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kallade ”service providers” (advokater, reviso-
rer och andra rådgivare), som i många fall är 
beredda att lägga tid på att hjälpa aspirerande 
entreprenörer utan att sätta på taxametern.

Allt detta, och en hel del annat, är det som 
jag uppfattar gör Silicon Valley framgångsrikt 
och unikt. För att bidra till ytterligare läran-
det om regionen, kommer vi att till höstens 
Sweden-u.s.  Entrepreneurial Forum bjuda 
in ett antal aktörer därifrån. Håll utkik efter 
mer information om detta på vår webbplats:  
www.esbri.se

Jag vill önska er alla en skön, avkopplande 
och produktiv sommar. Varmt välkomna på 
våra aktiviteter till hösten!

Magnus Aronsson
ansvarig utgivare och vd för esbri

magnus.aronsson@esbri.se
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 A tt lära oss nytt . Det är troligtvis 
det viktigaste vi kan göra för att klara 
konkurrensen. Oavsett om vi pratar 

om den enskilda människan, ett företag, en 
region eller ett land. Det är ofta lättare sagt 
än gjort – inrutade tankar och beteenden är 
trögrörliga. Men om vi inte vill bli förpassade 
till historien, måste vi ändå göra ett försök.

Jag har i skrivande stund precis återkommit 
från en lärresa till usa som jag gjorde tillsam-
mans med bland andra några riksdagsledamö-
ter. Jag var ansvarig för att ordna ett besöks-
program i Silicon Valley och Washington dc.

Många är de som har vallfärdat till Silicon 
Valley för att försöka identifiera, och kopie-
ra, det recept som har gjort regionen till en 

dynamo när det gäller att producera företag 
med hög potential. Att skapa tillväxtföretag – 
oavsett vilken teknik som ligger till grund för 
företaget – är precis vad Silicon Valley handlar 
om.

Området har utvecklats till en dynamisk 
experimentverkstad där lärande och rörlighet 
är viktiga faktorer. Men så har det inte alltid 
varit. Tidigare var stora delar av marken, som 
i dag hyser företag som Google, jordbruks-
land där man bland annat odlade jordgubbar.  
Klimatet för odling är gott, och vissa menar 
att just detta har varit en bidragande orsak till 
regionens fortsatta utveckling.

Men ett trevligt väder räcker givetvis inte. 
Det gäller att klimatet är bra även på andra 
sätt. Man behöver talang i form av begåvade 
människor (Stanford University och University 
of California, Berkeley är inte helt fel för detta). 
Man behöver en kader av affärsänglar som har 
erfarenhet av att skapa och bygga företag, och 
riktiga riskkapitalister (det vill säga de som 
de facto satsar i tidiga skeden och inte köper 
befintliga bolag). Man behöver engagerade så 
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Mänskliga faktorer  
styr finansieringen

Henning Madsen, Helle Neergaard och John Ulhøi 
intresserar sig för de mekanismer som styr kun-
skapsintensivt entreprenörskap. I en longitudinell 
studie har de undersökt betydelsen av finansiellt 
kapital, humankapital, respektive socialt kapital. 
De finner att det förstnämnda är allra viktigast, 
men för att få tillgång till pengarna krävs också en 
bra mix av humankapital och socialt kapital. För-
fattarna menar att det är viktigt att stärka kontak-
terna mellan akademiker och praktiker, och mellan 
entreprenörer och erfarna finansiärer. Lösningarna 
bör skräddarsys efter varje sektor. Fler resultat 
redovisas i artikeln Factors influencing the esta-
blishment of knowledge-intensive ventures (Inter-
national Journal of Entrepreneurial Behaviour and 
Research, nr 2, vol 14, 2008). [ÅK]

För mer info: hem@asb.dk

Kanadensisk film  
beroende av Hollywood

Jan Vangs och Cristina Chaminades artikel Cul-
tural Clusters, Global-Local Linkages and Spil-
lovers: Theoretical and Empirical Insights from 
an Exploratory Study of Toronto’s Film Cluster 
har publicerats i tidskriften Industry & Innovation 
(nr 4, vol 14, 2007). Artikeln handlar om vikten av 
”glokala” kopplingar för företag lokaliserade till 
kulturella kluster. Enligt Vang och Chaminade kan 
den existerande klusterlitteraturen bara delvis för-
klara utvecklingen i Torontos filmkluster. Klustret 
är inte självförsörjande, utan beroende av globala 
kontakter. En extremt viktig aktör i sammanhanget 
är förstås Hollywood. Många Hollywoodproduk-
tioner filmas numera i Toronto, men detta har ännu 
inte lett till några nämnvärda positiva spilleffekter 
för det kanadensiska filmklustret. [ÅK]

För mer info: cristina.chaminade@circle.lu.se

Änglar tillför  
fyra typer av värde

Forskarna är ense om att privata investerare, 
så kallade affärsänglar, är av stor betydelse för 
potentiella tillväxtföretag. Förutom att bidra eko-
nomiskt kan de också tillföra många andra vär-
den. Så långt är allt väl, men Diamanto Politis 
menar att det är dags att ta dessa insikter ett 
steg längre. I artikeln Business angels and value 
added: what do we know and where do we go? 
(Venture Capital, nr 2, vol 10, 2008) bidrar hon 
med en kunskapsöversikt. Politis har gått igenom 
befintlig forskning om vad affärsänglar kan tillföra 
ett företag. Hon finner en mängd olika värden, 
som kan delas in i fyra olika grupper. Varje grupp 
representerar en specifik typ av ängel: rollen kan 
vara strategisk, övervakande, inriktad på att skaffa 
resurser, eller bestå i att agera som mentor. [ÅK]

För mer info: diamanto.politis@fek.lu.se
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 O m det vore vm i entreprenörskap i år 
skulle Sverige förmodligen hamna långt 
ner i resultatlistan. Möjligen skulle vi 

slå några länder, om vi hade turen på vår sida. 
Förbundskaptenerna, först Göran Persson och 
nu Fredrik Reinfeldt, har kontinuerligt fokuse-
rat på kvantitet i stället för på kvalitet när de 
har gjort laguttagningarna. 

Mantrat har varit, och är: Fler nya företag, 
fler växande företag, fler starka regioner. Rädd-
ningen just nu är att vi faktiskt har några få 
starka entreprenörer som vägrar anpassa sig 
efter spelsystemet.

De är de sanna hjältarna som skapar och 
fördelar välstånd, och är kompetenta entre-
prenörer. Problemet är att lagledningen med 
Göran/Fredrik i spetsen har skapat ett spelsys-
tem som lett till följande:
• De bästa entreprenörerna, företagarna och 

forskarna flyr utomlands
• Kvar blir 110 000 personer som försöker starta 

företag varje år
• Av dessa har 75 000 personer lagt ned sitt 

företag inom 6 år
• Genomsnittskostnaden per startförsök är 

cirka 87 000 kronor och 9 månader i tid
• 80 procent har en omsättning som är mindre 

än en miljon kronor efter 6 år
Träningstillfällena minskar (entreprenör-
skapsutbildningarna blir färre och färre) och 
på träningarna slåss utländska studenter om 
platserna, medan svenska studenter lyser 
med sin frånvaro. De flesta länder satsar hårt 

på träning, men inte Sverige. I det långa lop-
pet kommer tränarna och spelarna att vara 
utländska proffs. Vi svenskar kommer att vara 
bollkallar.

Träningsanläggningarna (innovationssys-
tem, stödsystem, organisationer som Nutek 
och Almi, samt regelverken runt entreprenör-
skapet) är också inriktade på kvantitet. Sys-
temen, som präglas av regler och kontroller, 
är egentligen oprövade och utan oberoende 
kvalitetsgranskning. Mycket av ansvaret ligger 
ju på lagledningen. Men bristen på effekter av 
systemen, beror även på coacherna och trä-
narna ute i systemen.

För att Sverige ska kunna bli världsmästare 
i entreprenörskap behöver nuvarande och 
framtida lagledningar en ny laguppställning. 
Den bör förslagsvis inledas med en ny struktur 
för laguttagning och träning. En liten kompe-
tent lagledning utses, vilken i sin tur tillsätter 
fyra huvudcoacher, vars ansvar är att utveckla 
världsledande kunskapscentrum i entrepre-
nörskap. 

Detta system borde vara det bästa för att 
skapa kompetenta lagledare, coacher och 
spelare i yppersta världsklass – ett lag vi kan 
skicka till vm utan att skämmas, helt enkelt. 
Ska vi satsa på, säg 2015?

Mikael Samuelsson 
biträdande professor vid 

handelshögskolan i stockholm 
och vd för sse business lab ab

för mer info: 
mikael.samuelsson@hhs.se

E N T R É  # 2   |   2008  •  3w w w . e s b r i . s e

VM-guld i entreprenörskap 2015?!
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Hip hop hurra för entreprenörskapet
Visst, man kan nog kalla det för en expe-
rimentartikel. Bill Gartner själv kallar det 
för en ”mash up”, ett begrepp lånat från hip 
hopen. Men gör inga misstag: Han menar 
dödligt allvar.

 V älkommen till denna internationella 
entreprenörskapsexposé i hip hop-takt! 
Rytm och rim: William B Gartner, fanta-

sifull entreprenörskapsprofessor med leksin-
net i behåll. Mer känd som Bill.

Begreppet mash up kommer alltså från hip 
hop-kulturen och betyder ungefär: ”Skapa en 
ny låt genom att mixa ihop två eller flera redan 

existerande låtar.” Men begreppet har också 
anammats av webbvärlden. Då i betydelsen 
webbplats eller applikation som integrerar 
information från flera källor för att skapa en 
helt ny tjänst.

Alltså, det handlar om att skapa något nytt 
av redan existerande element, att hitta nya 
kombinationer (en av definitionerna på inno-
vation). Gartners nya kombination består av 
lika delar forskning och hip hop, en ganska 
djärv variant kan tyckas. Men givetvis ack-
ompanjeras hans rim av tillbörliga noter och 
referenser till entreprenörskapsforskning från 
hela världen.

Och det är just en genomgång av entrepre-
nörskapsforskningens utveckling i olika länder, 
bland andra Sverige, usa och Storbritannien, 
han rimmar fram i artikeln.

Gartner kallar sin mash up för Entrepre-
neurship-Hop, och den har publicerats i 
Entrepreneurship Theory and Practice (nr 2, 
vol 32, 2008), en av de mer välrenommerade 
vetenskapliga tidskrifterna inom entreprenör-
skapsfältet. [JG]

för mer info: 
gartner@clemson.edu
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Vidsynta ledare är mer kapabla

Företagsledningens entreprenöriella orien-
tering är den viktigaste faktorn för mindre 
företag som vill utnyttja befintliga resur-
ser, och utforska nya möjligheter. Det visar 
Einar Lier Madsen i avhandlingen Utvik-
ling av dynamiske kapabiliteter i små och 
mellomstore bedrifter. Avhandlingen har 
lagts fram vid Handelshögskolan i Bodö, 
Norge.

 E inar lier madsen intresserar sig 
för små och medelstora företags ”dyna-
miska kapabilitet”. Begreppet innefat-

tar förmågan att skaffa, integrera, förnya och 
omforma såväl interna som externa resurser.

Hur gör mindre företag för att maximera 
befintliga resurser och utforska nya möjlig-
heter? För att ta reda på det valde Einar Lier 
Madsen ut 226 små och medelstora, norska 
företag som bedrev någon form av föränd-
ringsprocess. Data samlades in vid två till- 
fällen, 2002 och 2005, genom enkäter och tele-
fonintervjuer.

– Företagsledningens entreprenöriella 
orientering är den viktigaste faktorn för att 
företaget ska ha dynamisk kapabilitet – eller 
utveckla det. Ledarens inställning och strate-
giska tankar kring att vara innovativ, proaktiv 
och ta risker är avgörande.

– Tidigare har man antagit att entreprenör-
skap kan ha betydelse för att utveckla dyna-
misk kapabilitet. Min forskning visar att det är 
så, säger Einar Lier Madsen.

Fyra kategorier
Teoretiskt bidrar avhandlingen genom att defi-
niera och systematisera begreppet dynamisk 
kapabilitet. Einar Lier Madsen delar in det i 
fyra huvudkategorier.

– I det arbetet blir interna förhållanden 
viktiga. Till exempel hur man organiserar sig 
i företaget, fokuserar på att lära sig saker, ser 
nya möjligheter och sätter ihop kunskapen på 
nya sätt.

Utbildning lönar sig
Studien visar även att företagsledningens 
utbildning har betydelse för om företaget ska 
utveckla dynamisk kapabilitet. Ju högre utbild-
ning, desto större betydelse.

Einar Lier Madsen hoppas att hans forsk-
ning ska komma till praktisk nytta i företa-
gen.

– Företagsledare behöver bli mer medvetna 
om att deras uppträdande och entreprenö-
riella fokus spelar roll. Det påverkar ju faktiskt 
vilka möjligheter de ser omkring sig.

Enligt Einar Lier Madsen har tidigare forsk-
ning i ämnet mest fokuserat på att undersöka 
entreprenöriell orientering i förhållande till 
resultat.

– Min studie visar att entreprenörskap, och 
ledarens hållning till det, inte bara har bety-
delse för de ekonomiska resultaten. Det har 
även stor betydelse för interna förhållanden 
i företaget.

Ett tänkbart framtida forskningsprojekt är 
att testa teorierna i flera länder, för att se om 
de håller även där.

– Det vore också intressant att undersöka 
de anställdas kompetens, och andra typer av 
resurser, konstaterar Madsen. [MMS]

för mer info: 
einar.lier.madsen@nforsk.no

Den första, extern observation, handlar om 
att observera vad som sker i omvärlden och 
värdera det. Den andra kategorin är extern 
resursanskaffning, exempelvis i form av nya 
anställda och ny utrustning. Den tredje huvud-
kategorin är intern resursförnyelse, och den 
fjärde är intern resursomformning.

– De interna kategorierna handlar om att 
företaget förnyar sig med produktutveckling 
och innovationer. Det kan också röra sig om 
att använda befintliga resurser på nya sätt.

• Einar Lier Madsen
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Frågan på många politikers läppar: Hur 
stimulera den regionala ekonomiska till-
växten? Svaret blir inte sällan att kontakta 
företag i regionen och försöka få till ett nät-
verk. Men nätverken tar lång tid att bygga 
upp, och det är svårt att mäta effekterna.

 Ä nda sedan de  industriella distrikten 
i norra Italien slog igenom har man 
försökt återskapa Den Framgångsrika 

Regionen. Heléne Lundberg ingår i en forsk-
argrupp som studerar regionala strategiska 
nätverk (rsn). Hon redovisar sina resultat i 
doktorsavhandlingen Geographical Proximity 
Effects and Regional Strategic Networks.

– Vi la märke till att det hade vuxit fram 
sådana här nätverk på många håll i landet. 
Man hade sett att det gick bra för flera kluster-
regioner runt om i världen och ville nå samma 
framgångar, säger ekonomie doktor Heléne 
Lundberg, verksam vid Uppsala universitet, 
där hon lagt fram avhandlingen, och vid Mitt-
universitetet.

Ett rsn  startar ofta med en förfrågan till 
regionens företag på initiativ från kommunen, 
andra regionala företrädare eller någon eldsjäl 
bland företagarna.

– Nätverken har ofta högt ställda mål, som 
att få igång den regionala tillväxten och min-
ska arbetslösheten. 

Vänder sig mot resurssvaga
Nätverken lägger gärna fokus på aktiviteter 
som ger tydliga resultat, som till exempel kom-
petensutveckling. Men en utbildning blir även 
en arena för att lära känna varandra och inleda 
nya relationer. Och är man många kan man få 
ner priset på utbildningen.

– Nätverken vänder sig ofta mot resurssvaga 
företag. Att delta i ett rsn kan vara ett sätt att 
dela på vissa kostnader och få resurserna att 
räcka längre.

– En enkel sak som en utbildning kan leda 
till att medlemsföretagen får ett gemensamt 
språk, och i förlängningen till ett fördjupat 
samarbete. Ett exempel som kom upp i mina 
intervjuer var ett nätverk som anordnade en 
mässa. Den drog kanske inte så mycket folk, 
men det blev ett tillfälle för nätverksmedlem-
marna att mötas och lära känna varandra.

Lundberg har intervjuat både medlems-
företagare och projektledare – de senare har 
en mycket central roll i nätverken. De fungerar 
som spindeln i nätet och ska entusiasmera och 
motivera deltagarna att engagera sig.

– Nätverken brottas ofta med att hålla enga-
gemanget uppe, och med att få företagarna att 

komma på olika evenemang. Att projektleda-
ren jagar på är inte sällan en förutsättning för 
att få dit folk.

Heléne Lundberg menar att många nätverk 
tycks betona möten med seriösa dagordning-
ar, men missa den sociala ”lära känna-biten”, 
själva kittet i nätverket.

Långsiktiga processer
Det är svårt att mäta det egentliga värdet av 
ett rsn. Om man är ute efter mätbara effekter 
som tillväxt, sysselsättning eller nya produk-
ter måste man vänta några år innan resultaten 
syns.

– Det var inte många företag i min under-
sökning som kunde visa konkreta resultat i 
form av nya affärer eller samarbetsprojekt. 
En stor del av värdet ligger nog i erfarenhets-
utbyte, nya relationer och den nya kunskap 
som uppkommer, och detta är svårt att mäta. 
Många av de här processerna är långsiktiga. 

En samarbetsidé eller ny produkt kanske inte 
är färdigutvecklad förrän många år senare.

I en annan studie har hon undersökt hur 
företags fou  påverkas av deras geografiska 
närhet till andra företag och organisationer.

– Det är stora skillnader i hur stor betydelse 
den geografiska närheten har, till exempel 
mellan branscher och företagsstorlek. Stora 
företag har kontakter på olika håll i världen, 
men för små landsbygdsföretag kan det finnas 
ett stort värde i att utvidga kontaktnätet med 
nya relationer i närområdet. 

– Om det däremot är värt alla pengar som 
satsas på regionala strategiska nätverk är en 
annan fråga, konstaterar Lundberg. [JG]

för mer info: 
helene.lundberg@miun.se
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Svårt mäta effekter 
av geografisk närhet

• Heléne Lundberg



”CBI är ett forskningscentrum som bygger 
på partnerskap med företag. Primärt jobbar 
vi med stora företags innovationsarbete, 
med särskilt fokus på affärsinnovatio-
ner. Det handlar både om att ta fram kun-
skap, och att använda den.” Så lyder Sofia  
Börjessons elevator pitch. Hon är docent 
och föreståndare för ettåringen CBI.

 F orskningscentrumet cbi – Center for 
Business Innovation – är lokaliserat till 
Chalmers tekniska högskola, och star-

tade 2007. Ett tiotal seniora forskare och tre 
doktorander utgör personalstyrkan. De ägnar 
sin tid åt företagsnära forskning i partner-
företag som Alfa Laval, sca och Geveko, samt 
associerade företag som skf  Nova och Sony 
Ericsson.

cbi  intresserar sig inte i första hand för 
teknologin, utan för managementdelen av 
innovationsprocessen. Centrumets forskare 
menar att ny teknik ofta inte är bekymret. 
Utmaningen ligger i affärsinnovationen – att 
skapa annat värde för kunden. Hur kan man 
tänka annorlunda, och vilka alternativa lös-
ningar finns? De fleråriga partneravtalen ger 
närhet och inblick i hur företagen arbetar med 
sådana frågor.

– När man sysslar med företagsnära forsk-
ning blir man ofta ifrågasatt: Är ni konsulter? 
Men det är inte vad vi ägnar oss åt, säger Sofia 
Börjesson.

Hon konstaterar att många forskare sak-
nar förmåga att kommunicera med praktiker. 
Och innovationsforskningen talar inte alltid 
till företagare.

– cbi:s sätt att arbeta är relativt unikt inom 
innovationsforskningen. Jag menar att närhet 
till företag är en förutsättning för att kunna 
bedriva högkvalitativ forskning inom det här 
fältet. Man får inte nos på de relevanta frå-
gorna om man inte har nära relationer till 
företag.

Vill hitta subtila spår
Vad är det som gör att nya idéer och innova-
tioner inte alltid kommer fram? Vilka arbets-
sätt, arbetsformer, och attityder är det som 
påverkar? Och hur ser de organisatoriska 
mekanismerna ut? Den här typen av frågor 
vill cbi-forskarna besvara, och sätta fokus på 
att innovation är så mycket mer än bara ny 
teknik.

– Vi vill veta vad företagen de facto gör – inte 
vad de säger sig göra. Kompetensen hos cbi:s 
forskare utgör ett komplement till företagens 
sätt att tänka, och det är därför vi får access.

– Ofta är det subtila saker som ligger till 
grund för beslut om att gå vidare med ett pro-
jekt eller inte. För att hitta förklaringar måste 

man jobba nära företaget, ta del av diskus-
sioner och till och med vara med och påverka 
ibland, säger Börjesson.

Hon anser att man som innovationsforskare 
måste ha företagens förtroende. Först då kan 
man komma nära verksamheten och börja 
förstå processerna – som inte är det minsta 
linjära.

– Ett till synes rationellt beslut kan egentli-
gen handla om att vilja fortsätta göra som man 
alltid har gjort. Det är så vi människor funkar, 
det är inte så himla lätt att bryta de mönster 
vi är inlåsta i.

Sammanflätade teman
Sofia Börjesson vill bygga upp en stark forsk-
ningsmiljö på cbi under de kommande åren. 
Forskningen genomförs i dag inom tre över-
gripande teman: affärsmodellering, diskonti-
nuerliga innovationer och grön innovation. Ett 
fjärde tema, som går under namnet ”innova-
tion performance”, är under etablering.

Företagsnära forskn ing är CBI:s signum
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Kapitalflöden föder  
entreprenörskap

I ett nytt working paper på CESIS, Owner-
ship, Economics Entrenchment and Allo-
cation of Capital (CEWP nr 123), utvecklar 
Sameeksha Desai och Johan Eklund ett mått 
på hur effektivt kapital allokeras av före-
tag: kapitalets elasticitet med avseende på 
omsättning. Uppsatsen tilldelades Best PhD 
Candidate Paper Award vid Uddevallasym-
posiet i Kyoto, Japan i maj 2008. Författarna 
intresserar sig för hur kapital flödar från före-
tag och sektorer med begränsade investe-
ringsmöjligheter, till företag och sektorer med 
goda framtidsutsikter och entreprenöriella 
möjligheter. Detta testas empiriskt på före-
tagsdata från 44 länder. Desai och Eklund 
visar att grundläggande institutioner, såsom 
skyddet av äganderätt, påverkar hur effektivt 
kapital allokeras. Ägarkoncentration på lands-
nivå är också förknippat med lägre elasticitet 
för kapitalet. Resultaten kan tolkas som att 
företagsstrukturen i länder med svaga institu-
tioner bevaras, vilket resulterar i svag ekono-
misk förnyelsekraft. Ett ytterligare bidrag är 
att måttet är oberoende av ett lands utveck-
lingsgrad. Samtliga working papers finns på 
CESIS webb. [ÅK]

För mer info: cesis.abe.kth.se

Starka FoI-miljöers  
framväxt synas

Tre CIND-forskare kommer att studera fram-
växten av starka forsknings- och innovations-
miljöer utifrån ett geografiskt och historiskt 
perspektiv. Jan Ottosson är ekonomhistoriker, 
Per Lundequist och Anders Waxell kommer 
båda från ekonomisk geografi. Tillsammans 
har de tilldelats ett programanslag från Jan 
Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt 
Tore Browaldhs Stiftelse för forskningsprojek-
tet Från läkemedelsindustri till Life Science 
i Stockholm 1945–2005. Exempel på frågor 
som kommer att belysas i projektet är: Hur har 
Life Science-sektorns utveckling och konkur-
renskraft påverkats av att vara lokaliserad till 
Stockholmsmiljön? Vilka faktorer har bidragit 
till att reproducera denna miljö? Hur har 
entreprenörer och ägare bidragit till utveck-
lingen av sektorn? Och hur har interaktionen 
mellan forskning och företagande utvecklats 
över tid? Vid sidan av CIND:s forskning om 
starka FoI-miljöer utgör projektet en del i ett 
större forskningsprogram om Stockholms 
moderna ekonomiska historia. Detta leds av 
professor Håkan Lindgren, Handelshögsko-
lan i Stockholm. [ÅK]

För mer info: 
jan.ottosson@ekhist.uu.se

• Sofia Börjesson
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Företagsnära forskn ing är CBI:s signum

Affärsmodellering handlar om hur affärsmo-
deller utvecklas över tid, utifrån den globala 
konkurrensen. Forskningen leds av professor 
Sören Sjölander.

Diskontinuerliga innovationer behövs när 
tekniksprång sker, kundpreferenser radikalt 
ändras eller då marknadslogiken ställs på 
ända. Många företag står till exempel hand-
fallna inför nya miljöregler som påverkar deras 
verksamhet i grunden. cbi:s forskning inom 
detta tema leds av docent Mats Magnusson.

Själv leder Sofia Börjesson forskningen inom 
temat grön innovation. Det handlar om att 
hantera utmaningen att ta fram miljövänliga, 
innovativa och ekonomiska produkter.

cbi :s forskningsteman hänger ihop, och 
centrumet har också ett kollektivt arbetssätt. 
Det bottnar i en slags innovationslogik där 
begreppet ”mitt område” är bannlyst. Fors-
karna jobbar tillsammans för att skapa möj-
ligheter. Detta gäller även doktoranderna.

– Som doktorand är man ofta ganska ensam, 
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Offentlig upphandling 
för innovation

Forskare och policyskapare är eniga om att 
offentliga upphandlingar kan öka innova-
tionskraften i ett land. EU har som mål att 
vara världens mest konkurrenskraftiga och 
dynamiska kunskapsbaserade ekonomi till 
år 2010. För att uppnå detta har EU-kom-
missionen uppmanat medlemsländerna att 
använda sig av upphandlingar som ett sätt att 
få fram fler innovativa produkter och tjänster. 
CIRCLE har under en längre tid varit involve-
rad i forskning kring hur offentlig upphand-
ling kan stimulera till innovationer och teknisk 
utveckling. Som en del av denna forskning 
presenterar Max Rolfstam nu sin doktors-
avhandling med titeln Public Procurement 
of Innovation. I avhandlingen utvecklar han 
en innovationsteoretisk ansats för att förstå 
sambandet mellan offentlig upphandling och 
innovationer. Fokus ligger på hur dessa pro-
cesser påverkas av den institutionella miljön, 
och Rolfstams empiri visar att institutionerna 
spelar en viktig roll. Max Rolfstam försvarade 
sin avhandling 13 juni 2008, på CIRCLE vid 
Lunds universitet. Opponent var professor 
Luke Georghiou från University of Manches-
ter, Storbritannien. [ÅK]

För mer info: max.rolfstam@circle.lu.se 

Dolt forskningsarbete 
gör också nytta

Det pratas mycket om vikten av att kommer-
sialisera forskning i form av nya innovationer. 
Men forskning kan nyttiggöras på många olika 
sätt. RIDE bedriver en omfattande forskning 
kring policyfrågor. Denna forskning nyttiggörs 
exempelvis genom publicering i vetenskapliga 
tidskrifter med en global läsekrets. Några av 
RIDE:s vetenskapliga artiklar, så kallade posi-
tioneringsuppsatser, är särskilt skrivna för att 
vara inlägg i policydebatten. De handlar till 
exempel om lämpliga regelverk för att främja 
teknik som utnyttjar förnyelsebara energikällor. 
Ytterligare ett sätt att nyttiggöra forskningen 
är de omfattande aktiviteter som ryms under 
rubriken ”Tredje uppgiften”. Medarbetare i 
RIDE har nyligen medverkat i fem debatt- 
artiklar, varav tre i de stora morgontidningar-
na. De har varit talare på Vinnova och Norska 
Forskningrådet, deltar i tre utvärderingar av 
olika policyinsatser och är engagerade som 
experter i olika EU-organ. Slutligen har RIDE-
folk också utbildat handläggare på Vinnova 
och Naturvårdsverket. Sammantaget visar 
detta på delvis dolda – och ofta obetalda – 
aktiviteter som är en viktig del i hur forskning 
kommer till nytta. [ÅK]

För mer info: 
www.chalmers.se/tme/EN/centers/ride

kort om cbi
CBI utgör, tillsammans med CESIS, 
CIND, CIRCLE och RIDE, Vinnovas 
Centers of Excellence for Innovation 
Systems, R&D and Growth.

CBI – Center for Business Innovation – 
startade 2007.

CBI har sitt säte vid Teknikens ekonomi 
och organisation, Chalmers tekniska 
högskola.

CBI finansieras av Vinnova, Chalmers 
och partnerföretag. IMIT är huvudman.

www.cbi.chalmers.se

men på cbi lämnar vi dem inte med avhand-
lingsplanen och forskningsfrågorna. Doktoran-
der arbetar sida vid sida med seniora forskare, 
och de får vara med i projekt med partnerföre-
tag från första början.

– Doktoranderna uppmuntras att tidigt 
skriva vetenskapliga artiklar. Jag tror att det är 
bra att avdramatisera den delen av forskarlivet, 
förklarar Börjesson.

Handlingsbar kunskap
Centrumet ska vara en arena för utbyte mellan 
forskare och företag. Partneravtalen löper på 
ett till tre års sikt, och bygger på engagemang 
och ömsesidigt lärande. Det handlar om att ge 
och ta, även i kontakten med övriga partner-
företag. Och den kunskap som tas fram ska 
vara ”handlingsbar”.

cbi genomför bland annat så kallade inno-
vation audits för att ta tempen på innovations- 
förmågan i de olika partnerföretagen. I en 
sådan inventering deltar både cbi-folk och 
representanter från övriga partnerföretag. 
Genom att tänka ihop föds nya idéer och  
perspektiv på ledning och organisering av 
innovationer.

– Hittills har vi upplevt en oerhörd generosi-
tet mellan partnerföretagen. De är inte direkta 
konkurrenter, och innovationsproblematiken 
är gemensam oavsett vilken produkt det hand-
lar om, säger Sofia Börjesson. [ÅK]

för mer info: 
sofia.borjesson@chalmers.se
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Man skulle kunna tro att multinationella 
jätteföretag är självförsörjande när det 
gäller kunskap och nya idéer. Så är det 
inte, visar Christina Hallin i sin avhandling.  
Dotterbolagen har stor nytta av lokala nät-
verk för både utveckling och spridning av 
innovationer.

 C hristina hallin har studerat sprid-
ning och utveckling av innovationer 
i multinationella företag som har  

dotterbolag i Sverige och andra länder. Verk-
samheterna innefattar allt från tjänster till 
högteknologiska produkter. Kärnfrågan är 
vilken roll dotterbolagen spelar i innovations-
processen.

– Mina studier visar att i rollen som utveck-
lare av innovationer är dotterbolagets externa 
relationer väldigt viktiga. Särskilt när det gäl-
ler innovationer med stort nyhetsvärde, säger 
ekonomie doktor Christina Hallin, cind och 
Uppsala universitet.

Multinationella företag kan ses som organi-
sationer med utspridda kompetensenheter för 
innovation.

– Varje enhet snappar upp trender och till-
för något unikt, i och med att de befinner sig 
i olika miljöer. Generellt sett anses detta vara 
en fördel för multinationella företag, om man 
jämför med nationella eller lokala företag.

I doktorsavhandlingen Subsidiaries as 
Sources and Recipients of Innovations in the 
Multinational Corporation har Hallin också 
granskat hur nya innovationer sprids internt, 
till nationella dotterbolag.

– Jag fann att både interna och externa rela-
tioner har betydelse för hur dotterbolaget tar 
emot innovationen. Det handlar också om vil-
ken typ av innovation det tar emot.

Hänsyn till sammanhanget
När det rör sig om innovationer som skiljer sig 
mycket från redan existerande innovationer 
kan de externa relationerna utgöra ett hinder 

Relationer rymmer 
innovationer

för exploateringen. Innovationen passar helt 
enkelt inte in i det lokala sammanhang som 
dotterbolaget utgör tillsammans med kunder, 
leverantörer och andra företag.

– För det multinationella företaget gäller 
det att ta hänsyn till varje dotterbolags lokala 
relationer och nätverk. Den lokala utveck-
lingen kan ha följt en viss teknologisk bana, 
och om innovationen bryter av för mycket blir 
den svår att exploatera. I bästa fall leder inno-
vationsöverföringen till ökad konkurrenskraft 
hos den mottagande enheten. I värsta fall kan 
den inverka negativt på dotterbolagets lokala 
verksamhet.

– Ofta pratar man om intern innovations-
överföring som odelat positiv: ju mer man 
delar med sig, desto bättre. Men jag menar att 
storföretagen bör vara medvetna om att alla 
innovationer inte nödvändigtvis går att använ-
da i alla dotterbolag, säger Christina Hallin.

Positivt för företagen
Avhandlingen visar också att det multina-
tionella företaget – genom sina döttrar – kan 
påverka den lokala miljön. I kölvattnet av 
storföretagets innovationer utvecklas de lokala 
företagen.

– Innovationer som exploateras inom  
dotterbolaget leder till kunskapsspridning 
och kompetensutveckling hos kunder och 
leverantörer. Lokala konkurrenter kan också 
få ett uppsving. Imitation av innovationer ger 
kompetensutveckling, som i sin tur kan föda 
nya idéer.

Den externa innovationsspridningen kan 
därför sägas vara tveeggad. Å ena sidan kan 
dotterbolaget ha ett intresse i att dela med sig 
av kunskapen till viktiga kunder och leveran-
törer. Å andra sidan medför den att konkur-
renterna hakar på den nya teknologin, eller det 
nya tillvägagångssättet, snabbare.

– Visst kan det tänkas att dotterbolaget skyn-
dar på ”läckaget” till konkurrenter och imita-
törer när det delar med sig av kunskap och 
kompetens. Men det är ändå bara en tidsfråga 
innan detta skulle ske. Dessutom kan proces-
sen tvinga dotterbolaget att bli mer konkur-
renskraftigt, och medföra att nya innovationer 
ser dagens ljus.

– Jag skulle gärna forska mer om den pådri-
vande effekt som relationerna har. När dotter-
bolaget samspelar i den lokala miljön kan det 
leda till en kontinuerlig uppgradering av kun-
skapsnivån, säger Christina Hallin. [ÅK]

för mer info: 
christina.hallin@fek.uu.se
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• Christina Hallin
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När nya teknologier ska ut på marknaden 
används olika mekanismer för att minska 
riskerna. Företag som ska lansera en ny 
teknologi använder främst två olika strate-
gier, beroende på om perspektivet är lång-
siktigt eller inriktat på att snabbt komma ut 
på marknaden.

 I avhandlingen Co-evolution of Technology, 
Markets and Institutions: the case of Fuel 
Cells and Hydrogen Technology in Europe 

konstaterar Stian Nygaard att företag använder 
olika typer av mekanismer för att få till kom-
mersialisering. Han fokuserar på aktörerna 
och deras strategier.

– Jag använder ett evolutionistiskt tanke-
sätt som teoretisk analysram. På så sätt kan 
man förklara att aktörer minskar osäkerheten 
för att skapa evolution, säger filosofie doktor 
Stian Nygaard.

Genom en fallstudie av bränslecells- och 
vätgasteknologi har han kunnat beskriva de 
mekanismer som företagen använder för att 
minska risken i teknologin, marknaden och 
institutionerna. Om bränsleceller och vätgas 
kunde användas i större utsträckning, skulle 
vårt sätt att transportera oss och producera 
elektricitet förändras, och bli mer hållbart. 
Men än har inte den nya teknologin slagit ige-
nom helt på marknaden.

Nyttan varierar
Studien fokuserar på sju olika mekanismer 
som hjälper till att förstå hur aktörerna minsk- 

ar osäkerheten: De skapar plattformar för 
teknologin, bildar politiska nätverk, utvecklar 
regler och standarder, söker kunskap, tar fram 
demonstrationsprojekt, bildar marknadsnät-
verk samt skapar hybrider. Olika applikatio-
ner – Nygaard studerar exempelvis transport-
produkter – har dock olika mycket nytta av de 
olika mekanismerna. Vilken mekanism som 
passar bäst beror på applikationens teknolo-
giska komplexitet.

Produkter som inte är beroende av tekno-
logier och infrastruktur har låg komplexitet. 
Till den kategorin hör, i exemplet transport-
produkter, bland annat husvagnar.

– De här produkterna har större fokus på 
marknaden än andra produkter, säger Stian 
Nygaard. Mer komplexa produkter kan däre-
mot behöva koordineras i en gemensam tek-
nologiplattform för hela Europa.

Använd befintlig standard
Strategin för produkter med låg komplexitet 
blir, eftersom kopplingar till marknaden är 
så viktiga, något som Stian Nygaard kallar 
en ”bottom-up strategy”. Aktörerna utnyttjar 
mer omedelbara möjligheter för att tillämpa 
den nya teknologin. De gör det för att und-
vika komplexa situationer, där nya standar-
der och ny infrastruktur krävs. I stället kan de 
använda befintliga standarder, vilket givetvis 
blir billigare.

En strategi som drivs av politiska beslut på 
det sättet kallar Nygaard ”orchestrated stra-
tegy”. Företag i transportfordonsindustrin 

tillämpar ofta denna. Fordon som har hög 
teknologisk komplexitet är beroende av att 
många saker faller på plats innan verksam-
heten kan bli lönsam. Här är således politiskt 
stöd viktigt. Om bränslecellsteknologi och 
vätgas ska kunna slå igenom – och evolution 
uppstå – i Europa, måste därför eu  satsa på 
forskning och reglering av den nya tekniken, 
menar Stian Nygaard.

– eu:s strategi måste realiseras. I detta finns 
dels en politisk del, men industrin behöver 
också klara av att synkronisera sig. [SO]

för mer info: 
stian.nygaard@tik.uio.no

* Avhandlingen har lagts 
fram vid Lunds universitet

Komplex kommersialisering 
kräver kunskap
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Hjälteprenörerna stjäl  
all uppmärksamhet

Entreprenörskap är en kraft som finns hos alla 
människor. Det gäller bara att se den, och att ge 
förutsättningar för att kraften släpps fram. Det är 
utgångspunkten för antologin Arenor för entre-
prenörskap (FSF, 2008). Redaktörer är Karin 
Berglund och Anders W Johansson. De, och 
bokens övriga nio författare, menar att begrep-
pet entreprenörskap måste breddas. Entrepre-
nörskap finns nämligen inte bara i teknikbyar och 
inkubatorer, och handlar inte bara om ekonomi. 
Entreprenörskap finns överallt i samhället och kan 
bidra med värden som sträcker sig långt förbi de 
ekonomiska. Men det alternativa entreprenör- 
skapet hamnar ofta i skymundan, och de alterna-
tiva entreprenörerna får stå i skuggan av Hjälte-
prenörerna. Den här boken är ett försök att synlig-
göra det breddade entreprenörskapet. [JG]

För mer info: karin.berglund@mdh.se

Kompetens påverkar  
bankers lånebeslut

Riskkapitalet och ängelpengarna får stor upp-
märksamhet, både i medierna och inom forsk-
ningen. Men banklån är det absolut vanligaste 
sättet för svenska småföretag att finansiera sin 
verksamhet. Volker Bruns och Margaret Fletcher 
har intresserat sig för hur banktjänstemän fattar 
lånebeslut visavi småföretagare. Långivarna läg-
ger störst vikt vid faktorer som flyttar över risken 
från banken till låntagaren, som till exempel en 
stark finansiell situation och tidigare framgångar. 
Nya företag, och andra företag som inte kan visa 
upp den typen av ”säkerheter”, har svårt att få lån. 
De får förlita sig på att kunna visa att de har kom-
petensen att genomföra det de säger att de ska 
göra. Resultaten finns i Banks’ risk assessment 
of Swedish SMEs som har publicerats i Venture 
Capital (nr 2, vol 10, 2008). [JG]

För mer info: volker.bruns@jibs.hj.se

Sverige saknar strategi  
för de kreativa

Film, mode, reklam och musik – de kreativa 
näringarnas ekonomiska betydelse ökar över 
hela världen. Men det är svårt att veta exakt med 
hur mycket. Mätverktygen är nämligen byggda för 
den traditionella ekonomin, och missar de mjukare 
värden som ofta präglar de kreativa näringarna.  
I vissa länder, som till exempel Storbritannien och 
Holland, finns utarbetade strategier för hur man 
ska mäta och främja tillväxten inom dessa näring-
ar. Även EU har satsningar inom området. Men 
i Sverige saknas en nationell strategi. I Kreativ 
tillväxt? – En rapport om kreativa näringar i politik 
och statistik (ITPS, 2008) föreslås att vi bland 
annat bör se över om vår politik är anpassad till 
de kreativa näringarnas speciella affärslogik. Även 
statistikutveckling och definitioner bör ses över, 
enligt rapporten. [JG]

För mer info: anne.kolmodin@itps.se

• Stian Nygaard
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Kunskapsutveckling är avgörande för 
ett lands ekonomiska tillväxt och kon- 
kurrenskraft. Därmed är satsningar på forsk-
ning och innovation viktigare än någonsin. 
Ämnet aktualiseras bland annat genom den 
kommande forsknings- och innovations-
propositionen.

 A tt satsningar på fou och innovation är 
förutsättningar för en hållbar tillväxt är 
i dag allmänt accepterat. Men många 

frågor kvarstår: Ska vi satsa på grundforskning 
eller tillämpad forskning? Vem ska ansvara för 
att portionera ut statens forskningsmedel? Hur 
ökar vi kommersialiseringen av forskning? Och 
hur utvärderar vi statens satsningar på fou 
och innovation?

Vinnova har på kort tid arrangerat två eve-
nemang som stött och blött dessa frågeställ-
ningar. Esbri var medarrangör till det första 
evenemanget som gick av stapeln 23 april 
2008. En stor del av programmet ägnades åt 
den kommande forsknings- och innovations-
propositionen. Inledningstalet hölls av hög-
skole- och forskningsminister Lars Leijonborg. 
Hans uttalande om att regeringen nu anser det 
bevisat att det finns ett samband mellan forsk-
ning och tillväxt kom nog som en glädjande 
nyhet för många i församlingen.

Leijonborg påpekade vidare att vi måste 
komma ihåg att det går bra för Sverige nu. 
Orsakerna är många, bland annat att inställ-
ningen till entreprenörskap har förbättrats, 
och att vi tillhör de absolut ledande forsk-
ningsnationerna i världen.

– Regeringen är inställd på att fortsätta göra 

stora insatser för forskningen. Forskning är ett 
av ämnena som måste ner i provröret. Men för 
att det verkligen ska bubbla och sjuda behö-
ver man en katalysator. Den katalysatorn är 
entreprenörskap, och det är först när den till-
förs som sambandet till ekonomisk tillväxt blir 
tydligt, sa Leijonborg.

Han poängterade att många parametrar 
måste till för att öka den ekonomiska nyttan av 
forskning. Att dammsuga landets institutioner 
på innovationer är en sådan parameter. Att se 
till att det finns riskkapital och kunskap för att 
kommersialisera forskning är en annan.

– Summan av insatserna i det svenska inno-
vationssystemet är inte tillräckligt bra. Vi ska 
vässa systemet ytterligare, och vi lägger ribban 
högt. Vi ska ha ett bra forskningssystem och ett 
bra system för att få fram kommersiella pro-
dukter från forskningen.

Dagens system duger
Ett ämne som diskuterades flitigt under semi-
nariet var den utredning som föreslår att en 
ensam statlig myndighet ska ta över allt ansvar 
för finansiering av svensk forskning. Anders 
Flodström, universitetskansler och general-
direktör för Högskoleverket, avfärdade utred-
ningen.

– Jag tror inte på någon drastisk omorgani-
sering av systemet för forskningsfinansiering. 
Jag tycker att det finns tillräckligt inom dagens 
system för att få till en bra finansiering. Jag är 
rädd att det här är en reform för reformens 
skull, sa han.

Flodström menade att synen på innova-
tion bör förändras. Bland annat vill han föra 

in innovationsbegreppet på ett tydligare 
sätt i den högre utbildningen, och även få in 
utbildningen i innovationsekvationen i större 
utsträckning.

– Jag tror att Sverige skulle kunna göra 
något väldigt bra här. För även om vi inte är 
världsbäst på nyfikenhetsforskning, så ligger 
vi förbaskat långt fram när det gäller innova-
tion.

Karin Pilsäter, riksdagsledamot och ord-
förande i riksdagens näringsutskott, hade 
med sig en egen formel till seminariet:  
entreprenörskap+kunskap=görande. Hon 
hade också med sig ett antal frågor.

– Entreprenören är den som ser till att det 
händer något. Visserligen har entreprenören 
gått från dissad till hissad på senare år, men 
hur ska vi se till att det inte bara blir ord? De 
allra bästa idéerna ligger nog i storföretagens 
skrivbordslådor. Hur ser vi till att få ut dem så 
att det blir något av dem?

– Det sägs ju också att de små företagen är 
mer innovativa än de stora. Hur får vi in ännu 
mer forskning i småföretagen? Vi har Vinno-
vas program Forska&Väx, men vad mer kan 
vi göra?

Snabbväxare forskar minst
Sedan några år tillbaka samarbetar Esbri och 
Vinnova för att sprida kunskap från forsk-
ningscentrumen som ingår i Vinnovapro-
grammet Innovationssystemforskning om 
fou och tillväxt (se även sidorna 6–7). Flera 
forskare från centrumen bidrog med sin 
kunskap den här dagen, bland andra Astrid 
Kander, docent vid Lunds universitet och 
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innovationer som skulle ha en bred, nationell 
ekonomisk nytta. Programmet var framgångs-
rikt, men att mäta framgångarna var ingen 
promenad i parken.

– Vårt mål var att mäta det som kallas för 
ekonomisk tillväxt. Vi använde oss av flera oli-
ka metoder, till exempel enkätundersökningar 
och fallstudier. Och jag måste säga: Att mäta 
resultat av den här typen av program är både 
en konst och en vetenskap.

– Man måste bestämma sig för vad man ska 
mäta, och vilka kvantitativa och kvalitativa fak-
torer man ska ta hänsyn till. En utvärdering av 
atp:s projektportfölj visar att vinsterna verkli-
gen överträffar kostnaderna. Men det är jätte-
svårt att förutsäga framtiden, om vi kunde det 
skulle vi alla vara rika, konstaterade Shipp.

Eric Arnold är vd för innovationskonsult-
firman Technopolis i Storbritannien. Han pra-
tade om Sveriges inblandning i framtagandet 
av gsm-tekniken.

– Den här berättelsen är nästan som en 
arkeologisk utgrävning, den är väldigt fascine-
rande. Det är också en berättelse om omvand-
ling. Forskningen spelar en viktig roll, men inte 
den enda rollen, sa Eric Arnold.

För att förstå gsm-historien måste vi anta 
en modern och komplex förståelse för inno-
vationsprocessen, menade Arnold. Han pre-
senterade en modell som innehöll begreppen 
nya idéer, behov och marknad. Den samlade 
kunskapsbasen är en viktig, underliggande 
faktor.

– Modellen visar att ny kunskap är en ingre-
diens bland andra. Hela innovationssystemet 
måste fungera, och innovationen kan ta fart 

var som helst inom systemet. Det här är avgö-
rande sett ur ett policyperspektiv.

Utvärdering bidrar till lärande
Vinnovas motsvarighet i Finland, Tekes, fram-
hålls ofta som en förebild i policyvärlden. Jari 
Romanainen, direktör för Kundrelationer 
vid Tekes, berättade bland annat om hur de 
arbetar med utvärdering. Han poängterade 
att utvärderingsprocessen är en mycket vik-
tig del i att skapa och underhålla en effektiv  
innovationspolitik. Utvärdering är en pågåen-
de lärandeprocess som förbättrar förståelsen 
för hur innovationssystemen fungerar, och för 
hur de förändras över tid.

Romanainen menade att de traditionella 
utvärderingsmetoderna har spelat ut sin roll. 
Han vill i stället införa nya, mer experimentella 
sätt att utvärdera policy.

– Inom Tekes använder vi oss av en kombi-
nation av metoder för att bättre förstå de olika 
delarna i innovationssystemen. Att implemen-
tera nya utvärderingsinstrument kostar en del, 
men det ökar också relevansen i innovations-
politiken avsevärt.

– Vi måste förstå dynamiken i innovations-
systemen, vad det är som får hjulen att snurra. 
Det spelar en avgörande roll för skapandet av 
en bra innovationspolitik. Att förstå kulturella 
sammanhang är också mycket viktigt, sa Jari 
Romanainen. [JG, ÅK]

Längre rapporter från båda 
seminariedagarna finns att 

ladda ned här: www.esbri.se/foi
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knuten till forskningscentrumet circle. Hon 
har intresserat sig för den så kallade svenska 
paradoxen: Att stora satsningar på forskning 
inte ger motsvarande utdelning i ekonomisk 
tillväxt. 

Kander har bland annat undersökt vilken 
roll fou spelar i olika grupperingar av företag, 
exempelvis i snabbväxande respektive lång-
samt växande företag. Var är gapet mellan 
forskning och tillväxt störst?

– Man skulle kunna tro att det största gapet 
finns i de grupper som går dåligt. Men det är 
faktiskt tvärtom. I de riktigt snabbväxande 
branscherna finns det största gapet. Och ändå 
växer de väldigt mycket. Det leder en till att 
tro att den svenska paradoxen kanske inte är 
så farlig, sa Astrid Kander.

– Men, å andra sidan, om vi inte hade haft 
de här snabbväxande sektorerna hade ekono-
min gått väldigt kasst.

Svårt mäta framgång
8 maj anordnade Vinnova en seminariedag 
om hur fou-investeringar, innovation och 
ekonomisk tillväxt hänger ihop. En stor del 
av dagen veks åt hur man utvärderar statliga 
forskningssatsningar. Talade gjorde bland 
andra Stephanie Shipp, föreståndare för The 
Technology Innovation Program vid The 
National Institute of Standards and Tech-
nology (nist) i usa. Hon berättade om sina 
erfarenheter från det nu nerlagda amerikan-
ska innovationsprogrammet atp (Advanced 
Technology Program).

Inom atp tävlade företag om utvecklings-
stöd för sin forskning. Målet var att ta fram 
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olika element som står i motsatsförhållande 
till varandra, till exempel formalitet och infor-
malitet. Man kan likna det vid en gungbräda, 
där elementen balanserar.

I både Soft Tel och Family Tech fanns inslag 
av entreprenöriella element i ekonomistyr-
ningen, men inte i samma höga utsträckning 
som i Roxtec.

– Det är synd. Jag ser en potential i att 
använda ekonomistyrsystem för att stödja den 
entreprenöriella kulturen, kommunicera den 
internt, och skapa handlingskraft. Det lycka-
des man med i Roxtec.

Skapar diskussion
Eva Lövstål ser många anledningar för entre-
prenörer att tänka i termer av ”både-och” när 
de implementerar ekonomistyrsystem i orga-
nisationen.

– De bör fundera över hur systemet kan 
användas för traditionell styrning – till exem-
pel uppföljning av enheter – och samtidigt 
som ett verktyg för att skapa diskussion: att se 
möjligheter och lära sig något. Det ena behö-
ver inte utesluta det andra.

– Jag rekommenderar företagare att ta in 
entreprenöriella aspekter, som intuition,  
experimenterande och nätverkande, i använd-
ningen av ekonomistyrsystem. Det kan med-
föra att de hittar en massa alternativa sätt att 
planera, fatta beslut och styra organisationen, 
säger Eva Lövstål. [ÅK]

för mer info: 
eva.lovstal@bth.se

* Avhandlingen har lagts fram vid 
Internationella Handels- 

högskolan i Jönköping

Management och entreprenörskap be-
traktas ofta som varandras motpoler. Men 
Eva Lövstål, Blekinge tekniska högskola, 
menar att det ena inte behöver utesluta 
det andra.

– Det är fruktbart att ta in båda elemen-
ten i ekonomistyrningen, säger hon.

 I sin licentiatuppsats undersökte Eva 
Lövstål hur Roxtec, ett svenskt, medel-
stort, entreprenöriellt och växande företag, 

använde ekonomistyrsystem. Hon blev förvå-
nad över hur väl entreprenörskap och mana-
gement samsades i företaget. Roxtec lyckades 
använda traditionella metoder – som bud-
getering, projektledning, planeringsverktyg 
och belöningssystem – på ett okonventionellt 
och spännande sätt.

Effektivitet och kreativitet
I avhandlingen Management Control Systems 
in Entrepreneurial Organisations – A Balancing 
Challenge* har Lövstål gått vidare och under-
sökt användningen av ekonomistyrsystem i 
ytterligare två organisationer. Hon kallar dem 
”Soft Tel” och ”Family Tech”.

Också de är svenska, medelstora och väx-
ande. Entreprenöriella är företagen i den 
meningen att de identifierar möjligheter, 
exploaterar dem, och därigenom skapar för-
ändring på marknaden.

– Min utgångspunkt var att studera hur före-
tag kan styra och effektivisera organisationen, 
samtidigt som de lämnar utrymme för entre-
prenörskap och kreativitet, säger Eva Lövstål.

Soft Tel är dotterbolag till en organisation 
som ägs av några av branschens tunga aktörer. 
Family Tech är ett ägarlett familjeföretag som 
har anställt en vd, men som inte har några 
externa styrelseledamöter.

Lövstål har intervjuat chefer på olika nivåer 
och menar att det i företagen finns ett antal 
spänningar och motsättningar. De handlar 
exempelvis om att uppmuntra nya initiativ, 
och samtidigt koordinera och kontrollera 
befintliga verksamhetsgrenar. Företagen för-
väntas bibehålla innovationskraften, sam-
tidigt som de ska växa. Och tillväxt mätt i 
antal anställda ökar behovet av formella styr- 
system.

– De studerade företagen resonerade på 
olika sätt när de skulle bestämma vilka eko-
nomistyrsystem de ville ha, och hur de skulle 
använda dem. I resonemanget vägde de in 

Det hänger på  
motivationen

Hur ser sambandet ut mellan tillväxtmotiva-
tion och faktisk tillväxt i mindre företag? Det 
är kärnfrågan i artikeln The Effect of Small 
Business Managers’ Growth Motivation on 
Firm Growth: A Longitudinal Study som 
har publicerats i Entrepreneurship Theory 
& Practice, nr 3, vol 32, 2008. Via telefon-
intervjuer har Frédéric Delmar och Johan 
Wiklund undersökt två olika grupper av 
svenska småföretag. De finner att bakom 
ett växande företag står oftast en företa-
gare som är motiverad att växa. I vissa fall är 
motivationen till och med en starkare förkla-
ringsvariabel än historisk tillväxt i företaget. 
Författarna konstaterar att deras longitudi-
nella studie har många praktiska implikatio-
ner. Enligt dem har motivationens betydelse 
förbisetts av många policyskapare. I policy-
program har de i stället fokuserat på utbild-
ning och skattelättnader i syfte att få småfö-
retagen att växa mer, och anställa fler. Detta 
är bakvänt, anser Delmar och Wiklund. Om 
skattelättnaden har ett tak motiveras inte 
företagaren att öka sin omsättning över 
denna nivå. [ÅK]

För mer info: jwiklund@syr.edu 

David klår inte 
norsk Goliat

Norsk telefoni avreglerades under 1990-talet, 
men än i dag dominerar den tidigare monopo-
listen Telenor. Hur kommer det sig? Saknar 
Norge entreprenörer, eller är uppstickarna 
helt enkelt för dåliga? Olav Spilling och Ovar 
Rosenberg har publicerat To eat or to be 
eaten – On the role of entrepreneurship in 
the Norwegian telecom sector i Entrepre-
neurship & Regional Development (nr 1, vol 
20, 2008). I sin analys av norsk telekom utgår 
de dels från entreprenörskapslitteratur, dels 
från teoribildningen kring sektoriella innova-
tionssystem. Spilling och Rosenberg kon-
staterar att överlevnadsgraden är låg bland 
de norska telefonentreprenörerna. Antingen 
har de avvecklats, eller blivit uppköpta. Men 
entreprenörernas gästspel på marknaden 
för ändå en hel del gott med sig. Genom att 
utmana de befintliga storföretagen skapar de 
positiv konkurrens. Utan pigga entreprenörer 
hade sektorn varit mycket mindre innovativ än 
vad den är i dag, menar författarna. När ett 
nytt företag lanserade till exempel IP-telefoni 
skyndade sig Telenor att göra detsamma, 
trots att tjänsten kannibaliserar på fast tele-
foni. [ÅK]

För mer info: olav.r.spilling@nifustep.no

• Eva Lövstål

Entreprenöriell
styrning är en

balansakt



Samverkan med omvärlden utvecklar forsk-
arnas kompetens och helhetssyn. Men hur 
ser det egentligen ut på landets lärosäten, 
uppmuntras forskarna att samverka? Nej, 
menar Jan Karlsson.

 I doktorsavhandlingen Learning in col-
laboration. Academics’ experiences in colla-
borative partnerships with practitioners and 

researchers* har Jan Karlsson undersökt hur 
forskare samverkar, och hur deras lärande går 
till i denna samverkan.

– Jag har själv en bakgrund som entrepre-
nör och egen företagare. Jag har också jobbat 
mycket med andra småföretagare i egenskap 
av utbildningskonsult. Jag tror att det bidrar 
till att jag har en större förståelse för samver-
kan mellan entreprenörer och forskare, än om 
jag bara hade haft min akademiska erfarenhet 
att komma med, säger Jan Karlsson, filosofie 
doktor i pedagogik.

Vissa av hans resultat är inte så uppmunt-
rande för dem som vill syssla med samverkan 
inom den akademiska världen. De måste tam-
pas med rigida strukturer och belönas sällan 
för sin insats.

– Samverkan är inget som uppmuntras eller 
premieras inom universitetsvärlden. I dag är 
det främst forskningsmeriter och undervis-
ningserfarenhet som räknas när man söker 
nya tjänster. Man bortser helt från samver-
kanskompetens. Jag tycker att det borde räk-
nas med på samma sätt som pedagogisk kom-
petens har börjat göra.

Karlsson menar att forskning, utbildning och 
samverkan ofta hanteras som tre separata 
delar på landets lärosäten. Han vill i stället se 
universitetens och högskolornas uppdrag som 
en helhet, där de tre uppgifterna kompletterar 
varandra.

– Forskare som arbetar med samverkan 
utvecklar sin kompetens inom alla dessa tre 
områden, och får dessutom en djupare hel-
hetssyn inom den egna ämnesdisciplinen.

Belöna samverkan
Men institutionerna är pressade att ha hög 
studentgenomströmning. Det gör att nästan 
alla resurser viks åt utbildning. Samverkan ses 
som en bisyssla, och ställs därför åt sidan.

– Vi måste hitta sätt att belöna folk som job-
bar med det här, så att det framkommer i deras 
meriter, konstaterar Karlsson.

Han menar att det handlar mycket om att ge 
resurser, och om att organisera samverkans-
projekten med en helhetssyn. Det finns också 
en rädsla för samverkan inom akademin som 
vi måste få bukt med. Forskarna är rädda för 
att göra bort sig när de möter andra yrkesgrup-
per utanför akademin. De behöver stöd för att 
våga ta det steget.

– Forskare har inte alltid språket för att 
kommunicera med till exempel företagare. 
När man känner sig trygg i situationen vågar 
man också ställa de lite dumma frågorna och 
släppa på expertrollen. Det här är viktigt, men 
tar tid och kräver erfarenhet.

– För att det ska komma till stånd ett bra 

Forskare uppmuntras 
inte till samverkan
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• Jan Karlsson
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lärande är det viktigt att ha kontinuitet i sam-
arbetet. Redan på forskarutbildningen borde 
doktoranderna få engagera sig mer i samver-
kansprojekt.

Studenter också vinnare
Jan Karlsson har studerat två olika typer av 
samverkansmodeller: samverkan med små 
och medelstora företag, och samverkan med 
forskare från andra discipliner, tillsammans 
med praktiker. Den senare skedde i ett multi-
disciplinärt forskningsprogram vid nu nerlagda 
Arbetslivsinstitutet.

I avhandlingen undersöks lärande och sam-
verkan ur forskarnas synvinkel. Men även stu-
denterna tjänar på att forskare blir bättre på 
samverkan.

– Forskare som är i kontakt med samhället 
utanför akademin kan relatera till det som är 
aktuellt på ett bättre sätt. När de ska förklara 
ett teoretiskt begrepp för sina studenter är de 
mer verklighetsnära. När sedan studenterna 
kommer ut i företag kan de mer, och är bättre 
uppdaterade på det som sker. Studenter kan 
även dra nytta av de nätverk forskarna bygger 
upp när de samverkar med omvärlden, säger 
Jan Karlsson. [JG]

för mer info: 
jankarlssonphd@glocalnet.net

* Avhandlingen har lagts 
fram vid Lunds universitet

Entreprenöriell
styrning är en



Entreprenörskapet är för komplext för att 
låta sig fångas. I stället bör vi omfamna 
paradoxen i det, och flytta fokus från till-
växt till självförverkligande. Detta diskuterar  
Elisabeth Jansson i sin doktorsavhandling.

 E lisabeth jansson berättar i avhand-
lingen Paradoxen (s)om entreprenör-
skap: en romantisk ironisk historia om 

ett av-vikande entreprenörskapande* tre his-
torier om företagare. Den första företagaren 
är Elisabeth Ohlson, fotografen känd för bland 
annat utställningen Ecce Homo. Den andra är 
en entreprenör i äventyrsresor, kallad P. Den 
tredje entreprenörsgärningen står ett par för. 
De har drivit en fri teater sedan 1970-talet.

Det som entreprenörerna har gemensamt 
skulle kunna kallas upplevelseindustri, men 
det är en term som Elisabeth Jansson tycker är 
för godtycklig. Hon anser att den kan omfatta 
för mycket för att betyda något. Snarare har de 
alla gemensamt att de skapar utifrån en upp-
levd anomali – något avvikande.

Tillväxttänk hämmar
Elisabeth Jansson arbetade under några år på 
Almi, med att främja ökat nyföretagande. Där 
blev hon tvungen att reflektera över vilka före-
tag som ansågs värda att starta, och vilka som 
skulle få ekonomiskt bidrag.

Mötet med de många olika personer som 
stod i kö för att passera den flaskhals hon 
representerade, verkar ha gjort henne kritisk 
till ett ensidigt tillväxtperspektiv på företagan-
de. Hon vill hellre peka på företagande som en 
möjlighet till ett slags självförverkligande.

– Det vi inte behöver mer av, är möjlighets-
exploaterande entreprenörskapsforskning i 
traditionella industrier, säger Elisabeth Jans-
son.

Hon anser inte att det är möjligt att fånga 
något så komplext och paradoxalt som entre-
prenörskapet. Hon vill därför, med sin egen 
terminologi, omfamna själva paradoxen i 
entreprenörskapet. Hon vill också visa hur en 
upplevd anomali kan bli grunden och energin 
i processen att bli, och fortsätta vara, företag-
are.

Ständigt vidare
Hos Elisabeth Jansson blir ”den entreprenör-
skapande processen” i stort sett synonym med 
den konstnärliga processen som ständigt drivs 
vidare av en upplevd brist, mot en aldrig upp-
nåelig fulländning.

– Det är en avvikelse som måste börja om 
igen och igen och igen i en ”evig upprepning”.

Hon nämner Foucault och hans tolkning av 
begreppet ascèsis, det antika idealet att sträva 
efter att ständigt bli en bättre människa, i ett 

evigt självförbättringsprojekt. Den som är nöjd 
slutar utvecklas.

Skandinaviska forskare vill gärna visa 
mångfalden av företagare, men enligt Jansson 
omfamnar de inte tillräckligt den entreprenö-
riella paradoxen. Den innebär att man sam-
tidigt hör hemma i olika sfärer, och på olika 
nivåer. Att det finns både en kollektiv och en 
individuell nivå i den avvikande strävan bort 
mot frihet, och hem mot en gemenskap.

Jansson beskriver människor som använder 
företagandet för att röra sig bort från konven-
tioner och dominerande normer – mot en fri-
het att leva i enlighet med sina värderingar.

Så hur kan man använda den här berättande 
typen av forskning kring entreprenörskap med 
referenser till kulturområdet?

– Vill man visa på det genuint skapande i 
fenomenet – och hur detta organiseras i rela-
tion till medskapare, omgivning, sammanhang 
och diskurser – lär vi oss mer om vi studerar 
olika fält, säger Elisabeth Jansson. [PS]

för mer info: 
elisabeth.jansson@hv.se

* Avhandlingen har lagts fram 
vid Stockholms universitet
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Omfamna entreprenörskapet
– om paradoxer och avvikandets natur

• Elisabeth Jansson
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Snedvriden politik missgynnar småföre-
tagare och hotar i längden ett helt lands 
innovationssystem, menar Tommy Høyvarde 
Clausen. För att företag ska våga investera 
i FoU krävs att möjligheter ges. I dag satsar 
alltför få norska företag på innovation.

 D et forskas och utvecklas  ganska 
lite i det norska innovationssystemet. 
Ändå är den ekonomiska tillväxten hög. 

Visst gör olje- och gasindustrin sitt till, men 
Tommy Høyvarde Clausen hittar även andra 
orsaker. Han har bland annat undersökt om 
olika former av stöd har en positiv påverkan 
på innovationen. Doktorsavhandlingen, Sour-
ces and Impacts of R&D and Innovation in the 
Norwegian Innovation System: Firm, Sectoral 
and Policy Perspectives, har han lagt fram vid 
Oslo universitet.

– Offentlig medfinansiering är en viktig 
orsak till att det bedrivs forskning och utveck-
ling, säger filosofie doktor Tommy Høyvarde 
Clausen.

Men stöd från offentliga teknikprogram som 
ska gynna grundläggande forskning, leder säl-
lan till fortsatta investeringar i fou från aktö-
rerna runt en innovation. Åtminstone inte i 
Norge. Enligt Tommy Høyvarde Clausen anser 
norska företag att de ekonomiska riskerna och 
kostnaderna för att bedriva produkt- och pro-
cessinnovation är för höga.

– En stor del av företagen utvecklar aldrig 
nya innovationer, säger han. Det beror på 
forskningens natur. fou är osäkert och därför 
vill inte alltid företagen satsa på det.

Äldre satsar mest
Avhandlingen tar upp tre olika perspektiv: 
sektorer, företag och politik. I sektoranalysen 
fann Høyvarde Clausen att det inte är företag 
som befinner sig på mer stillastående mark-
nader som undviker innovation. Snarare 
är det där, bland annat i de råvarubaserade 
delarna av den norska ekonomin, som de 
mest innovativa satsningarna görs.

Det finns också skillnader mellan olika 
typer av företag, till exempel beroende på 
storlek.

– Det är dock inte nödvändigtvis så att de 
största skillnaderna ligger mellan stora och 
små företag, utan främst mellan gamla och 
unga. De äldre företagen satsar mer på fou.

En anledning till skillnaden är att äldre 
företag ofta redan har gått igenom de för-
ändringar i organisation och rutiner som en 
innovationsprocess kan kräva.

Störst går först
Ett stort hinder mot innovation ligger på 
en politisk nivå. Export- och innovations- 
inriktade företag gynnas ofta av beslutsfattar-
nas hantering av teknologiprogrammen. Men 

det är vanligtvis de största företagen som får 
tillgång till offentliga stimulansmedel. Små 
och nya företag missgynnas. Det ligger en 
stor politisk utmaning i att få aktörer som 
inte redan är etablerade, eller har kapacitet 
att själva satsa, att våga lägga resurser på fou 
och innovation.

– De som finansierar den grundläggande 
forskningen är samma aktörer i innovations-
systemet som stimulerar till tillämpad forsk-
ning. De minsta företagen får inte tillgång till 
statens bidrag, och det kan vara en svaghet i 
det norska innovationssystemet, säger Tommy 
Høyvarde Clausen. [SO]

för mer info: 
tommy.clausen@nforsk.no

Norsk innovationspolitik 
missar de små
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Träna tillväxt i 
småföretagssimulator

Managing Small Business Growth (Högskolan 
Dalarna, 2007) har sin upprinnelse i ett samar-
betsprojekt mellan EU och Latinamerika. Målet 
med projektet har varit att utveckla ett avancerat 
och innovativt utbildningsprogram inom entre-
prenörskap och tillväxtföretagande. Programmet 
vänder sig till existerande entreprenörer med 
samarbetspartners, till aspirerande nyföretagare, 
samt till doktorander som är intresserade av små-
företagande och entreprenörskap. Boken består 
av två delar. I den första presenteras metoderna 
och forskningen som utbildningsprogrammet 
bygger på. Del två innehåller själva läromateria-
let, som kallas för Small Business Growth Flight 
Simulator Curriculum. Med boken följer också en 
cd. Projektets svenska partner har varit Ragnar 
Ahlström Söderling, Högskolan Dalarna. [JG]

För mer info: ras@du.se

Immigranter och infödda 
befolkar forskningsfältet

De nordiska länderna, speciellt Finland, Norge 
och Sverige, står för en oproportionerligt stor del 
av europeisk entreprenörskapsforskning. Och det 
finns, menar Daniel Hjorth, en särskild nordisk stil. 
Den karaktäriseras bland annat av att stor vikt 
läggs vid det lokala, och vid det enskilda sam-
manhanget, snarare än vid generella förhållanden. 
Hjorth har gått igenom nordisk entreprenörskaps-
forskning som har publicerats i vetenskapliga 
tidskrifter mellan 2001 och 2005. Resultaten av 
undersökningen finns i Nordic Entrepreneurship 
Research (Entrepreneurship Theory and Practice, 
nr 2, vol 32, 2008). Han identifierar tre genera-
tioner nordiska entreprenörskapsforskare. Den 
tredje har fostrats inom disciplinen, medan de 
två tidigare har immigrerat från discipliner som 
nationalekonomi och sociologi. [JG]

För mer info: dhj.lpf@cbs.dk

Svårt för äldre att ta  
klivet till företagande

Vi blir alla äldre. Inte bara på det personliga pla-
net, utan även som befolkning i ett OECD-land. 
Följaktligen blir även företagarna äldre. I Storbri-
tannien finns Prime, ett initiativ för att stödja äldre 
entreprenörer. Teemu Kautonen, Simon Down 
och Laurie South har gjort en fallstudie av Prime. 
De redovisar sina resultat i Enterprise support 
for older entrepreneurs: the case of PRIME in 
the UK (International Journal of Entrepreneu-
rial Behaviour & Research, nr 2, vol 14, 2008). 
Forskarna identifierar flera hinder för äldre att ta 
steget till företagande. Bland annat efterlyser de 
en större lyhördhet från myndigheter och stöd-
system, som de menar inte tar hänsyn till äldres 
speciella behov. För äldre som har varit anställda 
hela sitt liv är det speciellt svårt att se sig själva 
som företagare. [JG]

För mer info: teka@uwasa.fi

• Tommy Høyvarde Clausen



Vilken teoretisk modell förklarar egentligen 
bäst varför vissa företag går bra och andra 
inte? Ingen, om man får tro Tatiana Iakov-
levas undersökning av ryska företagare. 
Hon har disputerat vid Handelshögskolan 
i Bodö, Norge.

 Å r 2004 intervjuade Tatiana Iakovleva 
382 företagare i St Petersburg, Ryss-
land. Resultaten finns nu publicerade i 

avhandlingen Factors associated with new ven-
ture performance: the context of St Petersburg.

Iakovleva intresserar sig för hur framgång 
kan förklaras. Hennes studie sammanställer 
fem teorier i ett dödsföraktande statistiskt for-
mel ett-lopp; Yttre faktorer: Strategiskt fokus 
på innovation, snabbhet och djärvhet; Före-
tagets resurser: Entreprenörens självförtroen-
de; Humankapital: ålder, kön, utbildning och  
erfarenhet. Det blir i stort sett dött lopp, med 
resurser som direkt förklaring för som mest 9 
procent av företagen, självförtroende 8 pro-
cent, yttre faktorer 7 procent, strategiskt fokus 
6 procent, och humankapital – överraskande 
nog – 0 procent.

Korsreferenser ger svaret
Det visar sig alltså att ingen teoretisk modell 
ensam kan förklara framgång generellt. Men 
studiens styrka ligger också mycket i dess 
andra mål: att korsreferera faktorer. Ett flertal 
faktorer verkar tillsammans bidra till ett före-
tags ekonomiska framgång. Exempelvis goda 
ekonomiska resurser, entreprenörens höga 
utbildning eller tidigare erfarenhet av att starta 
och driva liknande företag.

– Innovativ strategi kan till exempel förstär-
ka den positiva effekten av tillgång till kapital. 
Större tillgång till kapital och högre självför-
troende leder till en mer proaktiv och innova-
tiv strategi, som i sin tur förbättrar företagets 
prestation, säger Tatiana Iakovleva.

Humankapital påverkar inte direkt, men är 
ofta en viktig indirekt orsak via självförtroende, 
strategi och resurser.

– Om den företagande individen skulle vara 
den analyserade enheten så skulle human-
kapitalets betydelse för att förklara hans eller 
hennes beteende vara betydande.

Sammanhanget St Petersburg är naturligtvis 
också speciellt. Det handlar om en metropol 
i en transitionell ekonomi där det tidigare 
betraktats som suspekt eller kriminellt att vara 
företagare. Och den negativa bilden är delvis 
något som företagare tagit med sig – och till 
sig – i den nya ekonomin.

Tatiana Iakovleva ger i ett minst sagt läsvärt 
appendix en analys av den korta historien av 
hur företagande hittills har studerats i transi-
tionella ekonomier – läs Ryssland. 

Lagbrott ger framgång
Bland olika deskriptiva studier dyker bland 
annat undersökningar om kriminalitet upp. 
I en av dem uppger 70 procent av de tillfrå-
gade att de kontinuerligt betalar kriminella för 
beskydd.

En annan undersökning visar att ryska före-
tagares egen bild av vad som krävs för att bli 
framgångsrik är att:
1. Ha väldigt mycket pengar till att börja med
2. Ha bra kontakter, särskilt med inflytelserika 

ex-kommunister
3. Bryta mot lagen
Företagen i Tatiana Iakovlevas undersökning 
är i genomsnitt fem år gamla och ger en ögon-

blicksbild av vilka utmärkande drag som var 
gemensamma för företag som etablerat sig vid 
en viss tidpunkt. Men Iakovleva är tveksam till 
om företagen verkligen borde vara den enhet 
man studerar. Hon hänvisar till Per Davids-
sons och Johan Wiklunds studier av över 8 000 
svenska företag i tio år, där över hälften har 
genomgått så grundliga förändringar under 
tidsrymden att de nästan bara har namnet 
kvar.

– Jag tror att framtida forskning måste stude-
ra framgång och tillväxt över tid, säger Tatiana 
Iakovleva.

– Det kan också vara så att framtida forsk-
ning måste identifiera nya enheter att analy-
sera, som individuella företagare, företags-
aktivitet, eller styrningsstrukturer. [PS]

för mer info: 
tatiana.iakovleva@nforsk.no
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Kriminalitet påverkar 
ryska företagare

• Tatiana Iakovleva
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Esbri – Institutet för entre-
prenörskaps- och småfö-
retagsforskning – har som 
övergripande målsättning att 
stimulera entreprenörskap i 

Sverige. Institutet grundades 1997 av entre-
prenören och uppfinnaren Leif Lundblad.

Esbri arbetar främst med att sprida forsk-
ningsbaserad kunskap om entreprenörskap, 
innovationer och småföretagande till olika 
aktörer: forskare, företagare, politiker, finansiä-
rer, studenter, policyfolk och rådgivare. Syftet är 
att på bred front öka förståelsen för hur inno-
vationskraft och företagande hänger samman 
med hållbar tillväxt.

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

Esbri arrangerar varje år en workshop 
för lärare, och genomför The Sweden-U.S. 
Entrepreneurial Forum tillsammans med U.S. 
Department of Commerce och Näringsdepar-
tementet.

Institutet är medgrundare av nätverket Diana 
International och ansvarar för den svenska delen 
av Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Till 
aktiviteterna hör också riktade seminarier mot 
lärare, forskare respektive policyfolk.

Under Esbris första tio år arrangerades 
bland annat 100 Estradföreläsningar med totalt 
över 13 000 deltagare. Entré hann komma ut 
med 40 nummer och i Esbris Kunskapsbank 
på webben fanns fler än 1 000 texter om entre-
prenörskap, innovation och småföretagande. 
Fler föreläsningar, tidningar och texter arrang-
eras och publiceras kontinuerligt!
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Estradvåren 2008 präglades av olika per-
spektiv på kreativitet. Estradpubliken fick 
också lära sig mer om akademiskt entre-
prenörskap, och om de entreprenöriella 
gärningar som öppnade upp den svenska 
tv-marknaden under 1980- och 1990-talen.

 E strad  2008 inleddes  11 januari, och 
först ut var Lena Ewertsson. Hon är 
verksam som forskare vid avdelningen 

för teknik- och vetenskapsstudier, Göteborgs 
universitet. Titeln på hennes föreläsning 
var Entreprenöriella fönster mot tv-världen. 
Ewertsson bjöd på en historisk exposé som 
gick via rundradio, satelliter och reklamfinan-
siering. Historien kryddades av Jan Stenbeck-
skrönor, svarta lådor och osäkerhetsormar.

Nästa Estrad genomfördes 12 februari. 
Talare var professor Alf Rehn, kth  och Åbo 
Akademi. Han diskuterade Entreprenörskapet 
och det oväntade – Kreativitet som möjlighet 
och problem. Rehn intresserar sig för entre-
prenörskap i mindre rumsrena branscher, till 
exempel tobak, alkohol, porr – och leksaker. 
Han konstaterade att det mest kreativa man 
kan göra i dagsläget är att agera okreativt. Att 
gå tillbaka till gamla affärsmodeller som andra 
företag har lämnat, eller att bara leverera en 
enkel produkt som möter kundens behov.

Professor Ingegerd Carlsson och filosofie 
doktor Farida Rasulzada, Lunds universitet, 
föreläste tillsammans 13 mars. Föreläsningen 
behandlade frågorna Vad är kreativitet, och 

Kommersialisera mera 
för doktorander

Vem är min kund? Hur skaffar jag de resurs-
er som behövs för att kommersialisera min 
forskning? Och hur bör jag gå tillväga? Det 
är några frågor som 20 doktorander, från 
Luleå tekniska universitet i norr till Lunds 
universitet i söder, kommer att brottas med 
under läsåret 2008–2009. Kursen From 
research to business är ett projekt som 
genomförs av Esbri, med finansiering från 
Vinnova. De utvalda 20 har ansökt och anta-
gits i hård konkurrens. Under året kommer 
de att arbeta med sina affärsidéer, tillsam-
mans med bland andra erfarna professorer 
från Stanford University och London Busi-
ness School. Ett viktigt inslag i kursen är 
att doktoranderna ska lära känna de aktörer 
som finns i deras lokala miljöer, och få kun-
skap om vad de kan bidra med. [MA]

För mer info:  
magnus.aronsson@esbri.se

hur påverkas vi av kreativa miljöer? Carlsson 
och Rasulzada menade att det ingår i männis-
kans natur att vara kreativ. Det gör att vi fak-
tiskt mår bättre när vi får verka i kreativa och 
innovativa miljöer.

Akademiskt entreprenörskap var temat när 
ekonomie doktor Caroline Wigren, Malmö hög-
skola och circle vid Lunds universitet, gästade 
Estrad. 9 april konstaterade hon att svenska 
forskare inte är så avogt inställda till samver-
kan som många tror. Med en bred definition av 
akademiskt entreprenörskap visade Wigren att 
forskarna är involverade i en stor mängd olika 
aktiviteter. Och faktum är att hela 2,5 procent 
startade företag under 2006.

Talare på vårens sista Estrad var filosofie dok-
tor Johan Jansson och docent Dominic Power, 

cind och Uppsala universitet. De redovisade 
resultat från en helt ny studie om Företagande 
i kreativa industrier. De poängterade att kul-
turindustrin, som till exempel innefattar spel, 
mode, film och musik, omsätter stora belopp. 
De visade också att entreprenörskap är en 
naturlig del av de kulturella näringarna. Cirka 
90 procent av utövarna har, eller är intresse-
rade av att starta, företag.

Referat från samtliga föreläsningar ovan 
finns att läsa på Esbris webbplats. De kom-
mer också att samlas i en tryckt rapport som 
publiceras under sommaren. [ÅK]

estrad fortsätter i höst. för mer 
info om kommande föreläsningar, 

besök www.esbri.se/estrad

Estrad i kreativitetens tecken

• Johan Jansson och Dominic Power avslutade Estradvåren 2008 
med sin föreläsning om företagande i kreativa industrier
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Titel: New Business Models 
for the Knowledge Economy
Författare: Wendy Jansen, 
Wilchard Steenbakkers & 
Hans Jägers
Förlag: Gower
ISBN: 978-0-566-08788-2

När it-bubblan sprack var det många som fun-
derade över vad som gick snett. Wendy Jansen, 
Wilchard Steenbakkers och Hans Jägers menar 
att en hel del av bubbelföretagen saknade bra 
affärsmodeller, och att det är en av anledning-
arna till att många gick under. I New Business 
Models for the Knowledge Economy svarar de 
på frågor som: Vad är en affärsmodell? Vilka 
affärsmodeller är effektiva i den nya, nätverks-
baserade ekonomin? Hur vet man som före-
tagare att man har valt en bra affärsmodell? 
Och om man inte har det, hur byter man till 
en bättre? Författarna har utvecklat ett verktyg 
som kan hjälpa organisationer att reflektera 
kring framtiden, och kring konsekvenserna av 
att välja en särskild affärsmodell. Samtidigt är 
de noga med att påpeka att det inte är en enkel 
”plug and play-lösning” de erbjuder. [JG]

Titel: The Fast Path to Cor-
porate Growth – Leveraging 
Knowledge and Technologies 
to New Market Applications
Författare: Marc H Meyer
Förlag: Oxford University 
Press
ISBN: 978-0-19-518086-2

De flesta företag har tillväxt som mål. Men 
det är inte ett lätt mål att uppfylla, särskilt 
inte i långa loppet. Många är de företag som 
har växt en tid, för att sedan hamna i en lång 
utförsbacke. Måste det vara på det sättet? Nej, 
hävdar Marc Meyer i The Fast Path to Cor-
porate Growth – Leveraging Knowledge and 
Technologies to New Market Applications. Han 
pekar på det redan klassiska exemplet Apple, 
och menar att företag faktiskt kan skapa en 
ny period av tillväxt. Till exempel genom att 
ta fram en ny produkt, eller hitta nya använd-
ningsområden för en redan existerande pro-
dukt. I boken presenterar Meyer ett ramverk 
för hur företag kan växa genom att introdu-
cera nya marknadsapplikationer. Han ger 
också rikligt med exempel från företag som 
har lyckats med detta, som till exempel Honda 
och Mars. [JG]

Titel: Handbook of Research 
on Ethnic Minority Entrepre-
neurship – A Co-evolutionary 
View on Resource Manage-
ment
Redaktör: Léo-Paul Dana
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 978-1-84542-733-7

Handbook of Research on Ethnic Minority 
Entrepreneurship – A Co-evolutionary View on 
Resource Management tar ett globalt grepp på 
ämnet invandrares företagande. Redaktören 
Léo-Paul Dana har lyckats få hela 75 forskare 
att lämna bidrag till boken, som innehåller 
kapitel från hela världen. Många av kapitlen 
utforskar hur företagandet ser ut i en viss 
minoritetsgrupp, i ett visst land. Till exempel 
skriver Östen Wahlbeck från Åbo Akademi om 
turkiska immigrantentreprenörers situation i 
Finland. Han menar att deras företagande, som 
ofta handlar om att driva en pizzeria eller en 
kebabrestaurang, till stor del sker av nödvän-
dighet – med arbetslöshet som enda alternativ. 
Men att vara egen kan ändå fungera som en 
inkörsport till ett mer integrerat ekonomiskt 
och socialt liv, enligt Wahlbeck. [JG]

Titel: Effectuation: Elements 
of Entrepreneurial Expertise
Författare: Saras Sarasvathy
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 978-1-84376-680-3

Entreprenörer upptäcker inte möjligheter, de 
skapar egna. Man börjar med vem man är, vad 
man kan och vilka man känner – och tar det 
därifrån. Det är grundtanken i Saras Saras-
vathys teori om hur entreprenörskap går till. 
Hon skriver om den i Effectuation: Elements 
of Entrepreneurial Expertise. ”Effectuation” 
kan enklast beskrivas som en logik för entre-
prenöriellt problemlösande och beslutsfat-
tande. Tanken är att entreprenörer utgår från 
vilka medel som står till buds och låter målen 
utvecklas allt eftersom. Entreprenörer foku-
serar på det de kan göra, och gör det, utan 
att fundera så mycket på vad de borde göra. 
För att lyckas använder de olika principer, 
till exempel lemonadprincipen som hand-
lar om att göra det bästa av en överraskande 
situation. Om någon kastar citroner på dig, gör 
lemonad! [JG]
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  Professor Magnus Hen-
rekson, Handelshögskolan 
i Stockholm och Institutet 
för Näringslivsforskning 
(ifn), har tilldelats 2008 års 
Nicolinpris. Det består av 
ett diplom och 50 000 kro-
nor. Priset instiftades för 
två år sedan och delas ut 

till personer som i samhällsdebatten har gjort 
framstående insatser i Curt Nicolins anda.  
I prismotiveringen framhålls Henreksons 
forskning om spelreglernas betydelse för före-
tagsklimatet.

Porträttet

Ledaren

Åsikten

Esbrinytt

Utbildning

Tema

Nyheter

P

LLLL

  Under vårterminen har professor Jan 
Fagerberg, Universitetet i Oslo, och docent 
Susana Borrás, Handelshögskolan i Köpen-
hamn, fått gästforskartjänster på circle vid 
Lunds universitet. De kommer att ägna 20 
procent av sin tid åt circle-arbete.
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  Jarna Heinonen har fått 
en tidsbestämd professors-
tjänst vid Handelshögskolan 
i Åbo, Finland. Den löper 
från 1 maj 2008 till 30 april 
2011. Till Heinonens forsk-
ningsintressen hör bland 
annat tillväxt och familje-
företagande.
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  Hubert Fromlet har varit 
chefsekonom på Swedbank 
i 25 år. 31 juli 2008 gör han 
ett karriärskifte i och med 
att han tillträder en adjung-
erad professur i internatio-
nell ekonomi vid Interna-
tionella Handelshögskolan 
i Jönköping. Fromlet kom-

mer främst att vara verksam vid det relativt 
nystartade Centrum för Innovationssystem, 
Entreprenörskap och Tillväxt (ciseg).
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  Det elfte årliga Uddevallasymposiet gick 
av stapeln i Kyoto, Japan 15–17 maj i år. Bland 
dem som fick pris för bästa konferensbidrag 
finns många svenska namn. kth:arna Roland 
Andersson och Mats Wilhelmsson vann till-
sammans med John Quigley, University of 
California, usa, Best Paper Award. Bidraget 
från doktoranderna Johan Ekelund, Interna-
tionella Handelshögskolan i Jönköping samt 
kth, och Sameeksha Desai, George Mason 
University, usa  och Max Planck Institute of 
Economics, Tyskland, utnämndes till Best PhD 
Candidate Paper. Dessutom fick Olof Ejermo, 
Lunds universitet, och Urban Gråsjö, Hög-
skolan Väst, ett hedersomnämnande för sin 
artikel.

Bytt tjänst, fått pris eller erhållit medel?  
Tipsa oss om vad som händer på din  
institution: entre@esbri.se
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Titel: Entrepreneurship 
in China
Författare: Keming Yang
Förlag: Ashgate
ISBN: 978-0-7546-4668-6

Hur ser det kinesiska entreprenörskapet ut på 
gräsrotsnivå? Keming Yang ger sin bild i Entre-
preneurship in China. Han har studerat i såväl 
Kina som usa, och la under 1990-talet märke 
till det accelererande kinesiska entreprenör-
skapet. Alla pratade om pengar och affärer, 
och Yang undrade hur denna utveckling var 
möjlig. I boken presenterar han en teoretisk 
modell där entreprenörskapet utgör en bro 
mellan institutionella förändringar och eko-
nomisk utveckling. Boken innehåller även en 
kartläggning av kinesiska företagare och tre 
fallstudier. Den första illustrerar en företaga-
res korrespondens med myndigheterna. Den 
andra handlar om det risktagande och gräns-
överskridande som krävs av entreprenören. 
Det tredje caset är en framgångshistoria som 
visar på vikten av lokal förankring. [ÅK]

Titel: Entrepreneurship in 
the Creative Industries: 
An International Perspective
Redaktör: Colette Henry
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 978-1-84542-610-1

Riverdance och Turning Torso, hobbiten Frodo 
och popgruppen Kent. Inom den så kallade 
kreativa industrin samsas bland annat konst, 
film, musik, dans, teater, reklam och arkitek-
tur. Tillsammans utgör dessa näringar en stark 
och växande sektor som, för ett par år sedan, 
stod för 8 procent av den brittiska ekonomin. 
Det skriver Colette Henry, redaktör för Entre-
preneurship in the Creative Industries. Hur 
ser då entreprenörskapet ut inom de kreativa 
näringarna? I boken gör författarna nedslag i 
exempelvis Irland, Nya Zeeland och Ryssland. 
Maria Aggestam bidrar med ett kapitel om den 
nordiska musikindustrin. Hon beskriver kom-
petensuppbyggnad och framgångar i de olika 
länderna, och konstaterar att konstentrepre-
nörerna fungerar som ett slags kreativa mag-
neter för andra företagare. [ÅK]

Titel: Women Entrepreneur-
ship and Social Capital
Redaktörer: Iiris Aaltio, 
Paula Kyrö & Elisabeth Sundin
Förlag: Copenhagen 
Business School Press
ISBN: 978-87-630-0210-3

Kvinnliga entreprenörer är skapare och ska-
pade av socialt kapital. Det skriver Iiris Aaltio, 
Paula Kyrö och Elisabeth Sundin i det inle-
dande kapitlet i Women Entrepreneurship and 
Social Capital. 26 forskare bidrar till boken, 
som utforskar socialt kapital i relationerna 
mellan genus, management och entreprenör-
skap. De elva kapitlen innehåller bland annat 
en läsning av entreprenörskapslitteratur med 
genusglasögon, och en inblick i entreprenör-
skapsträning riktad mot kvinnor i muslimska 
länder. May-Britt Ellingsen och Ann Therese 
Lotherington beskriver i sitt kapitel tillit som 
en hörnsten i kvinnors företag. Ett annat nord-
iskt bidrag kommer från Monica Lindgren och 
Johann Packendorff. De har studerat hur grun-
dare av friskolor konstruerar sin identitet: som 
kvinnor, lärare och entreprenörer. [ÅK]

Titel: International Entrepre-
neurship: Theoretical Founda-
tions and Practices
Författare: Antonella 
Zucchella & Paolo Scabini
Förlag: Palgrave
ISBN: 978-0-230-51547-5

Den globala konkurrensen ställer ökade krav på 
företagen. De måste agera proaktivt och inno-
vativt för att ta vara på möjligheter, och möta 
de hot som uppkommer. I International Entre-
preneurship beskriver Antonella Zucchella och 
Paolo Scabini hur de mest framgångsrika, inter-
nationella entreprenörerna agerar. I boken går 
de igenom teoribildning kring internationalise-
ring, entreprenörskap och strategiskt ledarskap. 
Författarna utvecklar också flera modeller som 
förklarar internationellt entreprenörskap. Det 
sista kapitlet rymmer en analys utifrån fallstu-
dier i tre italienska företag. Det första företaget  
säljer avancerade maskiner till skofabriker, det 
andra dialysapparater för både sjukhus- och 
hemmabruk, och det tredje företaget sysslar 
med luftkonditionering i högteknologiska  
miljöer. [ÅK]
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International Schumpeter 
Society Conference
2–5 juli
Rio de Janeiro, Brasilien

Entrepreneurship Global Conference
3–4 juli
Melbourne, Australien

IntEnt 2008
17–20 juli
Oxford, Ohio, USA

ESOF 2008
18–22 juli
Barcelona, Spanien

2008 FIBEA Conference
22–25 juli
Manaus, Brasilien

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

FBE 2008
21–22 augusti
Jyväskylä, Finland

4th European Summer University Con-
ference in Entrepreneurship (ESU 2008)
22–26 augusti
Bodö, Norge

48th European Regional  
Science Association Congress
27–31 augusti
Liverpool, Storbritannien

The European Entrepreneurship 
in the Globalising Economy  
– Challenges and Opportunities
9–12 september
Varna, Bulgarien

3rd European Conference on 
Entrepreneurship and Innovation
15–16 september
Winchester, Storbritannien

3rd EuroMOT Conference
17–19 september
Nice, Frankrike

35th ISBC Congress
4–6 november
Belfast, Nordirland

31st ISBE Conference
4–7 november
Belfast, Nordirland

Samtliga konferenser ovan genomförs 2008. 
För mer info om dessa och andra konferen-
ser, besök: www.esbri.se/konferenser
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Att få Nobelpriset för sitt entreprenörskap 
är få förunnat. Men för Muhammad Yunus, 
som nyligen besökte Sverige för att lansera 
sin nya bok, blev det verklighet för ett par 
år sedan. Förutom att vara världskänd som 

”de fattigas bankir”, är han också professor 
i nationalekonomi.

 D et började med ett lån på 27 dollar till 
42 kvinnor i byn Jobra, nära Chittagong 
i Bangladesh. I dag har Grameen Bank 

2 500 filialer, fler än 20 000 anställda, och 7,5 
miljoner låntagare. Merparten av låntagarna 
är fattiga kvinnor som inte skulle ha fått lån 
i en vanlig bank. Lånen används till att starta 
mindre affärsrörelser, med målet att ta famil-
jerna ur fattigdom.

Med sin bank för fattiga la Muhammad 
Yunus grunden för så kallade mikrokrediter, 
ett system som nu har gjort succé runt jorden. 
För det fick han också Nobels fredspris 2006.

Det som startade som en bank har nu växt 
till ett mindre imperium i socialt företagande. 
Grameen är inblandade i allt från yoghurttill-
verkning och klädindustrin, till mobiltelefoni 
och energibranschen. Yunus är i dag vd för 
Grameen, men började sin yrkeskarriär som 
akademiker.

Ville göra nytta
Han föddes i Bangladesh och gjorde sin 
grundutbildning i nationalekonomi vid Dhaka 
University. Han kom sedan, med hjälp av ett 
stipendium, till usa och Vanderbilt University 
där han tog sin doktorsexamen. Efter ytterli-
gare några år som universitetslärare i usa åter-
vände han till Bangladesh, för att ta tjänst vid 
Chittagong University.

– Jag var lärare i nationalekonomi, och lärde 
ut massor med vackra teorier. Jag hade en 
helt färsk doktorsexamen med all den arro-
gans som kommer på köpet med en sådan. 
Men när man kom ut från klassrummet och 
såg alla svältande människor... Det var en oer-
hörd kontrast. En dag bestämde jag mig för att 
se om jag kunde vara till någon nytta, säger 
Muhammad Yunus.

Den dagen startade han låneverksamheten 
som tre år senare skulle permanentas i Gram-
een Bank. Sammanlagt lånade han ut 27 dol-
lar. Det var allt som krävdes för att 42 kvinnor 
skulle bli fria från sina skulder till de lokala 
lånehajarna.

– Om man kan hjälpa så många med så lite, 
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POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

Muhammad Yunus, nobelpristagare och social superentreprenör:

”Fattigdom skapas inte av de fattiga”

 

Namn: Muhammad Yunus

Bakgrund: Tog sin doktorsexamen vid 
Vanderbilt University 1969. Arbetade som 
universitetslektor vid Middle Tennessee 
State University 1969-1972. Blev docent 
1972, och professor 1975, båda vid Chit-
tagong University. Startade 1983 Gram-
een Bank, som han i dag är vd för.

Aktuell: Med boken En värld utan fattig-
dom (Bookhouse Publishing AB, 2008)

För mer info: yunus@grameen.net

fakta

det enda målet. I ett socialt företag tar man 
inte ut någon vinst alls. Att tjäna pengar är ett 
medel för att nå sociala mål.

– Vi måste skapa en parallell värld, och kan-
ske en ny kategori företagande. Och varför inte 
skapa en separat aktiemarknad där alla sociala 
företag är listade. Då kan människor investera 
i valfritt socialt företag.

Muhammad Yunus har ett uttalat mål med 
allt han gör, och det är inte särskilt blygsamt: 
att utrota all fattigdom, överallt, i hela värl-
den (En värld utan fattigdom är också titeln 
på hans nya bok). Han verkar faktiskt tro att 
det är helt möjligt.

– Genom att starta sociala företag förändrar 
vi världen, vi väntar inte på att någon annan 
ska göra det. I framtiden kommer vi att få 
skapa fattigdomsmuseum för att kunna visa 
våra barnbarn vad fattigdom var för något. 
Fattigdomen kommer att vara som dinosau-
rierna – utrotad, säger Muhammad Yunus 
hoppfullt. [JG]

tänk då vad man kan göra med mer pengar. 
Det var så jag kom på idén att låna ut pengar 
till fattiga – och jag blev faktiskt väldigt impo-
nerad av min egen idé!

I flera år försökte Muhammad Yunus över-
tyga redan existerande banker om att slå mynt 
av idén. Ingen nappade, de menade att det 
inte skulle fungera. Om någon hade nappat, 
hävdar Yunus, skulle Grameen Bank aldrig ha 
sett dagens ljus.

– Grameen är en intressant bank. Vi gör allt 
precis tvärtom mot vanliga banker. Vanliga 
banker ägs av rika, oftast män. Vi ägs av våra 
låntagare som är fattiga kvinnor. Vanliga ban-
ker arbetar efter devisen: ju rikare du är, desto 
mer kan du få. För oss gäller: ju mindre du har, 
desto mer intressant är du. 

– Grameen har inga jurister och våra 27 000 
anställda går ut och möter våra 7,5 miljoner 
låntagare i deras byar, på deras hemmaplan 
(Grameen betyder by, red anm).

Samhället har misslyckats
Ofta skuldbeläggs de fattiga själva för sin 
fattigdom, men det är helt baklänges menar 
Yunus.

– Fattigdom skapas inte av de fattiga, den 
skapas av systemet. Det är vi som samhälle 
som har misslyckats att lösa problemen.

Yunus ser gärna att receptet för att lösa pro-
blemen är socialt företagande. Han menar att 
det är mer kraftfullt och långsiktigt än välgö-
renhet. Men för att det ska fungera behövs en 
ny förståelse för begreppet företag.

– Folk tror ofta att jag är rik ”eftersom du äger 
så många företag”. Men jag äger dem ju inte, 
det gör de fattiga. Jag skapade inte företagen 
för att tjäna pengar, det här är en annan typ av 
företagande. Folk ser ofta inte det, utan tänker 
i traditionella banor där vinstmaximerande är 


