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»Familjeföretag är så mycket
mer än bara rationell business«

är din ingång till forskningsfälten entreprenörskap, innovation
och småföretagande.
Tidningen fungerar som en länk mellan forskare och
allmänhet genom att sprida aktuella forskningsresultat
utanför akademin. Entré ges ut av Esbri, med stöd från
Tillväxtverket och Vinnova. Den kommer ut med fyra
nummer per år. Prenumerationen är kostnadsfri. Vill du
adressändra, anmäla en ny prenumerant eller tipsa om
forskning vi bör uppmärksamma? Kontakta oss.

I närhet av kreativiteten

		
		

De kreativa branscherna är mer beroende
av närhet än andra branscher, visar två nya
avhandlingar.
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Smådriftsfördelarna
		 blir allt större

adress Esbri, Saltmätargatan 9, 113 59 Stockholm
Tel: 08-458 78 00   entre@esbri.se   www.esbri.se
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Styrning kan trigga
		 entreprenörskap
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arbetar främst med att sprida
forskningsbaserad kunskap om
entreprenörskap, innovation 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, nyhetsbrevet e-Entré, föreläsningsserien Estrad
och webbplatsen www.esbri.se
  
Esbri grundades 1997 av entreprenören och uppfinnaren
Leif Lundblad, med den övergripande målsättningen
att stimulera entreprenörskap i Sverige. Verksamheten
bedrivs i stiftelseform och är icke-vinstdrivande. Esbri är
oberoende av politiska och religiösa intressen.

			
			
			

»Jag blev placerad i fängelsecell
under ett dygn«

			
			

Första gången Ethel Brundin försökte ta sig in i
Sydafrika för att forska om familjeföretag var
mitt under brinnande apartheid.
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– Den optimala storleken på företag har
minskat, säger Yoshihiro Sato.
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Tema: Familjeföretag
Många oroar sig för vad som ska hända med
40-talisternas livsverk. Ny svensk forskning
ger hopp: schyssta generationsskiften gör
gott för både familj och företag.

Samarbete med
		 konkurrenter en konst

20

150 Estrad

		
		

15 år och 150 föreläsningar senare står Esbris
Estrad fortfarande på stadiga ben.
Första distanssändningen gjorde vi i juni 2001.
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»Lyckad innovationspolitik
		 – på andra sidan bron«
		
		

Christian Berggren blickar längtansfullt över
Öresundsbron, och får syn på Danmarks
välfungerande läkemedelsindustri.

Ridskolorna
domineras av kvinnor.
Läs mer på sid 8-9
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ledaren
Räddaren i nöden

Sök möjligheten
entreprenören ser möjligheter där andra
ser problem. I botten ligger ofta en nyfikenhet
som gör att hen söker ny kunskap. Kunskapen
väcker tankar och öppnar upp för möjligheter.
I Entré presenterar vi olika forskare och
aktuella forskningsresultat. Vår förhoppning är
att kunskapen ska inspirera dig som läser. Ha
gärna möjlighetsglasögonen på när du läser
artiklarna om smådriftsfördelar, samarbete
med konkurrenter och den kreativa industrin!
I det här numret har vi familjeföretagande
som tema. Generationsskiften är en central
fråga inom forskningen om familjeföretag.
Men i debatten ligger fokus oftast på svårigheterna. Visst är det komplext att överföra ett
företag från förälder till barn, men i skiftet
ryms också stora möjligheter. Den yngre och
den äldre generationen har mycket att lära av
varandra. Framgången ligger i att kombinera
tradition och nytänkande.
På sidorna 12–14 berättar de intervjuade
forskarna mer om möjligheterna med generationsskiften. Läs också porträttartikeln med
Ethel Brundin, en forskare som tar känslor på
allvar – inte minst i familjeföretag.
Har du tips om forskning som vi borde
skriva om, eller presentera på Estrad? Jag vill
gärna höra från dig som läser Entré. Nu tar vi
det lite lugnare över helgerna men återkommer i januari med Estradföreläsningar och
mycket annat.
Tills vi ses igen vill jag uppmuntra dig att
besöka Kunskapsbanken på vår hemsida. Det
är den mest omfattande samlingen av populariserad forskning om entreprenörskap, innovation och småföretagande. Här hittar du artiklar,
boktips, referat, webb-tv, ljudfiler och mycket
mer.
Jag vill avsluta med att tacka Esbris huvudfinansiärer, Tillväxtverket och Vinnova. Deras
stöd gör det möjligt för oss att, via Entré, sprida kunskap till 18 000 mottagare. Ökad kunskap – som vi hoppas leder till fler möjligheter!
God jul och gott nytt år,

Magnus Aronsson
VD ESBRI

magnus@esbri.se

www.esbri.se

Entreprenörskap är inte bara ett
modeord utan en trend som håller i
sig. Kanske är det till och med vägen
ut ur den ekonomiska kris som snart är
inne på sitt sjätte år? Det hävdas i alla fall
i Entreprenörskapsforums rapport om entreprenörskap, i år med titeln Entrepreneurship,
norms and the business cycle (Entreprenörskapsforum, 2012). Resultaten visar att
ökat entreprenörskap normalt följs av en
uppgång i konjunkturen två år senare,
men att mycket beror på vilken politik
som förs i landet. En politik som arbetar
för att skapa entreprenöriella normer
kan, enligt författarna, ses som friskvård i förebyggande syfte. [ha]
Ladda ner rapporten på
www.entreprenorskapsforum.se

Demokratiskt
företagande

117000

I vår del av världen tar vi
gärna för givet att länderna
vi bor i styrs genom demokrati. På samma sätt tar
vi nog för givet att våra
arbetsplatser inte gör
det. I Tillsammans – En
fungerande ekonomisk
demokrati (SNS Förlag,
2012) funderar redaktör
Bo Rothstein och sju
bidragande författare
kring detta: ”Varför är människors rätt
till demokratiskt inflytande både möjligt och helt
legitimt när det gäller kommunen de bor i men
inte i företaget där de arbetar?” I ett kapitel skriver
Lars Lindkvist om industrin – en sektor där andelen
medarbetarägda företag är ”försvinnande liten”.
Han ser medarbetarägandet som en möjlighet till
ekonomisk överlevnad och demokrati. Som exempel
lyfter han fram Ljuders Nickelsilfverfabrik, som togs
över av 36 medarbetare 1980. Övertagandet var
inte oproblematiskt, men ledde till att företaget
tog sig igenom den ekonomiska krisen i början av
1980-talet. [jg]

företag är verksamma inom
de kulturella och kreativa
näringarna i Sverige.
Källa: Volante

Genus breddar bilden
”Den dominerande entreprenörskapsdiskursen, med entreprenören som hjälte
exkluderade kvinnor som företagare,
som grupp, men också en rad män som
var företagare.” Det slår Ulla ErikssonZetterquist och Elisabeth Sundin fast
i Genusperspektiv på företagsekonomi
(Högskoleverket, 2012). I rapporten redogör de för hur forskning och undervisning
i företagsekonomi – eller handelsteknik,
som det ursprungligen kallades – har växt
fram i Sverige. Förebilder var de tyska
handelshögskolorna. Författarna diskuterar hur forskning med genusperspektiv
har berikat områden som organisation,
redovisning, marknadsföring och entreprenörskap. [åk]

kontakta lars.lindkvist@lnu.se
kontakta elisabeth.sundin@liu.se

Vi behöver klargöra vad nytta kan vara
Professor Kerstin Sahlin om forskningspolitik. Efter årsskiftet
tillträder hon som huvudsekreterare för humaniora och
samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet.

e n t r é 4 • 2012 |
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I närhet av
kreativiteten
text hanna andersson illustration johan brunzell
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Tyska Roman Martin och norska Ingrid Helene Garmann Johnsen har båda forskat om innovation vid
Lunds universitet. I sina respektive avhandlingar, som
kom ut ungefär samtidigt, visar de på vikten av konkurrenskraftig innovation, lokalt samarbete och kunskapsutbyte. Speciellt inom kreativa näringar som tv
och mode är närhet en förutsättning för framgång.
– när jag började studera ekonomisk geografi blev jag intresserad av varför företag presterar så bra i höginkomstländer som Tyskland
och Sverige, säger Roman Martin, verksam vid
Circle, Lunds universitet.
– Jag undrade varför de helt enkelt inte flyttade till länder med lägre produktionskostnader. Det visade sig att vår ekonomi är konkurrenskraftig, inte tack vare billig arbetskraft
och tillgång till råmaterial utan för att vi har
välutbildad personal som utvecklar nya idéer
och implementerar dem på sin arbetsplats. I
dagens ekonomi är kunskap den viktigaste
resursen, och innovation den viktigaste processen. Därför är det förstås intressant att studera
detta.
Martin har undersökt hur företag får tillgång
till kunskap som är relevant för innovationsutvecklingen, samt hur innovation skiljer sig åt
i industrier med olika inriktning.
Han menar att lokala källor till kunskapsutbyte och samarbete är viktiga eftersom kunskap förmedlas bäst när man möts. Kunskap
kan ibland vara svår att skriva ner och förklara
över distanser.
– Det är till exempel svårt att förmedla de
erfarenheter en ingenjör har skaffat sig efter att
i flera år ha arbetat med en viss sorts komplex
maskin. Att prata om den när man träffas är
ofta enda sättet att vidarebefordra sådan kunskap. Då kan man också observera varandras
aktiviteter, säger Martin.

inom kreativa industrier krävs ofta snabb
tillgång till ett vitt spektrum av olika kompetenser, menar han. Detta är enklast att uppnå
när företagen ligger geografiskt nära varandra.
Ingrid Helene Garmann Johnsens grundtes
handlar också om att socialt inbäddade relationer är särskilt viktiga för vissa företag, speciellt
inom den kreativa sektorn.
www.esbri.se

Roman Martin

– Min forskning visar hur kreativa aktörer,
till exempel inom animations- och modeindustrin, är mer beroende av informella sociala
nätverk än företag i många andra branscher,
säger hon.
Det beror på att den här typen av företag ofta
är löst sammansatta. De är beroende av informella sociala nätverk för att kunna stimulera
samarbete och innovation.
– Det beror också på att de finns på en marknad som kännetecknas av oförutsägbarhet och
snabba trendförändringar. Informella nätverk
kan hjälpa dem att skaffa relevant information
och kunskap, få uppdrag och starta projekt.
På samma gång kompenserar de för bristen
på formell struktur som karaktäriserar deras
bransch.
– Med det som utgångspunkt betonar jag
vikten av sociala nätverk för att inhämta och
överföra kunskap i just regionala kluster.

både johnsen och Martin konstaterar att
företag som kretsar kring kreativitet och
design, som ny media, film, tv och mode, är
mer beroende av närliggande kluster än andra
branscher.
– En viktig slutsats jag drar av min forskning
är att investeringar i nätverksrelationer, samt
utveckling av relationer baserade på tillit, främjar kapaciteten till innovation inom företaget.
Om sedan nätverkandet blir relevant beror
exempelvis på bransch, organisationsform och
tidsaspekter, säger Johnsen.
Hon hoppas att företag inom kreativa
näringar ska bli bättre på att samarbeta regionalt – och förstå att det ger dem större nätverk
och stabilare kunskapsbas.
Roman Martin håller med och menar att det
vanligaste argumentet för regionala kluster är
att företag på samma plats kan lära sig av varandra genom samarbete och konkurrens. Men

Ingrid Helene Garmann Johnsen

geografisk närhet är alltså inte lika viktigt inom
alla branscher.
– I min avhandling visar jag att den roll som
regionala kluster har beror på vilken typ av
kunskap som ligger till grund för innovationsaktiviteterna, säger Martin.

han menar att lokalt samarbete är mindre
vanligt i innovationsdrivna företag som arbetar
med forskningsbaserad kunskap, som bioteknik och läkemedel. De litar mer till specialiserad kunskap från alla delar av världen.
– För företag som innoverar baserat på praktisk ingenjörsvetenskap, som biltillverkning,
livsmedelsproduktion och maskinteknik, är
lokalt samarbete vanligare. Landets institutionella ramverk spelar också en viktig roll.
Martin menar att den viktigaste slutsatsen
i hans forskning är att visa att innovation inte
bara är viktigt i högteknologiska och foubaserade industrier, utan i alla ekonomiska
sektorer.
– Innovation är nyckeln till konkurrenskraft
för alla företag, men hur den organiseras kan
skilja sig väsentligt mellan branscher. Dessa
skillnader måste vi vara medvetna om. Det gäller speciellt policyskapare som, när de försöker
skapa stödsystem för kluster, har en tendens
att använda modellen ”en storlek passar alla”.
kontakta roman.martin@circle.lu.se
ingridhgj@gmail.com

Roman Martins avhandling har titeln Knowledge
Bases and the Geography of Innovation.
Ingrid Helene Garmann Johnsens avhandling heter
Social Capital and Regional Innovation Systems
– Bridging approaches and broadening understanding of knowledge sharing and innovation.
e n t r é 4 • 2012 |

5

a
er å
t
en p e
m rna ri.s
m la b
Ko rtik .es
a ww
w

Smådriftsfördelarna
blir allt större
text yvonne busk bild daniel karlsson

De minsta tillverkningsföretagen bidrar mest till sysselsättningsökningen i Sverige, och nästan lika mycket till produktivitetsökningen som de allra största företagen. Småföretagen överlever
också i högre utsträckning än man tidigare trott. Det visar
nationalekonomen Yoshihiro Sato i sin doktorsavhandling.

yoshihiro sato kommer ursprungligen från
Japan, men har bott och verkat i Sverige i tolv
år. Han kom hit 2000 som utbytesstudent, läste till magisternivå vid Högskolan i Jönköping
och blev sedan doktorand i Göteborg.
– Orsaken till att jag valde just Sverige var att
jag var intresserad av att studera ett land som,
precis som Japan, genomgått en svår ekonomisk kris i början av 1990-talet. Jag ville se hur
Sverige tagit tillbaka kontrollen över ekonomin
och var på väg att återhämta sig genom ekonomiska reformer. Jag ville också se om det fanns
något som Japan borde lära sig av.
– En annan kuriositet var att min pappa
hade en Volvo från 1980-talet så Sverige kändes lite bekant för mig, säger Yoshihiro Sato.
Hans avhandling bygger på statistiska uppgifter kring svenska tillverkningsföretag av
olika storlek mellan åren 1997 och 2006. Sato
har studerat företagens överlevnad, produktivitet och sysselsättning.
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En jämförelse han har gjort är hur överlevnaden har sett ut för etablerade företag, jämfört med nystartade. Till etablerade företag
räknades de som 1998 hade varit verksamma
på marknaden i minst tio år*. Nya företag
var sådana som startade under 1998. Något
överraskande visade siffrorna att små och nystartade företag överlevde i högre utsträckning
än förväntat.

62 procent av dem som startade 1998 fanns
kvar 2006, jämfört med 69 procent för de
äldre företagen. En jämförelse mellan företag
av olika storlek visade att företag med mellan
50 och 100 anställda hade den högsta överlevnadsgraden.
– Under 1970- och 1980-talen var det storskalighet som gällde. Det gav de största företagen fördelar. Men från 1990-talet och framåt
har förändringarna i världsmarknadsläget gått
snabbare. Då gynnas mindre företag som är

mer flexibla. De kan snabbare anpassa sig till
marknadsläget, säger Yoshihiro Sato.
– Den optimala storleken på företag har
minskat över tiden.
Bland de företag som fanns kvar 2006 hade
sysselsättningen ökat mest hos de minsta företagen. De med mellan en och fem anställda
ökade sysselsättningen med 42 procent i snitt
under perioden 1998–2006. De något större
företagen – med mellan fem och 20 anställda
– ökade också sysselsättningsgraden kraftigt,
men där stannade siffran på 22 procent. Tittar man däremot på de allra största företagen,
de som hade mer än 500 anställda, minskade
sysselsättningsgraden med sex procent under
perioden.

en annan fråga som intresserade Sato var
hur små företag jämfört med stora bidrar till
produktivitetsökningen i hela tillverkningsbranschen.
www.esbri.se

Yoshihiro Sato har lagt fram sin
avhandling Dynamic Investment Models,
Employment Generation and Productivity – Evidence from Swedish Data vid
institutionen för nationalekonomi med
statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Teknikföretag med
dålig växtförmåga
Entreprenörskap är viktigt för tillväxten. Tesen
upprepas ofta, men hur mycket vet vi egentligen
om förhållandet mellan entreprenörskap och
tillväxt? Och vilken roll spelar branschspecifika
faktorer i det förhållandet? I Teknikintensivt
nyföretagande och tillväxt i branscher och företag
(Ekonomisk debatt, nr 6, 2012) utvecklar Karl
Wennberg, Frédéric Delmar och Karin Hellerstedt
sina tankar kring detta. De skriver bland annat att
det är mer sannolikt att det uppstår innovativa
affärsmöjligheter i branscher där andra innovativa
affärsmöjligheter redan har exploaterats. De visar
också att olika typer av nya företag presterar olika
bra i olika branscher. Till exempel har teknikbaserade företag startade av högutbildade teknologer
och naturvetare högre överlevnadsgrad än andra
företag inom teknikintensiva branscher. Dessa
företag är också viktiga för tillväxten av branschen
som helhet. På företagsnivå visar de däremot inte
på högre tillväxttakt, jämfört med andra företag.
Problematiskt, menar författarna, eftersom det
kan leda till att färre teknologer och naturvetare
väljer att starta företag. [jg]

kontakta karl.wennberg@hhs.se

Den optimala storleken
på företag har minskat

– Det pratas mycket om att de nya företagen
är viktiga i svensk ekonomi. Men eftersom de
trots allt överlever i något mindre utsträckning
än stora företag måste man titta på nettoeffekten för att se hur de bidrar till ekonomin. Det
har jag gjort och funnit att de små företagens
bidrag till produktivitetsökningen är stor, om
man ser till omsättningen per anställd.
– Näst efter de allra största företagen är det
de allra minsta, de med mellan en och fem
anställda, som står för det största bidraget till
produktivitetsökningen i hela tillverkningsbranschen, berättar han.
Yoshihiro Sato menar att hans avhandling
ger stöd för att en politisk satsning på småföretag är rätt väg att gå. Och jämfört med många
andra länder är det redan förhållandevis lätt att
starta företag i Sverige, trots att det fortfarande
finns problem med hur småföretagandet premieras. Förutsättningarna är också bättre nu
än de var på 1990-talet, anser han.

www.esbri.se

Avhandlingen bygger alltså helt och hållet
på statistiskt material och Sato menar att den
bör ses som ett komplement till den kvalitativt
inriktade forskning kring småföretagande som
bedrivs på andra håll.
– Min avhandling innehåller inga intervjuundersökningar eller någon kvalitativ analys
som belyser vilka egenskaper som präglar de
företag som överlever och de som försvinner
från marknaden. Det är aspekter som andra
forskare, till exempel företagsekonomer, arbetar med, konstaterar han.

kontakta yoshihiro.sato@economics.gu.se

*Avhandlingens hela statistiska material
omfattar åren 1997–2006. Jämförelsen mellan
nya och etablerade företag hade startpunkt 1998.

Innovation för alla
Könsmaktsordning är en inskränkande struktur
som finns överallt i samhället. Den påverkar alla,
även företag som jobbar medvetet med att tänka
utanför boxen för att skapa nya idéer. Genom att
anamma ett genusperspektiv på innovation och
aktivt arbeta för jämställdhet, kan vi flytta upp
innovationsmöjligheterna några steg. Att synliggöra sambandet mellan innovation och genus
är också viktigt för att vi ska bli medvetna om
hur makt- och könsstrukturer påverkar oss. Det
menar Sanne Andersson, Karin Berglund, Ewa
Gunnarsson och Elisabeth Sundin, redaktörer till
Vinnovas rapport Promoting innovation: policies,
practices and procedures (VR 2012:08). Den
innehåller analyser från 31 svenska forskare inom
detta relativt nya forskningsområde där Sverige
ligger i framkant. Genom att titta närmare på
policy, praktik och procedurer vill man skapa bättre
möjligheter för företagande kvinnor. [ha]
Ladda ner rapporten på  www.vinnova.se
e n t r é 4 • 2012 |
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Styrning kan trigga
entreprenörskap
text jonas gustafsson

illustration johan brunzell

Begreppet företagsstyrning signalerar nog
främst planering, kontroll och disciplin. Alltså
motsatsen till hur många tänker sig entreprenörskap. Men Elin Smiths forskning visar att
styrningsmekanismer också kan göra en organisation mer entreprenöriell. I sin avhandling
har hon bland annat studerat ridskolor.
det hela började med att Elin Smith undersökte hur utvecklingsbenägna och entreprenöriella svenska ridskolor är. Hon kom ganska
snabbt in på styrningens inverkan, ett ämne
som hon hade studerat redan på magisternivå.
I avhandlingen hamnade till slut sex artiklar.
Fyra av dem handlar om ridskolor.
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– Min handledare Sven-Olof Yrjö Collin visste att jag var intresserad av hästar. Jag var väl
egentligen inte så jättelockad av att doktorera,
utan blev lite indragen i det av Sven-Olof. Jag
brukar skylla på honom i alla fall. Men det blev
ju bra i slutändan!
– Inom området företagsstyrning, eller
”corporate governance”, ligger fokus ganska
mycket på disciplin och kontroll och inte så
mycket på utvecklingsmöjligheter. Man tänker
sig att folk drivs av ett egenintresse och därför
behöver övervakas. För att fånga möjliggörandet, har jag balanserat upp styrningen med
entreprenörskap, säger Elin Smith.
Hon har också undersökt om organisations-

formen spelar någon roll. Är ett privat företag
mer entreprenöriellt än en ideell förening? Är
ett kommunalt bolag mer utvecklingsbenäget
än en offentlig förvaltning?

för att komma åt den offentliga förvaltningen har hon även granskat avfallshantering
samt vatten- och avloppsbranschen. Ganska
avlägset från ridskolor kan man tycka, men de
tre branscherna har faktiskt gemensamt att de
organiseras på flera olika sätt. Många ridskolor
är ideella föreningar, även om enskilda företag
och aktiebolag också förekommer. Avfallshanteringen sköts av kommunerna, och det vanligaste är att en offentlig förvaltning har det
www.esbri.se

Entreprenörskapet finns i
alla organisationsformer
nisationsform som passar respektive kommun
bäst, konstaterar Elin Smith.
En av Smiths studier har genusperspektiv.
Ridbranschen är starkt kvinnodominerad, det
gäller även styrelserna. Men ordförandeposterna innehas med knapp majoritet av män.
Om man däremot ser till samtliga höga poster
i styrelser, det vill säga ordförande, kassör och
sekreterare, innehas de flesta av kvinnor.
– Ibland hör man ju att män är mer risktagande än kvinnor. Risktagande anses som
en viktig del i entreprenörskapet, så män skulle
därför vara mer entreprenöriella än kvinnor.
Men mina resultat visar att ju fler av de tre
högsta posterna i styrelsen som innehas av
kvinnor, desto mer entreprenöriell är ridskolan. I meningen att man tar tillvara nya
möjligheter och går utanför de satta ramarna.
– Kvinnor inspirerar till utveckling och
pushar för nya idéer i ridskolorna i högre grad
än män. Det talar för att man bör ha fler kvinnor i maktpositioner i styrelser.

även om hennes fokus har varit entreprenörskap på organisationsnivå, spelar såklart
enskilda individer roll. En drivande ridskolechef kan vara viktig för att få igång entreprenörskapet.
– Det hänger inte på en person, men en
person kan vara väldigt viktig. Sedan har ju
styrelsen faktiskt varit aktiv och rekryterat den
personen. I den meningen kan styrelsen också
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operativa ansvaret. Andra kommuner väljer
att lägga verksamheten i ett kommunalt bolag,
eller att köpa in tjänsten från ett privat företag.
Det sägs ofta att styrelser i ideella föreningar
gärna fastnar i ändlösa diskussioner om medlemsfrågor, snarare än fokuserar på verksamheten. Men Smiths resultat visar att det inte
är så enkelt.
– Oavsett organisationsform finns möjligheten att trigga igång eller begränsa det entreprenöriella. Det handlar snarare om styrelsens
sammansättning, och vilken strategisk inriktning den har.
Fast hennes resultat pekar ändå på en tydlig
skillnad: Kommunala bolag är mer entreprenöriella än förvaltningar. Men Elin Smith är
inte beredd att gå så långt som till att råda alla
kommuner att skrota sina förvaltningar och
bara satsa på bolagsformen.
– Nej, det vore att ta i. Förvaltningarna är
absolut också entreprenöriella. Entreprenörskapet finns i alla organisationsformer. Skillnaden ligger främst i att bolagsformen verkar
rymma fler sätt att kicka igång entreprenörskapet. Det kommer inte uppifrån styrelsen,
utan ligger snarare i bolagens struktur och
strategi. Och i företagsledarens handlingsutrymme.
– Det finns fler styrmekanismer som förefaller positiva för entreprenörskap i bolag,
jämfört med i förvaltningar. Så det är viktigt
att veta vad man är ute efter, och vilken orga-

Elin Smith har lagt fram sin avhandling Corporate governance
and entrepreneurship at the organisational level in a frame of
property rights vid Lunds universitet. Efter disputationen har
hon återgått till sin anställning vid Högskolan Kristianstad som
hon delvis varit tjänstledig ifrån under doktorandprojektet.

vara entreprenöriell och gå utanför ramarna
när den ska hitta en viss person till en post.
– Styrning och styrmekanismer kan möjliggöra entreprenöriellt handlande. I alla typer av
organisationer, slår Elin Smith fast.

kontakta elin.smith@hkr.se

Omvärlden påverkar innovationsförmågan
Påverkas en organisation av sin omvärld?
Självklart, menar vissa. Nej, omvärlden är inget
att bry sig om, hävdar andra. Bengt Wahlström
har forskat om ämnet och sammanfattar det
hela i en modell.
tidigare i höstas la Bengt Wahlström fram
licentiatuppsatsen Organisation, omvärldssignaler och innovationsförmåga vid Mälardalens högskola. Det han har undersökt är
om, och i så fall hur, omvärlden påverkar ett
företags innovationsförmåga. Vilka omvärldssignaler uppmärksammas i organisationen?
Vad händer när de väl blivit uppmärksammade? Klarar man av att tolka signalerna och
omvandla dem till innovationer?
www.esbri.se

Bengt Wahlström

Hans studieobjekt är
m i nst sag t vä l kä nda :
Google, Apple, Microsoft
och V i rg i n. Resu ltaten
visar att de alla har påverkats av omvärldsfaktorer,
som exempelvis teknikutvecklingen. Men de är
olika bra på att omvandla
signaler från omvärlden

till innovationer.
En slutsats är att innovationsförmågan inte
kan ses som en isolerad företeelse. Den måste
ses i ett sammanhang. Hur innovativ en organisation är avgörs alltså inte bara av interna
faktorer, utan även av omvärldsfaktorer. En

organisations historia har också betydelse för
hur den hanterar innovation.
Wahlströms forskning ger alltså stöd för
tesen att företag inte kan isolera sig, utan
absolut bör engageras sig i sin omvärld. Inte
minst i den innovationsdrivna ekonomi vi lever
i nuförtiden.
Bengt Wahlström har arbetat som konsult
inom omvärldsbevakning i 25 år. Han menar
att hans praktiska erfarenhet har varit en
förutsättning för att nå de slutsatser han gjort i
uppsatsen. Nu fortsätter han sin forskning i ett
doktorsavhandlingsprojekt. [jg]

kontakta bengt.wahlstrom@foretagframtid.se
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– bakgrunden till projektet var att vi upplevde att det fattades en neutral analys av
forskningssystemet. Ett forum där man kan
diskutera forskningspolitik mer förutsättningslöst. Diskussionerna baseras ofta på vad
olika intresseorganisationer tycker. Det har vi
försökt undvika – och jag tycker faktiskt vi har
lyckats förvånansvärt bra, säger Broström.
– Alla i styrgruppen har varit öppna för att
testa sina förutfattade meningar och ompröva
sina ståndpunkter. Arbetet har varit befriande
fritt från färdiggjutna lösningar. Det är en av de
stora styrkorna med projektet.
men visst har medlemmarna i styrgrup-

text

Cesisforskaren Anders
Broström har ägnat 30–40
åse
karlén
procent
av sin arbetstid åt
projektet ”Agenda för forskning” under de tre år som
det har pågått.

Med ny
agenda
text jonas gustafsson bild åse karlén

Ingenjörsvetenskapsakademin, Iva, har under tre år drivit
projektet ”Agenda för forskning” med målet att stärka den
forskningspolitiska debatten. Slutrapporten presenterades på
ett stort seminarium i Stockholm 12 november. Cesisforskaren
Anders Broström har varit en av två projektledare.
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pen haft olika syn på saker och ting under
arbetets gång. Det kanske inte är så konstigt
när gruppen har bestått av såväl forskningsfinansiärer, som av forskare och företagare
– alla med skilda perspektiv. Och Anders
Broström är alls inte motståndare till tyckande
i sig. 12 november presenterades ”Agenda för
forsknings” slutrapport och ett återkommande
inslag är just ”Agenda för forskning tycker…”
– Klart man ska tycka, man kan inte säga ”å
ena sidan, å andra sidan”, hela tiden. Men man
måste lägga fram hela sin argumentation för
varför man tycker på ett visst sätt. Sedan kan
läsarna bilda sig en egen uppfattning.
– Från början hade vi inte tänkt göra någon
rapport. Vi trodde helt enkelt inte att vi skulle
kunna enas om tillräckligt många frågor för
att det skulle bli intressant. Men det visade sig
att vi kunde. Vi kom fram till ganska mycket i
slutändan.
I arbetet har gruppen utgått från att forskningen har en rad olika uppgifter att fylla i
samhället. De har kokat ner det till fyra huvuduppgifter:
1. Den skapar kulturella och bildningsmässiga
värden.
2. Den har en banbrytande och global uppgift.
3. Den lägger grunden till lärande vid högskolor och universitet.
4. Den bidrar till problemlösning och behovsstyrd utveckling.
– Det finns en rad inbyggda målkonflikter
inom forskningspolitiken. Ibland känns det
som att de som deltar i debatten inte låtsas om
det, eller inte känner till det. Jag tycker ofta det
låter som att man kan få allt, som att det finns
en mirakelmedicin. Men det gör det inte. Det
är mer effektivt att lyfta fram de målkonflikter som finns, och visa att när man skruvar i
ena änden händer något i den andra. Sedan
får man bestämma sig för vad man tycker är
viktigast, och satsa på det.

sådana här motsättningar finns överallt,
enligt Broström. Om vi till exempel driver på
för att svensk forskning ska få en större internationell genomslagskraft, eller satsar ännu
www.esbri.se

mer på excellenta miljöer – vad händer då med
utbildningsperspektivet? Anders Broström
menar att det har varit nyttigt att tänka på det
sättet. Det blir enklare att se konsekvenserna
av olika beslut och belysa trender inom forskningspolitiken. En av de tydligaste trenderna
på senare år i Sverige, och hela västvärlden, är
just satsningar på excellens, alltså forskning av
yppersta kvalitet.
– Hög kvalitet på forskningen är såklart i sig
lovvärt. Men att oreflekterat lägga allt krut på
det kan få oönskade konsekvenser, konstaterar
Broström.
I Sveriges fall har kvalitetsfokuset lett till att
undervisningen prioriteras ner, att forskarutbildningen riskerar att snävas in, samt till att
högriskprojekt och frågeställningar med hög
praktisk bäring och kunskapsspridning sållas
bort. Värst drabbas unga forskare och doktorander. Broström poängterar att trots en viss
oro för ett alltför enögt fokus på kvalitet, är det
ingen som vill tillbaka till en forskningspolitik
utan styrning.

Vi kan inte sluta
styra helt och
ge forskarna
fria händer
– Det måste finnas en balans. När vi styr
medlen åt vissa håll, måste vi hela tiden ha en
samlad bild av forskningens samhällsuppgifter
i bakhuvudet. Ganska långt fram i bakhuvudet.
– Vi kan inte sluta styra helt och ge forskarna
fria händer. Så gjorde man kanske för 100 år
sedan, och det fungerade nog då. Men nu har
forskningen blivit en jätteapparat, och då är
det rimligt att skattebetalarna ska få ställa vissa
krav på vart pengarna går.

andra länder står inför samma utmaningar. Broström tycker att vi bör kika på, och lära
oss av, hur länder som Holland och England
arbetar med att främja god forskning. Han
tycker också att vi måste bli bättre på att följa
utvecklingen och kontinuerligt utvärdera forskningspolitiken.
Ett område som ”Agenda för forskning”
anser bör prioriteras är forskning kopplat till
praktikorienterad kunskap. Bland annat anser
de att industriforskningsinstitutens roll bör
stärkas och utvecklas. Man menar också att:
”Breddning av nuvarande instituts verksamheter alternativt skapande av nya institut eller
www.esbri.se

organisationer med institutsliknande former
bör övervägas inom områden där starka innovationsaktörer saknas i dag.”
Ett område där de gärna vill se mer praktikorienterad forskning är inom välfärdsprofessioner som skola och social omsorg.
– Det finns behov av mer praktikorienterad forskning, oavsett om den rör skolan eller
verkstadsbranschen. Det kan låta självklart,
men det finns en del knutar att lösa upp. Det
är exempelvis inte självklart att mer praktiskt
orienterad forskning går ihop med akademins
krav på att forskarna ska publicera sig så mycket som möjligt.
Det är här de nya organisationerna kommer
in. De är tänkta att komplettera akademin med
nya arbetssätt och nya vägar att meritera sig
som forskare.
Det ska också vara smidigt för forskare att gå
emellan den ”vanliga” akademin och den här
typen av mer praktiska forskningsorganisationer. Det ger en positiv korsbefruktning som
bidrar till spridningen av forskningsbaserad
kunskap och förbättrade nätverk.
– En viktig bit är att interagera mer med professionerna. Det tar tid och lönar sig inte inom
vetenskapen. Men de nya organisationerna ska
ändå finnas inom akademins blodomlopp och
bidra med bra forskning.

Reglab höll forskarforum med centrum

broström poängterar att nyttiggörandet
har varit en viktig del i ”Agenda för forsknings”
arbete. Dels via olika rapporter och sammankomster, men också genom att prata med
medierna, till exempel med oss på Entré. Han
tycker också att han har lärt sig något som forskare i sitt arbete med projektet.
– Man måste leva som man lär. Jag förespråkar en nyttiggörandemodell där man som forskare slänger sig ut i verkligheten och arbetar
tillsammans med beslutsfattare. Man behöver
inte alltid leverera färdiga resultat. I stället tar
vi oss an frågorna tillsammans, och arbetar
fram nya svar, berättar Anders Broström.

Två nya lektorstjänster på Circle

kontakta anders.brostrom@indek.kth.se

mer om cesis
Cesis står för Centre of Excellence for Science
and Innovation Studies.
Cesis ingår, tillsammans med Ciir och Circle, i
Vinnovaprogrammet ”Effekter av innovationspolitik för hållbar tillväxt.”
Utöver detta finansieras Cesis av KTH och
Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Läs mer på www.cesis.se

Reglab är ett forum för lärande om regional
utveckling. Här möts regioner, myndigheter,
forskare och andra för att lära sig mer av varandra.
En av Reglabs aktiviteter kallas för Forskarforum.
I nära samverkan med de nationella forskningscentrumen Ciir, Cesis och Circle genomförde Reglab ett första Forskarforum i Örebro 14 november.
Arrangemanget hölls i anslutning till den lokala
Entreprenörsveckan och Global Entrepreneurship Week. Ciirs föreståndare Håkan Ylinenpää,
tillsammans med Martin Andersson, Circle, och
Johanna Palmberg, Cesis, levererade forskningsbaserade inspel som låg till grund för utbyte
av tankar och erfarenheter mellan ett 40-tal
forskare och praktiker. Doktorander från de tre
forskningscentrumen gnuggades även i ”elevatorpitch-teknik”, för att sedan kortfattat och populärt
presentera och diskutera sin forskning med en
intresserad och kunnig publik. Forskarforumet
avslutades med mingel och informella diskussioner, samt i en gemensam uppfattning att detta
initiativ behöver återkomma och utvecklas. [jg]

kontakta hakan.ylinenpaa@ltu.se

Circle expanderar och utlyser nu två nya lektorstjänster inom ramen för sina pågående
forskningsprogram. Sista ansökningsdag för
båda tjänsterna är 31 december 2012. Den första
tjänsten är kopplad till forskning kring globala
dimensioner av innovationsprocesser, med särskild inriktning mot att förstå dynamiken och
effekterna av globala innovationsnätverk för
företag och regioner. Sökande till tjänsten ska
ha genomfört och publicerat forskning av hög
kvalitet inom delområden som global produktion
och innovationsnätverk, internationalisering av
FoU, nya multinationella företag och globala små
och medelstora företag och innovation, samt
globalt kunskaps- och teknologiutbyte. Den andra
tjänsten har en mer öppen profil, där sökanden
ska ha genomfört och publicerat forskning av
hög kvalitet inom området innovationsstudier.
Här inkluderas delområden som innovationssystem, globalisering av innovationsnätverk och
värdekedjor, innovation och entreprenörskap samt
innovationsekonomi och industriell dynamik. Mer
information om tjänsterna kan hittas på Lunds
universitets webbsida för lediga anställningar.
Eller på Circles egen webbplats, där även information om centrumets forskning finns. [jg]

läs mer på www.circle.lu.se
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tema | Familjeföretag

Generationsskiftet som möjlighet
text åse karlén illustration johan brunzell

De är pyttesmå och gigantiska. Gamla och unga. Entreprenöriella och
förvaltande. Lokala och globala. Och vi hittar dem i alla branscher.
Familjeföretagen är ett brokigt släkte, och företagsformen är världens
vanligaste. Ofta förknippas de med konflikter och problem, särskilt i
samband med generationsskiften. Ny svensk forskning fokuserar
i stället på de stora möjligheterna.

bild: Patrik Svedberg

familjeföretagen mixas affärer med känslor,

Leif Melin

Det finns
en särskild
familjeägarlogik
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på gott och på ont. Familjen är kittet som håller
samman företaget. Samtidigt kan familjerelationerna vara en källa till konflikter och slitningar.
Familjens starka prägel på företaget gör det
fruktbart att studera familjeföretagen som egen kategori, även om de varierar storleksmässigt, i innovationsgrad och tillväxtbenägenhet.
– Det finns en särskild familjeägarlogik. I studier av
familjeföretag från olika branscher, och i olika åldrar,
ser vi att man genomgående pratar likadant om sitt
ägande. Såväl i stora välkända familjeföretag som i
Gnosjös småföretag.
– Därför har det skett en förflyttning från att jämföra
familjeföretag med icke-familjeföretag, till att forska
om familjeföretagen i sig. Det finns ett behov av det,
på samma sätt som att man i studier av multinationella företag inte jämför dem med andra företag, förklarar
Leif Melin.
Han är professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, föreståndare för Centre for Family
Enterprise and Ownership (Cefeo), och ses som den
svenska familjeföretagsforskningens anfader.
– När jag kom till Jönköping 1994 var familjeföretagande fortfarande ett helt vitt fält. Jag fick kontakt med
en forskningsdonator och föreslog ”familjeföretag”
som ett spännande område. Det var bra timing, sedan
dess har fältet exploderat.
Forskningen startade med spridda skurar i Europa,
usa och Kanada. I dag finns den över hela världen
och växer bland annat i Latinamerika, Asien och
Australien. Den svenska forskningen utmärker sig
genom sin kvalitativa inriktning. Flera viktiga studier
har gått på djupet, och fokuserat på relationer och
känslor i företagen.

Leif Melin berättar att det nu finns tre vetenskapliga
tidskrifter med ”family business” i namnet. I dag finns
också flera stora, årliga forskarkonferenser med fokus
på ämnet.
– Fältet är på väg. Familjeföretagande går på tvärs
över entreprenörskap, strategi och ledarskap. Jag skulle
uppskatta antalet familjeföretagsforskare i världen till
600, om inte fler. I Sverige är vi omkring 40 forskare,
varav 30 i Jönköping.
Boken Familjeföretagande: affärer och känslor gavs
ut av sns Förlag hösten 2012 (se boktipset på sidan 22).
Den är resultatet av ett samarbete mellan Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet i Växjö. Melin är en av fem redaktörer.
– Boken fyller ett tomrum: Det finns inte så mycket
svensk, forskningsbaserad litteratur om familjeföretagande. Den fungerar för studenter, familjeföretagare
och rådgivare. Men framför allt vill vi påtala för politiker att de inte bara ska tänka på företag som små,
medelstora eller stora. Det är viktigt att också reflektera kring ägarformer och deras betydelse för näringslivets utveckling.
Leif Melin har bidragit till flera av bokens kapitel och
diskuterar bland annat hur familjeföretag kan definieras. Företagsformen är Sveriges – och världens – vanligaste, men exakt hur många familjeföretag det finns är
svårt att säga.
En snäv definition är att en ägarfamilj ska ha aktiemajoriteten, minst en familjemedlem ska vara aktiv i
företagets ledning och ägarna ska betrakta företaget
som ett familjeföretag. Med en sådan definition är
ungefär 50 procent av företagen i Sverige familjeföretag. Enligt betydligt vidare definitioner räcker det
med att en familj är största ägare med 20 procent av
kapitalet, eller att huvudägaren helt enkelt betraktar
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familjeföretagen må vara spretiga, men de har

www.esbri.se

Mattias Nordqvist

Skiften är
så mycket
mer än bara
överföring av
ledning och
ägande

bild: Patrik Svedberg

gemensamma drag som förenar dem. Melin och Nordqvist nämner aktivt ägande, synlighet, långsiktighet
och sociala mål.
– Det aktiva ägandet finns i alla familjeföretag.
Ibland är huvudägaren vd, ibland har man tillsatt en
extern vd. Som minst är man aktiv i styrelsearbetet.
”Ovanför” styrelsen kan det finnas ett familjeråd, säger
Leif Melin.
– Ägarna är av kött och blod, de är synliga för de
anställda och i lokalsamhället. Familjeföretagen
utmärks också av långsiktighet. På börsen blickar man
max ett år framåt i tiden. I familjeföretag kan perspektivet vara 30 år, fortsätter han.
– Ofta har de andra typer av mål än de strikt finansiella. Det kan handla om att hålla ihop familjen,
skapa anställning för familjemedlemmar, vara aktiv
på hemorten genom sponsring, måna om företagsnamnet, och skapa en företagaridentitet, säger Mattias
Nordqvist.
Familjeföretagen dras med en hel del fördomar: De
är konservativa och saknar tillväxtambitioner. De är
konflikttyngda. Och de kontrolleras av knarriga patriarker som vägrar släppa fram den yngre generationen.
Visst finns det familjeföretag som stämmer in på dessa
punkter, men de flesta gör det inte.
”Svagheterna” som tillskrivs familjeföretagen kan
också vändas till framgångsfaktorer. Det visar till
exempel Polarbröd, Spendrups och Bonnier som har
överlevt i 100 respektive 200 år. Det märks också på
Dagens Industris lista över snabbväxande gaseller. I
år utsågs till exempel familjeföretaget Väskan till årets
digitala gasell.
– Statistiken visar att från en generation till en
annan följer bara en tredjedel av företagen med. En
del, både forskare och andra, säger att familjeföretagen
inte överlever. Men det är en sanning med modifikation. Det kan vara så att de har blivit uppvaktade av
andra företag eller riskkapitalister, sålt företaget och
frigjort kapital för att starta något nytt. Det är inget
misslyckande, säger Melin.
– Det finns också familjeföretagare som agerar som
riskkapitalister, och satsar i nya, expanderande företag. Det tänker vi ofta inte på! Ett exempel är familjen
Söderberg som driver Ratos, säger Nordqvist.
Framgångsrika familjeföretag har ofta djup förankring i en bransch. De bygger upp sin kärnkompetens
och kan därmed agera innovativt och proaktivt. De har
också förmåga att hantera olika intressen inom ägargruppen, innan det seglar upp en stor konflikt.

– Det kan vara så att familjemedlemmar som får lön
vill återinvestera vinsten i företaget, medan övriga i
ägarfamiljen vill ha utdelning. Ett sätt att hantera det
är att rensa upp i ägandet och lösa ut vissa familjemedlemmar, konstaterar Nordqvist.
– Familjeföretag som är framgångsrika kombinerar
också historia med nytänkande. Som ny börs-vd ska
man gärna göra radikala förändringar som visar att
”här kommer jag”. När en familjeföretags-vd förnyar
handlar det om att lägga till något till det befintliga,
säger Melin.
Mycket av forskningen och debatten kring familjeföretag har upptagits av generationsskiften, både i Sverige och i andra länder. Man talar om att 50–60 procent
av de svenska, privata företagen är inne i en process
för att byta huvudägare under perioden 2005–2015.
Och det finns en farhåga att 40-talisternas livsverk ska
gå upp i rök när barnen tar över. Näringsdepartementet satsade redan för tio år sedan på att öka kunskapen
om skiften. Vi vet att de är komplexa, men ny forskning
vill nyansera diskussionen. Generationsskiften rymmer också stora möjligheter.
– Man behöver inte vara företagare för att ha upplevt
spänningar vid arvsskiften. Men har man dessutom ett
miljardföretag att ta ställning till blir det ofrånkomligen så, säger Mattias Nordqvist.
– Skiften är så mycket mer än bara överföring av
ledning och ägande. De bör ses som entreprenöriella
processer, där nya aktörer, nytt kapital och nya idéer
kommer in och förändrar företaget, fortsätter han.
Kajsa Haag disputerade vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping i augusti 2012. Avhandlingen
har titeln Rethinking family business succession. Hennes avhandlingsresa började med en känsla av att
något inte stämde.
– När man börjar läsa om familjeföretag märker
man snabbt att generationsskiften är en av de största
frågorna. Från forskningshåll är rådet att familjeföretagare ska planera. Men det gör de inte! De jobbar
inte heller på det sätt som klassisk managementlitteratur föreskriver.
– Jag funderade över varför vi forskare insisterar på
att familjeföretagare ska upprätta planer. Och jag ville
se hur de gjorde i praktiken. Därför följde jag ett
familjeföretag i möbelbranschen på nära håll under
sex års tid, berättar Haag.

bild: Patrik Svedberg

det som familjeföretag. Då faller omkring 75 procent av
Sveriges företag inom kategorin familjeföretag.
En annan av bokens redaktörer är Mattias Nordqvist, även han professor och verksam vid Cefeo och
Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
– I amerikansk forskning anses ett börsnoterat företag vara familjeföretag om 5 procent av ägandet kontrolleras av grundarfamiljen. Som forskare är det viktigt att vara tydlig med vilken definition man använder.
– I min forskning tittar jag i regel på företag där två
eller fler familjemedlemmar är aktiva som ägare eller i
ledningen. Ofta kommer de från minst två generationer, säger Mattias Nordqvist.

Kajsa Haag

formellt sett fanns inte generationsskifte på
agendan. Men i familjens agerande fanns mycket som
underlättade skiftet. Kajsa Haag vill med sin forskning
flytta fokus från problem till vardaglighet.
– Visst kan generationsskiftet vara konfliktfyllt i
vissa företag. Men det är inte så fruktbart att måla upp
det som ett problem som ska lösas. Då blir skiftet ett
extremt undantagstillstånd. I stället kan man närma
sig det som en social praktik.
– Jag menar absolut inte att planering är dåligt, men
det bör ingå som en aktivitet bland flera andra.
Det företag hon följde hade ett 30-tal anställda. Pappan och de tre barnen var aktiva samtidigt och utgjorde generation tre och fyra. Det fanns en intention att
barnen skulle ta över, men inget var bestämt.
– Gemensam familjeledning är en intressant styrform som sällan lyfts fram. Pappan och barnen utgjor-

Gemensam
familjeledning
är en intressant styrform
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bild: Göran Nilsson Bildvision

tema | Familjeföretag

Lisen Kebbe

Det är viktigt
att bli sedd
och lyssnad på

de ett team, och de tyckte inte sinsemellan att det var
så viktigt vem som var vd.
Barnen var uppvuxna i företaget. De deltog i företagssnack vid köksbordet, var med på produktionsanläggningen, jobbade på loven, och åkte med till
möbelmässor i Milano, Stockholm och Köln. Därefter
skaffade de alla tre högre utbildning och egna karriärer.
– Enligt socialiseringsteorier formas man av familjen
man växer upp med. Det måste finnas utrymme att
både vara delaktig och en egen individ. När ett av barnen fick ett erbjudande om att bli produktionschef i
familjeföretaget upplevde han det inte som ett hot mot
sin självständighet. Han såg en möjlighet att få pröva
sina vingar genom att återvända till familjeföretaget.
– Det framställs ofta som att den yngre generationen
verkar ”i faderns skugga”, men inget av barnen kände
så. De hade andra alternativ och var inte tvingade.
Tvärtom kände de att de fick frihet och handlingsutrymme genom att börja i familjeföretaget.
Kajsa Haag menar att framgång nås om man kan
förnya utan att tappa bort företagets kärnvärden. I det
företag hon följde fanns en stark kultur av nyfikenhet
och förnyelse. Tidigare generationer investerade i fotogenmotorer, skaffade elektricitet, startade samarbeten
med kända danska designers och använde komplicerade datoriserade maskiner. Och de gjorde det utan att
tumma på konkurrensfördelar som kvalitet, exklusivitet och hantverksskicklighet.
– Skiften underlättas om man ser dem som att ta
del, i stället för att ta över. Man lär sig genom att vara
delaktig. I mitt fallföretag gjorde familjemedlemmarna
mycket tillsammans. De diskuterade ingående vilka
möbler som skulle visas upp på nästa mässa. De pratade om linjer, form, färg, hållbarhet, tillverkningsteknik
och konkurrenter. Många professionella invägningar
kom helt automatiskt. De gick på en magkänsla som
byggts upp sedan barnsben.
– Barnen värnade mycket om traditionen medan
pappan, som är över 70 år, var intresserad av ny teknik.
Han pushade också barnen att kliva fram. Jag tror det
finns mycket att vinna på att lära av varandra över
generationerna. Och det är bättre att komma in gradvis än att göra tvära byten mellan olika regimer, säger
Kajsa Haag.

lisen kebbe disputerade på University of Bedfordshire våren 2012. Hennes avhandling Keep the Conversation Going har flera beröringspunkter med Haags.
Kebbe är psykolog, hon började inom barn- och
vuxenpsyk men har varit verksam inom organisationsområdet de senaste 20 åren. Hon ville beforska sitt
arbetssätt, så när chansen att doktorera dök upp tog
hon den. Kebbes aktionsforskning handlar om kommunikation, och hon utgår från ett systemiskt förhållningssätt. Det innebär att arbeta lösningsorienterat
och socialkonstruktionistiskt.
Hon har dessutom egna erfarenheter av ett generationsskifte.
– Jag var med om ett skifte för 35 år sedan. Det slutade i en konflikt som delade familjen i olika läger. När
skiftesfrågan blev aktuell i den offentliga debatten slog
det mig: ”Herregud, man kan ju hjälpa människor att
prata med varandra!” Jag såg ett behov av mina lös-
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ningsorienterade kunskaper, säger Lisen Kebbe.
– Generationsskiften behöver inte vara svåra. Man
kan se det som ett tillfälle att komma samman, en möjlighet att utveckla både relationer och företag.
Hon började arbeta med att facilitera samtal i sex
olika familjeföretag.
– Vi pratade om deras nuläge, historia och framtid.
Vad har varit viktigt? Och vart vill ni komma om 10–15
år? Vi hade fyra träffar i varje familj och avslutade med
att göra en handlingsplan.
– Efter detta sa en familj: ”Lisen, överge oss inte! Vi
måste fortsätta prata.” De hade velat skifta i tio år men
inte kunnat förmå sig att börja prata om det.
Kebbe fortsatte arbeta med familjen och beskriver i
sin avhandling hur de lyckades skifta företaget. I samtalen öppnades relationer upp som gjorde nya tankar
och beslut möjliga. I slutändan blev alla nöjda. Genom
att arbeta dialogiskt med hela familjen får skiftet legitimitet. Det är viktigt för dem som tar över.
– Familjeföretag skiljer sig från andra företag just för
att man är en familj. Allt företagande bygger på relationer, men i familjer finns starkare känslomässiga band.
– Det kan finnas rädsla för konflikter, och en osäkerhet kring vem man är efter skiftet. Men samtidigt finns
också möjligheter. Det ryms ett enormt stort engagemang, och otroligt mycket god vilja, i familjeföretagen.
De är en del i familjemedlemmarnas identitet, säger
Lisen Kebbe.

hon är kritisk till de många kvasipsykologiska
utsagor som sprids av framförallt konsulter inom
området. Till exempel: ”Syskon kan inte leda tillsammans”. Eller: ”De ingifta ska inte vara med, de är giriga”.
– Tvärtom är de ingifta en tillgång i samtalen. De
känner inte till alla tabun, och kan därför komma med
nya infallsvinklar. Sedan kan inte alla få som de vill,
men det är viktigt att bli sedd och lyssnad på.
De flesta som står inför ett skifte söker professionell
hjälp från bank, jurist eller revisor. Enligt Kebbe är
denna rådgivning ofta starkt normativ och fokuserar på
vad som är bäst för företaget på lång sikt. Familjens viktiga relationella och sociala frågor blir inte synliga.
Hon förordar i stället ett dialogiskt förhållningssätt
som hjälper familjen att prata om vad som är viktigt
just nu. Den ekonomiska och juridiska rådgivningen
kan komma in när behov uppstår. På så vis undviker
man att separera familj och företag.
– Skiftet är inte en strid som ska utkämpas, utan ett
samarbete som ska komma till. Ett bra skifte leder också till utveckling av affärerna men tyvärr väntar många
för länge. Till slut kan företaget ha blivit så försvagat att
det inte längre finns något kvar att skifta.
– Familjeföretag är så mycket mer än bara rationell
business. Teorier om economic man styr tänkandet
kring företag, men familjeföretag bygger på annat. Jag
vill lyfta fram den långsiktiga, hållbara, relationella
logiken. Det är tid nu, säger Lisen Kebbe.
kontakta
leif.melin@jibs.hj.se
mattias.nordqvist@jibs.hj.se
kajsa.haag@jibs.hj.se
lisen@kebbe.se
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Läs mer om familjeföretag

Rationellt räkna
med relationer
Under 2012 har det kommit flera nya böcker om
familjeföretagande. Annika Halls Family Business
Dynamics – A Role and Identity Based Perspective
har getts ut av Edward Elgar. Hon intresserar sig
för hur relationer, roller och identiteter i familjen
påverkar dynamiken i familjeföretaget. Tidigt i
sin forskarkarriär slogs Hall av att familjeföretag
uppfattas som irrationella. Men hur kan det vara
irrationellt för ett familjeföretag att väga in familjerelationer? ”Utan familj, inget familjeföretag”,
konstaterar hon. I boken kopplas resonemanget till
modeföretaget Indiska. Annika Hall avslutar med
praktiska råd till både äldre och yngre generationer
av familjeföretagare.

kontakta annika.hall@jibs.hj.se

7

karaktärsdrag
hos familjeföretag

1. Aktivt och synligt ägande
2. Stabilitet i ägande och ledning
3. Industriellt och långsiktigt fokus
4. Multipla ägarmål
5. Autonomi gentemot kapitalmarknaden
6. Flexibilitet i styrningen
7. Identifikation med företaget
Källa: Leif Melin

Ethel Brundin, Anders W Johansson, Bengt
Johannisson, Leif Melin och Mattias Nordqvist
(reds): Familjeföretagande: affärer och känslor.
SNS Förlag, 2012 (se boktips på sidan 22)
Alfredo De Massis, Pramodita Sharma, Jess H
Chua och James J Chrisman: Family Business
Studies – An Annotated Bibliography. Edward
Elgar, 2012
Kajsa Haag: Rethinking family business succession – From a problem to solve to an ongoing
practice. Avhandling, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 2012

Familjeägande
lågt värderat i Asien
Andreas Högberg disputerade i juni 2012 vid
Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Avhandlingen har titeln Corporate Governance, Legal Origin and Firm Performance – An
Asian Perspective och handlar om hur företagsstyrning skiljer sig mellan Skandinavien
och Asien. Högberg har också tittat på hur
olika ägarformer påverkar företagens finansiella resultat. För familjeföretagens del ser
det både bra och dåligt ut.
– Familjeägande är väldigt vanligt i Asien.
Det har ofta en positiv effekt på investeringar
i företaget men har paradoxalt nog inte
någon positiv effekt på företagets värdering,
säger Andreas Högberg.

kontakta
andreas.hogberg@regeringskansliet.se

Missa inte!
www.esbri.se

Jenny Helin: Living moments in family meetings
– A process study in the family business context.
Avhandling, Internationella Handelshögskolan i
Jönköping, 2011
Karin Hellerstedt: The Composition of New Venture Teams – Its Dynamics and Consequences.
Avhandling, Internationella Handelshögskolan i
Jönköping, 2009
Andreas Högberg: Corporate Governance, Legal
Origin and Firm Performance – An Asian Perspective. Avhandling, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 2012
Lisen Kebbe: Keep the Conversation Going – A
Study of Conversational Spaces During Family
Business Succession. Avhandling, University of
Bedfordshire, 2012
Leif Melin (red): Ägarskiften med förnuft och
känsla. Vägledning inför ägar- och ledarskiften i
företag. Rapport, Nutek, infonr 002-2007

En central kultur
har varit beständig
hela tiden
– familjeföretagets
Bert-Inge Hogsved om Hogias
utveckling från ”enpersonskällarföretag” till 550
medarbetare i fem länder

Annika Hall: Family Business Dynamics – A Role
and Identity Based Perspective. Edward Elgar,
2012

Mattias Nordqvist: Understanding the Role of
Ownership in Strategizing – A study of family
firms. Avhandling, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 2005

av BNP kan tillskrivas de
svenska familjeföretagen
Källa: SCB

I vår arrangerar Esbri en öppen
föreläsning om familjeföretagande.
Håll utkik på www.esbri.se

Mattias Nordqvist, Giuseppe Marzano, Esteban
R Brenes, Gonzalo Jiménez och María FonsecaParedes: Understanding Entrepreneurial Family
Businesses in Uncertain Environments. Opportunities and Resources in Latin America. Edward
Elgar, 2011
Johanna Palmberg: Family Ownership and
Investment Performance. Avhandling, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 2010
På www.esbri.se/familjeforetag
hittar du fler texter kring familjeföretagande.
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porträttet | Ethel Brundin
ethel brundin har följt familjeföretagandet i sydafrika:

»I Sverige är vi
lite bortskämda«
text anna-karin florén bild patrik svedberg

Känslor och företagande – varför låter det lika
kompatibelt som olja och vatten? Självklart
spelar känslor en lika betydelsefull roll i samband med entreprenörskap, som i alla andra
delar av livet. Och faktum är att chefer som är
tydliga med sina känslor kommunicerar bättre.
Det menar Ethel Brundin, professor i entreprenörskap och affärsutveckling.
under 1980- och 1990-talen arbetade Ethel
Brundin, numera professor vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping, med förändringsprocesser. Bland annat i ett stort projekt
för mellanchefer på Vägverket.
– Det var mycket känslor i omlopp, och de
som visade känslor ansågs inte vara bra chefer. Min erfarenhet gick på tvären mot den
etablerade föreställningen. Jag tyckte att de
som visade känslor var engagerade, men på
den tiden var det inte accepterat att tala om
känslor i samband med ledarskap eller företagande, säger Ethel Brundin.
Sedan sina studier hade hon hunnit med
femton år som utvecklings- och organisationskonsult i eget bolag, och ett äventyrligt försök
att starta ett företag som skulle introducera
rikskuponger i Chester, England.

uppdragen väckte en rad frågor hos henne,
och 1996 bestämde hon sig för att återvända
till universitetet för att forska på känslor och
företagande. I avhandlingen Emotions in
Motions: The Strategic Leader in a Radical
Change Process som kom 2002 genomförde
hon en undersökning som kom att bekräfta
hennes upplevelse: Chefer som är tydliga med
sina känslor kommunicerar bättre.
– Fast det handlar inte om att vara utåtagerande. Att stå och stampa och skrika och
vara arg, är inte bra. Men chefer som försöker
dölja olika situationer, till exempel motgångar
i verksamheten, gör människor konfunderade.
I sina fortsatta studier av hur medarbetare
tolkar känslor hos entreprenörer, kom Ethel
Brundin fram till att självförtroende är en baskänsla. I kombination med uttryck för frustration kan det faktiskt fungera som en drivkraft
för medarbetarna att prestera bättre.
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Ethel Brundin

– Det är viktigare att visa vad man känner än
om känslorna är positiva eller negativa. Ledare
som visar äkta känslor, signalerar engagemang
som smittar av sig.
Intresset för känslor och entreprenörskap
ledde Brundin in på familjeföretag, där ju frågan kan vara än mer komplicerad. Det är också
en erfarenhet som hon själv har upplevt.
– Jag ärvde en del i en stor skogsfastighet
som drivs i ett företag. Från början var det tre
delägare. Men när den äldre generationen gick
bort blev vi desto fler ägare. Efter tio år av samägande sålde jag och mina syskon vår andel för
att bolaget skulle bli lättare att sköta. Men jag

känner igen många av de svårigheter som ofta
beskrivs av familjeföretagare.
Många viljor gjorde processen slitsam.
– Argumenten var personliga i stil med att
”Mamma ville ha det så här”. De andra i familjen tyckte att vi skulle sälja vår del till släktpris,
medan vi tyckte att de skulle hedra mamma
genom att betala ett bättre pris.
Både svenska och internationella studier
visar att familjeägda företag tenderar att vara
mer effektiva, och ge bättre avkastning på
kapital, än icke-familjeägda bolag. De är också bättre platser att jobba på och erbjuder mer
meningsfulla jobb. En orsak till framgången är

www.esbri.se

Jag blev placerad i
fängelsecell under
ett dygn
mer av ethel

att familjelojaliteten skapar långsiktighet och
ofta har en stark värdebas. Men känslomässigt
kan alltså familjeföretagen vara komplicerade.
– I familjeföretag jobbar många även när
andra är lediga. Man pratar affärer vid köksbordet och har kanske till och med styrelsemöte där. Och även om jag inte gillar min bror
eller syster har jag ändå relationen kvar. Man
både älskar och hatar sin syster och företaget,
och det beror ju på att det finns en stark emotionell bindning även till företaget.

i värsta fall kan en familjemedlem som
inte ställer upp på värderingar och normer
exkluderas.
– Det är viktigt att man vågar prata om känslor på företaget, att alla får uttrycka sina känslor. Och att det respekteras att familjemedlemmar kan ha olika relation till företaget. Någon
kanske vill dra en gräns klockan fem, medan
någon annan tycker att arbetet är en dygnet
runt-grej.
Särskilt i samband med generationsskiften
kan det skapa svårigheter om man inte vet vad
de andra vill.
– Det är lätt att vara överdrivet hänsynstagande, men för att alla ska må bra måste
man ta hänsyn till sig själv.
Ethel Brundin har inte arbetat med genusfrågor men tycker sig kunna konstatera att
kvinnor ofta fungerar som medlare. De har rollen att hålla ihop familjen. Men det är fortfarande inte ovanligt att döttrar aldrig får frågan
om de vill ta över familjeföretaget i samband
med en generationsväxling.

familjeföretag är ganska lika över hela
världen. Men alla lever med sina lokala förutsättningar, berättar Ethel Brundin som sitter
med i det europeiska teamet för step (Successful Transgenerational Entrepreneurship
Practice). Det är ett globalt projekt som undersöker kontinuerligt entreprenörskap i ägarwww.esbri.se

familjer. 1999 startade hon sitt första forskningsprojekt utomlands, i Sydafrika.
– Första gången jag försökte ta mig in i
landet var 1990, i samband med ett konsultuppdrag. Det var under apartheidtiden när
Sverige bojkottade Sydafrika. Jag blev placerad i fängelsecell under ett dygn och skickades
sedan hem.

brundin blev biten och har följt landets
utveckling sedan dess. Hon har varit i Sydafrika minst en gång om året och har även bott
där i längre perioder.
– Under mitt första forskningsprojekt fick
jag möjlighet att skaka hand med Mandela. Jag
blev inbjuden till parlamentet när han höll sitt
sista tal. Hela parlamentet gungade när alla
sjöng och dansade.
Under apartheidtiden var det förbjudet för
svarta att vara egenföretagare. Sedan dess har
många fått möjlighet att ta över gamla vingårdar, och det är dessa företag som Ethel
Brundin följer i sin forskning. Nu är hon inne
på sitt tredje forskningsprojekt i landet, där
hon också undervisar.
– Företagarna är väldigt emotionellt bundna
till sina verksamheter och gör nästan vad som
helst för att de ska överleva.
I Sydafrika socialiseras familjens barn in i
verksamheten tidigt. Redan när sönerna är i
tolvårsåldern väljer familjen vem som är mest
lämpad att ta över senare. Därför är det sällan problem med avundsjuka i samband med
exempelvis generationsväxling.
– Det är stor skillnad på studenterna i Sydafrika. De är så engagerade i att förändra landet. Studenterna är väldigt ambitiösa, de sitter
uppe långt in på nätterna och går upp klockan
fem för att hinna ta sig till skolan och få en
utbildning. I Sverige är vi lite bortskämda.

Emotions in Motion: The Strategic Leader in
a Radical Change Process Doktorsavhandling,
Internationella Handelshögskolan i Jönköping,
2002. Rankades som en av årets tio bästa av
EDAMBA (European Doctoral Programmes
Association in Management and Business
Administration).
Managers’ Emotional Displays and Employees'
Willingness to Act Entrepreneurially. Journal of
Business Venturing, nr 2, vol 23, 2008 (tillsammans med Holger Patzelt och Dean Shepherd).
Beyond Facts and Figures: The Role of Emotions
in Boardroom Dynamics. Corporate Governance,
nr 4, vol 16, 2008 (tillsammans med Mattias
Nordqvist).
Love, Hate, and Desire: The Role of Emotional
Messiness in the Business Family. Kapitel i
Understanding Family Businesses: Undiscovered
Approaches, Unique Perspectives, and Neglected
Topics. Springer, 2012 (tillsammans med Pramodita Sharma).

mer om ethel
Namn Ethel Brundin
Bakgrund Arbetade efter grundutbildningen med
organisationsutveckling och ledarskapsutbildning i
egna företag. Drev serviceföretag för lunchkuponger
i England. 1996 återupptog hon sina studier och blev
2009 professor i entreprenörskap och affärsutveckling
vid avdelningen Entrepreneurship, Strategy, Organization and Leadership (Esol) och Centre for Family Enterprise and Ownership (Cefeo) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Gästprofessor på University
of the Western Cape i Sydafrika samt Witten Herdecke
University i Tyskland. 2007 belönade Jönköpingsstudenterna henne med ett pedagogiskt pris.
Aktuell Som en av redaktörerna till Familjeföretagande: affärer och känslor. Läs om boken på sidan 22.

kontakta ethel.brundin@jibs.hj.se
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Marlene Johansson har lagt fram sin avhandling The Balancing Act – Cooperating with Competitors vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

Samarbete med
konkurrenter en konst
text christina eriksson bild elin berge

Att samarbeta med konkurrenter kan stärka företags
relationer, samtidigt som konkurrensen bibehålls. Men
att agera som partner, leverantör, kund och konkurrent
i samma relation är en konst. Det kräver erfarenhet
och rätt förhållningssätt.
konkurrens bygger på konflikt och rivalitet medan samarbete bygger på förtroende
och harmoni. Marlene Johansson har i sin
doktorsavhandling undersökt hur företag
hanterar dilemman och spänningar när de
samarbetar och konkurrerar samtidigt i sina
affärsrelationer. Sådana dubbla roller blir allt
vanligare.
– Jag har tittat på företags förmågor att upprätthålla en balans i interaktion, roller och förväntningar. När företagen går in i temporära
samarbeten med sina konkurrenter behöver
de hantera olika spänningar i samspelet. Det
är avgörande för att relationer ska utvecklas
och vara till nytta, säger Marlene Johansson.
Hon har studerat 11 företag i olika storlek.
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De är verksamma inom olika branscher, både
traditionell tillverkningsindustri och mer turbulenta industrier som it och telekommunikation.

i turbulenta branscher är samarbete med
konkurrenter redan en realitet. Många företag
märker att de behöver anpassa sina system
efter kundernas ökande förväntningar. Högre
produktkomplexitet och kortare produktlivscykler är andra anledningar att samarbeta.
Och när företagen samarbetar kan de nå nya
lösningar.
– Företagen måste vara flexibla i sina roller
och beteenden. De behöver agera som kund,
partner, leverantör och konkurrent i en och

samma relation. Beroende på vilket möte de
går in i, spelar företagen olika roller. Det medför motstridiga förväntningar.

marlene johansson liknar hanteringen av
de olika rollerna vid en fin balansgång. Speciellt eftersom det många gånger rör sig om
kortsiktiga, och ibland återkommande, samarbeten.
– Ökade tillfälliga och korta samarbeten i
kombination med viktiga långsiktiga relationer kan skapa både dynamik och spänningar.
Företagen behöver behålla kontroll samtidigt
som de samarbetar med konkurrenter. Det
öppnar upp för nya innovationer.
– När en innovation lanseras måste företagen ta in den i sina affärsmodeller och lösningar. De stora kunderna, till exempel mobiloperatörerna, styr och vill alltid ha det senaste
i sina system och lösningar, säger Johansson.
Många små och medelstora företag kan
upprätthålla självständighet i balans med konkurrentrelationer om de utvecklar sin förmåga
att hantera samarbeten. Att bygga legitimitet
som företag såväl som för sin produkt eller

www.esbri.se

Vita Bandet synliggjorde företagare

Företagen måste
vara flexibla i sina
roller och beteenden
tjänst, och att öka sin rörlighet med flexibilitet,
är viktiga förutsättningar.
– Det har visat sig vara avgörande för mindre
företag att bygga upp en portfölj av allianser,
och navigera mellan olika samarbetsrelationer.
Det upprätthåller befintliga affärsmöjligheter
och skapar nya, säger Marlene Johansson.
– Som litet företag kan man då behålla sitt
oberoende och skapa en marknadsnisch för
sin innovation.
Små, innovativa företag bör alltså odla sina
”storebrorsrelationer”. Samtidigt ska de inte
vara rädda för att byta ut sina relationer med
olika konkurrenter och partners. I alla samarbeten finns en maktrelation som måste
hanteras.
– När man samarbetar med andra företag,
oavsett storlek, gäller det att försöka stärka sin
position i försäljningskedjan. Små företag kan
bygga legitimitet genom att samarbeta med
stora företag. Sedan kan de vara flexibla: röra
sig, konstruera och rekonstruera sina samarbeten för att inte bli fast.

för att samarbeten med konkurrenter ska
fungera behöver företagen dela med sig av tillräckligt med information, men utan att låsa sig
genom att ge för mycket information. Det är
en utmaning.
– Företagen behöver förstå vilka regler som
gäller för denna typ av kortsiktiga samarbeten,
ibland i långsiktiga relationer. Är samarbetslogiken för stark kan de missa att se nya möjligheter utanför. De behöver också hantera ökad
temporalitet genom att röra sig mellan nätverk
och agera snabbt. De man samarbetar med en
gång kan vara konkurrenter en annan.
– Företagen vinner på samarbeten. Inte bara
genom samverkan, utan även genom att behålla konkurrensen, säger Marlene Johansson.

För hundra år sedan betraktades inte kvinnor som politiska medborgare. Men i avhandlingen Nyktra kvinnor. Folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita Bandet 1900–1930 visar
Åsa Bengtsson, Lunds universitet, att kvinnor var aktiva på den offentliga arenan innan de
formellt hade tillträde till den. 1910 var cirka 21 procent av företagarna kvinnor (inte medräknat jordbruk). Det lär ha funnits 1 500 kvinnliga företagare i detaljhandeln, ett tusental inom
hantverk och ett hundratal värdshusidkare. Vita Bandet, en kristen nykterhetsorganisation
för kvinnor, var en politisk aktör som drev opinion om jämställd behandling. De var också
företagare och arbetsgivare, och bidrog till att synliggöra näringsidkande kvinnor. Företagen
fanns inom restaurang, barnomsorg och andra områden som inte tillgodosågs av myndigheterna. Vita Bandet skapade också aktivt arbetstillfällen. Inom organisationen fanns de
administrativa och ekonomiska kunskaper som krävdes för att driva företag. Det sociala
kapitalet var också viktigt, och spelade stor roll för att skaffa ekonomiska resurser. [ce]

kontakta asa.bengtsson@hh.se

Kluster fångar drömmarna
Hultsfreds Rock City, kunskapsintensiva Smil i Linköping, IKT-inriktade Time i Stockholm och Uppsala
Bio är fyra klusterinitiativ som granskas i artikeln
Catching Regional Development Dreams: A Study
of Cluster Initiatives as Intermediaries. Författare är Inessa Laur, Magnus Klofsten och Dzamila
Bienkowska och artikeln har publicerats i European
Planning Studies (nr 11, vol 20, 2012). De diskuterar
hur klusterinitiativ kan ses som nätverksarenor
där olika aktörer möts och utbyter kunskap. Forskarna menar att aktiviteter som är tydligt riktade
mot en avgränsad målgrupp bör balanseras upp
av mer experimentella och öppna aktiviteter. De
liknar klusterledningar vid drömfångare som har
till uppgift att samla och visualisera potentiella
möjligheter, och därigenom stötta entreprenöriella
processer. [åk]

kontakta inessa.laur@liu.se

kontakta marlene.johansson@umu.se

så samarbetar du
med konkurrenter
• Bygg legitimitet
• Acceptera spelreglerna
• Var rörlig som företag och flexibel i rollerna
• Dela tillräckligt med information
• Hantera temporalitet och instabilitet

Kunskap om kunskapen
Kunskap är det värdefullaste många företag har. Att utveckla och ha koll på sin kunskapsbas
är därför givetvis av största vikt. Vad händer till exempel när anställda slutar, tar de med
sig kunskapen eller finns det sätt att behålla den i organisationen? I boken med den svengelskklingande titeln Kunskapsöverföring & knowledge management (Liber, 2012) diskuterar
lundaforskaren Anna Jonsson kring vad kunskapsöverföring är, varför det är viktigt och hur vi
kan förstå det bättre. Med exempel från Ikea och advokatbyrån Mannheimer Swartling lyfter
hon fram ett antal frågeställningar som hon menar kan hjälpa organisationer att förbättra
sin kunskapsöverföring. [jg]

kontakta anna.jonsson@fek.lu.se
www.esbri.se
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150 Estrad
text jonas gustafsson

2 oktober 1997 arrangerade Esbri den första Estradföreläsningen, med professor Bill Gartner som talare.
I år firar vi 15 år som organisation, och 12 december
2012 bjöd vi in till den 150:e föreläsningen i Estradserien. Passande nog var professor Bill Gartner en av
de medverkande även denna gång. Under åren som
gått har över 17 900 personer hunnit besöka Estrad.
Nedan några snapshots ur Estradhistorien.

bild: Simon Lindh

bild: Jonas Gustafsson

Socialt entreprenörskap har seglat upp på dagordningen de
senaste åren. Estrad har handlat om ämnet ett antal gånger,
senast 30 januari 2012 när Esbris egen Malin Gawell föreläste
tillsammans med Ester Barinaga från Copenhagen Business
School. Några andra uppskattade ämnen genom åren har varit
gröna innovationer, kreativa industrier och konst(iga) företag. I
maj 1998 föreläste Howard Aldrich om internets marknadskraft
under titeln Commercialization of the World Wide Web.

bild: Johanna Hanno

bild: Simon Lindh

bild: Johanna Hanno

En bild som blivit en Estradklassiker. Vi välkomnar alla typer av besökare, och just blandningen av olika kategorier människor är en av
styrkorna med Estrad. Sedan är väl just kategorin bebisar inte den allra vanligaste. Majoriteten av deltagarna är företagare.

Möten med nya och gamla kontakter är en viktig del av Estrad.
Här träffas forskare, företagare, policymakare, studenter och
andra som är intresserade av entreprenörskap, innovation och
småföretagande.

Vi var tidigt ute med att sända föreläsningarna till andra orter,
första gången var i juni 2001. Kolla gärna in våra föreläsningar
live via Bambuser eller i efterhand på vår webb-tv.

Professor Per Davidsson är en av våra uppskattade talare.
Hittills har han medverkat på Estrad sex gånger. 17 augusti 2009
pratade han om nyföretagande och tillväxtföretag.

bild: Viktoria Davidsson

Nästa Estrad arrangeras onsdag 23 januari 2013. Dominic Power och Johan Jansson föreläser om Kreativitet,
kvalitet och konkurrenskraft.
Anmäl dig på www.esbri.se/nastaforelasning
I dagsläget finns drygt 50 föreläsningar i vårt webb-tvbibliotek. Kolla in www.esbri.se/webb-tv
Vi skriver också referat/artiklar, och lägger ut föreläsarnas powerpointbilder och en ljudfil efter varje föreläsning. Allt finns samlat på www.esbri.se/genomforda
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bild: Viktoria Davidsson

8 december 2009 hade vi besöksrekord
på Estrad. Rummet var fyllt till bristningsgränsen när Magnus Klofsten och
Charlotte Norrman, Linköpings universitet,
föreläste under titeln Håller företagsidén? –
Så klarar du hundåren.

Live under förläsningarna finns vi på
bambuser.com/channel/esbri
och under hashtaggen #estrad på Twitter

www.esbri.se

Prisutdelning i årets upplaga av Nytt&Nyttigt på Vinnovas årskonferens. Från vänster till höger: Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, Anna Walberg & Lina Bengtsson, 3:e pristagare, Erik
Andersson & Fredrik Thimell, 3:e pristagare, Håkan Ekengren, statssekreterare hos näringsminister Annie Lööf, Malin Hollström & Elin Janum, 2:a pristagare, Lina Ahlin, 1:a pristagare och Magnus
Aronsson, vd Esbri.

Årets vinnare klara
text christina eriksson bild felice hapetzeder

Lina Ahlin, nationalekonom från Lunds universitet, stod som ensam segrare i årets
Nytt&Nyttigt. Hennes uppsats handlar om
svenska uppfinnares rörlighet.
för andra året i rad står en lundastudent
som vinnare i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt.
Den vinnande uppsatsen har titeln Mobility
and productivity among Swedish inventors
– a cause for causality? och är skriven av Lina
Ahlin. Uppsatsen visar att rörlighet och produktivitet påverkar varandra negativt.
– Jag fann, förvånande nog, att det finns ett
negativt samband mellan mobilitet och produktivitet hos svenska uppfinnare under det
tidiga 2000-talet. Det innebär att rörliga uppfinnare är mindre produktiva än de som väljer
att stanna på en och samma arbetsplats över
tid, säger Lina Ahlin.
Vinnarna i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt
www.esbri.se

för läsåret 2011–2012 belönades med resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 12 500 kronor.
– Jag blev superglad när jag fick höra att jag
vunnit förstapriset. Till en början hade jag inte
ens tänkt skicka in uppsatsen eftersom jag inte
trodde den var tillräckligt bra. Men min handledare, Olof Ejermo, envisades. Till slut gjorde
jag det vilket ju var tur.
Lina Ahlin inledde i september doktorandstudier vid forskningscentrumet Circle, Lunds
universitet. Prispengarna kommer troligtvis att
användas till att delta i en konferens i Kalifornien i februari.
Andrapristagare är Malin Hollström och Elin
Janum, Luleå tekniska universitet. Deras uppsats Innovativa vandringsupplevelser handlar
om tjänsteinnovation inom upplevelseindustrin. I år hamnade två uppsatser på tredje
plats. Den ena, Need for Speed – Exploring Swedish High-Tech Subsidiaries’ Innovation Pro-

cess in China är skriven av Erik Andersson och
Fredrik Thimell, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den andra, A Sweet Tooth for
Innovation – A Case Study of Upstream Collaboration at Leaf är skriven av Lina Bengtsson och
Anna Walberg, Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet.

esbri och vinnova arrangerar uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt för att uppmuntra studenter att skriva sina uppsatser om innovation,
kommersialisering och nyttiggörande. Studenter vid samtliga fakulteter på svenska universitet och högskolor kan tävla om resestipendier.
I slutet av oktober öppnade registreringen
för Nytt&Nyttigt 2012–2013. Det är alltså återigen dags att skicka in era bästa innovationsuppsatser.

mer info på innovationsuppsats.se
e n t r é 4 • 2012 |
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anette johansson, doktorand i
företagsekonomi vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping, har fått
pris för bästa artikel i ämnet corporate
entrepreneurship vid Babson College
Entrepreneurship Research Conference.
Artikeln har hon skrivit tillsammans med
alexander mckelvie, Whitman School
of Management.

titel Organizing Entrepreneurial Judgment – A New Approach
to the Firm
författare Nicolai J Foss
& Peter G Klein
förlag Cambridge
University Press
isbn 978-0-521-69726-2

Forskningscentrumet Circle får en ny
professor från 1 januari: ron boschma .
Han var tidigare professor i regional ekonomi vid University of Utrecht.

Med Organizing Entrepreneurial Judgment –
A New Approach to the Firm vill Nicolai Foss
och Peter Klein fylla det gap de anser finns
mellan forskning om entreprenörskap och
nationalekonomisk forskning kring Företaget (theory of the firm). De menar att fälten
skulle tjäna på att närma sig varandra i en
entreprenöriell teori kring företaget. Det som
framförallt sammanlänkar de två fälten kal�lar författarna ”entrepreneurial judgment”.
Begreppet innefattar ett skapande och utvärderande av möjligheter, och beslut kring vilka resurser som behövs för att göra verklighet
av möjligheterna under osäkra förhållanden.
Ett slags mellanting mellan formellt, genomtänkt beslutsfattande och ren och skär tur.
Det här är nyckeln till att förstå företagandet
och själva drivkraften för hela marknadsekonomin, enligt Foss och Klein. [jg]

karin hellerstedt, Internationella
Handelshögskolan i
Jönköping, har fått nästan tre miljoner kronor
från Ragnar Söderbergs
stiftelse för att studera
misslyckanden i familjeföretag.
1 januari 2013 blir carin holmquist
ny chef för Institutionen för företagande
och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon efterträder Per Åhlström.

johan eklund har fått 2,4 miljoner kronor från Vinnova till projektet Financial
Market Regulations, Entrepreneurship and
Firm Growth. Eklund är lektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och
även kopplad till Entreprenörskapsforum
och Ratio.
Riksbankens jubileumsfond har tilldelat

marcus box, Södertörns högskola, drygt
sex miljoner kronor. Han ska forska om
entreprenörskap ur ett större samhällsperspektiv.

mats westerberg är sedan en tid
tillbaka professor vid Luleå tekniska universitet. I november installerades han av
rektor och höll samtidigt sin installationsföreläsning Entreprenörskap – mycket mer
än företagande.
Professor sofia börjesson är ny ledamot i Iva, avdelningen Företagande och
ledarskap. Börjesson är föreståndare för
forskningscentrumet cbi, Chalmers.

carl johan sundberg är sedan 1
november professor i molekylär och til�lämpad arbetsfysiologi vid Karolinska
Institutet. Han är också föreståndare för
Unit for Bioentrepreneurship (ube) vid
samma lärosäte, och knuten till Stockholm
School of Entrepreneurship (sses).
Bytt arbetsplats, beviljats medel eller fått pris?
Tipsa oss på entre@esbri.se
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titel Familjeföretagande:
affärer och känslor
redaktörer Ethel Brundin,
Anders W Johansson, Bengt
Johannisson, Leif Melin
& Mattias Nordqvist
förlag SNS Förlag
isbn 978-91-86949-19-8

I Familjeföretagande: affärer och känslor
bidrar 19 forskare med en aktuell kunskapsöversikt. Boken är indelad i tre delar: Organisering av familjeföretagande, ägarskiftets
mänskliga ansikte samt spänningar och
maktförhållanden i familjeföretag. Kapitlen
handlar bland annat om familjedynastier,
bolagsstyrning, kvinnors företagsidentitet, socialt kapital, ögonblickets magi och
känsloregler. Författarna diskuterar svenska
förhållanden med förankring i egen och
internationell forskning. De beskriver dualiteter i familjeföretag: Mixen av familjeliv och
business, kärlek och konflikter, tradition och
förnyelse. Det som ibland ses som svagheter
kan – rätt förvaltat – visa sig vara styrkor i det
långa loppet. Redaktörer är Ethel Brundin,
Anders Johansson, Bengt Johannisson, Leif
Melin och Mattias Nordqvist. [åk]

FoU ger framgång
FoU-satsningar och långsiktiga innovationsstrategier kan förklara varför vissa företag går
bra och andra sämre. Även ekonomin i stort
påverkas av detta.
innovation and growth – From R&D Strategies of Innovating Firms to Economy-wide
Technological Change heter en ny bok med
redaktörer från forskningscentrumet Cesis:
Martin Andersson (numera på Circle), Börje
Johansson, Charlie Karlsson och Hans Lööf.
Som titeln avslöjar handlar det om strategier
kring fou. Hur ser dessa strategier ut i företagen? Vad tjänar företagen på att satsa på fou?
Hur påverkar det ekonomin i stort? I boken
medverkar 25 internationella experter inom
området innovation och tillväxt, både företagsekonomer och nationalekonomer. Förutom
redaktörerna skriver bland andra Zoltan Acs
och Pontus Braunerhjelm.
Flera av bokens författare analyserar och
diskuterar de multinationella företagens roll,
och konstaterar att de tillsammans med sina
dotterbolag utgör viktiga nätverk för kunskapsspridning.
Katarina Blomkvist, Philip Kappen och Ivo
Zander från Uppsala universitet bidrar med
kapitlet Superstar Subsidiaries of the Mul-

tinational Corporation. De menar att vissa
dotterbolag är riktiga superstjärnor i sitt kunskapsspridande. De inte bara exploaterar och
sprider kunskap: på egen hand tar de fram ny
teknik som ligger till grund för utvecklingen av
koncernen som helhet. Dessutom är de ofta
bra på att sprida sin kunskap till den lokala
marknaden, vilket såklart är positivt för landet de verkar i.
Hur uppkommer sådana här superstjärnor
och vad driver dem, frågar sig författarna. En
viktig framgångsfaktor är stort självbestämmande inom koncernen, visar det sig. Tillgång
till en stor marknad och en bra finansiell situation är också positivt för utvecklingen.
Boken är utgiven på Oxford University Press
2012 och har isbn 978-0-19-964668-5 [jg]
www.esbri.se

titel Entrepreneurship and
Sustainability: Business
Solutions for Poverty Alleviation
from Around the World
redaktörer Daphne Halkias
& Paul W Thurman
förlag Gower
isbn 978-1-4094-2873-2

titel Women’s Entrepreneurship Research: Diverse Settings,
Questions and Approaches
redaktörer Karen D Hughes
& Jennifer E Jennings
förlag Edward Elgar
isbn 978-1-84980-462-2

Kan entreprenörskap avhjälpa fattigdom?
Daphne Halkias och Paul Thurman, redaktörer för Entrepreneurship and Sustainability,
svarar tveklöst ja. Det enda sättet att lyfta
människor ur fattigdom är att utveckla den
lokala företagssektorn. Bistånd, välgörenhet
och punktinsatser i all ära, men de kan aldrig
göra skillnad på sikt. I boken lyfts en mängd
insatser fram från såväl Asien och Afrika
som Europa och Amerika. Det handlar bland
annat om mikrokrediter i Libanon, jämställdhet i Pakistan och utbildning i Nigeria. Här
finns också mer småskaliga initiativ, och
exempel från närmare håll. Till exempel en
kooperativ bank för kvinnor på Cypern, ett
tjeckiskt företag som skapar jobb och affärsmöjligheter åt funktionshindrade, och en
smörgåsbutik i South Carolina, usa som via
anställningar ger folk en andra chans. [åk]

1999 startade fem amerikanska professorer
Dianaprojektet i syfte att synliggöra kvinnors
entreprenörskap. Projektet fick stor uppmärksamhet och har under årens lopp vuxit
till ett globalt nätverk. Flera internationella
konferenser har hållits, och en rad böcker
har publicerats. Karen Hughes och Jennifer
Jennings står som redaktörer för den senaste,
Women’s Entrepreneurship Research: Diverse
Settings, Questions and Approaches. Kapitlen
speglar det mångfacetterade entreprenörskapet i olika länder och sammanhang. Danska
forskarna Kim Klyver, Suna Løwe Nielsen och
Majbritt Rostgaard Evald har fokuserat på
kopplingen mellan jämställdhet och val av
sysselsättning. De konstaterar att jämställda
samhällen ofta har mycket fördelaktiga
föräldraförsäkringar – om man är anställd.
Egenföretagare har inte samma fördelar. [åk]

Feb 2013

titel Innovation Reinvented:
Six Games That Drive Growth
författare Roger Miller
& Marcel Côté
förlag University of
Toronto Press
isbn 978-1-4426-4429-8

Innovation har en aura av mystik omkring
sig. Så inleder Roger Miller och Marcel Côté
Innovation Reinvented: Six Games That Drive
Growth. I boken vill de tona ner mystiken.
De konstaterar att innovation finns inom alla
branscher och i alla länder. Den formas inte
av fou, utan av förhållanden på den aktuella
marknaden. För att nå framgång gäller det
att välja strategi efter situation. Baserat på
en global enkätstudie av innovativa företag,
samt 50 djupa fallstudier, presenterar Miller
och Côté sex innovationslogiker. De exemplifierar med företag som 3m, Johnson & Johnson, Facebook, American Airlines och Zara.
Författarna lyfter också fram de mindre företagens bidrag till innovation. De är duktiga
på att ta fram nya produkter på snabbväxande marknader – logiken kallas ”Eureka!” –
men kan ha svårt att exploatera dem. [åk]

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

Evenemangstips
Academy of Management
Africa Conference
7–10 januari
Johannesburg, Sydafrika
Småföretagsdagarna
6–7 februari
Örebro
Family Enterprise
Research Conference
17–19 maj
Viña del Mar, Chile
A Ratio Colloquium
23–25 maj
Stockholm
International Helix Conference
12-14 juni
Linköping
Fler evenemang finns på
www.esbri.se/konferenser

www.esbri.se

Svensk modell håller
Icas framgångsstig
Ica är en av Sveriges mest framgångsrika affärsidéer. Konceptet går ut på att samla självständiga
företagare under ett gemensamt namn. Ica, det vill
säga idén och inte koncernen, skildras i boken Icahandlaren (Centrum för Näringslivshistoria, 2012),
skriven av Anders Johnson. I ord och bild får läsaren
ta del av företagets snart hundraåriga historia.
Grundaren Hakon Swenson liksom andra frontfigurer porträtteras, och stigen går från små handelsbodar till tusen entreprenörsdrivna butiker.  [ha]

Entré nr 1-2013
kommer ut i mars

Efter kriget har arbetsorganisationer, innovationssystem och svensk industri utvecklats
inom ramen för den svenska modellen. Ekonomhistoriker och företagsekonomer ger sitt
perspektiv på detta i Den hållbara svenska
modellen: innovationskraft, förnyelse, effektivitet (SNS Förlag, 2012). Genom återblickar
förklaras den svenska modellens framgång,
och enligt boken lever den vidare. Framtidens centrala frågor inom svenskt näringsliv,
exempelvis institutionella faktorer, tas också
upp. Redaktörer är Lars Magnusson och Jan
Ottosson. [ha]
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för en tid sedan behandlade forskarutbild-

Novofonden, som skapades på 1920-talet,
kontrollerar Novo Nordisk. Lundbeckfonden
äger Lundbeck och alk-Abello. Leo-stiftelsen
har greppet om Leo Pharma. Utan denna ägarkontroll hade de danska bolagen också varit
uppköpta, sammanslagna och fou på väg ut.

ningsnämnden på Linköpings universitet en
disputation inom läkemedelsforskning. Som
brukligt frågade vi handledaren om doktorandens jobb och forskning efter avhandlingen.
Svaret var enkelt: ”Arbetslöshet. Hon har jobbat i samarbetsprojekt med Astrazeneca. Inget
annat företag med denna forskning finns i
Sverige. Och med Astrazenecas nedläggningar
minskar antalet intresserade studenter och vi
får skära ned utbildningen.”

sedan dess har Sveriges ledande företag
Astrazeneca skurit kraftigt, medan Danmarks
ledare, Novo Nordisk, bara ökar och är på väg
att bli Nordens högst värderade företag. Sam-

bild: Peter Modin

varför har det blivit så? Sverige hade ju
en gång en världsledande läkemedelsindustri.
Under 1980-talet lanserades nästan ett nytt
originalläkemedel per år. Sedan kom sammanslagningarna, uppköpen, utlandsflytten, och
nedläggningarna – i Uppsala, Lund, Södertälje.
De senaste 15 åren har det knappast lanserats
ett enda originalläkemedel från Sverige.
En del tror att detta har varit en oundviklig
utveckling i en alltmer globaliserad ekonomi.
Men man behöver bara ta bron över Öresund
för att se att svaret är nej. Ännu runt år 2000
var läkemedelsindustrin i Sverige större än
i Danmark, även om Sverige var på väg ned.
Men redan för fem år sedan visade Lars-Eric
Brännström i Affärsvärlden hur mycket starkare Danmark blivit: Lika många sysselsatta,
men dubbelt så många projekt i klinisk prövning, och dubbelt så många forskningsföretag.

så varför lär vi inte av Danmark? Varför

Christian Berggren

tidigt som de mellanstora bolagen lever och
frodas, och nya startas.
Svensk läkemedelsindustri hade under storhetstiden på 1980-talet en blandning av olika
stora företag och decentraliserad forskning.
Till skillnad från Sverige har Danmark behållit och utvecklat sin blandning: framgångsrika storföretag, stabila mellanstora bolag och
entreprenörer med ledningskompetens från
de stora. Genom en mycket medveten strategi kontrolleras dessa företag av danska ägarintressen, med starka och långsiktiga stiftelser
som kärna.

inte satsa på att utveckla skattemässigt goda
former för stabilt ägande i fou-tunga branscher, samt komplettera med aktiv offentlig
upphandling av nya produkter för att stödja
innovativa företag? I stället ser vi skenåtgärder, till exempel mer statsstödd medicinsk
forskning som ”kompensation” för att Astrazeneca lägger ned, eller allmänna satsningar
på ”entreprenörskap”.
Men framgångsrik fou inom avancerade
branscher utvecklas inte vid statliga institut,
utan i samspel mellan offentlig forskning och
industriföretag som orkar ta produkter till
marknaden. Nya företag inom life science är
trevligt. Men de flesta kommer att misslyckas,
och de få som förmår utveckla lovande substanser köps snabbt upp av utländska företag
– om vi inte skapar mer långsiktiga ägarformer
i Sverige.
Ett förslag till närings- och skattepolitiker: Förena gärna en resa till julskyltningen
i Köpenhamn med en allvarlig ansträngning
att faktiskt lära något av vårt södra grannland!

Christian Berggren
PROFESSOR LINKÖPINGS UNIVERSITET

Kan Sverige bli världsledande på läkemedel igen? Vad krävs för framgångsrik FoU?
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