjänster, 
har betydelse för företagens innovationsför-
måga. Ju mer krävande denna efterfrågan är, 
desto fler problem att lösa, och desto bättre för 
innovationen, säger Fagerberg. [JG]

för mer info: www.circle.lu.se

• Mats Benner
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Att kreativitet och innovation är viktigt för 
ekonomisk framgång är ingen hemlighet. 
Nu finns det belägg för att kreativa företag 
också ger välmående medarbetare.

 K reativitet och innovation ger kon-
kurrenskraft och nya produkter, men 
det är inte bara utvecklande för företa-

get. Även de anställda påverkas positivt.
– Kreativitet handlar om att frigöra den 

potential som vi har blivit förprogrammerade 
för. Vi mår bra av kreativitet och innovation. 
Det är roligt att kunna visa att det här inte bara 
handlar om ekonomisk lönsamhet, säger Fari-
da Rasulzada, filosofie doktor i psykologi.

Hon har lagt fram avhandlingen Organi-
zational Creativity and Psychological Well-
being – Contextual aspects on organizational 
creativity and psychological well-being from 
an open systems perspective vid Lunds univer-
sitet. I den undersöker hon hur anställda i två 
svenska högteknologiska företag upplever det 
kreativa klimatet.

Akademiker mer kreativa
Ett resultat är att personer med akademisk 
bakgrund upplever arbetsplatsen som mer 
kreativ än de utan akademisk utbildning. 
Rasulzada menar att det beror på att akade-
mikerna har mer varierande arbetsuppgifter 
och att de uppfattar ledarskapet som rela-
tionsorienterat. Icke-akademikerna upplever 
ledarskapet som mer kontrollerande.

– Jag brinner för att utveckla kreativiteten 
hos alla anställda, inte bara hos vissa nyckel-
personer som en del företag gör. Då utnyttjar 
man bara en liten del av företagets potential, 
men missar helheten, säger Farida Rasulzada.

Hon hittade också skillnader mellan könen. 
Kvinnor upplever att de har mindre tid och 
utrymme att vara kreativa. De rapporterar 
också mer stress och högre arbetsbelastning. 
Det, menar Rasulzada, kan bland annat bero 
på att många kvinnor har en dubbel arbets-
börda eftersom de även har största ansvaret 
för hemmet.

Farida Rasulzada har identifierat tre olika 
typer av kreativitet. Den första är radikal krea-
tivitet och då handlar det till exempel om att 
skapa helt nya produkter. Den inkrementella 
kreativiteten går i mindre steg, men är också 
viktig för företagens utveckling. Den tredje 
typen kallar hon för konservativ kreativitet.

– Det är falsk kreativitet. Ledningen säger 
att medarbetarna ska vara kreativa, men ger 
inget utrymme för att vara det. Det handlar 
sällan om illvilja från företagets sida, utan om 
att cheferna inte vågar släppa kontrollen. De 
prioriterar effektivitet på bekostnad av kreati-
vitet och belönar de anställda när de beter sig 
rutinmässigt.

– Kreativitet handlar om att ta risker. Om 
individer ser att de inte belönas för denna 
risk, eller till och med bestraffas för den, kom-
mer de inte att vara kreativa. Företag måste ge 
förutsättningar och utrymme för kreativitet. 
Sedan måste givetvis även individen ha viljan 
och förmågan att vara kreativ.

Uppfinn hjulet igen
Farida Rasulzada har stött på olika karaktärer 
i de företag hon har studerat. Kreatören, tra-
ditionalisten och kannibalen är tre av dessa 
karaktärer.

– Alla är viktiga. De behövs för att skapa en 
bra och kreativ dynamik i företaget. En alltför 

homogen miljö är inte bra för kreativiteten. 
Det bästa teamet innehåller en mångfald av 
erfarenhet och kompetens.

Vad kan man då göra för att skapa en kreativ 
organisation? Det är viktigt att ha högt i tak, att 
synliggöra individen genom exempelvis feed-
back och att lyfta fram goda exempel.

– ”Uppfinn inte hjulet på nytt”, brukar man 
ju säga. Men det är kanske där det ligger: att 
man måste tillåta individer att försöka upp-
finna hjulet på nytt om det är det de vill. [JG]

för mer info: 
farida.rasulzada@psychology.lu.se

En kreativ miljö ger 
glada medarbetare

För att mäta en industri tittar man ofta på 
antal företag, eller procentuell tillväxt i före-
tagen. Men att använda företaget som ana-
lysnivå ger en missvisande bild av biotek-
niksektorn, menar Johan Brink. Företagen 
är bara temporära organisationer – kompe-
tensen sitter i folks huvuden, och är bunden 
till regioner.

 J ohan brinks  forskningsintresse väck-
tes under studentåren. Han konstate-
rade då att bioteknikföretagen överöstes 

med riskkapital. Förväntningarna på dem var 
skyhöga, och bioteknik hyllades som morgon-
dagens teknologi. Ändå växte inte företagen. 
Faktum var att många gick med förlust.

– Jag ville ta reda på varför de små, forsk-

ningsbaserade bolagen inom bioteknik inte 
växte. Offentliga medel pumpades in i dem, 
men extremt lite kom ut om man jämför med 
andra högteknologiska företag som etable-
rades under slutet av 1990-talet, säger Johan 
Brink.

Hans intresse har mynnat ut i doktors-
avhandlingen Accumulation, Boundaries, 
Capabilities and Dynamics – Explaining Firm 
Growth, skriven vid ride och Chalmers tek-
niska högskola. Det är en sammanläggnings-
avhandling bestående av fem separata artiklar. 
Brink har bland annat studerat hur bioteknik 
definieras av olika aktörer. Han finner en 
grundproblematik som yttrar sig i att äpplen 
jämförs med päron.

– Akademiker, politiker och affärsjournalis-

Bioteknisk kunskap bunden till personer och platser
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• Farida Rasulzada

• Johan Brink
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Bioteknisk kunskap bunden till personer och platser

Atle Hauge var lite bekymrad när han skul-
le inleda sin fallstudie över den svenska 
modebranschen. Han hade hört att mode-
människorna i Stockholm var arroganta 
elitister.

– Men de är kjempehyggelige.

 D en svenska modebranschen  är en 
heterogen sektor, med en stor jätte  
– h&m  – och många mindre företag. 

Den har en formidabel tillväxt, trots att de 
flesta varumärken går under när de inte läng-
re är nyheter. Kulturgeografen Atle Hauges 
avhandling har titeln Dedicated Followers of 
Fashion: An Economic Geographic Analysis of 
the Swedish Fashion Industry*.

Han har sedan 2004 studerat hur några små 
och medelstora modeföretag i Sverige arbetar 
med sitt varumärke för att skaffa konkurrens-
fördelar på en marknad med snabb omsätt-
ning av aktörer. Mycket få kläder produceras 
i Sverige, de formges här men tillverkas i låg-
löneländer.

Hauge valde att studera företag som är bra 
på att producera varumärken, mest sådana 
som har varit synliga på kultur- och ekonomi-
sidorna i dagspressen, men även märken han 
har kommit i kontakt med genom fältstudier 
ute i butiker. De flesta är 5–10 år gamla.

– Det finns mycket forskning om subkultur-
markörer i sociologi, men inte så många som 
har skrivit om själva produktionen av symbol-
värdet, säger Atle Hauge.

Han beskriver hur en entreprenör kan göra 
så att ett par billigt inköpta jeans får identi-
teten av exklusivt mode. Det sker genom en 
serie värdeskapande möten mellan människor. 
Produktionen av symbolvärdet, och särskilt 
konkurrensfördelen ”cool”, är en förhandling 

mellan aktörer som exempelvis varumärkes-
producenter, stylister, butikspersonal, stil-
ikoner och konsumenter. Det är en komplex 
kommunikation där alla inblandade har en 
viss makt, inte minst konsumenten.

Bygga relationer
Enligt Hauge sker därför varumärkesbyggan-
det ofta genom otraditionell, interpersonell 
marknadsföring. Det kan handla om utbild-
ning av butikspersonal, inredning av egna 
konceptbutiker, produktplacering på rätt dj:s, 
bartenders, särskilda klubbesökare eller andra 
stilbildare – och framför allt om byggande av 
personliga relationer.

– Vill du starta ett klädmärke måste du kän-
na rätt människor, konstaterar Hauge.

Kulturindustrin är något som intresserade i 
andra sektorer gärna sneglar åt för att lära sig 
om kreativitet och att vara nyskapande. Men 
vad Atle Hauge mötte i modebranschen var 
ett utbrett avståndstagande från kreativitet 
och ett betonande av branschens affärsmäs-

siga sidor. Det finns ett överskott av duktiga 
designers i Sverige, och den som bara går in 
för konstnärliga värden och innovation, utan 
en viss ekonomisk cynism, blir inte gammal i 
branschen.

De flesta intervjuade klädskaparna sa sig 
paradoxalt nog vara ointresserade av mode 
och trender.

– Som en intervjuad sa: ”Vi håller inte på 
med mode, vi håller på med jeans.”

Hellre än att satsa på att följa varje ny trend 
väljer många små modeföretagare att skapa en 
egen stil som kan hålla ett tag. Det är en nöd-
vändighet för mindre företag som, till skillnad 
från h&m, inte har möjlighet att producera 
många olika stilar om året. [PS]

för mer info: 
atle.hauge@kultgeog.uu.se

* Avhandlingen har lagts fram vid  
Institutionen för kulturgeografi  

vid Uppsala universitet

w w w . e s b r i . s e E N T R É  # 4   |   2007  •  7

Coolhetens mekanismer 
– hur en bit tyg blir åtråvärt mode

ter har skrivit mycket om bioteknik. Problemet 
är bara att de gör det utifrån olika definitioner, 
och därför går det inte att jämföra data.

– Jag har inte heller funnit någon defini-
tion som är den ”rätta”, men hoppas att min 
avhandling ska bidra till att nyansera debat-
ten.

I en av artiklarna undersöker Johan Brink 
regional specialisering på bioteknikområdet i 
Göteborg respektive Brisbane, Australien. Han 
konstaterar att kompetens byggs upp inom 
geografiska områden, snarare än inom före-
tag.

– Bioteknik är en industri som är beroende 
av samspelet mellan olika aktörer på den lokala 
arenan: universitet, finansiärer och kunniga 
individer. Företag är inte den tongivande enhe-
ten.

I nästa artikel diskuterar Brink varför bio-

teknikföretagen har en mindre framträdande 
roll.

– De flesta är småföretag som har svårt att 
bygga upp sina interna processer. De är tem-
porära organisationer, stadda i ständig föränd-
ring. Kunskapen finns hos arbetskraften, och 
den rör sig inom regionen.

Johan Brink har också genomfört flera fall-
studier. De visar att företagens ursprungliga 
affärsidé oftast ändras under resans gång.

– Andra teknikbaserade företag brukar bygga 
företaget runt tekniken, men bioteknikföreta-
gen gjorde lite tvärtom. Tekniken var så riska-
bel och svår att strukturera att man i stället 
fann stabilitet i till exempel finansieringen. 
Under utvecklingsperioder gick forskare och 
tekniker ut och in i företaget, medan ledning, 
finansiärer och kontakter på universitet stan-
nade kvar.

– Det här tyder också på att det är vanskligt 
att försöka mäta industrin utifrån företagen. 
Bioteknik är så dynamiskt att företagen hela 
tiden förändrar sin teknik.

Hur var det då med den ursprungliga forsk-
ningsfrågan: Hur kunde svenska bioteknik-
företag bada i riskvilligt kapital, utan att tjäna 
några pengar?

– Till att börja med måste man inse att bio-
teknik är en mycket riskabel och kostsam indu-
stri. Misslyckandegraden är hög, även inter-
nationellt sett. Samtidigt krävs det att många 
försöker, annars kommer det inte fram några 
riktigt framgångsrika företag. En annan för-
klaring till den svenska kräftgången är faktiskt 
slumpfaktorn, säger Johan Brink. [ÅK]

för mer info: 
johan.brink@kunskapspartner.se

• Atle Hauge



Entreprenörskap som 
kejsarens nya kläder?

Vilken betydelse har begreppet ”entreprenörskap” 
i skolans värld? Har det något nytt att komma 
med, eller är det bara som kejsarens nya kläder? 
Det frågar sig Karin Berglund och Carina Holm-
gren i forskningsrapporten Entreprenörskap & 
skolan – Vad berättar lärare att de gör när de 
gör entreprenörskap i skolan? (FSF, 2007). För-
fattarna ger inga entydiga svar, men föreslår att 
entreprenörskap i skolan kanske helt enkelt hand-
lar om att minska gapet mellan att bara prata om 
något och att faktiskt göra något. De visar också 
på likheter mellan kända pedagogiska ansatser 
och entreprenörskapsbegreppet. Rapporten byg-
ger bland annat på intervjuer med personal från 
23 grund- och gymnasieskolor, och med andra 
aktörer inom utbildningssystemet. [JG]

För mer info: karin.berglund@mdh.se

Gaseller missgynnas 
av 3:12-reglerna

De så kallade 3:12-reglerna bestämmer hur stor 
del av vinsten ägarna till små aktiebolag får plocka 
ut som inkomst av tjänst, respektive inkomst av 
kapital. Reglerna, som också kallas för fåmans- 
företagsreglerna, har fått mycket kritik, bland 
annat för att de är krångliga att administrera.  
I artikeln 3:12-reglerna: en ekonomisk analys som 
har publicerats i Ekonomisk debatt (nr 7, 2007) 
får de ta emot ytterligare ris. Per-Olof Bjuggren, 
Gunnar Du Rietz och Dan Johansson menar här 
att reglerna troligen har starkt negativa effekter på 
både sysselsättning och ekonomisk tillväxt, något 
som de tycker att lagstiftarna har underskattat. 
Den grupp som mår sämst av 3:12-reglerna är, 
enligt författarna, snabbväxande entreprenörs-
företag – så kallade gaseller. [JG]

För mer info: per-olof.bjuggren@ihh.hj.se 

Riskkapitalister 
hjälper företag lära

Det pratas ibland om smart kapital, alltså att risk-
kapitalister och affärsänglar kan bidra med mer 
än bara pengar när de gör sina investeringar (se 
även artikel på sidan 12). I Entrepreneurial Lear-
ning and the Role of Venture Capitalists (Ven-
ture Capital, nr 3, vol 9, 2007) undersöks vilken 
roll riskkapitalister spelar för det entreprenöriella 
lärandet. Artikeln är skriven av Henrik Berglund, 
Tomas Hellström och Sören Sjölander. De menar 
bland annat att riskkapitalister har en nyckelfunk-
tion när det gäller att hjälpa entreprenörerna välja 
mellan olika lärandesituationer, och för att designa 
lärande experiment. För att helt ut förstå vilket vär-
de riskkapitalisternas expertis har för företagen, 
behöver vi enligt författarna anta en bred förstå-
else för det entreprenöriella lärandet. [JG]

För mer info: henber@chalmers.se
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teknologer och naturvetare tillkommer.
– Långt ifrån alla kluster får ett sådant upp-

sving! Jag ser utvecklingskraft i både Stockholm 
och Linköping, säger Dzamila Bienkowska.

På företagsnivå finner hon en tveeggad 
inställning.

– De flesta av mina informanter var på det 
klara med att rörlighet är gynnsamt för före-
taget. Men när det kom till kritan resonerade 
de ofta: ”Just nu, i just vårt företag, måste vi 
fokusera på att behålla våra anställda...”

– Det här förvånade mig. Företagen tänkte 
så kortsiktigt, få hade som strategi att priori-
tera rörlighet.

Informell rekrytering viktig
Ett annat resultat i avhandlingen är att infor-
mella rekryteringsprocesser är vanliga.

– Sannolikt har det med deras klusterlokali-
sering att göra, säger Bienkowska. Andra fors-
kare har också kunnat visa att personer som 
rekryteras informellt är mer produktiva, och 
mer nöjda med sin arbetssituation.

I klustren finns vissa normer om headhun-
ting som många respekterar. Den mest för-
bjudna frukten är anställda i kundföretag.

– Merparten anser att kundrelationen är vik-
tigare än att få tag på en bra ingenjör.

– När ansökningar kommer in händer det 
också att personalcheferna ringer upp den 
sökandes chef för att försäkra sig om att det är 
okej att anställa personen ifråga. Man vill inte 
göra sig ovän med andra klusterföretag. [ÅK]

för mer info: 
dzamilab@kth.se

Teorin säger att arbetskraftens rörlighet 
är en källa till kunskapsöverföring, tillväxt 
och konkurrenskraft. Myten om Silicon Val-
ley spär på ryktet om kluster som extremt 
rörliga och kreativa. Men hur ser det ut i den 
svenska verkligheten? Dzamila Bienkowska 
finner en mångfacetterad rörlighet.

 D zamila bienkowska har skrivit sin 
avhandling Arbetskraftens rörlighet 
och klusterdynamik: En studie av it- 

och telekomklustren i Kista och Mjärdevi vid 
kulturgeografiska institutionen och cind , 
Uppsala universitet. I avhandlingen studerar 
hon rörlighet på individ-, företags- och klus-
ternivå.

Utifrån registerdata har Bienkowska kartlagt 
hur samtliga anställda inom it- och telekom-
klustren Kista i Stockholm och Mjärdevi i Lin-
köping har rört sig mellan olika arbetsplatser 
under åren 1997–2002. Hon har också inter-
vjuat personalchefer och andra.

– Jag var intresserad av om den allmänna 
hypotesen kring rörlig arbetskraft som en 
klusterfördel verkligen stämde, säger Dzamila 
Bienkowska, numera verksam på kth.

– Jag ville också kartlägga hur ofta folk byter 
jobb. Hur påverkar individuella egenskaper 
beslutet att byta jobb? Hur resonerar företa-
gen när de rekryterar och säger upp anställda? 
Och hur ser utbytet av arbetskraft ut mellan 
klustret och dess omgivning?

Vanskligt jämföra rörlighet
Bienkowska fann inga entydiga svar till den 
första forskningsfrågan. Rörligheten kan sägas 

vara relativt hög i båda klustren – 16 respektive 
17 procent av de anställda bytte på eget bevåg 
jobb under den studerade fyraårsperioden. 
Den påverkas dock av till exempel konjunk-
turen, och av att Ericsson är den dominerande 
arbetsgivaren i både Kista och Mjärdevi. Det är 
därför svårt att säga om rörligheten är en klus-
terfördel, eller att jämföra den med rörligheten 
i andra kluster.

– Däremot gav studien en palett av intres-
santa delresultat. Det viktigaste är att man kan 
se en stark rörlighet mellan omgivningen och 
klustren. Den resulterar i att klustren succes-
sivt uppgraderar sin kunskapsbas. Anställda 
med lägre, allmänna eller okända, utbild-
ningar lämnar klustren medan högutbildade 

Inga enkla svar om 
arbetskraftens rörlighet

• Dzamila Bienkowska



• Stockholm School of Entrepreneur-
ship, SSES, grundades officiellt 1998 
av Handelshögskolan i Stockholm, 
Karolinska institutet och KTH

• 2002 anslöt sig även Konstfack 
• En donation från Familjen Perssons 

stiftelse möjliggjorde grundandet
• SSES erbjuder kurser i entreprenör-

skap och innovation till studenter vid 
de fyra medlemsskolorna, både på 
grundnivå och på forskarnivå

• Läsåret 2007-2008 planeras 14  
olika kurser inom ramen för SSES

Fakta
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KTH är en av aktörerna inom fyrklövern som 
utgör SSES. Med 12 000 studenter, 3 100 
anställda och anor från 1800-talet bidrar 
högskolan med tyngd, tradition och teknisk 
kunskap. Men inom KTH:s röda tegelväggar 
ryms också ny och uppfriskande entrepre-
nörskapsforskning.

 T vå av sses  kär nkurser  – Ideation 
och Planning – ges på kth, två gånger 
om året. Ideation handlar om att skapa 

affärsmöjligheter, Planning om att utveckla 
idéer till företag. Dessutom går de mer spe-
cialiserade kurserna Business Opportunities 
in ict och Global Entrepreneurial Leadership 
på kth i Kista.

Professor Alf Rehn är föreståndare för sses 
kompetenscentrum på kth och huvudlärare 
på de två förstnämnda kurserna. Han förestår 
också cindec, Center of Industrial Entrepre-
neurship and Creativity, som är en ett år ung 
centrumbildning på kth.

– Forskningen får aldrig nöja sig med att 
hålla med folk, den ska vara uppkäftig och kul. 
Att låta sig invaggas i ”detta är vad vi bör göra” 
är döden. När man tror sig veta vad vetenskap 
måste vara har man tappat bollen helt, säger 
Rehn.

– cindec:s filosofi är att försöka hitta pas-
sionen och glädjen i entreprenörskapsforsk-
ningen. Vi vänder och vrider på grundläggande 
begrepp, och låter bli att ta dem för givna.

Tillåtande miljö
Ambitionen är också att lära ut entreprenör-
skap – inte som punktinsatser, utan som en 
integrerad del av kth:s utbildning.

cindec består av ett tiotal personer, varav 
hälften är disputerade. Kring forskargruppen 
finns också ett nätverk av affilierade forskare, 

såväl från kth som från andra lärosäten runt-
om i världen.

– Vi vill ha en grupp som är dynamisk och 
tillåtande – inte att alla tittar på samma saker, 
på samma sätt.

Alf Rehn konstaterar att cindec har fördelen 
att befinna sig i en miljö som är rätt stor, och 
samtidigt möjlighet att utveckla särintressen. 
Själv intresserar han sig för entreprenörskap 
inom sovjetisk planekonomi, barns populär-
kultur, militär grundforskning och haute cui-
sine. För att bara nämna några exempel.

– Innovationssystem tråkar ut mig något så 
vanvettigt. Jag är intresserad av folk som fak-
tiskt gör någonting.

– Vad är innovation egentligen? Det är ju 
kärnfrågan. Många säger att det inte går att 
definiera innovation, men för mig duger inte 
det som ursäkt för att sluta försöka.

Alternativt entreprenörskap
cindec:s projekt kan inordnas i tre huvudspår. 
Det första handlar om entreprenörskap på 
oväntade ställen, exempelvis inom verkstads-
industrin eller energisektorn.

– En av våra doktorander, Stefan Görling, 
undersöker entreprenörskap inom parasiteko-
nomier som spam- och virusproduktion. Visst, 
verksamheten är både brottslig och omoralisk 
– men vi kan inte bara ägna åt oss it och bio-
teknik. Det skulle vara som om biologer bara 
studerade djur som är söta.

Det andra forskningsspåret är inriktat på 
kreativt handlande och kreativa miljöer. Inom 

det tredje spåret studeras entreprenörskap och 
kulturer.

Många talar om att entreprenörskapsforsk-
ningen nu har nått tonåren. Alf Rehn håller 
inte med.

– Jag menar att entreprenörskapsforskning-
en har gått ut universitetet. Den funderar just 
nu på om den ska klä sig i mörk kostym eller 
skita i allt, sticka iväg och börja skriva på Den 
Stora Romanen.

– En stor del av den forskning som produ-
ceras är tråkig. Mycket är policyorienterat, och 
de flesta entreprenörskapsforskare skulle hell-
re begå våld på sig själva än att säga att entre-
prenörskap kan vara dåligt. cindec  hoppas 
kunna kompensera för detta med lite andra 
perspektiv, säger Rehn. [ÅK]

för mer info: 
alf@kth.se eller www.cindec.se

Att exportera hela utbildningssystem är en 
växande trend. Länder som Australien och 
Storbritannien har redan skördat stora fram-
gångar. Mycket talar för att även svenska 
lärosäten kan kapa åt sig en del av kakan.

 T eknologie doktor Marcus Lindahl är forsk-
ningsledare på cindec. Till hans projekt 
hör ”Exporting Excellence”.

– Vi tänker kanske inte på universiteten som 
särskilt entreprenöriella, men många arbetar 
som storföretag. De jobbar med internationa-
lisering och franchising, och marknaden för 
utbildningsexport växer ofattbart mycket. I dag 
är kth involverat i bland annat Kina, Egypten 
och Pakistan, berättar han.

– På ett sätt är universiteten och högsko-
lorna blåbär när det handlar om stora leveran-

ser. Traditionellt har deras roll varit att utbilda 
ingenjörer, läkare och andra. Nu ska de plötsligt 
agera leverantörer av hela utbildningssystem.

Forskningsprojektet startade 2006. Under 
våren 2008 kommer Marcus Lindahl att pre-
sentera resultat om svenska lärosätens inter-
nationaliseringsverksamhet, både på utbild-
nings- och forskningssidan. Han siktar på att 
intervjua personer på 25 olika universitet och 
högskolor.

– Ur ekonomisk synvinkel är utbildnings-
export högintressant, och Sverige har en enorm 
potential. I Australien har utbildning seglat upp 
på andra eller tredje plats över tjänsteexport, 
säger Lindahl. [ÅK]

för mer info:
marcus.lindahl@indek.kth.se

Export av utbildning ökar kraftigt

Ungt centrum hittar     entreprenörskap 

o
väntat 

w w w . e s b r i . s e

• Alf Rehn och Marcus Lindahl



proaktiv eller reaktiv, offensiv eller defensiv, 
samt ha – i första hand – förbättrad kunskap 
eller ekonomi som mål.

Ett annat resultat som förvånade Kent Tho-
rén var att pengar som läggs på forskning och 
utveckling inte ger resultat i form av fler entre-
prenöriella satsningar.

– Det verkar inte finnas någon koppling 
mellan att vara mer entreprenöriell och att 
satsa mer på fou  i små och medelstora till-
verkande företag.

Det kan finnas flera anledningar till denna 
avsaknad av koppling, men Thoréns resultat 
pekar på att fou  som indikator för entre-
prenörskap och innovation kan ifrågasättas. 

Nätverk kan hjälpa mindre företag både att 
ta till sig ny teknik, och att formulera sina 
behov av nya produktionsmetoder. Det visar 
Jens von Axelson i On development of pro-
duction methods for transfer to small to 
medium-sized enterprises, framlagd vid 
KTH. Kunskapen om nya, effektiva tillverk-
ningsmetoder finns, men det är svårt att få 
företagen att använda dessa metoder.

 T eknologie doktor Jens von Axelson 
har undersökt varför små och medel-
stora företag inte utnyttjar nya produk-

tionsmetoder i den utsträckning som de skulle 
kunna.

– Vi industriforskare är inte tillräckligt bra 
på att systematiskt sprida kunskapen om de 
metoder vi kommer fram till. Hur vi uttrycker 
och utformar resultaten har betydelse i själva 
spridningen av resultatet. Problemet är egent-
ligen adresserat till hela innovationsframtag-
nings- och spridningsprocessen.

Nödvändiga nätverk
Nätverkande som metod kan hjälpa företagen 
att ta till sig ny teknik genom att innovatörer, 
forskare och andra kan sprida kunskapen om 
nya metoder, menar von Axelson. Men det är 
också ett bra sätt för innovatörer att få reda på 
företagens behov.

– När vi väl får ihop mindre företag i nätverk 
så kommer det fram en massa förslag, pro-
blemställningar och behov som det nästan är 
omöjligt att få från enskilda företag. När före-
tagen fått gehör för sina behov leder det också 
till en vilja att ta till sig nya rön.

Jens von Axelson ser två olika drivkrafter 

bakom behovet av nya produktionsmetoder. 
Antingen en uttalad förfrågan från ett eller 
flera företag, eller att forskare hittar en nisch, 
ett hål i tidigare forskning, som de vill fylla.

– Jag har själv gjort en del sådana studier, 
bland annat en som utmynnade i en bra 
metod. Men det visade sig sedan att den inte 
fick den spridning som jag hade hoppats på. 
Jag menar att det till stor del berodde på att 
man i det projektet inte gjorde en tillräcklig 
behovsanalys. 

I avhandlingen utvecklar von Axelson en 
modell som ska underlätta spridningen av 
kunskap om nya produktionsmetoder. Den 

består av fyra delar: logik, beskrivning, sup-
port och presentation.

– Logiken är ju det som allting utgår ifrån. 
Vad är det den här metoden ska åstadkomma i 
verksamheten, varför behöver vi den? Beskriv-
ningen är inte bara för att beskriva hur saker 
och ting ska gå till, utan används även i själva 
utvecklingsfasen. Supportdelen handlar om 
vilka olika hjälpmedel som kan behövas.

– Presentationen kan göras på olika sätt: 
som en powerpointpresentation, ett produkt-
blad eller en hemsida. Den är det första som 
företaget stöter på, så den bör vara enkel och 
tydlig. Får forskaren med alla fyra bitarna så 
har han eller hon gjort väldigt mycket.

Splittrad forskning
Ett problem som von Axelson ser, är att det är 
svårt att få någon kontinuitet och helhetssyn 
över de forskningsresultat som kommer fram 
på olika universitet och högskolor. Han anser 
att forskningen har blivit splittrad med för 
många forskargrupper, och för korta projekt-
tider.

– Man har kanske två och ett halvt år på sig 
att utreda en frågeställning, sedan tar pengar-
na slut. Då har man skrivit en rapport till Vin-
nova eller någon annan finansiär, och i bästa 
fall bundit kunskapen inom forskargruppen. 

– Ofta har doktoranderna samlat på sig en 
mängd kunskap, men de bereds inte plats 
att vara kvar och bidra till fortsatt kunskaps-
utveckling. Helhetssynen går förlorad. [MMS]

för mer info: 
jens.von.axelson@ivf.se
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Företag satsar ofta på nya projekt som en 
reaktion på att förutsättningar förändras. 
Men handlingarna kan vara entreprenöri-
ella ändå – även om de sker reaktivt. Det 
entreprenöriella ligger i den affärsskapande 
aktiviteten, inte i motivet.

 I doktorsavhandlingen Corporate Entre-
preneurship as a Business Development Stra-
tegy* undersöker Kent Thorén förhållandet 

mellan affärsutveckling och strategi i fyra olika 
branscher.

– En sak som förvånar mig är att de etable-
rade företagens satsningar är mer än 30 gånger 
så många som antalet nystartade företag. Det 

betyder att frågan om befintliga företag klarar 
av sina anpassningsutmaningar är viktig. Kan-
ske borde mer forskning läggas på etablerade 
företag än på den del av entreprenörskapet 
som handlar om uppstart, säger teknologie 
doktor Kent Thorén.

Han menar att en misslyckad satsning i ett 
befintligt företag kan få mer drastiska kon-
sekvenser än en misslyckad nystart. Större 
värden står på spel när företaget redan är eta-
blerat.

Thorén visar också att företagen har olika 
motiv för nya satsningar. Skälen till att ta sig in 
på en ny marknad eller till att börja syssla med 
en ny produkt varierar. Satsningen kan vara 
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Entreprenörskapet ligger i handlingarna

• Jens von Axelson

Småföretag tvekar 
inför ny teknik
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Sverige förhöll sig inte passivt när OECD 
introducerade begreppet ”innovationssys-
tem”. I stället användes det som retoriskt 
tillhygge av dem som ville behålla samhäl-
lets inflytande över forskningen. Sverige 
har på flera sätt varit unikt i begreppets 
historia.

 D et finns en  utbredd tanke om att 
många länder bara är passiva motta-
gare av de idéer och begrepp som kom-

mer från oecd. Eftersom Sverige har döpt en 
myndighet efter det oecd-stödda begreppet 
innovationssystem, har vi förts fram som ett 
exempel på ett sådant passivt land. Verket för 
innovationssystem, Vinnova, bildades 2001 
och arbetar med de aktörer som är inblanda-
de i att en uppfinning blir en samhällsnyttig 
produkt.

Magnus Eklund, Uppsala universitet och 
cind, visar i avhandlingen Adoption of the Inn-
ovation System Concept in Sweden att svenska 
aktörer var mer aktiva än man trott.

– Begreppet innovationssystem var som 
mest populärt inom oecd vid precis rätt tid-
punkt för de svenska aktörerna, som då förde 
en debatt om den samhällsnyttiga forskning-
en, säger Magnus Eklund, filosofie doktor i 
ekonomisk historia.

Rädd för nyfikenhet
1998 kom den statliga utredningen Forskning 
2000 med ett nytt förslag. Det gick ut på att 
finansieringen av den forskning som bedrivs 
utifrån samhällsrelevans snarare än av veten-
skaplig nyfikenhet skulle föras över till forsk-
ningsråd där forskare var i majoritet, i stället 

för att ligga på styrelser 
som dominerades av 
politiker, tjänstemän 
och andra samhällsföre-
trädare.

– Då tog det hus i hel-
vete. De myndigheter 
som hade haft hand om 
resurserna, exempelvis 
Nutek, skulle förlora dem. 
Man var rädd att forskar-
nas nyfikenhet skulle ta 
över på bekostnad av 
samhällsintresset.

Sverige stod ut i ett 
internationellt perspek-
tiv. Enligt Eklund är det 
möjligt att grundforsk-
ningen hade en starkare ställning i Sverige än 
i andra länder, och att det kan ha framkallat 
en mer markerad konflikt.

Osannolikt slagträ
För att försvara sig rekryterade de berörda 
organisationerna begreppet innovationssys-
tem som retoriskt vapen.

– Egentligen var det ett osannolikt slagträ 
att välja, säger Magnus Eklund. Innovations- 
och forskningsdebatten i Sverige hade länge 
varit separerade och vissa företrädare för 
innovationsforskningen hade tagit ställning 
för autonoma universitet.

Men begreppet innovationssystem slog 
igenom nästan över en natt. Dels beskrevs 
universiteten som en del av ett system som 
främjade samhällsnyttiga innovationer, dels 
hämtades legitimitet från oecd. Om Sverige 

gick emot andra länders politik skulle vi halka 
efter i tillväxt, menade man.

Förslaget från Forskning 2000 hejdades 
delvis. Forskningsråden tog inte över mak-
ten helt, men det var bara inom Vinnova som 
tjänstemän och samhällsföreträdare kom att få 
stort inflytande över forskningsfinansieringen. 
Enligt Magnus Eklund är frågan om den ny- 
fikenhetsdrivna forskningens styrka fort-
farande en vattendelare i Sverige.

– Någon på Vinnova hävdar säkert att 
grundforskningen är jättestark i Sverige och att 
Vinnova behöver mer resurser. En professor i 
fysik som drivs av sin egen nyfikenhet kommer 
i stället att säga att grundforskningen är hotad 
och att han eller hon är beroende av externa 
resurser. [SO]

för mer info: 
magnus.eklund@ekhist.uu.se

Innovationssystem 
blev retoriskt vapen

Avhandlingen för även fram viss kritik mot de 
tidigare sätten att mäta vad som är entrepre-
nöriellt hos företag. Thorén har gått empiriskt 
till väga i stället för att använda sig av antagan-
den om entreprenöriella motiv.

Han menar att satsningar inte måste syfta 
till tillväxt för att ses som ett utslag av entre-
prenörskap.

– Skulle företagen inte vara entreprenöriella 
när de skapar nya affärer, bara för att de gör 
det som en reaktion på något? Aktiviteten är 
det entreprenöriella, inte motivet, säger han.

Möjligheterna finns där, de kan vara stora 
eller små och de kan ha olika ursprung, men 
företagens satsningar innehåller alltid affärs-
skapande, risk, ovisshet och andra drag av 
entreprenörskap.

Entreprenörskap i etablerade företag möter i 
stort sett inga oöverstigliga problem – så länge 

den nya satsningen handlar om att utveckla 
nya produkter. Däremot visar Kent Thoréns 
resultat att ovisshet om nya marknader kan 
ha negativa effekter på entreprenörskapet. Det 
beror på att företag i tillverkningsindustrin är 
naturligt vana vid att lösa tekniska problem. 
Därför är de också bättre på att övervinna tek-
nisk ovisshet än marknadsmässig ovisshet.

– Produktutveckling och teknisk ovisshet 
hänger visserligen ihop, men däremot finns 
ingen statistiskt säkerställd koppling till att 
satsningarna skulle ge negativa effekter, eller 
att utfallet på annat sätt skulle påverkas, säger 
han. [SO]

för mer info: 
kent.thoren@indek.kth.se

*Avhandlingen har lagts fram vid kth
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Kapital till företagande 
kan vara ett rent nöje

11–12 oktober 2007 arrangerade ESBRI för 
fjärde året i följd The Sweden – U.S. Entre-
preneurial Forum. Temat var tillgång till 
kapital och cleantech. Ungefär 300 entre-
prenörer, studenter, finansiärer, forskare 
och policymakare deltog i två intressanta 
dagar.

 F örsta dagen inleddes med att Esbris 
vd Magnus Aronsson, usa:s ambassadör 
i Sverige, Michael Wood, och statssekre-

terare Jöran Hägglund hälsade deltagarna 
välkomna.

– Innan jag blev ambassadör var jag själv 
entreprenör. Då gick jag ofta på konferenser 
som den här. Jag hade två regler för att verkli-
gen få ut något av dem: när jag lämnade kon-
ferensen skulle jag åtminstone ha fått en ny 
idé och skapat en ny kontakt, sa ambassadör 
Wood.

Jöran Hägglund spann vidare på tanken 
att kontakter och nätverkande är två viktiga 
beståndsdelar av The Sweden – u.s. Entrepre-
neurial Forum.

– Kära vänner av goda svensk-amerikanska 
relationer, inledde Hägglund. Jag är mycket 
glad över att vara här i år igen. Den här typen 
av kontakter är viktiga för både usa och Sve-
rige, särskilt i dessa tider av globalisering.

– Jag är extra glad över att ett av dagens 
ämnen är cleantech. Regeringen uppskattar 
verkligen ambassadör Woods engagemang 
inom detta område.

Och titeln på dagens första paneldiskussi-
on var just Entreprenöriella möjligheter inom 
alternativ energi och cleantech. Här deltog, 
förutom redan nämnda Wood och Hägglund, 
bland andra André Heinz från Sustainable 
Technology Capital, ett riskkapitalbolag som 

fokuserar på investeringar i cleantech. De 
investerar bland annat i Sverige, något som 
annars är ganska ovanligt.

– För några år sedan bestämde sig många 
riskkapitalister i usa  för att satsa stort på  
cleantech. I Sverige finns det fortfarande inte 
så mycket kapital specifikt inriktat mot detta 
område. Det finns många små företag som är 
verksamma inom olika delar av cleantech här, 
vilket är bra. Men för att få hit de stora inves-
teringarna måste ni börja tänka på hur ni ska 
nå utanför Europa, sa Heinz.

– Det är också ett av skälen till varför det 
verkligen finns behov av att bygga broar mel-
lan Sverige och usa.

Staten har en roll
En annan panel handlade om statens roll 
i att skapa tillgång till kapital. En av panel- 
deltagarna var Per Eriksson, generaldirektör 
för Vinnova.

– Många tror nog att staten inte har något 
alls med företagande att göra i usa. Men det 
har den, åtminstone i företagandets tidiga 
faser. Där hjälper staten till i ganska stor 
utsträckning. Vi i Sverige har mycket att lära av 
detta. Vi har fördjupat den ”finansiella döds-
dalen” här. 

– Vinnova jobbar för att överbrygga döds-
dalen genom flera olika åtgärdsprogram. Ett av 
programmen går ut på att träna universiteten 
i att bli bättre på att delta i innovationssyste-
men, sa Eriksson.

Näringsutskottets ordförande Karin Pilsäter 
(fp) deltog i samma panel.

– Statens roll är att skapa en miljö som främ-
jar tillförseln av kapital, snarare än att tillföra 
kapitalet i sig. Det kan till exempel handla om 
ett fördelaktigt skattesystem. Vi ska bara gå in 

aktivt när det uppstår uppenbara marknads-
misslyckanden, sa hon.

Välj rätt investerare
Ytterligare ett ämne som diskuterades var 
affärsänglars och riskkapitalisters roll utöver 
att tillföra kapital. Existerar det smarta kapita-
let? Patrik Möller, entreprenör och grundare av 
Replisaurus ab, menade att så är fallet.

– Det är viktigt att välja rätt investerare. Vi 
hade turen att komma i kontakt med två änglar 
som verkligen tillhandahöll smart kapital. De 
guidade oss igenom hela processen att skaffa 
kapital, och skyddade oss från de stora, elaka 
venture capital-bolagen, sa Möller med glim-
ten i ögat.

Entreprenören och affärsängeln Katarina 
Bonde, som satt med i samma panel, menade 
också att investerare kan bistå med en hel del 
förutom kapital – exempelvis med bra kontak-
ter för att hitta rätt ledningsgrupp. Hon höll 
även med om vikten av att hitta rätt investerare 
från början.

– Fråga investerare efter deras cv, de frågar 
ju efter ditt! Det är faktiskt en relevant fråga, 
tänk på att ni kommer att få dras med varandra 
en längre tid, sa Bonde.

Dag två hölls tre parallella seminarier. Ett 
av dem hölls av Silicon Valley-baserade affärs-
ängeln Kimberlie Cerrone och riskkapitalisten 
Clare Fairfield. Det handlade om processen att 
skaffa tillväxtkapital till sitt företag. Övriga två 
seminarier handlade om att skapa policy för 
tillgång till kapital, och om entreprenöriella 
möjligheter inom cleantech. [JG]

för mer info: 
www.esbri.se/sweden-us
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Esbri – Institutet för entreprenör-
skaps- och småföretagsforskning 
– har som övergripande målsätt-
ning att stimulera entreprenörskap 
i Sverige. Institutet grundades 

1997 av entreprenören och uppfinnaren Leif 
Lundblad.

Esbri arbetar främst med att sprida forsknings-
baserad kunskap om entreprenörskap, innovatio-
ner och småföretagande till olika aktörer: forskare, 
företagare, politiker, finansiärer, studenter, policy-
folk och rådgivare. Syftet är att på bred front öka 
förståelsen för hur innovationskraft och företa-
gande hänger samman med hållbar tillväxt.

Kunskapsspridningen sker bland annat genom 
tidningen Entré, det elektroniska nyhetsbrevet  
e-Entré, föreläsningsserien Estrad och webb- 
platsen www.esbri.se

Esbri arrangerar varje år en workshop för lära-
re, och genomför The Sweden-U.S. Entrepreneu-
rial 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 föreläsning-
ar, tidningar och texter arrangeras och publiceras 
kontinuerligt!
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Speed-dating, inspirationsföreläsningar 
och arbete med egna utmaningar stod på 
schemat när ett femtiotal lärare i entrepre-
nörskap sammanstrålade 5–6 november 
2007. Mötesplatsen var Esbris 10-årsjubile-
rande workshop om lärande och entrepre-
nörskap.

 T ill workshopen kom lärare från såväl 
universitet och högskolor, som från gym-
nasier. En stor del av tiden var avsatt för 

att de skulle få brottas med utmaningar, ta del 
av andras erfarenheter samt formulera strate-
gier och lösningar som kan fungera i den egna 
undervisningssituationen.

Det praktiska arbetet varvades med inspire-
rande presentationer. Mikael Samuelsson stod 
för en av dem. Han är forskare, lärare och vd 
för sse Business Lab på Handelshögskolan i 
Stockholm. Samuelsson pratade om hur man 
som lärare kan hushålla med knappa resur-
ser.

– Finansiärer kräver tydliga visioner om 
vad man ska göra med pengarna. Grund- 
förutsättningen för att få mer resurser är att 
ha en genomtänkt idé i botten. Mitt bästa tips 
till er är därför att initialt avsätta tid för att 
skapa ett dokument, eller en plattform, som 
beskriver vad ni vill göra de närmaste åren, sa 
Samuelsson.

– När jag var verksam vid Högskolan i Borås 
la vi två veckor på att sätta samman ett sådant 
dokument. Det hade vi igen med råge. Med 
små variationer kunde vi använda samma 
plattform i en mängd olika ansökningar.

Ett annat tips från Mikael Samuelsson är att 
söka långsiktiga vinn-vinn-partnerskap, till 
exempel med forskningsinstitut, myndigheter, 
banker, stora konsultfirmor och alumni.

Lyhörda lärare behövs
Pedagogen Gudrun Svedberg fanns med som 
resursperson, främst för gymnasielärarna, 
under hela workshopen. Hon höll också i en 
inspirationsföreläsning utifrån sin avhandling 
Entreprenörskapets avtryck i klassrummets 
praxis.

I den har hon undersökt hur man på två oli-
ka svenska gymnasieskolor arbetar med entre-
prenöriellt lärande. I båda fallen fanns många 
positiva effekter: undervisningen upplevdes 
som intressantare, eleverna samarbetade mer 
och presterade bättre. Samtidigt fann Svedberg 
också svårigheter och risker med att tillämpa 
ett entreprenöriellt lärande.

– Om ansvaret i alltför hög grad lämnas över 
till eleverna riskerar skolarbetet att trivialise-
ras. Vissa väljer att gå runt, eller skjuta upp, 
problem de möter – i stället för att försöka 

lösa dem. Här måste läraren gå in och fånga 
upp eleverna.

– Ett annat problem är ”free riders”, alltså 
elever som friåker på andras insatser när de 
jobbar i projekt. Jag har också sett prov på 
konsensussträvan. Kanske ställer man för stora 
krav på att gymnasieeleverna ska tänka kritiskt, 
sa Gudrun Svedberg.

Möten i mellanrummen
Daniel Hjorth var under många år verksam på 
Esbri och jobbade då aktivt med workshopen. 
Numera är han professor på Handelshögsko-
lan i Köpenhamn. I år var han inbjuden till 
workshopen för att reflektera kring entrepre-
nörskapsutbildningens utveckling det senaste 
decenniet.

– Om man inte är en annan person efter att 
man har examinerats från en kurs – ja, då har 
man inte lärt sig något. Utbildning är en social 
process. Den förändrar min bild av mig själv, 
och av min omvärld, sa Hjorth.

Begreppet entreprenörskap bygger på de 

franska orden entre (mellan) och prendre 
(greppa tag i) och vittnar om att saker och ting 
händer i ”mellanrummen”. I en utbildnings- 
situation är det därför viktigt att bygga in 
möten mellan studenter med olika kunskap 
och bakgrund.

– Kunskap skapas också mellan kurshållare 
och student, mellan experiment och reflektion, 
och mellan fantasi och konkretisering.

Hjorth konstaterade att det inte är så kon-
stigt att ett barn kan lära sig så mycket, på så 
kort tid.

– En 4-åring ställer ju lika många frågor på 
en dag som en 40-åring gör på ett helt år! Min 
favoritdefinition av en vuxen är helt enkelt en 
person som har avlärt sig att vara barn.

– Ett ordspråk som jag tycker genuint illa om 
är: ”Man kan inte lära gamla hundar sitta”, sa 
Daniel Hjorth. [ÅK]

en längre version av denna artikel,
samt mer info om workshopen, finns på: 

www.esbri.se/workshop

Visst kan gamla hundar 
lära sig sitta

• Gudrun Svedberg
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Titel: Empowering SME 
Managers in Palestine
Författare: Farhad Analoui  
& Mohammed Al-Madhoun
Förlag: Ashgate
ISBN: 0-7546-4025-6

Små företag skapar arbetstillfällen och tillväxt, 
och räknas i dag som en mycket viktig del i ett 
lands ekonomi. Och än mer så i länder som är 
under utveckling. Där kan det lilla företaget till 
och med stå för det enda alternativet till över-
levnad och en väg till individuell frihet. Det 
är fallet i Palestina. Men att driva företag i en 
vardag som karaktäriseras av väpnad konflikt 
och ständig förändring är ingen enkel match. 
Därför behöver företagarna tränas, exempel-
vis i effektivt ledarskap. Det menar Farhad 
Analoui och Mohammed Al-Madhoun i Empo-
wering sme Managers in Palestine. Författarna 
har undersökt hur det ser ut i Palestina i dag 
och ger även förslag på hur det skulle kunna 
bli bättre. Bland annat föreslår de speciella 
ledarutbildningar för kvinnor, anpassade till 
den palestinska kulturen. [JG]

Titel: The Psychology of 
Entrepreneurship
Redaktörer: Robert Baum, 
Michael Frese & Robert Baron
Förlag: Lawrence Erlbaum 
Associates
ISBN: 0-8058-5062-7

Entreprenörskap är ett relativt nytt område 
inom ämnet psykologi, men inte desto min-
dre viktigt. Det saknas nämligen fortfarande 
mycket kunskap kring de psykologiska fakto-
rer som ligger bakom ett framgångsrikt entre-
prenörskap. Det är utgångspunkten för Robert 
Baum, Michael Frese och Robert Baron som är 
redaktörer för The Psychology of Entrepreneur-
ship. Tillsammans med Jerome Katz redogör 
de i inledningskapitlet för entreprenörskaps-
forskningens historia. Per Davidsson har med 
ett kapitel om vilka utmaningar och möjlig-
heter som psykologiska studier av entrepre-
nörskap ställer på metodval. Erkko Autio står 
för det andra nordiska bidraget. Han och John 
Antonakis har skrivit ett kapitel om entrepre-
nörskap och ledarskap. De uppmanar forskare 
att fokusera på det individuella beteendet hos 
entreprenörer. [JG]

Titel: Handbook of Research 
on Venture Capital
Redaktör: Hans Landström
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 978-1-84542-312-4

25 års forskning om riskkapital sammanfat-
tas i Handbook of Research on Venture Capi-
tal. Redaktören Hans Landström har samlat 
in nyskrivna artiklar från några av världens 
ledande forskare i ämnet. Kapitlen handlar 
bland annat om institutionellt venture capital, 
affärsänglar samt om storföretags finansiering 
av entreprenöriella verksamheter. Landström 
bidrar själv med två kapitel. I det ena benar 
han ut skillnaderna mellan olika typer av risk-
kapital, redogör för fenomenets uppkomst och 
presenterar pionjärerna inom forskningsfältet. 
I sitt andra kapitel diskuterar Hans Landström 
implikationer för praktiker, policyskapare res-
pektive forskare. Bland annat understryker han 
vikten av ”äktenskapstycke” mellan riskkapita-
list och entreprenör. De måste också upprätta 
effektiva kommunikationsvägar. [ÅK]

Titel: Entrepreneurship and 
the Experience Economy
Redaktörer: Daniel Hjorth & 
Monika Kostera
Förlag: Copenhagen Busi-
ness School Press
ISBN: 978-87-630-0205-9

Konstnärer, designers, arrangörer av mötes-
platser, idrottsstjärnor, filmproducenter och 
lantbrukare som släpper ut sina kor på grön-
bete inför förväntansfulla stadsbor. Alla är 
de aktörer inom upplevelseekonomin – en 
sektor som rymmer mycket entreprenörskap, 
och som får ökad uppmärksamhet av fors-
karkåren. I boken Entrepreneurship and the 
Experience Economy medverkar 14 forskare, 
främst svenska. Redaktörer är Daniel Hjorth 
och Monika Kostera. De konstaterar att det 
har skett ett fokusskifte: från management till 
entreprenörskap. Därmed har undanträngda 
mänskliga aspekter som lek, intryck och pas-
sion fått större spelrum. Syftet med boken 
är att öka kunskapen om hur organisationer 
mixar upplevelser med ekonomi. Hur ser upp-
levelsekonomin ut på nära håll? Och hur kan vi 
förstå entreprenöriella organisationer? [ÅK]
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  Monder Ram tillträdde  
1 november 2007 en gäst-
professur i entreprenör-
skap med inriktning på 
etniska minoriteters före-
tagande, vid Institutet för 

ekonomisk forskning på Ekonomihögskolan, 
Lunds universitet. Gästprofessuren bygger 
på en donation från det nyinrättade Herbert 
Felixinstitutet. Ram kommer att ansvara för 
forskningsprogrammet Ethnic Minority Entre-
preneurship Research Programme.
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  William Chalmers-föreläsningen arrangeras 
årligen till minne av William Chalmers. Han 
var direktör i Ostindiska kompaniet och tes-
tamenterade pengar till den ”industri-skola” 
som sedermera blev Chalmers tekniska hög-
skola. Årets föreläsning hölls av docent Jan 
Jörnmark och handlade bland annat om hur 
nya innovationer och företag utvecklas i rui-
nerna av traditionella industrier.
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  Filosofie doktor Caroline 
Wigren har lämnat Interna-
tionella Handelshögskolan i 
Jönköping för ett lektorat på 
Malmö högskola. Från och 
med 1 januari 2008 tillträder 

hon även en postdoktjänst på circle i Lund. 
Wigren kommer att fortsätta forska om akade-
miskt entreprenörskap, regionala innovations-
system och extrema entreprenörer.
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  Under hösten 2007 har Alexander Styhre 
gästat Scancor, Stanford University, usa. Där 
har han deltagit i seminarier och kurser, samt 
arbetat på sin kommande bok. Styhre är till 
vardags biträdande professor på Chalmers 
tekniska högskola.
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  Lennart Schön, profes-
sor i ekonomisk historia vid 
Lunds universitet, har fått 
ett nyinstiftat översättnings-
pris: Pro Lingua. Priset delas 
ut av Riksbankens jubileums- 

fond och Stiftelsen för internationalisering 
av högre utbildning och forskning. Schön får 
omkring 250 000 kronor för att finansiera en 
kvalificerad översättning av sin bok En svensk 
ekonomisk historia till engelska.
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  Filosofie doktor Atle Hauge (se även arti-
keln på sidan 7) har en postdoktjänst på Uni-
versity of Toronto, Kanada från oktober 2007 
till september 2008. Där kommer han att ägna 
sig åt nya forskningsprojekt, bland annat ett 
om innovationer inom sportindustrin och ett 
annat om hur mode och musik hänger ihop.

Bytt tjänst, fått pris eller erhållit medel?  
Tipsa oss om vad som händer på din  
institution: entre@esbri.se
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Fler boktips hittar du på  www.esbri.se/boktips
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USASBE 2008
10–13 januari
San Antonio, USA

Småföretagsdagarna 2008
23–24 januari
Örebro

5th AGSE International Entrepreneur-
ship Research Exchange
5–8 februari
Melbourne, Australien

Family Enterprise Research Conference 
(FERC) 2008
18–20 april
Milwaukee, USA

8th Euram Conference
14–17 maj
Ljubljana och Bled, Slovenien

2nd Georges Doriot Conference
15–16 maj
Paris, Frankrike

11th Uddevalla Symposium
15–17 maj
Kyoto, Japan

6th Rural Entrepreneurship Conference
22 maj
Dumfries, Skottland

28th Babson College Entrepreneurship 
Research Conference
4–7 juni
Chapel Hill, USA

ICSB World Conference 2008
22–25 juni
Halifax, Kanada

McGill-Cornell Conference on  
Institutions and Entrepreneurship
24–26 juni
Montreal, Kanada

IntEnt 2008
17–20 juli
Oxford, USA

ESOF 2008
18–22 juli
Barcelona, Spanien

2008 Annual Meeting of  
the Academy of Management
8–13 augusti
Anaheim, USA

FBE 2008
21–22 augusti
Jyväskylä, Finland

Samtliga konferenser ovan genomförs 2008. 
För mer info: www.esbri.se/konferenser
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extremt, här är ägande förbjudet. Företaget 
som institution bryter ihop inom open source. 
De kan inte bara gå in och sno åt sig, de måste 
engagera sig och bidra för att få något tillbaka. 
Det känns ganska hoppfullt tycker jag.

Gränserna flyttas
Det ställer också frågor som: Vad är ett företag? 
Vad är företagets gränser? Det är inte bara de 
traditionella gränserna som gäller, innovation 
kan lika gärna ske utanför företagets juridiska 
gränser. Då är det inte längre lika självklart 
vem som äger tekniken.

– Gränserna är lite luddigare än vad en 
jurist skulle tycka om. Men genom att inno-
vationen sker på, eller till och med utanför, 
företagsgränsen, skapas utrymme att göra 
det företaget ser som strategiskt viktigt. Det 
kan till exempel handla om en tekniker som 
inte vill sluta utveckla något, trots att chefen 
säger det. Då kanske man kan övertala honom 
eller henne att avknoppa och fortsätta på egen 
hand i stället. Något som kan vara bra för alla 
parter.

– Man måste städa ibland, det skapar möj-
ligheter att göra det man är bra på. Kill your 
darlings, helt enkelt, säger Martin Wallin. [JG]

för mer info: 
mwallin@ethz.ch

*Avhandlingen har lagts fram 
vid Chalmers tekniska högskola

Innovation sker inte bara inom företagets 
fyra väggar. Den sker också i avknoppade 
enheter och i communities på internet. På 
så vis kan företagen skapa utrymme för sin 
kärnverksamhet. Men det flyttar också på 
företagandets gränser.

 D et är i dag allmänt accepterat att sat-
sa på sin kärnverksamhet, till exempel 
genom outsourcing. Det fungerar bra 

när marknaden är säker, men hur går det till 
när man håller på med innovation? Det har 
Martin Wallin undersökt i doktorsavhandling-
en Innovation outside: When spin-off firms and 
developer communities change the boundaries 
of the firm*.

Han har bland annat studerat innova-
tionsrelationen mellan föräldraföretag och 
avknoppningsföretag.

– Föräldraföretaget behåller ofta ägande, 
åtminstone under själva avknoppningsproces-
sen. Men varför behåller man ägande i något 
man vill bli av med? Tidigare gjorde man det 
antingen själv, eller så lät man någon annan 
göra det. Det här är ett slags mellanting, säger 
teknologie doktor Martin Wallin, verksam vid 
eth Zürich i Schweiz.

Optioner i ny teknik
Han har försökt förstå varför företagen agerar 
så här, och menar att det finns en logik i det. 
Det handlar om en osäkerhet inför framti-
den.

– Även om tekniken inte ligger i företagets 
kärnverksamhet, kan det handla om något 
som blir intressant längre fram och som före-
taget inte vill gå miste om. Man kan säga att 
det köper optioner i eventuell framtida teknik-
utveckling genom att behålla ägande i avknop-
pade företag. 

En annan anledning till att föräldraföreta-
get behåller ägande i det avknoppade företaget 
är legitimitet. Under en övergångsperiod står 
föräldraföretaget som garant för ny och okänd 
teknik, även om det inte tänker vara med i ett 
längre perspektiv.

Wallin har också undersökt innovation 
inom så kallade open source-communities, 
där teknik öppet delas mellan medlemmar-
na. Här sker innovationen helt utanför företa-
gen. Företag får inte ens vara med – medlem 
är man som privatperson. Men många som 
bidrar till forumen är knutna till stora företag 
som på olika sätt är beroende av open source-
programvara.

– Företagen måste ha en person på insi-
dan. Tidigare handlade det mycket om att ha 
kontroll genom ägande. I avknoppningar har 
företagen inte fullständigt kontroll, men ändå 
någon. I open source-communities är det mer 

Företag måste ha ihjäl 
sina älsklingar

• Martin Wallin
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I dag är hon erkänd akademiker och profes-
sor emeritus vid Harvard Business School. 
Men vägen dit har inte varit precis spikrak. 
Myra Hart har hunnit med flera karriärer 
innan hon tog sig råd att bli forskare. Nästa 
önskeyrke på meritförteckningen är roman-
författare.

 E fter sin grundutbildning arbetade 
Myra Hart som lärare för sjundeklassare 
i fyra år. Sedan tog hon över familjeföre-

taget inom fastighetsbranschen och drev det 
i åtta år.

– Efter det hade jag tänkt stanna hemma 
med våra tre barn ett tag. Jag var hemma i tre 
veckor, sedan blev jag rekryterad som gäst-
föreläsare till den lokala högskolan, säger 
Myra Hart.

Där tog hon också de första stegen på sin 
egen akademiska karriär och började läsa in 
en mba parallellt med sitt arbete på högskolan. 
Men kvällsstudierna kändes inte tillfredsstäl-
lande. 39 år gammal sökte hon och blev anta-
gen till mba-studier vid Harvard.

– I usa är det väldigt ovanligt att studera vid 
den åldern. Men jag lyckades övertala Harvard 
att det var deras problem och inte mitt. Deras 
dörrar var nämligen stängda för mig när jag 
var yngre. Inga av de stora handelshögskolor-
na i usa tog emot kvinnor på 1960-talet.

Kontorsvaror gav råd
Efter avslutad mba blev Hart ombedd att 
stanna kvar och forska. Hon tackade nej och 
inledde en karriär inom detaljhandeln. Hon 
tillbringade fyra år i en av de stora amerikan-
ska kedjorna och var till slut marknadschef.

Sedan kom en kollega med en idé. Han ville 
starta återförsäljning av kontorsvaror. Myra 
Hart hängde på och blev därmed en av grun-
darna till Staples. Man skulle kunna säga att 
resten är historia. Staples gick från en omsätt-
ning på 0 till 160 miljoner dollar på tre år. I dag 
är kedjan störst i världen på kontorsvaror.

– Efter att Staples introducerades på aktie-
marknaden kände jag att jag hade råd att gå 
tillbaka till den akademiska världen. Men jag 
ville inte bara vara gästprofessor, jag ville göra 
det på riktigt. Så jag började forska och tog min 
doktorsexamen på Harvard efter fem år.

Hennes avhandling handlade om vilka 
resurser som är viktiga vid nystart av företag, 
och hur det framtida företaget påverkas av 
vilka val man gör i inledningsfasen. Det som 

visade sig spela mest roll var vilka partners 
man väljer.

– En annan sak som är viktigt är erfarenhet. 
Det handlar dels om att du lär dig saker, men 
också om att andra i branschen vet vem du 
är. När vi startade Staples hade vi tillsammans 
lång erfarenhet från detaljhandeln, enda skill-
naden var produkten. Folk visste att vi kunde 
branschen. Då är det lättare att få till exempel 
finansiering.

Myra Hart har gjort sig mest känd för sin 
forskning om kvinnors företagande.

– Det var egentligen inget jag hade tänkt 
ägna mig åt. Men jag växte upp när mycket 
ändrades för kvinnor. Och jag var ofta den 
enda kvinnan i konferensrummet när jag 
arbetade i näringslivet. Så det är klart att jag 
funderade lite på de här frågorna.

– När jag senare gjorde en studie av Har-
vards alumni blev jag förvånad. Jag trodde att 
fler kvinnor än män skulle vara involverade 
i entreprenörskap, men det var tvärtom. Jag 
ville förstå hur det skiljer sig mellan könen, 
och varför. Det har varit en av hörnstenarna 
i min forskning sedan dess.

Prisad för Diana
Tillsammans med kollegorna Candida Brush, 
Nancy Carter, Elizabeth Gatewood och Patri-
cia Greene grundade Myra Hart forskningspro-
jektet Diana som fokuserar just på kvinnors 
företagande.

– Candy, Patty och jag hade redan arbetat 
ihop med ett antal artiklar. Jag har alltid tyckt 
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POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

Myra Hart, Dianaprofessor och blivande romanförfattare:

”Som akademiker forskar man alltid”

 

Namn: Myra M Hart

Bakgrund: Medgrundare till kontors-
materialkedjan Staples. Doktorerade vid 
Harvard Business School. Är i dag profes-
sor emeritus vid samma lärosäte. En av 
grundarna till Dianaprojektet som forskar 
om kvinnors företag.

Aktuell: Med den kommande boken 
Assuming Control: Women Taking Charge 
of Their Personal and Professional Lives 
(Harvard Business School Press) som hon 
skriver tillsammans med två av sina stän-
diga kollegor: Candida Brush och Patricia 
Greene.

För mer info: mhart@hbs.edu

Fakta

att det är mycket roligare att arbeta i grupp. 
Det höjer kvaliteten på idéerna också. Sedan 
anslöt sig Nancy och Betsy till gruppen. Strax 
efter det, 1999, bildade vi Diana. En av de för-
sta sakerna vi gjorde var ett bokprojekt tillsam-
mans med Esbri, berättar Hart.

2007 tilldelades de fem Dianaprofessorerna 
fsf-Nutek Award för sin samlade forsknings-
insats.

I sin kommande bok Assuming Control: 
Women Taking Charge of Their Personal and 
Professional Lives skriver de om kvinnor som 
lämnar arbetslivet för att ta hand om famil-
jen.

Myra Hart hävdar att det är hennes sista 
akademiska bok – nu vill hon njuta av livet 
som pensionär. Men för att vara pensionär 
har hon en hel del på gång. Hon är fortfarande 
engagerad i universitetslivet. Hon håller i kor-
tare managementkurser för professionella och 
i januari ska hon vara gästprofessor vid Stan-
ford. Hon sitter också i fem företagsstyrelser.

Men hon tänker ta sig tid till annat också, 
säger hon. Som att resa för nöjes skull. Till-
sammans med sin man planerar hon resor till 
bland annat Indien och Kina.

– Jag har inga nya stora forskningsprojekt på 
gång. Men som akademiker forskar man alltid, 
utan att man tänker på det. Fast min nästa bok 
tror jag blir en roman. Jag skrev en hel del fik-
tion när jag var yngre, och är sugen på att göra 
det igen, säger Myra Hart. [JG]
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