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Ja, vi kan, vi vågar och vi gör…
så blir det entreprenörskap!

Foto: Simon Lindh

Nyheter

E

tt händelserikt år går mot sitt slut.
I början av året var det få som trodde
på en djup finanskris – eller på att valutgången i usa skulle innebära att senator
Barack Obama skulle stå som vinnare. Jag tar
mig friheten att använda Obamas ”Yes, we
can!” (Ja, vi kan!) som startpunkt för denna
ledare.
För mig är den egna tron på att man kan
en viktig grund för entreprenörskap. Denna
tro baseras oftast på kunskap och erfarenhet.
Kombineras detta sedan med motivation och
intresse, så är sannolikheten för en företagsstart rätt god. Men det räcker inte. En viktig
ingrediens är också att våga.

Detta är något som Signhild Arnegård Hansen, ordförande för Svenskt Näringsliv, Svenska Lantchips och medlem i Esbris styrelse,
skriver om i sin nyutkomna bok med titeln
Våga! Om man inte vågar spelar det ingen roll
hur mycket kunskap och motivation man har.
Att våga är en förutsättning för att göra, och
utan action blir det inget entreprenörskap.
I dessa tider av finanskris, dystra nyheter
och decembermörker ökar behovet av vågade
människor som gör entreprenörskap. Kanske
blir krisen entreprenörskapets moder? En sak
är dock säker. Vi på Esbri kommer att göra vårt
bästa för att fortsätta vara Sveriges främsta
källa till forskningsbaserad kunskap om innovation, entreprenörskap och småföretag.
Samtidigt ska vi vidareutveckla våra mötesplatser där forskare, entreprenörer, finansiärer
och politiker kan träffas och utbyta erfarenheter. Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum
är en sådan mötesplats. Läs mer om den på
sidorna 10–11.
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INNOVATION
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ges ut av Esbri – Institutet för entreprenörskapsoch småföretagsforskning. Entré utkommer med fyra
nummer per år. Entrés syfte är att fungera som en länk
mellan forskare och allmänhet och sprida forskningsresultat utanför akademin. Entré ges ut med stöd från
Nutek och Vinnova. Kontakta Esbri för en kostnadsfri
prenumeration!
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Finanskrisen
Nyheter

– en möjlighet för svenska universitet?

K

bör det finnas anledning att fundera över vilka
möjligheter som kristider kan innebära:
• Ett ökat intresse från olika samhällsaktörer
för att tillvarata den tillväxtpotential som
universitet besitter genom ökad medelstilldelning till forskning och fou.
• En ökad tillströmning av studenter till såväl
grundutbildningar som forskarutbildningar.
• Ett ökat intresse hos studenter, och före detta
studenter med något års yrkesverksamhet,
för att i inkubatormiljö utveckla kunskapsbaserade innovationer och företag.
• Universitet i exempelvis usa som genom
donationer och ett utvecklat industrisamarbete tidigare varit svårflörtade, kan i den
nya ekonomiska situationen börja se andra
möjligheter i internationella forskningsprojekt och studentutbyten.
• Särskilt för oss som är verksamma inom
området entreprenörskap och innovationer
kan krisen innebära både större möjligheter till forskningsfinansiering och ett ökat
intresse för utbildningar i egenföretagande,
produktutveckling eller andra besläktade
områden.
Mer kreativa läsare kan säkert förlänga listorna med både hot och möjligheter. Poängen
jag vill göra är att vi inte bör hemfalla åt enbart
klagosånger utan också se – och exploatera! –
de nya möjligheter som den uppkomna situationen innebär.

ris är ett i dagarna mycket frekvent
begrepp för att beskriva den verklighet
vi lever i. En enkel sökning på nätet ger
i skrivandets stund 37 300 000 träffar. Där förekommer visserligen också rubriker som ”Kris
i Luleå Hockey”, men väldigt många träffar
relaterar till den pågående globala finanskrisen och dess efterverkningar. Detta kan i förstone te sig som något som inte berör svenska
universitet och högskolor. Så är naturligtvis
inte fallet.
Krisen och dess efterverkningar påverkar
självfallet även oss i den akademiska världen –
både direkt och indirekt. Att kriser också innefattar möjligheter är visserligen väldokumenterat, men något som vi ofta glömmer bort. Jag
ska här peka på några hot och möjligheter för
oss som är verksamma vid svenska universitet,
och som jag tror på ett eller annat sätt kommer att påverka vår framtida verksamhet. Om
vi börjar med krisen som hot, torde vi ganska
enkelt kunna identifiera en rad negativa effekter av finanskrisen:
• Det blir svårare att få forskningsanslag från
finansiärer som placerat en stor del av sina
tillgångar i värdepapper och andra konjunkturberoende placeringar.
• Minskande orderböcker i näringslivet innebär mindre utrymme för framåtsyftande
investeringar i forskning och fou på uppdragsbasis. Också benägenheten att donera
pengar till professurer, laboratorier och
andra lokaler minskar.

• En försämrad arbetsmarknad torde innebära
ett ökat intresse för högre utbildning, men
samtidigt en risk för en ”arbetsmarknadsutbildningseffekt”: att fel studenter, med
felaktig studiemotivation, söker högre utbildning som en form av övervintringsstrategi.
• Krisen och behovet av tillväxtskapande åtgärder kan innebära en ännu tydligare förskjutning mot tillämpad forskning på bekostnad
av den mer långsiktiga grundforskningen.
En del brukar ju hävda att de kinesiska tecknen för ”kris” är desamma som tecknen för
”möjlighet”. Huruvida detta är sant undandrar
sig min bedömning, men ett faktum är att en
kombination av dessa båda sökord på internet ger 502 000 träffar. Med detta som ingång

Många bidrar till
gasellers framväxt

Fler kvinnor än män
är kombinatörer

Bioteknisk kunskap
färdas i pipelines

Snabbväxande företag, så kallade gaseller, har en
avgörande roll för jobbskapande och ekonomisk
tillväxt. Magnus Henrekson och Dan Johansson
menar att snabbväxarna är känsligare än ”vanliga”
företag för hur regelsystemen utformas. Och det
finns ingen quick fix – många olika aktörer, som
påverkas på olika sätt av olika spelregler, bidrar till
en gasells framväxt. Exempel på sådana aktörer är
entreprenörer, uppfinnare, kompetent arbetskraft,
riskkapitalister och kompetenta kunder. I Competencies and Institutions Fostering High-growth
Firms (Foundations and Trends in Entrepreneurship, nr 1, vol 5, 2009) identifierar författarna tre
typer av regelsystem som har stor betydelse för
hur bra gasellerna mår: skattesystemet, arbetsmarknadsregleringar och produktmarknadernas
reglering. [JG]

Alla företagare är inte bara företagare. De är
anställda också. Och tvärtom, givetvis. Dessa
dubbelarbetare brukar ibland kallas för kombinatörer. I rapporten Dynamiken bland företagare,
anställda och kombinatörer (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 2008:22) studerar
Frédéric Delmar, Tim Folta och Karl Wennberg
denna växande grupp. I studien ingår tre miljoner individer som fanns på den svenska arbetsmarknaden mellan 1990 och 2001. Resultaten
visar att få kombinatörer har sin inkomst jämnt
fördelad från företagande respektive anställning,
ett av inkomstslagen överväger oftast. Förhållandena har förändrats under undersökningsperioden: kombinatörerna får en allt större andel av sin
inkomst från företagande. Ett annat resultat är att
fler kvinnor än män är kombinatörer. [JG]

Frågan om hur och var kunskap skapas har debatterats länge. En grundtanke i modebegrepp som
till exempel kluster, är att kunskapsskapande
och -spridning är något som sker på ett lokalt
plan. Men det gäller inte all kunskap. Jerker Moodysson menar att man måste ta hänsyn till olika
innovationsprocessers specifika karaktär, och till
olika sorters kunskap. Han har studerat bioteknikklustret Medicon Valley i Öresundsregionen.
Resultaten går att hitta i Principles and Practices
of Knowledge Creation: On the Organization of
”Buzz” and ”Pipelines” in Life Science Communities (Economic Geography, nr 4, vol 84, 2008).
Det visar sig att geografisk närhet inte är så viktigt
i bioteknikbranschen. Kunskapsspridningen sker i
stället globalt, i välriktade pipelines som bara når
dem som redan är insatta. [JG]

För mer info: magnus.henrekson@ifn.se

För mer info: delmar@em-lyon.com

För mer info: jerker.moodysson@circle.lu.se

www.esbri.se

Håkan Ylinenpää
professor i entreprenörskap vid
luleå tekniska universitet
för mer info: hakan.ylinenpaa@ltu.se
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Breda patent påverkar
innovationstakten
Nationalekonomen Erika Färnstrand Damsgaard intresserar sig för hur teknikval och
teknologiöverföring hänger ihop med produktivitet och tillväxt. I sin avhandling visar
hon bland annat hur patentsystemet påverkar innovationsviljan hos etablerade och
nya företag.

Om flera företag satsar på att utveckla
samma teknologi finns en risk att de utför
parallella experiment eller utvecklar identiska
prototyper. Om företagen däremot satsar på
olika teknologier minskar risken för sådant
dubbelarbete.

T

e k n o l o g i e r ä r m e k a n i s m e r som
omvandlar kunskap och idéer till innovationer. De nya produkterna och processerna ökar produktiviteten och tillväxten i
ekonomin. Därför är det intressant att studera
hur dessa mekanismer fungerar, anser filosofie
doktor Erika Färnstrand Damsgaard, Institutet
för Näringslivsforskning (ifn).

Patenten breder ut sig
Avhandlingen Essays on Technology Choice
and Spillovers* är en sammanläggning av tre
artiklar om teknikval och teknologiöverföring.
I den första artikeln analyserar Färnstrand
Damsgaard hur patentbredd påverkar investeringarna i fou, och därmed innovationstakten
i ekonomin.
Breda patent skyddar ett större område runt
den patenterade teknologin. Detta innebär att
patentinnehavaren får ökad makt gentemot
konkurrenter vars produkter bygger på den
teknologin.
– Bakgrunden till den första artikeln är att
man har sett en allmän ökning av patentbredden i usa under de senaste 20 åren. Patentskyddet har ökat för branscher som mjukvara,
affärsmodeller och bioteknik, där många breda
patent har beviljats. Denna utveckling påverkar svenska företag som riktar sig till den ame-

• Erika Färnstrand Damsgaard

rikanska marknaden, säger Erika Färnstrand
Damsgaard.
Hon har konstruerat en teoretisk modell av
hur mycket ett etablerat respektive ett nystartat företag kommer att investera i fou, beroende på om den ledande teknologin på marknaden täcks av ett brett eller smalt patent.
– Skyddas den ledande teknologin av ett
brett patent kan nya företag tvingas satsa på
alternativa teknologier, för att undvika att göra
patentintrång. Men sannolikt innebär detta
högre fou-kostnader, och ökad osäkerhet.
Därmed kommer företagens incitament till
fou – och innovationstakten – att minska.
– Men det kan också finnas positiva effekter
av att patentbredden ökar. Det leder nämligen
till minskat dubbelarbete, så kallad duplikation, säger Färnstrand Damsgaard.

Incitament och försprång
Artikeln visar vidare att om det etablerade
företaget har stora incitament att satsa på fou,
och endast ett litet teknologiskt försprång, ger
breda patent högre innovationstakt än smala
patent.
Men, poängterar Färnstrand Damsgaard,
när modellen utvidgas för att ta hänsyn till
exempelvis licensiering minskar fördelen med
breda patent. Smala patent ger då i de flesta
fall en högre innovationstakt.
I avhandlingens andra artikel analyserar
hon hur teknologiöverföring inom och mellan länder påverkar deras produktivitetsnivåer.
Den tredje artikeln handlar om hur teknologival påverkas av ändliga naturresurser.
I ett kommande forskningsprojekt ska Erika Färnstrand Damsgaard fördjupa sig i olika
typer av innovationer.
– Vilka företag satsar på radikala innovationer, och vilka ägnar sig åt förbättringar av
existerande produkter? Det är en fråga som jag
kommer att studera tillsammans med kollegor
på ifn. [ÅK]
för mer info:
erika.farnstrand.damsgaard@ifn.se
* Avhandlingen har lagts fram
vid Stockholms universitet

Många viljor präglar regional utveckling
Hur påverkar beslutsprocesser, entreprenörskap och politik den regionala utvecklingen? Frågan diskuteras i Maria WeimerLöfvenbergs licentiatuppsats.

N

är representanter från det lokala
näringslivet, kommunen och länsstyrelsen ska samarbeta kring en entreprenöriell idé är det upplagt för kulturkrockar.
Men det är inte givet att kommunfolket står för
det mest traditionella förhållningssättet, inte
heller att näringslivsrepresentanterna är de
mest entreprenöriella i församlingen.
Maria Weimer-Löfvenberg, Mittuniversitetet, har under fyra år följt projektet Björntan-
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den: en satsning på en upplevelseanläggning
på Frösön. Tanken bakom projektet är att locka
turister till bygden, och därigenom skapa fler
arbetstillfällen. Resultaten presenteras i licentiatuppsatsen Projektet Björntanden – Om
beslutsprocesser, entreprenörskap och politik.
Weimer-Löfvenberg konstaterar att olika
typer av beslutsprocesser har betydelse för
hur ett projekt fortlöper. De kan antingen vara
hindrande eller möjliggörande. Genomförandet av en entreprenöriell idé är också beroende av förutsättningarna på den geografiska
platsen.
I fallet Björntanden krävdes en samverkan
mellan den privata och den offentliga sektorns

respektive intressen. Det historiska perspektivet, infrastrukturen, miljöfrågor och den
eventuella nedläggningen av garnisonerna i
Östersund är några exempel på faktorer som
var viktiga för projektet.
Maria Weimer-Löfvenberg avslutade sin
datainsamling i augusti 2006. Två år senare var
den entreprenöriella idén fortfarande vid liv,
men det är oklart om projektet Björntanden
går mot genombrott eller kollaps, konstaterar
hon. [ÅK]
för mer info:
maria.weimer-lofvenberg@miun.se

www.esbri.se

Företagande kräver
energidepåer
Långt ifrån alla briljanta affärsidéer skissade på en restaurangservett når fram till
att generera ens den första kronan inkomst.
Anders Landberg, Handelshögskolan i
Stockholm, intresserar sig för detta tidsspann. Han använder begreppen ”upplevt
motstånd” och ”energiresurser” för att förklara tidiga entreprenöriella aktiviteter.

• Anders Landberg

F

ör den som studerar entreprenörskap
är det oftast av värde att företagaren förblir företagare under en viss period. Men
för Anders Landberg, som ville studera hur
företagare i vardande upplevde och hanterade
motstånd, spelade det ingen roll.
– Jag var ju lika glad över dem som lade
ner, som över dem som lyckades, konstaterar
han.
Landberg har lagt fram avhandlingen New
Venture Creation: Resistance, Coping, and
Energy. Han har följt fyra förhoppningsfulla
företagare under ett i forskningssammanhang
extremt tidigt stadium. Alla var verksamma i
olika förinkubatorer i Stockholm, de var nybörjare på att starta företag och saknade ekonomiskt kapital för att genomföra sina idéer.

Möter olika motstånd
Studien visar att motstånd upplevs olika. En
entreprenörs oöverstigliga hinder kan vara
en knappt märkbar linje att passera för en
annan.
– Om företagaren är helt säker på att överkomma ett hinder, ser han eller hon det inte
ens som ett hinder, förklarar Anders Landberg.
Det sociala kapitalet är något som alla har
eller kan skaffa. Det är naturligtvis oumbärligt
för att genom kontakter få tillgång till de resurser man saknar. Men allt motstånd är inte av
det ekonomiska slaget. Familjens inställning,
människor i omgivningen som konkurrerar
om resurser, skeptiska vänner eller oengagerade affärspartners kan alla erbjuda hinder för
företagets första utveckling.
Två saker är avgörande, enligt Landberg:
hur viktigt motståndet är för min affärsidés
överlevnad, och hur jag som företagare upplever min egen förmåga att komma över motståndet.
Ju mer kritiskt hindret är för idéns fortsatta
existens, och ju lägre företagaren värderar sin
egen förmåga att hantera det, desto större risk
att han eller hon lägger ner företagsstarten.
Eller stoppar huvudet i sanden tills det är för
sent att göra något åt problemet.
– När allt är glatt och prima tänker vi inte på
www.esbri.se

hindren så mycket. Men när man möter och
försöker hantera ett motstånd tar det energi
och är stressande. Ju mer sänkt och stressad
jag blir, desto mer energi tar det att hantera
motståndet. Man blir ännu mer sänkt, och
hamnar i en negativ loop, säger Anders Landberg.
Strategi för energi
Av de fyra presumtiva företagarna upplevde
två att olika delar av livet konkurrerade om
energin. När hinder gjorde processen att starta företag allt mer segdragen, valde de till slut
bort företagandet till förmån för andra mål –
ett bättre familjeliv och en stabil inkomst.
Den tredje personen lade ner försöken att
själv producera sin produkt, men fortsatte att
försöka få den licenstillverkad av andra.
Den fjärde entreprenören gick faktiskt hela
vägen till att realisera sin idé och tjäna pengar
på den. Hon var den enda i studien som hade

en medveten strategi för att fylla på sina energiresurser i krislägen. Redan på ett tidigt stadium
hade hon avtalat med tre vänner att hon när
som helst skulle kunna ringa dem, och att de
då måste övertyga henne om hur bra hon var.
I ett kritiskt skede blev hon nekad lån för att
öppna en butik. Med hjälp av sin energistrategi lyckades hon fortsätta kämpa, och omdefinierade sin idé till en framgångsrik handel
på internet.
Så hur kan man som enskild nybörjarföretagare öka chanserna att lyckas? Anders Landberg nämner tre punkter.
– Att anlägga ett helikopterperspektiv, att
inte bränna ut sig, och att ha en dialog med
familj och andra omkring sig. Det tror jag är
en bra strategi för att lyckas. [PS]
för mer info:
anders.landberg@hhs.se
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Ny metod tar tempen
på innovationsförmågan
CBI har utvecklat en ny typ av innovationsaudit: en ”collaborative audit”. Den syftar till
att mäta och öka företags innovativa förmåga
– alltså inte bara det lite allmänna att ”mäta
innovation”. En audit är en inventerande mätning av nuläget och har varit vanligt inom produktion, kvalitet, miljö och, på senare år, även
inom innovation. De flesta befintliga innovationsaudits bygger på enkäter, och antagandet att det finns ett enda bästa sätt att arbeta
med innovation. CBI har i stället valt att fokusera på sammanhanget som företaget befinner sig i, och lägger kraft på att identifiera
möjligheter och initiera förbättringsprojekt.
Auditen baseras på ett nära samarbete mellan CBI och företaget i fråga, ett arbetssätt
helt i linje med centrumets sätt att arbeta
med forskning. CBI fokuserar på kontextuell
förståelse, via intervjuer och workshops tillsammans med nyckelpersoner på företaget.
I möjligaste mån skräddarsys auditen efter
företagets behov. I nästa projekt kommer
CBI att mäta de ledande skogsbolagens
innovativa förmåga. Syftet är att få en bild av
innovationskraften i skogssektorn. [ÅK]
För mer info:
www.cbi.chalmers.se

Kreativa personer
trivs i storstäder
CESIS-medarbetaren Charlotta Mellander
disputerade 14 november i nationalekonomi
vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Avhandlingen har titeln The Wealth
of Urban Regions – On the Location of
Creative Individuals and Firms. Opponent
var professor Maryann Feldman, University
of North Carolina, Chapel Hill, USA. Mellander intresserar sig för dynamiken i urbana
miljöer. Globalisering, förbättrad infrastruktur
och ny kommunikationsteknologi till trots –
fortfarande har kunskaps- och kreativitetsbaserade aktiviteter en stark geografisk förankring. Storstäder fungerar som magneter
för kreativa företag och människor, och spelar
en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen.
I avhandlingen analyserar Charlotta Mellander
faktorer som marknadsstorlek, universitetsnärvaro, mångfald och tolerans. De bidrar alla till
att locka till sig kreativa aktörer. Hon belyser
också negativa effekter av urbaniseringstrenden, som till exempel stigande huspriser. För
att förstå kreativa industrier bör man fokusera
på processer snarare än produkter, konstaterar Mellander. [ÅK]
För mer info:
cesis.abe.kth.se
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Mytbildning
kring den svenska
paradoxen
Forskare på RIDE skriver inte under på den
svenska paradoxen. De menar att den dels
bygger på en överskattning av satsningarna
på FoU, dels på en alltför snäv definition av
satsningarnas resultat. Nu drar RIDE igång
ett flerårigt program för att öka kunskapen
om hur akademisk forskning kommer till
nytta i samhället.

F

orskningscentrumet ride har gått in
i sin andra fas, och satsar stort på ett nytt
forskningsprogram om nyttiggörande av
akademisk forskning
– Vi har länge retat oss på den utbredda
uppfattningen om den svenska paradoxen.
Vi tror nämligen att den är felaktig, säger Åsa
Lindholm Dahlstrand, föreståndare för ride
och professor vid Högskolan i Halmstad.
”Den svenska paradoxen” har fått starkt fotfäste hos medier och policyfolk. Den innebär
att vi i Sverige satsar stora resurser på fou,
men att utdelningen i form av innovationer,
nya produkter och företag är skral.

Mätfel och underskattningar
ride-forskaren Staffan Jacobsson, professor
på Chalmers, har tidigare granskat paradoxens inputsida. Han fann att mätfel ligger till
grund för den spridda övertron på svensk fou.
I Sverige är till exempel institutsforskningen
marginell, och i mätningarna har den räknats
samman med universitetsforskningen. I jämförelser med andra länder har man däremot
bara tittat på deras universitetsforskning.
Institutsforskningen har inte funnits med i
jämförelsen – trots att den i många länder
utgör en betydande del.
– Den andra sidan av myntet är nyttan
av forskningen. Men när vi i Sverige pratar
nyttiggörande tänker vi bara på kommersialisering av forskningsresultat. Vi fokuserar på
avknoppningar, licensiering och patent men
missar andra mekanismer – som i många fall
är viktigare, säger Lindholm Dahlstrand.
Hon konstaterar också att svensk kommersialiseringskraft ofta underskattas i debatten.
– De empiriska jämförelserna haltar även

här. I Sverige har vi bara studerat forskare
som startar forskningsbolag, men att forskare
knoppas av är inte samma sak som att forskning knoppas av. Vi är faktiskt ganska bra på
att knoppa av forskning, men detta bortser
många ifrån. Det gör att bilden blir snedvriden.
Mer kunskap krävs
Åsa Lindholm Dahlstrand har tidigare granskat
teknikföretag som bygger på någon annans
forskning. Det handlar bland annat om etablerade företag som sponsrar anställda för att de
ska kunna exploatera universitetsforskning.
– Jag fann tillväxtsiffror som verkligen var
något i hästväg. Än så länge vet vi inte exakt
hur den här typen av kommersialisering går
till. Det innebär att vi riskerar att förlora de här
företagen, om man exempelvis bestämmer sig
för att slopa lärarundantaget.
– För intelligenta policybeslut krävs bättre
information, säger Lindholm Dahlstrand.
Och detta är ride-forskarna beredda att
bidra med. I det nya forskningsprogrammet
kommer olika aspekter på nyttiggörande att
belysas. Seniora forskare och doktorander
arbetar tillsammans för att bland annat ta fram
ett analytiskt ramverk och förklara bakomliggande mekanismer.
I ett delprojekt gör Chalmersdoktoranden
Eugenia Perez en djupdykning i nanoteknologin. Vilken roll spelar universitetsforskning
inom detta teknikområde?
I ett annat delprojekt, där bland annat Åsa
Lindholm Dahlstrand ingår, undersöks samspelet mellan forskare och externa entreprenörer.
– Fenomenet har hånfullt kallats ”forskningsbutiker” av oecd, men är kanske det
viktigaste vi har.
Akademiska gasellföretag nischar sig i regel
på ett produktslag, inom en bransch. Men vid
sidan av dem finns också andra affärsmodeller. Nyttiggörandet av akademisk forskning
kan vara indirekt, eller regionalt. Lindholm
Dahlstrand nämner avknoppningsföretag
som medvetet fortsätter att vara små, och
www.esbri.se

Mer kompetens
inom makt och medier

Foto: Patrik Leonardsson

• Åsa Lindholm Dahlstrand

som säljer sin forskning till en mängd olika
branscher.
– De bedriver ett slags diversehandel i teknik som är av stor betydelse. De är livsstilsföretag med upp till 20 anställda, de puttrar på
med god lönsamhet och ser ingen anledning
att växa mer.
Bygger renommé
Indirekta effekter på universitetsvärlden kommer också att undersökas. En titt på amerikanska Stanford University visar att inkomsterna
från licensiering och patentering i sig inte är
så imponerande. Däremot är kommersialiseringsverksamheten avgörande för universitetets renommé – och för att locka bidragsgivare.
Hur de indirekta effekterna ser ut för Högskolan i Halmstad respektive Chalmers kommer
att redovisas i Eva Berggrens avhandlingsprojekt.
Diamanto Politis är en annan ride-forskare
som är inkopplad på det nya forskningsprogrammet. Tillsammans med Jonas Gabrielsson, circle och Lunds universitet, kommer
hon att studera multiplikativa effekter av
entreprenörskap och innovation.
– Inom entreprenörskapsfältet tenderar
man att negligera innovatörer, och vice versa
inom innovationsfältet. Visst finns en koppling, men innovatören och entreprenören är
inte alltid samma person. Och vi har behov av
båda, säger Åsa Lindholm Dahlstrand.
Ytterligare ett område som kommer att belysas under programmets gång är hur kvinnors
företagande gynnas av entreprenörsutbildningar och inkubatorer.
– Universitetet är en könssegregerad plats,
www.esbri.se

få kvinnor når toppositionerna. Se bara på
antalet kvinnliga professorer inom teknikämnena! Om vi däremot tittar på inkubatorerna
tror jag att andelen kvinnor är hyfsat hög. Jag
ser fram emot våra forskningsresultat inom
detta område. [ÅK]
för mer info:
lindholm.dahlstrand@hh.se

ko rt o m r i d e
RIDE utgör tillsammans med CBI, CESIS,
CIND och CIRCLE Vinnovas Centers of
Excellence for Innovation Systems, R&D
and Growth.
RIDE – R&D, Innovation and the Dynamics of Economies – startade i februari
2004.
RIDE har verksamhet vid fyra noder: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet,
Högskolan i Halmstad och två Chalmersinstitutioner – Teknikens ekonomi och
organisation samt Energi och miljö. IMIT
är ytterligare en viktig partner.
RIDE finansieras av Vinnova och Chalmers, samt via en rad aktörer i enskilda
forskningsprojekt.
www.chalmers.se/tme/EN/centers/ride

Brett Christophers är ny forskare vid CIND
från och med oktober 2008. Han gjorde sin
grundutbildning vid University of Oxford,
Storbritannien under tidigt 1990-tal. Sedan
läste han ett mastersprogram vid University
of British Columbia, Kanada. 2005 flyttade
Brett Christophers med familj till Nya Zeeland, där han påbörjade sina doktorandstudier vid Auckland University. Tidigare i år
disputerade han på en avhandling med titeln
Envisioning media power: television, capital,
space. Under 2008 påbörjade han också ett
postdoc-projekt vid CIND och kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.
Christophers forskningsintresse handlar om
relationen mellan makt, kunskap och dess
geografier. Under de närmaste åren kommer
han att fokusera på cirkulationen av kapital
genom rådande urbana marknader. Resultaten av hans forskning återfinns i två monografier: Positioning the Missionary: John Booth
Good and the Confluence of Cultures in
Nineteenth-Century British Columbia (University of British Columbia Press, 1998) och
Envisioning Media Power: On Capital and
Geographies of Television (Lexington Books,
2009). [ÅK]
För mer info:
www.cind.uu.se

CIRCLE prisas i
extern utvärdering
Alla forskningsenheter vid Lunds universitet – och däribland CIRCLE – har nyligen
genomgått en omfattande utvärdering. Den
har utförts av ett hundratal externa forskare
från hela världen. Syftet med utvärderingen
har varit att hjälpa universitetet att förstärka
sin forskning, samt att påverka fördelningen
av forskningsmedel. I denna utvärdering lyfts
CIRCLE fram som en excellent forskningsmiljö med stor och inflytelserik produktivitet
inom sitt forskningsområde. Vidare beskrivs
CIRCLEs interdisciplinära forskningsprogram
som väl genomarbetade och med hög samhällelig relevans. Sammanlagt fick CIRCLE
i vissa fall lika bra, eller till och med bättre,
omdöme jämfört med övriga enheter på ekonomihögskolan och på samhällsvetenskaplig
fakultet. Detta får anses vara ett mycket gott
betyg då CIRCLE som forskningsmiljö bara
har funnits i drygt fyra år. Mer information om
utvärderingen och CIRCLEs kommande aktiviteter finns på webben. [ÅK]
För mer info:
www.circle.lu.se
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Strategiska nätverk
givande för små företag
Småföretag i strategiska nätverk kan få
verktyg som i förlängningen bidrar till att
förbättra det enskilda företagets resultat.
Det gäller både på det marknadsrelaterade
och kompetensrelaterade planet.

K

arolina elmhester har lagt fram sin
avhandling Små företag i strategiska
nätverk – hur påverkas det enskilda
företagets utveckling? vid Linköpings universitet. Hon visar att samarbete mellan småföretag
kan förbättra det enskilda företagets utveckling och öka resultatet.
– Företagen kan påverkas på strategiska sätt,
exempelvis genom att vd:n får stärkt självförtroende och mer inspiration. Detta kan i sin
tur leda till att företagen vågar satsa mer, att de
når sina mål och lyckas bättre. Företagen inom
nätverken stärker varandra och vågar ofta anta
större utmaningar än de skulle ha gjort annars,
säger Karolina Elmhester.
Nätverkande tar tid
2004–2008 studerade hon elva små, svenska
företag i fyra strategiska nätverk. I ett av nätverken ingick företag som ville nå ut globalt,
men inte hade råd på egen hand.
– Hela samarbetets inriktning var att de
skulle exportera till gemensamt utvalda länder. Tillsammans kunde de fylla en container,
göra marknadsanalyser och besöka kunder
utomlands.
Andra exempel på positiva samarbetseffekter är att företagen tillsammans har råd
att satsa på miljöanpassning, de kan bli synliga
genom att skapa hemsidor, eller utbyta personal för kompetensutveckling. Kontakterna
kan även leda till en ny order eller andra, rent
ekonomiska, fördelar. Företagen kan därmed
göra vinster både på ett kompetensrelaterat
och ett marknadsrelaterat plan.
– I längden har de kompetensrelaterade
målen störst strategisk betydelse för företaget,
eftersom de blir mer bestående. Marknadsrelaterade mål är en vanlig anledning till
att företag börjar samarbeta, men de är ofta
långsiktiga och tar längre tid att uppnå. Det är
därför viktigt att se möjligheterna även i kortsiktiga mål, såsom utbildningar och produktionsförändringar, konstaterar Elmhester.
Hon menar att företagarna bör se realistiskt på nätverkandet och inse att saker tar
tid. Genom att löpande ordna aktiviteter som
mässor och gemensamma marknadsanalyser
ges mer direkta resultat under tiden. Dels är
det kostnadsmässigt fördelaktigt att samordna
denna typ av aktiviteter, dels skapar det engagemang.
– Att vara en engagerad deltagare, och ha
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• Karolina Elmhester

en positiv inställning till samarbetet, påverkar
nätverkets framgång. Ju mer engagerad företagaren är, desto mer ger det företaget. I goda
nätverk gör man saker för varandra och det
blir som att hjälpa en kompis. Denna socialiseringsprocess är viktig eftersom den skapar
en vilja att kämpa tillsammans. Men det gäller
att gå sakta fram, så att företagarna lär känna
och litar på varandra.
Tydliga mål
En avgörande komponent i strategiska nätverk
är att tydligt bestämma vart de deltagande
företagen är på väg, och vilka mål som ska
uppnås.
– I många av de fall jag studerat ändrades
inriktningen under samarbetets gång. Från
att enbart vara marknadsrelaterade insåg
företagarna hur mycket de kompetensrelaterade aktiviteterna gav. Det visade sig finnas
outtalade motiv i nätverkandet, vilket framkom då alla företag blev nöjda även om de
uttalade målen inte hade uppnåtts.
– Företagarna hade fått något som de tidi-

gare inte kunnat sätta ord på. Längs vägen
insåg de att de hade ett behov av att prata
med någon.
Men även om grundmålet och värderingarna bör förbli lika är det viktigt att vara flexibel.
– Nätverket måste ha ramar som alla deltagande företag är överens om, men inom
ramarna kan företagens mål variera. Exempelvis ville en nätverksgrupp förkorta ledtiden, det vill säga tiden från order till att produkten når kunden. I projektet som nätverket
bedrev fanns 15 olika områden som företagen
kunde välja att arbeta med. Varje företag kunde på så sätt själv bestämma vilka områden
det behövde åtgärda.
– Företagen har kanske olika mål beroende på hur stort engagemanget är, och det är
viktigt att alla hittar sin grej, säger Karolina
Elmhester. [CE]
för mer info:
karolina.elmhester@liu.se

www.esbri.se

Bra groove
ger bättre idéer

Att generera och utveckla idéer i grupp
är något som många entreprenörer gör,
till exempel företagare inom design och
medier. När människorna som möts är
olika, kan gruppen komma fram till idéer
som ingen enskild deltagare själv skulle
ha kläckt. Men hur går det till?

och åsikter. Det kan låta självklart, men tänk
bara på hur många gånger du själv har varit
med om att man i svensk möteskultur främjar
gemytlig konsensus över en kopp kaffe med
kanelbullar.
Kollegor som höjer rösten och har avvikande åsikter uppfattas som bråkiga, illojala och
själviska. Men konsensus är inte kreativt. Du
riskerar knappast att få diametralt nya insikter av någon som vet och tänker samma saker
som du.
– Divergens berättigar gruppen, konstaterar
Bengt Olsson.

B

engt olssons avhandling har titeln
Beskrivningsspråk i och för kreativ
praxis: Idéutveckling under gruppsession. Han har studerat produktutveckling
inom tre grupper som består av industridesigners, tre improviserande jazzgrupper, och en grupp med både designers och
musiker. Den sistnämnda var inriktad på att
genom dialog skapa nya perspektiv.
Den tillåtande stämningen som främjar
nya idéer kan sammanfattas med repliken
”Ja, och...” i stället för ”Ja, men...” Genom att
reflexmässigt bygga vidare på det befintliga,
i stället för att kritisera, kan gruppen hamna
i det som i jazzens improvisation kan kallas
groove.
Det är ett tillstånd där alla i gruppen medverkar till ett samspel där varje ton är exakt på
rätt plats i takten, och bildar ett effektivt gung
med melodier som inte existerade innan.
Kreativ kritik
För att klara detta måste de enskilda musikerna vara skickliga på sitt instrument och ha en
stor minnesbank av olika tonföljder, rytmer
och hur de kan sättas ihop. Men det kräver
också en intensiv lyhördhet inför de andra
musikerna och ett tillfälligt åsidosättande av
de delar av hjärnan som säger: ”Nej, så kan
man väl inte göra, det går aldrig.”
www.esbri.se

• Bengt Olsson

Men betyder det att kritik med nödvändighet dödar den kreativa processen?
– Nej, jag menar att det ena inte står i motsats till det andra, säger Bengt Olsson, Mälardalens högskola.
– I mina studier av idéutveckling i små
grupper förekommer kritiserande uttalanden om olika idéer ofta – och jag vill påstå
att dessa grupper är mycket framgångsrika.
Det finns mycket som tyder på att kritik tillför den energi som kreativa processer så väl
behöver.
Det är viktigt att gruppen består av människor med olika referensramar, erfarenheter

Farlig kunskap
Om alla gruppmedlemmar tänker lika, tycker
lika och känner lika, bör de inte arbeta i samma grupp. Dels är det slöseri med resurser,
dels riskerar denna typ av gruppsammansättning att utveckla mer extrema åsikter än vad
varje enskild gruppmedlem själv hyser.
– Kunskap som är tvärsäker är farlig, säger
Olsson.
– Kreativa processer går i motsatt riktning.
Där behöver man snarare etablera tvetydighet.
Bengt Olsson tycker att ensamma entreprenörer och egenföretagare borde träffas mer i
grupp och reflektera tillsammans.
– ”Dina” idéer påverkas av, och samspelar
med, dem du omger dig med. Umgås gärna
med dem som inte tänker eller tycker som du.
Att idéer får livskraft i mötet med andra idéer
kan kanske låta självklart och enkelt. Trots det
verkar dessa möten ske alltför sällan. [PS]
för mer info:
bengt.olsson@mdh.se
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Forum om cleantech
drog rekordpublik

• Ola Alterå

Cleantech, kommersialisering och tillgång
till kapital. Det var huvudfokus för femte
upplagan av Sweden-U.S. Entrepreneurial
Forum som arrangerades 22–23 oktober
2008. Intresset var rekordstort: totalt deltog
över 500 personer under de två dagarna.

S

weden-u.s. Entrepreneurial Forum
2008 öppnades med trestegsraketen
Magnus Aronsson, vd för Esbri, Michael Wood, usa:s ambassadör i Sverige och Ola
Alterå, statssekreterare på näringsdepartementet. De var alla överens om att den här sortens kunskapsutbyten är viktiga för att främja
en hållbar tillväxt i framtiden – inte minst när
tiderna är lite osäkra, som nu.
– usa har länge varit den största och mest
dynamiska ekonomin i världen. Vi har mycket
att lära av dem. De framgångar som Sverige
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• Tom Kosnik

har haft genom tiderna, har byggt mycket på
en öppenhet utåt och på samarbeten av olika
slag, sa Ola Alterå.
Dagens första panel handlade om just samarbetet mellan Sverige och usa när det gäller
alternativ energi och cleantech. I panelen
satt bland andra Lena Gustafsson, vice generaldirektör på Vinnova, och Lars Guldbrand,
utvecklingschef på Energimyndigheten. Dessutom var Michael Wood med även här och
berättade om sitt initiativ ”One Big Thing” (se
artikel på nästa sida).
Sverige ett drivhus
Panel nummer två tog mer konkret upp vilka
affärsmöjligheter som finns inom cleantechsektorn. Bland talarna fanns Jay Tannon från
advokatbyrån dla Piper och Tom Kosnik, professor vid Stanford University. Den sistnämn-

• Kirsten Leute

de menade att Sverige är ”The Place” när det
gäller cleantech, och vände sig direkt till alla
entreprenörer i rummet.
– Jag gillar verkligen Sverige, och jag tror
inte att det finns en bättre plats för att ta fram
nya innovationer inom cleantech – det är som
ett drivhus.
– De amerikanska riskkapitalister som har
lite visioner, fiskar just nu efter vinnare i cleantechsektorn. De tar kanske inte ett flyg hit,
men om ni kommer över till oss lovar jag att
det är många som kommer vilja träffa er, sa
Kosnik.
I den tredje panelen, som handlade om
kommersialisering av kunskap från universiteten, ingick bland andra Emil Görnerup,
Svenskt Näringsliv och Tor Kihlberg, Innovationsbron. Även Kirsten Leute från Stanford
Universitys Office of Technology Licensing,
www.esbri.se

Smarta cash
Den fjärde och sista panelen för dagen handlade om så kallade smarta pengar – alltså finansiärer som inte bara bidrar med kapital, utan
även med kompetens och kontakter. I panelen
ingick bland andra affärsängeln Kimberlie Cerrone och riskkapitalisten Clare Fairfield.
Dag två hölls fyra parallella seminarier. De
anknöt till panelämnena från dag ett och handlade om hur man skapar policys som främjar
entreprenörskap, entreprenöriella möjligheter
inom cleantech, hur man som företagare får
riskkapitalister att lätta på plånboken och om
kommersialisering av universitetsforskning.
Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum 2008
arrangerades av Esbri, Näringsdepartementet
och u.s. Department of Commerce. Huvudpartners var Energimyndigheten, Innovationsbron, Nutek och Vinnova. Partners var Almi
Företagspartner, Hamilton Advokatbyrå och
Svenskt Näringsliv. Medieparter var tidningen
Entreprenör. [JG]
talarnas presentationer, filmklipp och
annat material finns att hämta på:
www.esbri.se/sweden-us

Foto: Johanna Hanno

otl, satt med i denna panel. Hon berättade lite
om hur licensiering av ny teknik går till i usa,
och framförallt då på Stanford.
– Vi på otl arbetar med att främja spridningen av teknologi från Stanford. Målet är att den
nya tekniken ska nå ut och bidra till samhällets
utveckling. Vårt uppdrag är att hitta bästa möjliga hem för en ny teknik. Ibland är det i ett nytt
företag – ibland inte, sa Kirsten Leute.
– Stanford gör anspråk på alla uppfinningar som har kommit till med mer än tillfälligt
användande av universitetets resurser. Man
kan jämföra mellan Yahoo och Google. Yahoo
var mer ett studentrumsprojekt där grundarna kanske lånade en dator då och då, medan
Google var en del av ett skolprojekt.

Esbri-priset till
ambassadör Wood
USA:s ambassadör i Sverige, Michael
Wood, tilldelades 22 oktober 2008 ”Esbripriset – För entreprenörskap”. På plats som
prisutdelare fanns näringsminister Maud
Olofsson.

M

ichael wood har ägnat en betydande del av sitt arbete som ambassadör åt projektet ”One Big Thing”.
Satsningen går ut på att lyfta fram svenska
företag inom miljöteknikområdet, och ge dem
uppmärksamhet i usa. För sitt engagemang
inom detta område får han nu ”Esbri-priset –
För entreprenörskap”.
Detta är det andra ”Esbri-priset – För entreprenörskap” som har delats ut. Michael Wood
fick priset i samband med Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum 2008. Näringsminister Maud
Olofsson, som också var talare på forumet,
läste ur prismotiveringen:
”The second ’Esbri Award – For Entrepreneurship’ goes to Michael Wood, u.s. Ambassador to Sweden. His focus on ’One Big Thing’
has contributed to the development of the
cleantech and alternative energy sector in
Sweden. Driven by a passion to create a better environment for all of us, he has greatly
contributed to enhance the entrepreneurship
climate in Sweden.”
Hon tillade:

www.esbri.se

– Jag har känt Michael Wood länge, så det är
extra kul att få dela ut det här priset. Jag kommer ihåg när han kom upp på mitt kontor och
berättade om ”One Big Thing”. Vi upptäckte att
vi hade mycket gemensamt – med vår företagarbakgrund ville vi båda se konkreta resultat,
sa Olofsson.
– Det här är ”One Big Thing” för både Sverige och usa. Tack Michael, för ditt engagemang
och din vänskap.
Ambassadör Wood, som inte visste om att
han skulle prisas, var uppriktigt förvånad.
– Det här är första gången jag är mållös. Men
jag ska försöka hämta mig, sa Michael Wood.
– När president Bush skickade mig till Sverige trodde han att ni skulle ligga före oss inom
cleantechområdet. Och han hade rätt. Vi i usa
har sovit, men nu är vi klarvakna!
”Esbri-priset – För entreprenörskap” delas
ut av Esbri sedan hösten 2007. Den första pristagaren var Esbris grundare: uppfinnaren och
entreprenören Leif Lundblad. Genom att dela
ut priset vill Esbri uppmärksamma personer,
företag, institutioner eller organisationer som
har gjort insatser för att förbättra entreprenörskapsklimatet i Sverige. [JG, ÅK]
för mer info:
www.esbri.se/priset
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Innovation är
risky business
Att ta fram nya, verkligt innovativa produkter är ingen promenad i parken. Det är
kostsamt och tar tid – och det är svårt att
på förhand veta om en produkt blir lönsam
eller inte. Inte minst i den komplicerade
läkemedelsbranschen.

O

l a granström har l agt fram sin
doktorsavhandling Aid, Drugs, and
Informality: Essays in Empirical Economics vid Handelshögskolan i Stockholm.
Den är en sammanläggning av fem separata
artiklar, som behandlar relativt skilda ämnen.
En av artiklarna handlar om innovationsprocesser i läkemedelsbranschen.
– Ämnesmässigt spretar min avhandling
ganska mycket, även för att vara en sammanläggningsavhandling. Det beror dels på tillfälligheter, dels på att jag har flera olika intresseområden. Artikeln om läkemedelsbranschen
var den jag inledde min forskning med, och
det är även ett ämne jag kommer att fortsätta
med, säger filosofie doktor Ola Granström,
numera på Astrazeneca.
Det han har intresserat sig för är sambandet mellan ett läkemedels innovationsgrad
och dess försäljning. Studien baseras på data
från den svenska läkemedelsmarknaden under
åren 1987–2007
– Eftersom vi har apoteksmonopol i Sverige
kunde jag få tag i uppgifter om alla läkemedel
som säljs i Sverige, och hur den försäljningen
har sett ut över tid. Jag har sedan kombinerat
detta med en klassificering över hur innovativa
olika läkemedel är.

Innovation ger livslängd
Läkemedlen delas in i tre klasser: a, b och c,
där a är de mest innovativa. Ett c-klassat så
kallat me too-läkemedel, är också patentskyddat – skillnaden är, något förenklat, att de inte
gör något nytt, medicinskt sett.
Granström frågar sig bland annat: Säljer
innovativa läkemedel mer än imiterande
läkemedel? Och hur ser försäljningssiffrorna
ut över tid? Det är ju rimligt att tro att ett helt
nytt läkemedel, som gör något som inget annat
läkemedel gör, ska sälja mer än en imitation.
Det stämmer också – fast bara till viss del.
– Om man slår ihop a- och b-läkemedlen så
säljer de ungefär 100 procent mer än c-läkemedlen på 15 år. Om man däremot ställer
gruppen A mot gruppen b, är skillnaden bara
15 procent på 15 år. Det är klart mindre än jag
hade förväntat mig.
– Om man i stället gör jämförelsen efter 20
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• Ola Granström

år ökar a:s försäljningsövertag gentemot b till
31 procent. Det antyder att ju mer innovativ
en produkt är, desto längre livslängd har den.
Däremot visar de mest innovativa läkemedlen
på en ganska svag försäljning under de första
åren efter introduktion på marknaden.
Alla är inte vinnare
Men siffrorna är inte entydiga. Det är stor skillnad mellan de olika innovativa läkemedlen.
– Vissa a-läkemedel är riktiga blockbusters.
Sedan finns det också de som säljer betydligt
sämre än ett genomsnittligt c-läkemedel.
Det verkar i alla fall som att hög innovationsgrad betalar sig i försäljningssiffror – åtminstone för vissa läkemedel. Men hur ser det ut

när det gäller lönsamheten? Ola Granström
kan inte säga så mycket om detta, eftersom
han inte har uppgifter på hur hög fou-kostnaden är för olika läkemedel. Men det ligger ju
nära till hands att anta att det kostar mer, och
tar längre tid, att bedriva innovativ forskning
än imiterande dito.
– Eftersom variationen i försäljning är så
stor för de innovativa läkemedlen, kan man
dra slutsatsen att verkligt innovativ forskning
är ett högriskprojekt, säger Granström. [JG]
för mer info:
olagranstrom@hotmail.com

www.esbri.se

Affärsänglar,
här finns dom

Foto: Johanna Hanno

• Sofia Avdeitchikova

Många är bekymrade över bristen på kapital till nyföretagande i Sverige. Affärsänglar nämns ofta som, ja, räddande änglar
– särskilt på landsbygden där kapitalbristen är som störst. Men var finns egentligen
änglarna? Och var väljer de att satsa sina
pengar?

S

ofia avdeitchikova, Lunds universitet,
har undersökt den svenska marknaden
för informellt riskkapital. Hur stor är
den och hur ser den ut i olika delar av landet?
Resultaten presenteras i avhandlingen Closeups from afar med undertiteln The nature of
the informal venture capital market in a spatial context.
– Den totala marknaden för informellt riskkapital i Sverige uppgår till 3,5–4 miljarder kronor per år. Det görs runt 30 000 investeringar
årligen och medelinvesteringen är under
100 000 kronor. De flesta investerarna, ca 80
procent, är män. Män investerar också mer
och oftare än sina kvinnliga kollegor, säger
ekonomie doktor Sofia Avdeitchikova.

Änglar på tillväxt
När man pratar informellt riskkapital syftar
man ofta på affärsänglar, men det finns även
andra typer av privata investerare.
– Marknaden är bredare än jag hade förväntat mig. Bara ungefär tio procent av investerarna kan räknas till gruppen affärsänglar.
Å andra sidan, deras investeringar utgör mellan 60–70 procent av det totala informella riskkapitalet, så de är helt klart betydelsefulla.
www.esbri.se

De resterande 90 procenten av investerarna
är personer som man normalt inte kallar för
affärsänglar. De har inte tillgång till så mycket
pengar och de gör inte så många investeringar,
kanske två-tre stycken totalt i livet. När de väl
har satsat sina pengar, engagerar de sig oftast
inte mer i företaget.
– De kan eller vill inte bidra med mer. Av
affärsänglar förväntar man sig mer än bara
pengar, de bidrar även med kunnande och
kontakter. De står för ett så kallat smart kapital, och är ofta aktiva i företagens styrelser.
För att räknas till gruppen affärsänglar ska
man investera en halv miljon och uppåt. Men
många änglar har även gjort mindre investeringar tidigare i livet.
– Man föds inte till affärsängel. Man kan se
investeringsrollerna ur ett livscykelperspektiv,
många börjar smått men engagerar sig alltmer
– och investerar större och större belopp. Till
slut blir de kanske affärsänglar. Om man vill
skapa policys för att främja privata investeringar, bör man därför rikta dessa mot personer som redan har börjat investera, säger
Avdeitchikova.
En anledning till att stimulera privata investeringar är att det formella riskkapitalet sällan
gör mindre investeringar i tidiga skeden. Detta,
hävdar många, är hämmande för nyföretagandet. En annan anledning kan vara ambitionen
att sprida kapitalet mer geografiskt – riskkapitalbolagen finns ju mest i storstäderna. Affärsänglar är väl mer spridda över landet?
– Nja, även det informella riskkapitalet finns
mest i storstadsregionerna. Ungefär hälften av

den totala summan, runt två miljarder, investeras i Stockholm. Göteborg och Malmö tillsammans står för ungefär ytterligare en miljard. De
större universitetsstäderna klarar sig ganska
bra, men i de flesta perifera regionerna finns
ingenting – varken formellt eller informellt
kapital.
Flera avståndsdimensioner
Det finns investerare i perifera regioner, men
de väljer oftast ändå att investera på andra håll
– det sker alltså en kapitalexport från de platserna. Lite märkligt kan man tycka, det måste
väl ändå vara smidigare att ha sina investeringar på nära håll?
– Investerarna ser inte på avstånd som vi är
vana vid. De ser flera dimensioner, och det geografiska avståndet är inte det viktigaste. Man
investerar hellre en bit bort i en bransch man
känner till, än i en grannes företag som verkar
i en främmande bransch. En annan dimension är den sociala, i dag har folk nätverk över
hela landet och inte bara i sin närmiljö. Man
investerar också hellre på en plats som har liknande värderingar och branschstruktur som
hemorten.
– Frågan är om det finns en potential att
utveckla den här typen av investeringar i perifera regioner? Om den potentialen finns, är den
viktig att stimulera från policyhåll. Till exempel
genom att försöka se till att kapital inte lämnar
små orter, säger Sofia Avdeitchikova. [JG]
för mer info:
sofia.avdeitchikova@fek.lu.se
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Tillit skapar innovationer
Statens innovationspolicys hindrar idéerna
de ska främja. Det konstaterar Lisa Emelia Svensson i sin avhandling som belyser
statens tillväxt- och innovationspolitiska
åtgärder. Trots handlingsprogram med goda
intentioner, leder detaljstyrningen till att
många idéer aldrig kommer fram.

F

ör att säkerställa framtida tillväxt
och välfärd satsas det i dag stort på olika
handlingsprogram för innovationer.
Trots detta ger inte satsningen på forskning
och utveckling förväntad utdelning i form av
tillväxt. Ekonomie doktor Lisa Emelia Svensson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har analyserat varför statens tillväxtpolitiska åtgärder inte alltid blir så lyckosamma.
Hon har studerat olika nationella innovationssystem och policytexter, samt gjort empiriska studier av två regionala tillväxtprojekt
– Västerås Teknikby och Biomedicinsk utveckling i Västsverige. Resultaten presenteras i doktorsavhandlingen Normerande idéparadox – en
studie av tillväxtpolitikens intertextualitet och
dess samhälleliga innebörd.
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Modeord utan innehåll
Svensson menar att statens olika handlingsprogram konstrueras efter dominerande
modebegrepp, som har blivit centrala för att
legitimera dessa policys.
– Modeord som kluster, triple helix och
innovationssystem är accepterade och framstår som framgångsrika. När man använder
dem skapas legitimitet för olika policys, och
signaleras att de är framgångsrika, säger Lisa
Emelia Svensson.
Men det blir en yta, en del av det som
Svensson kallar ”glasyrsamhället”. Med det
avser hon något att leva upp till som inte nödvändigtvis har så mycket substans, utan mer
handlar om att visa upp framgång. Problemen
kommer när åtgärdsprogrammen ska implementeras. På regional nivå måste man då ta
fram styrdokument, processer och aktiviteter
som stämmer överens med den begreppsvärld
och den praktik som förespråkas från nationellt statligt håll.
Det krävs att man klarar av att beskriva regionen efter statens syn på tillväxt. Det leder ofta
till en frisering av processerna, och ansenliga
resurser läggs på att beskriva regionen som
framgångsrik enligt statens modell.
Detta sker på bekostnad av att tänka nytt
utifrån regionens egna förutsättningar, hävdar Lisa Emelia Svensson. Dokumentation och
beskrivning av processer måste prioriteras för
att erhålla resurser från staten. Tiden detta tar
borde i stället läggas på kreativa processer som
leder till skapande och idéutveckling, menar
Svensson.
– De riktiga entreprenörerna har ju inte tid

• Lisa Emelia Svensson

att ägna sig åt detta. De klarar sig kanske ändå.
Men det stora problemet är att man missar den
grupp av potentiella innovationer som ligger
utanför de etablerade strukturerna. Idéer med
potential kommer inte till uttryck.
Missar målet
Trots goda intentioner från policymakarna
missar man målet, enligt Svensson.
– Om alla människor fick möjligheten att
göra det som de verkligen är bäst på, skulle
väldigt mycket nytänkande och innovationer
komma fram. Men om staten går in och fördefinierar exakt var kunskapen ska komma
ifrån, kan man inte räkna med att nya idéer
ska födas. I ett normativt samhälle, där normen blir för styrande, skapas mediokra människor. Detta är grundproblemet, som jag ser
det, konstaterar Svensson.
– Entreprenörer ser nya möjligheter och hittar tomrummen i tillvaron som ingen tidigare

har utforskat – inte i etablerade strukturer
som gynnar det redan tänkta.
Lösningen på problemet är att inte på förhand definiera hur, var och vilka innovationer
som kan skapas. Lisa Emelia Svensson menar
att staten behöver bli mindre styrande i sina
handlingsprogram.
– Det gäller att släppa kontrollen på regional nivå. Att ha tillit till att människor – dels
på individnivå, dels på regional nivå – själva
är medvetna om vad som behöver göras. Att
förlita sig på att människor kan, och ge dem
möjlighet att försöka. Det måste också finnas
utrymme att misslyckas.
– Det handlar inte om entreprenörskap tror
jag, utan mer om en grundsyn på individen.
Vi måste lita till individens drivkrafter, snarare
än till systemets. [MMS]
för mer info:
lisaemelia@gmail.com
www.esbri.se

Informell formalisering från dag ett
Ofta tror ledningen i nystartade företag att
formaliseringen av organisationsstrukturer
är något man kan vänta med – tills verksamheten har etablerats, eller tills antalet
anställda har ökat till en viss nivå. Men där
har de fel, menar Ingela Sölvell. Den informella formaliseringen är redan igång.

Ju mer inarbetade rutinerna blir, desto svårare är det att rucka på dem via ett ledningsbeslut. Detta missar många ledare i företagets
tidiga skeden. De är helt fokuserade på produkten, och resonerar ofta att ”Just nu har vi
ingen stabil grund att utveckla organisationen
ifrån”.
– Men det går inte att låta bli att formalisera!
Den informella formaliseringen är en pågående process som inte låter vänta på sig. Och
den entreprenör som sent omsider vill skapa
formella strukturer, kommer att märka att det
inom företaget redan finns accepterade strukturer, säger Ingela Sölvell.

O

rganisatorisk flexibilitet brukar
lyftas fram som en konkurrensfördel hos nya, högteknologiska företag.
I forskningen jämförs de med etablerade
företag, som måste brottas med sina formella
strukturer. Ingela Sölvell intresserar sig för
gapet däremellan. Hur och varför växer formella strukturer fram? Och varför är de viktiga?
Sölvell har lagt fram sin avhandling Formalization in high-technology ventures vid
Handelshögskolan i Stockholm. I den följer hon fyra nya företag på nära håll: genom
intervjuer med vd, observationer vid ledningsgruppsmöten och kontinuerliga dialoger med
de anställda.
– I organisatoriska sammanhang ses allt
som ledningsproblem. Samtidigt är det känt
i entreprenörskapslitteraturen att de första
anställda, som lever nära verksamheten, tar
ett brett ansvar för organisationen, säger Ingela Sölvell.

• Ingela Sölvell

Extern kompetens underordnad
Extern expertis i all ära, men i formaliseringen
av det nystartade företaget är det ändå ”inifrånkunskapen” som smäller högst.
– I min forskning har jag sett välvilliga försök från riskkapitalister att hjälpa till, men det
är svårt. De är väldigt långt ifrån de processer
som pågår i företaget.
– Det finns inget optimalt sätt att organisera, men entreprenören bör utgå från hur
det faktiskt fungerar inuti företaget. Sedan
kan styrelseledamöter och investerare gärna
fungera som ett stöd. De kan bidra med sina
erfarenheter, och föra en dialog med entreprenören om organisering. [ÅK]

Två aktörer
Hennes forskningsresultat visar också på en
tudelad ansvarsfördelning. När formella struk-

turer ska skapas i nystartade företag finns två
viktiga aktörsroller: grundare/vd axlar den
ena, och de anställda den andra.
– Det gäller att inse att formaliseringen
pågår från dag ett. Om inte ledningen tar tag
i frågan tidigt kommer självorganiseringen att
dominera.
Formalisering innefattar sådant som informationsprocesser, human resource-frågor,
organisatoriska roller och produktutveckling. Men i det dagliga arbetet sker formalisering på en operativ nivå. De anställda skapar
rutiner och mallar, exempelvis för hur de ska
kommunicera, samordna arbetet och agera
gentemot kunder.

Reflekterande utbildning
ökade samverkan

Mässor fungerar
som cykliska kluster

Studenter behöver
kreativ träning

2001 fick Högskolan i Vestfold, Norge en utmaning från ett lokalt, högteknologiskt kluster: ta
fram en utbildning åt oss som både ökar vårt
managementkunnande och främjar samarbetet
inom klustret. Anne Haugen Gausdal har studerat programmets effekter över tiden. Hon redovisar sina slutsatser i artikeln Developing regional
communities of practice by network reflection:
the case of the Norwegian electronics industry
som har publicerats i Entrepreneurship & Regional Development (nr 3, vol 20, 2008). Haugen
Gausdal beskriver utbildningen som ett reflekterande nätverk. Deltagarna fick möjlighet att lära
känna varandra, dela med sig av sina erfarenheter
och lösa praktiska uppgifter tillsammans – i mindre grupper, och över organisationsgränserna.
Resultatet: ökad regional samverkan och kollektivt lärande. [ÅK]

Mässor är mer än bara tillfälliga mötesplatser. Det
konstaterar Dominic Power och Johan Jansson
i artikeln Cyclical Clusters in Global Circuits:
Overlapping Spaces in Furniture Trade Fairs
(Economic Geography, nr 4, vol 84, 2008). De
har studerat möbel- och inredningsbranschen och
finner att mässor är centrala för kunskapsutbyten och affärer. Eftersom mässorna är noggrant
inplanerade och återkommande evenemang kan
de ses som ett slags cykliska kluster. Power och
Jansson visar också att de företag som deltar i
mässorna ser till att styra produktutveckling och
övrig verksamhet så att den passar in i mässschemat. Företagen drar nytta av mässorna för sin
försäljning, men också för att hitta nya medarbetare, nätverka och stärka sitt varumärke. Genom
att delta i flera olika mässor bygger de upp sitt
sociala kapital. [ÅK]

Hur entreprenöriella är våra entreprenörskapsstudenter? Frågan intresserar Daniel Yar Hamidi,
Karl Wennberg och Henrik Berglund. De har
publicerat Creativity in entrepreneurship education i Journal of Small Business and Enterprise
Development (nr 2, vol 15, 2008). Tidigare forskning har visat på ett starkt samband mellan entreprenöriella intentioner och att faktiskt engagera
sig i entreprenöriella aktiviteter. I artikeln slår författarna fast att studenter som får höga poäng på
ett kreativitetstest tenderar att ha företagsamma
intentioner. Att ha entreprenöriella erfarenheter
sedan tidigare är också positivt korrelerat med
entreprenörsintentioner. En slutsats är att studenterna bör tränas i att tänka annorlunda, samt
få kommunicera och arbeta med olika typer av
människor under utbildningen. Detta främjar kreativiteten. [ÅK]

För mer info: anne.h.gausdal@hive.no

För mer info: dominic.power@kultgeog.uu.se

För mer info: daniel.yar@hb.se

www.esbri.se

för mer info:
ingela.solvell@hhs.se
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Universitet och högskolor kan fungera som
motorer för svensk innovation och tillväxt.
De ska, förutom att producera forskning i
världsklass och utbilda kompetent arbetskraft, också ägna sig åt nyttiggörande av
forskningsresultat. För att lyckas krävs en
väloljad kunskaps- och tekniköverföring
mellan olika aktörer och organisationer.

V

innova har identifierat universitet
och högskolor som nyckelaktörer i det
svenska innovationssystemet. 2006 lanserades det så kallade Nyckelaktörsprogrammet för att stödja samverkan, kommersialisering och uppbyggnaden av en entreprenöriell
kultur inom högskolevärlden.
Som ett led i detta arbete genomförde Vinnova konferensen ”Högskolans utmaningar
som motor för innovation och tillväxt” 24–25
september 2008. Under de båda dagarna
ventilerades samverkan ur ett strategiskt
perspektiv för högskolan, och hur man kan
organisera samverkan och innovationsstöd
inom akademin.
Regional tillväxt
Jöran Hägglund, statssekreterare på näringsdepartementet, var en av deltagarna i en panel
som diskuterade hur högskolan kan bli konkurrenskraftig ur ett globalt perspektiv – och
samtidigt behålla sin regionala förankring.
– Jag har varit på näringsdepartementet
i 700 dagar nu, och jag är fortfarande otålig.
Just nu jobbar vi med den nya forsknings- och
innovationspropositionen, och i den fokuserar
vi starkt på det regionala tillväxtperspektivet
– Vi vill gå från att tala om regional utveckling, till att tala om regional tillväxt. Och där
har universitet och högskolor en given roll, sa
Hägglund.
Han konstaterade att universiteten och högskolornas tredje uppgift bör bli mer integrerad
i den första uppgiften.
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• Jeff Skinner

– Forskningen vid svenska lärosäten ska hålla hög internationell kvalitet, men också vara
relevant för samhället. Genom forskningen
kan idéer utvecklas som blir till nytta i samhället, och som bidrar till stark svensk konkurrenskraft, sa Jöran Hägglund.
Enklare än man kan tro
Jeff Skinner är föreståndare för Corporate Alliances vid University College London. Han har
arbetat med överföring av forskningsbaserad
kunskap i tio år och delade gärna med sig av
sina erfarenheter från Storbritannien. I sitt
anförande kommenterade Skinner de talare
som uttryckt att Sverige måste bli bättre på
att kommersialisera forskning.
– Ni är alldeles för hårda mot er själva – det
här är faktiskt inte så komplicerat. Akademiker
är sig lika över hela världen, till och med i usa.
De är i regel inte särskilt entreprenöriella. Det
gäller att få dem att träffa någon från näringslivet, sa han.
För att få till en fungerande kunskapsöverföring krävs att samverkan belönas, menade
Skinner.
Amerikanskt perspektiv
En annan av huvudtalarna var Karen Hersey,
tidigare Senior Counsel for Intellectual Property vid Massachusetts Institute of Technology.
Hon bidrog med ett amerikanskt perspektiv på
frågorna om kunskaps- och tekniköverföring.
– I usa finansieras 90 procent av forskningen med skattemedel. Till skillnad från här i
Sverige är det universiteten, inte forskarna,
som äger rättigheterna till resultaten. Teknologin förs över till existerande och nya företag,
bland annat via licensiering, sa Hersey. [ÅK]

Foto: Johanna Hanno

• Jöran Hägglund

Foto: Johanna Hanno
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Tillväxt tankas med kunskap

• Karen Hersey

n y t t n at i o n e l lt
k to - n ä t v e r k
Under konferensen presenterades idén
om ett nationellt KTO-nätverk som just
nu är under uppbyggnad. KTO står för
Knowledge Transfer Officer, en yrkesroll
som finns i många andra länder och som
börjar ta form i Sverige.
Bakgrunden är att det vid universitet
och högskolor finns ett stort antal organisationer som stödjer nyttiggörande av
forskningsresultat. Många lärosäten har
också enheter som hanterar till exempel
avtals- och immaterialrättsfrågor. Ofta är
endast ett fåtal individer verksamma inom
respektive enhet, och resurser, kompetenser samt behov varierar.
Genom KTO-nätverket vill Vinnova bidra
till att utveckla de yrkesroller som arbetar
med teknik- och kunskapsutbyte. Nätverkets långsiktiga mål är ett effektivare
utnyttjande av kompetenser och resurser
för nyttiggörande av forskningsresultat i
Sverige.
Nätverket ska vara en medlemsbaserad
intresseorganisation, öppen för individer
som arbetar med kommersialisering eller
innovationsstöd. Vill du veta mer? Kontakta per-olof.hegg@luinnovation.lu.se
eller henric.rhedin@cit.chalmers.se

för mer info:
www.vinnova.se/nyckelaktorer
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Esbrinytt
Utbildning

• Bengt Johannisson

Tema
Nyheter

Mycket snack i lärarverkstan
10–11 november 2008 hölls Esbris elfte
workshop för lärare inom entreprenörskapsområdet. Det blev två intensiva dagar,
fyllda med både mycket snack och mycket
verkstad. Eller, skulle man nog kunna säga,
det var snacket som var själva verkstan.

I

nspiration och erfarenhetsutbyte har
alltid varit ledord på Esbris årliga lärarworkshop. I år var inget undantag. 31 deltagare
från såväl högskola och universitet, som från
gymnasiet fick lyssna till inspiratörer som Clare Fairfield, Teo Härén, Bengt Johannisson och
Christian Vintergaard. Givetvis avsattes också
mycket tid till diskussion lärarna emellan.
Under diskussionspassen delades deltagarna upp i parallella workshops. Därmed
fick lärarna från respektive undervisningsnivå
tillfälle att fördjupa sig i frågor som är aktuella
just för dem.

Entré är kostnadsfri!
Teckna prenumeration på
www.esbri.se

www.esbri.se

Högskole- och universitetslärarna diskute- och entreprenörskap till. Ett sätt är att utnyttja
rade bland annat på vilka olika sätt man kan externa resurser. Det finns massor därute som
ta entreprenörskapsutbildningen utanför sko- inte kostar något. Det kostar bara lite engagelans väggar och/eller få in mer av verkligheten i mang och passion, sa han.
En av Johannissons käpphästar är att entreklassrummet. Gymnasielärarna pratade exempelvis om vilka argument man kan använda för prenörskapet måste föras in på lärarutbildatt övertyga icke-frälsta kollegor om att entre- ningen.
– Lärarutbildningen har identitetsproblem.
prenöriellt lärande
är bra och nödvändigt.
Porträttet
P
Esbrinytt
Båda grupperna fick ta del av de flesta inspi- Man har ett lärlingssystem med praktik, men
rationsföreläsningarna, några hölls i separata skyr entreprenörskap och nedvärderar prakLedaren
L
tisk kunskap. Lärande och entreprenörskap
grupper, medan
andra hölls för samlad trupp.Utbildning
Professor Bengt Johannisson föreläste två gång- är varandras förutsättningar. Det är viktigt
att tydliggöra att företagande bara är en sida
er – en gång för
respektive undervisningsnivå.Tema
Åsikten
– Man kan inte utbilda i entreprenörskap av entreprenörskapet. Jag menar att man ska
inom skolans väggar, man måste ha kontakt bejaka entreprenörskap som något lekfullt och
lustfyllt i lärargärningen. [JG]
med omvärlden. Entreprenörskap kräverNyheter
iscensättning, först då kan man reflektera över
vad man gjort. Det gäller att hela tiden hitta på
för mer info:
något – att förändra lärandet.
www.esbri.se/workshop
– Att bejaka förändring hör både lärande

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

Esbri arrangerar varje år en workshop
för lärare, och genomför The Sweden-U.S.
Entrepreneurial Forum tillsammans med U.S.
Department of Commerce och Näringsdepartementet.
Institutet är medgrundare av nätverket Diana
International och ansvarar för den svenska delen
av Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Till
aktiviteterna hör också riktade seminarier mot
lärare, forskare respektive policyfolk.
Under Esbris första tio år arrangerades
bland annat 100 Estradföreläsningar med totalt
över 13 000 deltagare. Entré hann komma ut
med 40 nummer och i Esbris Kunskapsbank
på webben fanns fler än 1 000 texter om entreprenörskap, innovation och småföretagande.
Fler föreläsningar, tidningar och texter arrangeras och publiceras kontinuerligt!
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Robin Teigland är docent
i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm,
och även knuten till cind
i Uppsala. 25 november
Esbrinytt
fick hon PartnerprogramUtbildning
mets Forskarpris 2008 vid
Tema
Handelshögskolan i StockNyheter
holm. Priset är ett bidrag på
100 000PPorträttet
kronor från lärosätets
partnerföretag.
Esbrinytt
Ledaren
L

Utbildning

Ny professor
vid Växjö
universitet, utsedd
Åsikten
Tema
att efterträda Bengt Johannisson,
är Anders W
Nyheter
Johansson. Han kommer närmast från Mälardalens högskola.
Lucia Naldi och Mattias Nordqvist, båda från
Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har
tillsammans skrivit artikeln
Family Firms Venturing
Esbrinytt
into International Markets:
Utbildning
A
Resource Dependence PerTema
spective.
Vid Babson College
Nyheter
Research Conference 2008 (bcerc) fick den ett
av priserna för bästa artikel.
Sveriges
universitetslärarförbund, sulf, har
Esbrinytt
förUtbildning
första gången en kvinna som ordförande.
DetTema
är Anna Götlind, professor i historia vid
Högskolan
Dalarna, och tidigare aktiv inom
Nyheter
entreprenörskapsfältet, som har utsetts till ny
förbundsordförande.
Harald Edquist och Magnus Henrekson,
båda påPPorträttet
Institutet för
Näringslivsforskning,
Esbrinytt
ifn, harLLedaren
tilldelats J VUtbildning
Tallqvists pris för bästa
artikel publicerad
i Ekonomiska
samfundets
Åsikten
Tema
tidskrift år 2007. Priset
får
de
för
artikeln
Vad
Nyheter
kan tidigare teknologiska genombrott lära oss
om ikt -revolutionen?

ättet

Esbrinytt

en
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Chalmers Innovation
får en ny styrelseledamot i
Karin Markides. Hon var
tidigare vice generaldirektör
på Vinnova och är nu rektor
för Chalmers. Hon har även
en bakgrund som professor
i analytisk kemi vid Uppsala
universitet.

Åsa Lindholm Dahlstrand, professor vid
Högskolan i Halmstad, har fått stöd från
Vetenskapsrådet: tre miljoner kronor att delas
ut under tre år. Stödet går till projektet Multiplikativa effekter av entreprenörskap och innovation. Även Björn Remneland, Göteborgs
universitet, och Lennart Schön, Lunds universitet, har fått stöd från Vetenskapsrådet.
Bytt tjänst, fått pris eller erhållit medel?
Tipsa oss om vad som händer på din
institution: entre@esbri.se
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Titel: A Theory of Local
Entrepreneurship in the
Knowledge Economy
Författare: Pierre-André
Julien
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 978-1-84720-388-5

Varför går det så bra för vissa regioner, och
så dåligt för andra? Den frågan genomsyrar A
Theory of Local Entrepreneurship in the Knowledge Economy. Pierre-André Juliens syfte med
boken är att ta fram en allmängiltig och tvärvetenskaplig teori som förklarar det lokala
entreprenörskapet. Han menar att ekonomisk
tillväxt, i form av tillkomsten av nya företag
och utveckling i existerande företag, måste
förstås i ljuset av många faktorer: plats, socialt
kapital, nätverk och entreprenöriell kultur, för
att nämna några. För att reda ut begreppen tar
författaren bland annat hjälp av inga mindre
än Columbo, Sherlock Holmes, Maigret och
William of Baskerville. Han använder nämligen deckarhjältarnas olika undersökningstekniker som metaforer för att förstå det lokala
entreprenörskapet. [JG]

Titel: Schumpeter – Om skapande förstörelse och entreprenörskap
Redaktör: Richard Swedberg
Förlag: Norstedts
Akademiska Förlag
ISBN: 978-91-7227-617-8

Antologin Schumpeter – Om skapande förstörelse och entreprenörskap innehåller ett antal
av nationalekonomen Joseph Schumpeters
viktigaste texter. De innefattar bland annat
hans teorier om demokratin, entreprenören,
skapande förstörelse och den så kallade skattestaten. Urvalet har gjorts av Richard Swedberg, en av världens främsta Schumpeterkännare. Swedberg bidrar också med ett introduktionskapitel om Schumpeters liv och gärning. I det får man exempelvis veta att Schumpeter hann med att arbeta som jurist i Egypten,
socialdemokratisk finansminister i Österrike
och finansman i Wien. Detta vid sidan av en
blomstrande akademisk karriär – Schumpeter
blev professor vid 28 års ålder. Han var verksam vid universiteten i Graz och Bonn, samt
vid Harvard University. Boken avslutas med en
bibliografi över Schumpeters verk. [ÅK]

Titel: Economy – Critical
Essays in Human Geography
Redaktör: Ron Martin
Förlag: Ashgate
ISBN: 978-0-7546-2745-6

Nationalekonomer glömmer ofta bort geografins betydelse för hur ekonomin fungerar.
Även när de pratar om den alltmer närvarande
globaliseringen, tar de sällan upp vilken roll
”space” och ”place” har för dessa ekonomiska
processer. Här kommer ämnet ekonomisk geografi in, och om det handlar Economy – Critical Essays in Human Geography. I ett kapitel
skriver Peter Dicken och Anders Malmberg om
sambanden mellan företag och den region de
verkar i. Det är ett komplext samband, menar
de, bland annat eftersom företagen även är
sammankopplade i system med varandra och
med andra organisationer. Sedan är ju även
systemen kopplade till varandra, och till regionerna. Till boken bidrar även Richard Florida,
Meric Gertler och Peter Maskell. Redaktören
Ron Martin medverkar själv i två kapitel. [JG]

Titel: Creative Cities, Cultural
Clusters and Local Economic
Development
Redaktörer: Philip Cooke
& Luciana Lazzeretti
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 978-1-84720-268-0

Den kulturella ekonomin och den kreativa
industrin nämns ofta i samma andetag. Philip
Cooke och Luciana Lazzeretti argumenterar
att begreppen visserligen är besläktade, men
att det också finns mycket som skiljer dem
åt. Den kreativa industrin är exempelvis mer
entreprenörsdriven, medan den kulturella
ekonomin till stor del vilar på stipendier och
bidrag. Cooke och Lazzeretti är redaktörer för
boken Creative Cities, Cultural Clusters and
Local Economic Development. I den analyserar
ett tjugotal forskare hur kulturkluster respektive kreativa kluster bidrar till de stadsmiljöer de
är lokaliserade till. De tar upp konsekvenserna
för såväl arbetsmarknaden och ekonomin,
som för samhället i stort. Mark Lorenzen och
Lars Frederiksen står för det nordiska inslaget. I ett kapitel diskuterar de varför kulturella
industrier klustrar sig. [ÅK]

Fler boktips hittar du på
www.esbri.se

Titel: Creativity Unlimited –
Thinking Inside the Box for
Business Innovation
Författare: Micael Dahlén
Förlag: John Wiley & Sons
ISBN: 978-0-470-77084-9

Att kreativitet är bra, och till och med avgörande, för ett företags framgång är kanske
ingen hemlighet. Men varför, och på vilka
sätt, är kreativitet så viktigt? I Creativity Unlimited ger Micael Dahlén svar på bland annat
dessa frågor. Han drar slutsatser från såväl sin
egen, som från andras forskning. En bra anledning till att vara kreativ är att den psykologiska
forskningen har visat att det gör oss lyckligare.
I boken finns även ett självtest för kreativitet
– hur kreativ är du? Men misströsta inte om
resultatet inte är det bästa. En av Dahléns
slutsatser, och själva idén med hela boken, är
nämligen att alla människor, och företag, kan
träna sig till kreativitet. Eller, som det står i ett
av de inledande kapitlen: ”Kom exempelvis
ihåg att Einstein hade en förvånansvärt liten
hjärna.” [JG]

Titel: Learning to be Capitalists – Entrepreneurs in
Vietnam’s Transition Economy
Författare: Annette M Kim
Förlag: Oxford University
Press
ISBN: 978-0-19-536939-7

Titel: The Venturesome
Economy – How Innovation
Sustains Prosperity in a More
Connected World
Författare: Amar Bhidé
Förlag: Princeton University
Press
ISBN: 978-0-691-13517-5

Kina är världens fabrik, brukar det heta. Nu
oroar sig många för att stunden är kommen
då landet erövrar forskarvärlden, och även
blir världens laboratorium. Fel tänkt, menar
Amar Bhidé. I The Venturesome Economy –
How Innovation Sustains Prosperity in a More
Connected World lägger han fram bevisen. Han
menar att det viktiga är att länder har förmågan att exploatera ny kunskap. Var kunskapen
produceras är irrelevant. Ett sätt att fånga
upp kunskapen är genom det Bhidé kallar
”venturesome consumption”. Det kan översättas med ”risktagande konsumtion”: privatpersoner och företag som på ett tidigt stadium
tar till sig ny teknik och nya innovationer. Slutsatserna i boken bygger bland annat på intervjuer med riskkapitalfinansierade företag i
usa. Läs mer om Bhidé på sidan 20. [JG]

Småföretagsdagarna
28–29 januari
Örebro
Sixth AGSE International
Entrepreneurship Research Exchange
3–6 februari
Adelaide, Australien
2009 EFMD Entrepreneurship
Conference
26–27 februari
Barcelona, Spanien
29th Conference on Innovation
and Entrepreneurship
25–27 mars
Maribor, Slovenien
TII 2009 Conference
22–24 april
Thessaloniki, Grekland
EURAM 2009
11–14 maj
Liverpool, Storbritannien
29th Babson College Entrepreneurship
Research Conference
3–6 juni
Massachusetts, USA

Titel: The Economic Theory of
Invention and Innovation
Redaktör: Albert N Link
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 978-1-84720-602-2

EIASM 5th Workshop on Family
Firms Management Research
7–9 juni
Hasselt, Belgien
12th Uddevalla Symposium
11–13 juni
Bari, Italien

Vietnam har gått från planekonomi till marknadsekonomi, och i den processen har en ny
generation entreprenörer sett dagens ljus.
Annette Kim har särskilt studerat utvecklingen på fastighetsmarknaden. I boken Learning
to be Capitalists – Entrepreneurs in Vietnam’s
Transition Economy visar hon att majoriteten
av alla nya hus i Ho Chi Minh-staden byggs av
privata företag. Kim menar att varken statliga
initiativ, incitamentshöjande policyåtgärder
eller entreprenöriella personlighetsdrag ligger
bakom den växande kapitalismen. Det handlar
i stället om lärande och förändring: sociala och
kognitiva processer som har fått brett genomslag i samhället. Författaren går igenom viktiga
faktorer för att lyckas som entreprenör i Ho
Chi Minh-staden. Hon jämför också stadens
utveckling med den i Hanoi, Warszawa, och på
olika håll i Kina. [ÅK]

Hur har synen på uppfinningar och innovationer utvecklats under de senaste femtio åren?
Albert Link ger sin bild i boken The Economic
Theory of Invention and Innovation. Han har
samlat 24 klassiska artiklar, skrivna av amerikanska forskare från 1950-talet och framåt.
Författarna diskuterar bland annat osäkerheten i nya uppfinningar, källor till kunskap,
vikten av tekniska framsteg och effekter på
den ekonomiska tillväxten. Andra teman är
entreprenören som innovatör, investeringar
i fou och imitatörers snabbhet. I sin artikel
från 1962 slår Kenneth Arrow fast att ökningar
i inkomst per capita inte bara har att göra med
produktionsfaktorerna kapital och arbetskraft. Han resonerar inte i dagens termer av
kunskapssamhälle, men menar att löpande
lärande ger oss erfarenheter och kunskap som
leder till teknologisk förändring. [ÅK]

2009 ICSB World Conference
21–24 juni
Seoul, Korea
25th EGOS Colloquium
2–4 juli
Barcelona, Spanien
The Sixth International Critical
Management Studies Conference
13–15 juli
Coventry, Storbritannien
2009 Academy of Management
Annual Meeting
7–11 augusti
Chicago, USA
ECEI 2009
10–11 september
Antwerpen, Belgien

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

Samtliga konferenser ovan genomförs 2009.
För mer info om dessa och andra konferenser, besök: www.esbri.se/konferenser
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Amar Bhidé, framtidsoptimist som sticker ut hakan:

”Städa i stallet, men behåll hästen!”
Nyheter

Professor Amar Bhidé är inte rädd för att
gå i clinch med andra forskare. Han gör det
mer än gärna med dem som sjunger klagovisor om globaliseringshotet. Men så har
han ju lite på fötterna också. Vid det här
laget har han forskat och undervisat i entreprenörskap i mer än tjugo år. Dessutom är
han är kompis och kollega med minst en
nobelpristagare.

och därmed till ekonomiskt värde, fångas
ändå upp på olika sätt. Bland annat av konsumenterna.

E

gentligen skulle amar bhidé inte
alls ha blivit akademiker. Tanken var
att följa i pappas fotspår in i familjeföretaget. I stället blev det flytt till usa och en
omtumlande ekonomiutbildning på Harvard
Business School.
– Min far var verkligen en klassisk entreprenör. Vi hade en bra relation, jag undvek
familjeföretaget för att jag inte ville skapa en
konflikt. Det är jag väldigt glad för i dag, säger
Amar Bhidé.
– Jag var 21 när jag flyttade till usa, och det
var första gången jag flög. På Harvard satt jag
som ett frågetecken. Vi skulle jobba med en
massa case som handlade om olika västerländska produkter och affärsmodeller. Jag
hade ingen aning om vad de pratade om. Jag
hade bara sett de små affärer som fanns i
Bombay på den tiden.
Efter att ha gjort klart sin masterexamen
arbetade han några år som konsult på McKinsey, bland annat i Sverige i början av 1980-talet:
”Det har hänt en hel del sedan dess...”
Efter McKinseytiden visste han inte riktigt
vad han skulle hitta på. Så han sökte till ett
doktorandprogram på Harvard.
– Jag gör en del saker väldigt impulsivt. Och
jag är nog ganska otålig – när jag har gjort klart
en uppgift eller nått ett mål, tänker jag direkt:
”ok, vad ska jag göra nu?!”
Floppade i klassrummet
Lite på samma sätt gick det till när han skulle
välja avhandlingsämne.
– Jag fick en artikel om fientliga företagsövertaganden i handen. Den var riktigt dålig, så jag
tänkte: ”Här har jag ett avhandlingsämne.” En
professor sa åt mig att inte välja ämnet. Det
skulle inte gå, för det fanns inte tillräckligt
med teorier. ”Watch me!”, svarade jag.
Bhidé gillade Harvard och ämnet finansiering. Men när det var dags att börja undervisa

var det någon som föreslog entreprenörskap –
ett ämne som han inte kunde någonting om.
– I början floppade jag totalt i klassrummet.
Jag kände att jag var tvungen att lära mig mer
om ämnet för att kunna bidra med något. Jag
följde den metod jag hade lärt mig under min
tid som konsult, och gjorde massor av intervjuer med småföretagare. Innan hade jag nästan bara jobbat med stora företag.
Man kan nog lugnt säga att Amar Bhidé har
nått en bit sedan dess. Han arbetar i dag nära
professor Edmund Phelps, nobelpristagare i
ekonomi från 2006. Tillsammans är de redaktörer för den vetenskapliga tidskriften Capitalism and Society.
Även Joseph Stieglitz, som fick nobelpriset
2001, är knuten till det forskningscentrum som
ger ut tidskriften. Bhidé har genom åren skrivit ett antal artiklar i Harvard Business Review,
och syns även återkommande i mer populärvetenskapliga publikationer som Wall Street
Journal, Financial Times och New York Times.
Han har en hel del att säga om utvecklingen
i dagsläget, och är inte rädd för att sätta sig
på tvären mot andra kända ekonomer, som
exempelvis Richard Freeman. Domedagsprofetior som bara tar upp globaliseringens faror
ger han inte mycket för.
Att få en mindre andel av världens högt
kvalificerade forskning är inte skadligt, menar
Bhidé. Att ha mycket sådan forskning inom
landets gränser skapar ändå inte så mycket
reellt värde. Kunskapen som kommer ur
forskningen, den som leder till innovationer

Omfamna globaliseringen
Det är förmågan att exploatera kunskap det
handlar om, oavsett var kunskapen kommer
ifrån. Och den förmågan blir än viktigare i ljuset av den usla dagsformen på finansmarknaden. Enligt Bhidé var det bara en fråga om när
det hela skulle braka. Nu efterfrågar han mer
retrotänk i finansbranschen.
– Bankerna bör återgå till sin kärnverksamhet: långivning och enklare fondverksamhet,
som man inte behöver en doktorshatt i finansiering för att hantera.
– Men när vi nu befinner oss i en lågkonjunktur är det ändå uppmuntrande att vår
ekonomi har visat kapacitet att utveckla innovationer som kan upprätthålla ett långsiktigt
blomstrande, i såväl bra som dåliga tider. Vi
får inte låta ett gäng dåliga finansiella innovationer leda till onödiga regleringar som skadar
innovatörerna i den ”goda ekonomin”. Städa i
stallet, men behåll hästen!
Sammanfattningsvis bör vi, om vi nu ska tro
Amar Bhidé, alltså omfamna globaliseringen
– inte försöka fjärma oss från den. Eller, som
han själv uttrycker det:
– I’m not just saying: ”Don’t worry”. I’m saying: ”Be happy!” [JG]

fa k ta
Namn: Amar Bhidé
Bakgrund: Grundutbildad vid Indian
Institute of Technology i Bombay. MBA
från Harvard, där han också doktorerade
1988. Han har även varit anställd vid
University of Chicago, och arbetat som
konsult på McKinsey. I dag är han
professor vid Columbia University.
Aktuell: Med boken The Venturesome
Economy – How Innovation Sustains
Prosperity in a More Connected World
(Princeton University Press, 2008). Se
boktips på sidan 19.
För mer info: bhide@columbia.edu

www.esbri.se

