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Företagare i nöd och lust

Team i konflikt skapar bättre affärsidéer

Olika roller mot samma mål
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innovationen. Läs mer på sidorna 12–14.
Vi i Esbri-teamet fortsätter med vårt enträg-

na arbete att på olika sätt bidra till att göra 
Sverige mer entreprenöriellt. Under hösten 
arrangerar vi exempelvis två Estradföreläs-
ningar och en workshop för entreprenör-
skapslärare. Läs mer under vinjetten Esbrinytt 
på sidan 17.

Jag vill också uppmana dig som läser tid-
ningen att besöka vår webbplats och se på 
vilka sätt du kan engagera dig i Global Entre-
preneurship Week 16–22 november – en vecka 
då entreprenörskap står i fokus över hela 
världen.

Magnus Aronsson
ansvarig utgivare och vd för esbri

magnus.aronsson@esbri.se
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F ör några veckor sedan arrangerade 
vi på Esbri Sweden-u.s.  Entrepreneu-
rial Forum 2009. Årets upplaga blev 

en hejdundrande succé (om jag får säga det 
själv), där entreprenörer, investerare, policy-
makare och andra aktörer som är viktiga för 
det svenska entreprenörskapsklimatet träffa-
des och utbytte erfarenheter.

I samband med forumet avslöjade usa:s 
nya ambassadör i Sverige, Matthew Barzun, 
att han kommer att fortsätta med ”One Big 
Thing” – initiativet att stödja svenska miljö-
teknikföretag som hans föregångare Michael 
Wood drog igång. Och inte bara det, ansatsen 
kommer att breddas till att bli en ”One Big 
Thing 2.0.”

Missade du forumet kan du läsa om det 
på mittuppslaget i den här tidningen. Eller 
besök vår webbplats, där kan du se alla tal 
som webb-tv och/eller ladda ner talarnas 
presentationer.

Att styra upp ett arrangemang som Sweden-
u.s. Entrepreneurial Forum, kräver en hel del 
arbete, både i form av förberedelser och under 
själva dagen. I år hade forumet dessutom yng-
lat av sig till Göteborg, vilket givetvis innebär 
ytterligare arbete. Det klarar man inte utan ett 
bra team.

Tre artiklar i det här numret handlar om 
företagande i team. Många gånger framställs 
ju Entreprenören – i singularis – som den stora 
hjälten. Den dramaturgin är kanske nödvän-
dig ibland, om inte annat för storytellingeffek-
ten. Och visst är det i en del fall en envis och 
driven person som jagar på. Men många före-
tag startas av team i olika storlek. Forskningen 
visar bland annat att det är lättare att lyckas 
med företagsetableringen när man startar 
som team, och att teamföretagande är bra för 
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Rätt attityd gör 
misslyckandet ”lyckat”

Lär av dina misstag, brukar det heta. Men lär 
entreprenörer av sina misslyckade företagsför-
sök? Ja, det beror bland annat på inställning. Det 
visar Jonas Gabrielsson och Diamanto Politis i 
Entrepreneurs’ attitudes towards failure – An 
experiential learning approach (International Jour-
nal of Entrepreneurial Behaviour and Research 
nr 4, vol 15, 2009). Entreprenörers inställning är 
nämligen viktig för deras förmåga att lära från sina 
misslyckanden, och gå vidare i sitt nyföretagande 
i stället för att ge upp. Studien tar sin utgångs-
punkt i teorier kring erfarenhetsbaserat lärande. 
Tidigare erfarenhet av att både starta och lägga 
ned företag leder till en positivare attityd till miss-
lyckanden. Företagsnedläggningar som beror på 
att företaget har presterat dåligt ger en bättre lär-
effekt än nedläggning av personliga skäl. [JG]

För mer info:
jonas.gabrielsson@circle.lu.se

Entreprenörskap som 
förändrar samhället

Det behövs fler samhällsentreprenörer i Sverige, 
och fler innovativa idéer i samhällets tjänst. Det 
skriver Eva Moe i förordet till Entrepreneurship 
in the Name of Society (KK-stiftelsen, 2009), en 
engelsk kortversion av Samhällets entreprenörer 
– En forskarantologi om samhällsentreprenör-
skap. Redaktörer är Malin Gawell, Bengt Johan-
nisson och Mats Lundqvist. I sitt inledningskapitel 
skriver de bland annat att samhällsentreprenör-
skapet kan påverka samhället på många olika 
sätt: som en mobiliserande kraft, som en innova-
tiv kraft och som en värdeskapande kraft. Ibland 
kan det till och med leda till radikala samhälleliga 
förändringar. I boken, som innehåller kondense-
rade versioner av alla kapitel i originalboken, skri-
ver även bland andra Caroline Wigren, Elisabeth 
Sundin och Malin Tillmar. [JG]

För mer info:
malin.gawell@esbri.se

Forskning om kvinnors 
företagande ökar

Att främja kvinnors företagande har legat på den 
politiska agendan sedan början av 1990-talet. 
Myndigheten Tillväxtverket, som tidigare hette 
Nutek, har haft flera program i den riktningen. I 
Kvinnors företagande – från icke-fråga till själv-
klarhet?  (Tillväxtverket, 2009) bidrar författare 
med olika perspektiv på att främja kvinnors före-
tagande. I ett kapitel poängterar Carin Holmquist 
och Elisabeth Sundin att forskning som har legat 
nära praktiken på ett bra sätt har kunnat bidra till 
insatser för kvinnors företagande. Och omvänt, 
som forskare har de lärt sig en hel del genom att 
medverka i programmen. Bland annat nämner de 
forskningsprogrammet FEM där de båda ingick, 
och en kartläggning som visar att forsknings-
området kvinnors företagande har expanderat 
kraftigt under senare år. [JG]

För mer info:
gunilla.thorstensson@tillvaxtverket.se

Åsikten

M itt under den värsta ekonomiska 
krisen i modern tid startade den nya 
myndigheten Tillväxtanalys. Det blev 

en rivstart för myndigheten som ska utveckla 
tillväxtpolitik för att hantera kortsiktiga pro-
blem, och samtidigt bädda för en god utveck-
ling på lång sikt.

Globalt samordnade stimulansåtgärder lyck-
ades stabilisera de finansiella marknaderna. I 
krisens efterdyningar varnar dock Konjunk-
turinstitutet och bankernas prognosmakare 
för ytterligare en tid med svag utveckling och 
arbetslöshet.

Allt återgår inte till det gamla när hjulen 
börjar rulla för fullt igen. Krisen har ritat om 
kartan. Tillväxtanalys internationella studie 
visar att länder som usa och Kina har tidigare-
lagt stora investeringar i energi- och trans-
portsystem som förändrar bilden och ger 
betydande positiva förändringar på miljö-
området, även om mycket mer behövs. Sub-
ventionerna till fordonsindustrin, som i grun-
den är skadliga för världsekonomin, har fått 
vissa positiva effekter genom att rikta strålkas-
tarna mot mindre och bränslesnålare fordon.

Krisen följs av skärpta regler på finansmark-
naderna. Detta är i sig bra! Men dessvärre 
drabbas småföretagarna som, åtminstone på 
kort sikt, får svårare att få finansiering. Proble-
met har uppmärksammats och statliga Almi 
har fått kraftigt utökade resurser för utlåning. 
Nytt är också att strukturfondspengar kan 
användas till ägarkapital i småföretag. Detta är 
något genuint nytt som Tillväxtanalys ska följa 
för att säkra ett effektivt genomförande.

Krisen har också tydligt blottlagt den globala 
ekonomiska tyngdpunktsförskjutningen. Län-
der som Kina och Indien, samt snabbt växande 
länder i Sydamerika, har tagit täten. Svenska 
företag som förstår att utnyttja möjligheterna 
får ett försprång i den globala konkurrensen. 
Här kan exportfrämjande åtgärder underlätta 
de mindre företagens internationalisering. 
Även inom detta område arbetar Tillväxtana-
lys på regeringens uppdrag med utvärderingar 
och analyser.

De strukturella förändringarna skärper 
kraven på förmåga till utveckling och prak-
tisk handling. Det räcker inte med vackra 
ord! Företagare och medarbetare, men också 
anställda i offentlig sektor, måste kunna ta 

vara på de nya möjligheterna. Regioner och 
kommuner måste i praktisk handling se till att 
skapa den fysiska och intellektuella infrastruk-
tur som ger de rätta förutsättningarna. Här har 
Tillväxtanalys viktiga uppgifter.

Under våren har myndigheten hjälpt till vid 
den så kallade varselsamordningen, där reger-
ingsföreträdare, landshövdingar och region-
råd har tagit fram insatser för att möta krisen i 
regionerna. Krismedvetandet har sopat undan 
administrativa stuprör, överlag har man lyck-
ats samla sig till breda och samordnade insat-
ser. 

Varselarbetet, liksom erfarenheter från tidi-
gare omställningsarbete, visar hur viktigt det 
är att brett och samordnat utnyttja befintliga 
arbetsmarknads- och tillväxtpolitiska resurser. 
På sikt tryggas den svenska konkurrenskraften, 
och därmed välfärden, genom målmedvetna 
och konkreta åtgärder för att utveckla goda 
förutsättningar för (1) entreprenörskap, (2)
innovationer och (3) tillgängliga och dyna-
miska funktionella regioner. Det vill säga att 
göra insatser inom de tre huvudområden som 
Tillväxtanalys har koncentrerat sin verksamhet 
till.

Dan Hjalmarsson
generaldirektör, 

tillväxtanalys

för mer info:
dan.hjalmarsson@tillvaxtanalys.se
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Samordna satsningarna på tillväxtpolitik
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paketera kunskap från universitet, och sälja 
den vidare. 

– De fungerar som slussar mellan forskning-
en och det kommersiella.

I avhandlingen har Broström fördjupat 
sig i på vilket sätt företag blir mer innovativa 
genom att samverka med forskningen.

– Företagen lär sig grejer, helt enkelt. De får 
nya perspektiv på teknik, och hjälp att formu-
lera nya innovationer.

Företag samarbetar med forskare av många 
olika anledningar. Den vanligaste är att de 
behöver hjälp med en innovationsprocess. 
Ett annat viktigt motiv är att ett universitets-
samarbete kan leda vidare till andra värde-
fulla kontakter världen över.

A nders broström har intresserat sig 
för hur samverkan mellan forskning och 
företag ser ut. Han fokuserar på direkta 

samarbeten, sedda ur företagens perspektiv. 
Resultaten presenteras i doktorsavhandlingen 
Strategists and Academics – Essays on Interac-
tion in r&d, framlagd vid kth.

– Den är ett försök att nyansera frågeställ-
ningarna kring fou-samarbeten mellan före-
tag och forskningsinstitutioner. Jag vill fånga 
upp att det kan finnas flera svar på många av 
frågeställningarna kring forskningssamarbe-
ten, säger Anders Broström.

Huvudmotivet för företag att samarbeta 
med forskare är att de behöver hjälp med sina 
innovationsprocesser. Men det finns också 
andra motiv. Ett är att forskningssamarbeten 
leder till bra nätverk.

– Via universitetens kontakter kan företa-
gen koppla upp sig mot nätverk, ofta interna-
tionella sådana, som de annars inte skulle få 
tillgång till. Projekt med universitetsforskare är 
ofta en värdefull plats för att på neutral mark 
få diskutera teknikutveckling och ny forskning. 
Projekten kan också ha andra goda bieffekter, 
som att företagen stöter på aktörer inom nät-
verken som sedan blir deras kunder.

Leder till impulser
Forskningssamarbeten kan även vara av mer 
konkret karaktär. Allt fler företag arbetar med 
affärsmodeller som går ut på att förädla och 

• Anders Broström

Mindre företag ynglar av sig mer
Vad får en anställd att lämna sitt jobb och 
i stället satsa på egenföretagande? Många 
saker påverkar givetvis, bland annat stor-
leken på det företag man har sin anställ-
ning i.

A postolos baltzopoulos  har i sin 
licentiatuppsats undersökt entrepre-
nörskapets drivkrafter. Den har lagts 

fram vid kth och har fått titeln Essays on the 
Driving Forces of Entrepreneurship.

Uppsatsen består av två artiklar. Den första 
handlar om företaget respektive regionen som 

grogrunder för entreprenörer. Tanken är att 
båda dessa faktorer påverkar individers benä-
genhet att lämna en anställning för att i stället 
satsa på egenföretagande. 

Resultaten visar att övergången till egen-
företagande är låg, med en sannolikhet på 
bara 0,44 procent. Individer som arbetar i stora 
regioner med en större lokal marknad, större 
kunskapsreserv och högre befolkningstäthet, 
har större sannolikhet att bli entreprenörer. 
Om den lokala konkurrensen är låg ökar chan-
sen till egenföretagande. Även storleken på 
det företag där individen är anställd påverkar 

övergången till entreprenörskap: små företag 
ynglar av sig fler entreprenörer.

Den andra artikeln fokuserar på regional 
agglomeration, överspillningseffekter och 
kunskapsspridning, samt på hur dessa faktorer 
inverkar på entreprenörskapet. Baltzopoulos 
kan bland annat visa att klusterbildningar läg-
ger grunden för ett bra entreprenörskap.

Båda artiklarna ingår i forskningscentrumet 
cesis working paper-serie. [JG]

för mer info: 
apobal@infra.kth.se

Många skäl att 
samverka med forskning

– Även om det inte alltid leder till konkreta 
projekt, så ger samarbeten med forskare ofta 
impulser till att utveckla innovationer.

Nyttan kan antingen vara av långsiktig karak-
tär, eller så handlar det om en kortsiktig, mer 
konkret nytta. Den kortsiktiga nyttan är ofta 
kopplad till företagens befintliga produkter.

Otydlig rollfördelning
Generellt sett kan man säga att ett avancerat 
företag i Sverige har mer nytta av universitet 
än av forskningsinstitut. Åtminstone när det 
gäller lärande och att få impulser till innova-
tion. Men skillnaderna mellan universitet och 
institut var inte så stora som Anders Broström 
hade räknat med.

– Jag hade förväntat mig en tydligare roll-
fördelning mellan universitet och institut. Till 
exempel trodde jag att instituten skulle ha en 
viktigare roll när det gäller kortsiktig nytta. Så 
var det inte. Det är alltså inte fullt så enkelt som 
att forskningsinstitut är bra på tillämpad forsk-
ning och universitet på grundforskning.

Broström är över huvud taget inte så impo-
nerad över den diskussion som pågår kring vad 
samhället bör satsa mest på: grundforskning 
eller tillämpad forskning.

– Det är en diskussion som aldrig riktigt 
kommer ur startblocken. Och det är svårt att 
göra skillnaden i praktiken – både för den som 
analyserar fou-samarbeten, och för de inblan-
dade forskarna. Mitt förslag är att analysen i 
stället utgår ifrån de olika funktioner som sam-
arbeten fyller för näringslivet, säger han. [JG]

för mer info: 
andbr@infra.kth.se
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Sverige är en liten marknad. För många 
svenska företag är det därför viktigt att 
lyckas utomlands. Tidigare erfarenhet av 
affärer i utlandet, liksom bra nätverk, är 
framgångsfaktorer som snabbar på inter-
nationaliseringen. Men det gäller att inte 
bli fartblind.

F orskargruppen inet  består av fors-
kare från Uppsala universitet, Handels-
högskolan i Stockholm och kth. Grup-

pen intresserar sig för internationalisering i 
nätverk på olika sätt. Sara Melén har valt att 
fokusera på internationaliseringsprocessen i 
små och medelstora företag.

Hennes forskning har resulterat i doktors-
avhandlingen New Insights on the Internatio-
nalisation Process of sme:s – A Study of Foreign 
Market Knowledge Development.

– Länge dominerades diskussionen av att 
småföretag, på grund av begränsade resur-
ser, tar lång tid på sig att nå utanför landets 
gränser. Sedan kom en förändring. Man bör-
jade prata om så kallade born globals – små 
företag som tidigt blir internationella. Den för-
ändringen i diskussionen blev startskottet till 
att jag valde det här ämnet, säger Sara Melén, 
Handelshögskolan i Stockholm.

Avhandlingen bygger på två studier: En 
intervjustudie med bioteknikföretag i Uppsala, 
och en enkätstudie med 180 små och medel-
stora företag i Mälardalen.

De flesta undersökningar som tar upp born 
global-fenomenet, fokuserar på perioden 
från att företaget grundas tills att det inleder 
sin internationalisering. Det ger inte riktigt 
en rättvis bild, menar Melén. Hennes studie 
sträcker sig därför över en längre tid.

– Jag har, förutom den initiala internationa-
liseringsfasen, även undersökt vad som hän-
der innan företagsbildandet. Vilka nätverk och 
erfarenheter tar grundarna med sig in i före-
taget? Det är också nödvändigt att se vad som 
händer efter de har gått utomlands. Att koppla 
ihop de här tre faserna i internationaliseringen 
är ett viktigt bidrag med avhandlingen.

Integrera kunskapen
Resultaten visar att många grundare till born 
global-företag har tidigare erfarenhet av affä-
rer utomlands. På det sättet samlar de på sig 
kunskap och bygger nätverk redan innan de 
startar sitt företag.

När företagen startar kommer alltså interna-
tionaliseringskunskapen till stor del från grun-
darna personligen. Det kan ta ett tag innan 
kunskapen sätter sig i företagens rutiner.

– I småföretag går det inte att studera inter-
nationaliseringsprocessen utan att studera 
individerna. De har så stor betydelse, särskilt i 
början. Det är bra att använda personliga nät-
verk och erfarenheter, men man får inte fastna 
där. Det gäller att integrera kunskapen med 
företagets övriga kunskap och resurser.

• Sara MelénRisk bli fartblind 
vid utlandsetablering

– När man sedan vandrar vidare i faserna 
förändras företaget och marknaden, och nya 
problem uppstår. Då kanske inte det person-
liga nätverket och erfarenheterna räcker till. 
Man måste förnya sig, till exempel genom att 
ta in nytt folk. Erfarenheterna måste också 
anpassas till varje företag. Vad som funkar i 
ett, kanske inte gör det i ett annat.

Hinner inte lära
Melén poängterar att det inte är så lätt att ta 
steget och bli internationell. Särskilt inte för 
små företag som inte har samma resurser som 
de större. Men att vara liten kan också inne-
bära vissa fördelar. Småföretag är flexiblare 
– när omvärlden förändras har de lättare att 
hänga med i svängarna. Fast det gäller att inte 
bli fartblind.

– Born global-företagens extremt snabba 
internationalisering är inte alltid bra. Om det 
går för snabbt hinner man inte lära av sina 
erfarenheter. De som tar det lite lugnare lyckas 
ofta bättre i de senare faserna av internatio-
naliseringen.

– Det måste finnas tid för reflektion. Det gäl-
ler att hinna analysera det man har gjort, och 
lära sig av det. Det här måste få ta lite tid, säger 
Sara Melén. [JG]

för mer info: 
sara.melen@hhs.se



Ökade reallöner 
ger fler konkurser

Forskning om företags misslyckande är inget 
nytt, men har kommit mer och mer på senare 
år. Det ökade intresset beror på att fler före-
tag går i konkurs med dramatiska konsekven-
ser för till exempel anställda och kreditgivare. 
Om det handlar CESIS-artikeln Macroecono-
mic Factors and Swedish Small and Medium 
Sized Manufacturing Firm Failure. Författare 
är Khalik Salman, Yvonne von Friedrichs och 
Ghazi Shukur. De har utrett sambandet mel-
lan företags misslyckande och olika makro-
ekonomiska faktorer. Empirin kommer från 
den svenska tillverkningsindustrin perioden 
1986–2006. Resultaten visar bland annat att 
det på lång sikt finns ett negativt samband 
mellan bruttonationalinkomsten (BNI) och 
företags misslyckande. Det vill säga när BNI 
går ner, ökar antalet konkurser. På samma 
sätt leder en ökning av reallönerna, liksom en 
ökning i antal nya företag, till att fler företag 
går i konkurs. Det visar sig också att tillverk-
ningsföretag lider större risk för konkurs än 
tjänste- och handelsföretag, samt att små 
företag är mer utsatta än stora. Bland tillverk-
ningsföretagen är det de med mer traditionell 
teknik som råkar mest illa ut. [JG]

För mer info:
ghazi.shukur@ihh.hj.se

Stödorganisationer
viktiga för kluster

Fenomenet kluster får mycket uppmärksam-
het, inte minst från politiker med ambitioner att 
öka den ekonomiska tillväxten och sysselsätt-
ningen i den egna regionen. Även forskningen 
har intresserat sig för ämnet en längre tid nu. 
En av de intresserade är CIND-forskaren 
Anders Waxell. Han har studerat bioteknik-
klustret Uppsala Bio under åren 2002–2003, 
med fokus på hur aktörerna inom klustret 
kompletterar varandra och därigenom bidrar 
till kunskapsspridning och konkurrenskraft. 
Resultaten visar bland annat att det före detta 
dominerande läkemedelsbolaget Pharmacia 
och de två lärosätena Uppsala universitet och 
SLU aktivt har tagit rollen som ”ankarorgani-
sationer”. Tillsammans har de bidragit till att 
skapa en attraktiv miljö för andra bioteknik-
företag. Här visas vidare att kompletterande 
och stödjande organisationer, som advokat-
byråer, revisorer och nätverksorganisationer, 
är en viktig del av klusterdynamiken. Resulta-
ten redovisas i artikeln Guilty by Association: 
A Cross-industrial Approach to Sourcing 
Complementary Knowledge in the Uppsala 
Biotechnology Cluster (European Planning 
Studies, nr 11, vol 17, 2009). [JG]

För mer info:
anders.waxell@kultgeog.uu.se

Innovationslyftet heter en av Vinnovas sats-
ningar för att stärka företags innovations-
förmåga. Tanken är att forskare på plats i 
företagen ska hjälpa till att lyfta fram kun-
skap, kreativitet och innovation, och därige-
nom i slutändan öka tillväxten i företagen. 
CBI är en av de forskargrupper som deltar 
i satsningen.

I nnovationslyftet är inriktat på verk-
samhetsledning, arbetsorganisation, ledar-
skap, kreativitet och andra frågor med kopp-

ling till de organisatoriska förutsättningarna 
för innovation. Målet är att satsningen ska 
resultera i långsiktig utveckling av de delta-
gande företagens innovationsförmåga, och 
i utveckling av praktiskt användbar metodik 
och kunskap.

Innovationslyftet ingår i Vinnovas program 
Innovationsprocesser och entreprenörskap 
och är en utvecklingsinriktad satsning som 
syftar till nyttiggörande av forskning i företag. 
Det handlar både om att praktiskt implemen-
tera och samtidigt vidareutveckla existerande 
kunskap om innovationsarbete.

– Projekten ska utgå från forskning och sam-
tidigt fokusera på företagens behov. Forskarna 
ska vara ute på arbetsplatserna och jobba med 
verkliga problem och utmaningar som företa-
gen har, säger Carl Ridder, programledare för 
Innovationsprocesser och entreprenörskap vid 
Vinnova.

– Innovationslyftet utgår från ett brett per-
spektiv på innovation där både produkter, 
tjänster och affärsutveckling ingår. Exempel 
på områden som projekten kan behandla är: 
utveckling av företags innovationsprocesser, 
projekthantering, gruppers kreativa klimat, 
förutsättningar för praktisk tillämpning av 
olika designmetoder eller arbetssätt för att 
involvera kunder.

Långsiktigt kunskapsskapande
Projekten inom Innovationslyftet bedrivs i 
konsortier. Förutom forskare och företag, 
ingår så kallade intermediärer i konsortierna. 
Intermediärer är organisationer som fungerar 
som länkar mellan forskning och praktik, som 
till exempel konsulter, institut eller bolag med 
högskoleanknytning. Intermediärerna ska 
bygga upp kompetens och etablera sig som 
aktörer som arbetar med företagsutveckling.

Meningen är också att Innovationslyftet ska 
leda till kunskap som kan användas av andra, 
efter avslutade projekt. Att involvera interme-
diärer är ett led i detta.

– Vi vill inte att det bara ska bli ett kortsik-
tigt utvecklingsprojekt och sedan inget mer. 
Det ska finnas en långsiktighet i det här. Det 
viktiga är att öka utbytet mellan forskning och 
praktik, och att snabba på lärandeprocessen 
av forskningen.

För närvarande prövas Innovationslyftet 
som en pilot, men avsikten är att göra en större 
satsning där nya och mer kraftfulla former för 
forskningsbaserade utvecklingsprojekt imple-
menteras.

– Det är en förhållandevis stor satsning. Vi 
kan även tänka oss att utvidga detta till andra 
områden. På planeringsstadiet finns en sats-
ning som har arbetsnamnet Chefslyftet, säger 
Carl Ridder.

cbi:s projekt inom Innovationslyftet fokuse-
rar på unga teknikbaserade företag. Eftersom 
ledande personer i dessa företag ofta är tekni-
ker hamnar fokus gärna på teknikutveckling, 
medan själva affären riskerar att komma i 
andra hand. Ambitionen är dels att öka och 
tidigarelägga tillväxten i lovande, redan väx-
ande bolag, dels att utveckla praktiskt använd-
bara principer för affärsutveckling.

Stor potential
I första omgången ingår sex teknikbaserade 
tillväxtbolag inom olika branscher, till exempel 
nya material, medicinsk diagnostik och it/tele-
kom. Företagen har mellan 10 och 30 anställda, 
och omsätter mellan 10–70 miljoner kronor.

– Några går fortfarande med röda siffror, 
men har en intressant utveckling. Andra går 
med svarta siffror. Gemensamt är att företa-
gen har jättestor potential och att tillväxten är 
god redan nu. Men vi vill se till att den ökar 
ännu mer. Vi kommer att undanröja sådant 
som hindrar tillväxten, säger Sören Sjölander, 
projektledare från cbi:s sida.

– Ett annat mer långsiktigt mål är att lära 
företagen en effektiv metodik för att arbeta 
med de här frågorna.

Man kommer att starta årslånga konsortier 
som består av de deltagande företagen, cbi 
och en intermediär partner, i första omgång-
en inkubatorn och såddfinansiären Chalmers 
Innovation. Tanken är att coacher och affärs-

6 • E N T R É  # 3   |  2009 w w w . e s b r i . s e

Forskare lyfter 
företagens 
innovation
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Hållbara perspektiv på 
innovation och tillväxt

CIRCLE fortsätter att prioritera en del av sin 
verksamhet mot forskning och utbildnings-
insatser inom områdena eco-innovation 
och hållbar ekonomisk tillväxt. Bland annat 
medverkar forskningscentrumet i Lunds uni-
versitets plattform för fakultetsöverskridande 
och disciplinöverskridande ekonomisk forsk-
ning på energiområdet. Flera av CIRCLE:s 
medarbetare är också involverade i det nya 
masterpogrammet Sustainable Business 
Leadership som startar vid Ekonomihögsko-
lan i Lund nu i höst. Själva programmet riktar 
sig till studenter med teknisk eller naturveten-
skaplig bakgrund som vill jobba med hållbar-
het i olika chefs- eller ledande roller. Under 
utbildningen tränas studenterna i att driva 
förändringar inom företag och organisationer 
med hållbarhet i fokus. En av de kurser som 
CIRCLE är ansvarigt för inom programmet 
belyser ekonomisk tillväxt ur ett långsiktigt 
och globalt perspektiv. Samtidigt ges studen-
terna kunskap om teorier och modeller kring 
företagens sociala ansvar, och kring hur man 
driver innovations- och förändringsarbete ur 
ett hållbarhetsperspektiv. [JG]

För mer info:
jonas.gabrielsson@circle.lu.se

RIDE utvärderar
havsbaserad vindkraft

En av RIDE:s noder är Miljösystemanalys, 
Institutionen för Energi och Miljö vid Chal-
mers. Forskarna där var under årets första 
tre månader djupt engagerade i Chalmers 
Energy Initiative. De deltog i utformningen 
av en ansökan om strategiska forsknings-
medel efter regeringens utlysning i slutet av 
förra året. Ansökan bedömdes som mycket 
stark av en internationell utvärderingsgrupp. 
Rekommendationen blev att initiativet skulle 
erhålla forskningsmedel för de närmaste fem 
åren. Flera RIDE-medarbetare kommer att 
vara verksamma inom ramen för detta initia-
tiv, inom minst två områden. Det första områ-
det går ut på att analysera nyttiggörandet av 
initiativets forskning, samt att stärka dessa 
processer genom olika organisatoriska lös-
ningar. Det andra är att bidra till att utforma 
analysramar och metoder för att genomföra 
”Technology Impact Assessments”. I dessa 
utvärderingar kommer kompetens i system-
analyser från det ingenjörstekniska området 
att kombineras med samhällsvetenskaplig 
kompetens rörande industrialiseringen av 
olika teknologier, som exempelvis förgas-
ning av biomassa, havsbaserad vindkraft och 
hybridbilar. [JG]

För mer info:
staffan.jacobsson@chalmers.se

utvecklare på Chalmers Innovation ska tillägna 
sig metodiken.

– Målet är att denna partner efter tre år ska 
klara att sköta det här själva – de ska bli som 
ett självspelande piano.

cbi har en projektledar- och kunskapsledar-
roll inom konsortiet. Projektet inleds med att 
cbi tillsammans med den intermediära part-
nern gör en analys av företagen och identifie-
rar vilka tillväxtflaskhalsar som finns, och hur 
de kan undanröjas. När de har gjort det i alla 
sex bolag tar de fram planer för hur de ska gå 
tillväga under resten av arbetet.

– Steg ett är att bedriva en kortfattad utbild-
ning som ger företagen och den intermediära 
partnern nya verktyg för att kunna lösa de till-
växtproblem som finns.

Kring varje företag bildas sedan ett utveck-
lingsteam som består av vd och dennes när-
maste medarbetare, en meriterad serieentre-
prenör, en person från Chalmers Innovation 
och en forskare från cbi.

– Vi kommer att arbeta med företagen kring 
olika frågeställningar, med målet att få bort 
tillväxtflaskhalsarna. Dels enskilt med varje 
bolag, dels i grupp med alla bolagen. Vi har 
arbetat med den här typen av så kallat kol-
laborativt lärande tidigare, och det har visat 
sig vara väldigt effektivt. Deltagarna lär sig vår 
metodik, de lär sig av serieentreprenörerna 
och coacherna, och de lär sig mycket av var-
andras erfarenheter.

Best of the best
Tillsammans arbetar gruppen igenom alla 
företagen på tolv månader. Både med hjälp av 
egen personal inom konsortiet och genom att 
ta in experter utifrån.

– Vi kommer anlita de bästa vi kan hitta, 
oavsett om de kommer från forskarvärlden 
eller från andra håll, säger Sören Sjölander.
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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. Institute for Mana-
gement of Innovation and Technology, 
IMIT, är huvudman.

www.cbi.chalmers.se

Huvudmålet med Innovationslyftet är alltså 
att forskarna ska tillämpa den kunskap de har, 
och se till att den kommer företagen till nytta. 
Men cbi kommer även att följa och dokumen-
tera arbetet ur forskningsintresse.

I Innovationslyftet ingår även Teknikföreta-
gen, if Metall, Sveriges Ingenjörer och forsk-
ningsinstitutens holdingbolag Rise (tidigare 
Ireco).

Innovationslyftet drar igång på allvar i bör-
jan av 2010. [JG]

för mer info: 
carl.ridder@vinnova.se

soren.sjolander@chalmers.se

• Sören Sjölander• Carl Ridder
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• Erik Hunter

Kändisar som är känslomässigt engage-
rade entreprenörer säljer mer produkter. 
Det visar den kanadensiska forskaren Erik 
Hunter, Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping, i sin avhandling Celebrity Entre-
preneurship and Celebrity Endorsement.

 F å människor skulle  kunna kalla en 
energidryck för Pimp Juice – Hallick-
saft – och göra det till en framgångsrik 

verksamhet. Men det gjorde rapparen Cornell 
Haynes Jr, mer känd som Nelly.

Sådana historier intresserade Erik Hunter. 
Han upptäckte att många produkter som ver-
kade vara startade av ”kändisentreprenörer” i 
själva verket var varianter av det traditionella 
knepet att låta en kändis rekommendera en 
produkt. Oavsett om kändisen i fråga verkligen 
var involverad företagare eller bara presentera-
des som så i marknadsföringen, antog Hunter 
att både kändisen och produkten upplevdes 
som trovärdigare om han eller hon uppfatta-
des som mer involverad.

Cameron Diaz nya kläder
En rad frågor öppnade sig kring hur det här 
påverkar konsumenter, men också hur det kan 
hjälpa nya företag att etablera sig bättre med 
hjälp av kända namn.

– Det som överraskade mig mest var att 
kändisars entreprenörskap, så ofta diskuterat 

i media, har fått ganska lite akademisk upp-
märksamhet.

Erik Hunter presenterade ett antal olika 
fiktiva företag för sina testpersoner. En del 
fick veta att en viss kändis själv, till exempel 
Cameron Diaz, hade startat ett nytt baddräkts-
företag som hon nu engagerat marknadsförde. 
Andra fick veta att kändisen bara var betald för 
en reklamkampanj. En testgrupp fick en mer 
neutral presentation av företaget.

Hunter upptäckte att försökspersonernas 
attityd till produkten, och vilja att köpa den, 
förändrades dramatiskt av hur känslomässigt 
engagerad kändisen verkade, och hur involve-
rad i företagandet kändisen uppfattades vara.

– Över trettio år av litteratur på området har 
misslyckats med att identifiera de faktorerna, 
eller ens testa dem.

Att en trovärdig sammankoppling av rätt 
kändis med rätt produkt ger större effekt har 
forskare redan påpekat. Men det visar sig ock-
så att en kändis som själv ses som entreprenör 
och känslomässigt engagerad i en produkt har 
högre trovärdighet. När de rekommenderar en 
produkt blir därför effekten större.

Kändisar har också möjlighet att hjälpa före-
tag, helt enkelt genom att öppna dörrar:

– Tänk att du får ett telefonsamtal från Brit-
ney Spears som vill ha ett affärsmöte. Även om 
jag inte är intresserad av vad hon säljer säger 
jag ja till mötet.

Kändisentreprenörer 
säljer mer

Som konsument är det inte alltid lätt att 
veta om en kändis verkligen är entreprenör 
på riktigt eller bara presenteras så genom 
omsorgsfullt placerade pressreleaser och 
betalda internetrykten.

– Om ett företag påstår att deras produkt 
säljs av en kändisentreprenör – snarare än av 
en kändis som får betalt för att rekommen-
dera produkten – och detta hjälper dem att 
sälja mer, så är det viktigt att påståendet är 
äkta, säger Erik Hunter.

Foppa eller Liv
Eftersom det här är ett fält som fått relativt lite 
akademisk uppmärksamhet finns det mycket 
att forska vidare på. Erik Hunter vill lära sig 
mer om hur kändisar hjälper eller stjälper nya 
företag. Men han intresserar sig också för hur 
lokala celebriteter fungerar ihop med entre-
prenörer, och för hur de kan ge nyföretagare 
en billig tillgång till kändiskapital.

– En dag hoppas jag kunna svara på frågor 
som om en ny restaurang i Jönköping skulle 
vara lika eller mer framgångsrik om den star-
tades av en rikskändis som Peter Forsberg 
eller en lokal kändis som Stefan Liv. [PS]

för mer info: 
erik.hunter@ihh.hj.se
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reutveckla sitt företag. För det går nämligen 
även att kommunicera mindre framgångsrikt. 
Genom att inte vara tydlig med sina mål kan 
en företagare misslyckas att övertyga finansiä-
rer och kunder om sin förmåga.

– Då satsar de kanske hellre på någon som 
är rak, öppen och tydlig, och som vill skapa en 
win-winsituation för båda parter.

Led dig själv
En annan slutsats från studien är att det är 
möjligt att lära sig att kommunicera bättre, 
exempelvis genom att delta i entreprenör-
skapsutbildningar. Pia Ulvenblad anser att 
även egenföretagare behöver reflektera över 
ledarskapsfrågor.

– Självledarskap är också ledarskap.
Generellt kan sägas att de företagare som 

bäst uppnådde sina mål att växa, var de som 
var aktivast i sitt intresse för andra människor. 
De var bra på att utveckla relationer och kunde 
tydligt presentera var de ville befinna sig en 
bestämd tid framåt. Inte sällan hade de också 
tidigare erfarenhet av företagande.

Det finns mer att forska på inom det här 
området. Pia Ulvenblad vill särskilt utveckla 
en modell för framgångsrika kommunikativa 
strategier.

– Det handlar om vad jag talar om och hur 
jag talar om det, konstaterar hon. [PS]

för mer info: 
pia.ulvenblad@hh.se

Nyföretagare som vill växa kan också göra 
det. Det menar Pia Ulvenblad, Högskolan 
i Halmstad.

– Man ska agera som man vill bli betrak-
tad. Till exempel som om man är stor fast 
man är liten. Dock utan att fara med osan-
ning, säger hon.

 N aturligtvis är det lite mer kompli-
cerat än så. För det första måste man 
definiera vad det innebär att expande-

ra. Växande kan ta olika former, någon kan-
ske vill ha en förändrad status eller tjäna mer 
pengar, någon anställa mer personal.

Alla företagare är heller inte intresserade av 
att expandera. Att växa från att vara ensam-
företagare till att ha anställda kan för en per-
son betyda en känsla av framgång. För en 
annan kan det innebära en situation med nya 
krångliga regler och förlust av kontroll.

Tillväxt används ofta i politiska samman-
hang som ett begrepp för mer än bara en neu-
tral ökning av något.

– Om man frågar någon: ”Vill du ha mera 
pengar?”, svarar de nog: ”Ja, okej”, säger Pia 
Ulvenblad som har lagt fram sin avhandling 
Growth Intentions and Communicative Prac-
tices vid Lunds universitet.

Paddlar som ankor
Hon har delat in avhandlingen i en studie av 
att vilja och att kunna: ”will” respektive ”skill”. 
För det räcker inte riktigt med att ha en vilja 

att expandera. Man måste också kunna kom-
municera sin företagsidé.

Vad som snart stod klart för Ulvenblad 
var att många företagare som befinner sig i 
början av utvecklingen kan verka självsäkra 
och framgångsrika på ytan. I själva verket går 
det åt mycket energi till att upprätthålla det 
skenet. Hon kallar det ”doing as a duckling”: 
ovanför vattnet flyter ankungen lugnt, men 
under ytan paddlar den frenetiskt för att ta 
sig framåt.

I avhandlingen har hon använt sig av flera 
metoder: intervjuer, observationer och enkä-
ter. Hon följde bland annat sex teknikbase-
rade och tjänsteintensiva småföretag, och 
studerade hur de kommunicerade med sina 
intressenter.

För att göra en vetenskaplig studie av vad 
företagarna sa, använde Pia Ulvenblad sig 
bland annat av pta, Perspective Text Analy-
sis. Med metoden kan man analysera utsa-
gor och belysa särskilt meningsfulla ord och 
handlingar i texten.

– I en text finns en intention och en rikt-
ning. Med den här metoden kan vi avtäcka en 
inneboende mening i texten.

Ett företag byggde snabbt en professionell 
hemsida, ett annat satte ihop ett förtroende-
ingivande advisoryboard – båda åtgärder för 
att signalera kompetens och storlek.

Slutsatsen är att den som framgångsrikt 
kan kommunicera sin företagsidé också har 
större möjligheter att få resurser och vida-

  Snacka 

dig stor

• Pia Ulvenblad
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Årets upplaga av Sweden-U.S. Entrepre-
neurial Forum arrangerades 16–17 sep-
tember. Här diskuterades frågor som: Hur 
får jag finansiering till start och tillväxt av 
mitt företag? Och vilka affärsmöjligheter 
finns inom miljöteknik? Forumet var i år 
större än någonsin, nu även med Göteborgs-
upplaga.

P å sweden-u.s. Entrepreneurial Forum 
möts affärsänglar, riskkapitalister, entre-
prenörer, policyskapare, forskare och 

studenter med syftet att stimulera till tanke-
utbyte och bättre affärer.

Årets forum inleddes av representanter från 
arrangörstrojkan: Esbris vd Magnus Aronsson, 
Jöran Hägglund, statssekreterare på närings-
departementet och Randy Mitchell från u.s.
Department of Commerce.

– Det här är ett av våra viktigaste arrange-
mang under året, sa Magnus Aronsson. Vi 

Populärt forum 
ynglar av sig

kan lära en hel del av usa, som fortfarande 
är bättre på entreprenörskap än Sverige. För-
hoppningsvis kan de amerikanska talarna ta 
med sig en mer korrekt bild av Sverige hem till 
usa. Det här kan i sin tur leda till nya affärer 
mellan våra länder.

Ekoeffektiv ekonomi
Forumets första dag var indelad i tre paneler. 
Den inledande panelen handlade om vilken 
roll staten har i att skapa ett entreprenö-
riellt samhälle. Här ingick bland andra ovan 
nämnda Jöran Hägglund. Han menade att 
övergången mot en ”ekoeffektiv ekonomi” 
redan har inletts.

– Vi lever i en tid när klimatförändringarna 
dominerar världens politiska agenda. Samti-
digt är världsekonomin inne i sin värsta kris 
sedan den stora depressionen. Men det finns 
ingen anledning att vara pessimistisk – om 
dessa två utmaningar möts samtidigt kan det 

innebära nya affärsmöjligheter, nya mark-
nader och nya jobb. En ekoeffektiv ekonomi 
handlar om att skapa mer välstånd med min-
dre naturresurser, och om att kapitalisera på 
den ökade efterfrågan efter miljövänliga alter-
nativ, sa Hägglund.

Dagens andra panel handlade om hur man 
finansierar sitt företag när ekonomin inte är 
på topp. Katarina Bonde, vd för Kubicorp, var 
en av talarna. Hon tog bland annat upp att det 
faktiskt bara är cirka en procent av företagen 
som får sin finansiering genom riskkapital.

– Det är viktigt att komma ihåg. En del 
menar att man inte kan starta eller växa utan 
riskkapital. Det är inte sant. Det finns många 
andra vägar till att finansiera ett företag: ban-
ker, kunder, distributörer, ägare, familj, vän-
ner, egen vinst, Almi, Tillväxtverket etcetera, 
sa Katarina Bonde.

Möjligheter inom miljöteknik var ämnet för 
dagens tredje och sista panel. En av talarna, 

• Jöran Hägglund• Magnus Aronsson • Katarina Bonde

• Laina Raveendran Greene
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USA:s nya ambassadör i Sverige, Matthew 
Barzun, fortsätter sin företrädares satsning 
på företagande i miljöteknikbranschen. Det 
annonserade han på Sweden-U.S. Entrepre-
neurial Forum 2009.

U nder parollen One Big Thing inled-
de förra amerikanska ambassadören 
Michael Wood en kampanj för att lan-

sera svenska miljöteknikföretag för amerikan-
ska riskkapitalister. Den satsningen fortsätter, 
meddelar hans efterträdare Matthew Barzun, 
om än i något förändrad tappning. Satsningen 
ligger nämligen helt i linje med vad ambassa-
dörens chef vill lägga krut på.

– Klimatförändringarna är en jätteviktig frå-
ga för president Obama. Och samarbetet med 
Sverige har gett bra resultat. Det vore galet att 
sluta arbeta med One Big Thing. Men, det vore 
också galet att bara fokusera på det. Det finns 
så mycket mer att lyfta fram här i Sverige. Det 
är bara att se på hur mycket bra som har kom-
mit fram under det här forumet, sa Barzun.

Laina Raveendran Greene, vd för konsultbola-
get Get-it, poängterade att hållbarhet faktiskt 
kan fungera som ett verktyg för innovation. 

Miljöteknik med motiv
Hon berättade bland annat om att mobiltele-
fonin har fungerat som drivkraft för ny, grön 
elektricitet i många utvecklingsländer.

– Vad vi verkligen behöver, speciellt i usa, är 
tiotusentals garageinnovatörer. Det är inte ett 
stort företag som kommer att lösa detta. Och 
det kommer att bli som i dot.com-boomen, 
med bara några få vinnare. Varför ska då en 
riskkapitalist finansiera detta, om bara några få 
kan vinna? Och varför ska jag som entreprenör 
ge mig in i det här? Svaret är miljöteknik med 
motiv. Tänk på applikationen, inte bara på tek-
niken, då blir det bra affärsmodeller som också 
drar in pengar, sa Laina Raveendran Greene.

usa :s nya ambassadör Matthew Barzun 
avslutade forumets första dag med ett keynote-
tal (se artikel här intill). Totalt medverkade ett 
femtontal svenska och amerikanska experter 
i forumet.

Dag två hölls tre parallella seminarier. De 
låg i linje med panelämnena från dag ett och 
handlade om hur man skapar policys som 
främjar entreprenörskap, om entreprenöriella 
möjligheter inom miljöteknik, och om hur man 
som företagare väcker riskkapitalisters och 
affärsänglars gunst.

Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum arrange-
rades, för sjätte året i rad, av Esbri, Närings-
departementet och u.s. Department of Com-
merce.

Huvudpartners var Energimyndigheten, 
Innovationsbron, Tillväxtverket och Vinnova. 
Partners var Almi Företagspartner, Hamilton 
Advokatbyrå och Sheraton Stockholm. Medie-
parter var tidningen Entreprenör.

I år knoppade forumet även av sig till Göte-
borg, dit delar av den amerikanska delegatio-
nen fortsatte 17–18 september. Här ingick även 
Chalmers och Göteborgs universitet i arrangörs-
skaran. [JG]

– Det finns mycket vi kan göra tillsammans 
för att lyfta fram nya idéer inom det här områ-
det. Nya idéer som kan vara till gagn inte bara 
för de två länder vi representerar, utan för hela 
världen.

En sak som Barzun särskilt lyfte fram var 
att Sverige har lyckats med konststycket att ha 
bra tillväxt – samtidigt som vi har skurit ner på 
utsläppen.

– Att visa att det går att göra både och sam-
tidigt är otroligt viktigt, för usa och för resten 
av världen. Sverige kan fungera som ett bra 
exempel här.

Barzuns tal på Sweden-u.s. Entrepreneurial 
Forum var också hans första i Sverige där han 
pratade om sitt entreprenörskap. Innan han 
engagerade sig politiskt var han bland annat 
inblandad i starten av mediebolaget cnet, som 
såldes för 1,8 miljarder dollar 2008.

På hans politiska meritlista står bland annat 
insamlingsarbete till succékampanjen som 
ledde fram till Barack Obamas seger i presi-
dentvalet. [JG]

Barzun satsar vidare 
på miljöteknik

• Matthew Barzun

Presentationer, filmklipp 
och annat material från

Sweden-U.S. 
Entrepreneurial Forum

finns på 
www.esbri.se/

sweden-us-2009

Foto: Johanna H
anno



Enligt honom finns det två typer av företa-
gande i team. Den ena är när en stark entre-
prenör startar företag, och sedan rekryterar 
partners till ett team. Den andra är när ett 
team startar företaget tillsammans. Det är den 
sistnämnda gruppen som Larsson Segerlind 
har fokuserat på.

– Jag ville se vilka insikter det gav att ha den-
na grupp som analysenhet, och inte nödvän-
digtvis falla tillbaka till att studera ”den starka 
entreprenören” i teamet. Teamen är en realitet 
i det ekonomiska systemet: Cirka 30 procent 
av företagen startas i team. I högteknologiska 
branscher startas nästan 70 procent av före-
tagen i team.

Ett av avhandlingens bidrag är att den för-
klarar innovationsprocessen med teamet som 
analysnivå. Larsson Segerlind har genom att 
använda ett längre tidsperspektiv lokaliserat 
olika faser. Han finner också återkommande 
cykliska beteenden: i teamprocessen, i roll-
processen och i innovationsprocessen.

– I och med den höga graden av oförutsäg-
barhet är det svårt att planera en innovations-
process. Man behöver övervaka och hantera 
den när den väl sker. Det kan vara svårt för 
en person, därför kan det vara en fördel att 
vara ett team. En förutsättning är att det finns 
förtroende och tillit till att de andra i teamet 
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Att starta företag i team är bra för innova-
tionen. Det visar Tommy Larsson Segerlind 
i sin avhandling. En annan slutsats är att 
konflikter inom teamet inte nödvändigtvis 
är av ondo, utan faktiskt kan gynna den 
innovativa processen.

I avhandlingen Team Entrepreneurship  A 
Process Analysis of the Venture Team and the 
Venture Team Roles in Relation to the Inno-

vation Process* flyttar Tommy Larsson Seger-
lind fokus från den enskilda entreprenören till 
teamet. Han vill förstå hur nyckelrollerna ser ut 
när en grupp grundar ett företag tillsammans. 
Han har också undersökt teamets utveckling, 
hur det upplöses och hur detta sker i relation 
till innovationsprocessen.

Med Tetra Pak, perioden 1940–1970, som 
pilotfall gick Larsson Segerlind vidare och stu-
derade ett polskt förlagsföretag under perio-
den 1985–2003.

– När vi väl började beskriva tillkomst-
processen i Tetra Pak, märkte vi att vi hade bytt 
analysnivå. Vi hade flyttat fokus från entrepre-
nören till att förstå teamet, nyckelrollerna och 
utvecklingen i dessa.

– Vi analyserade inte heller skapandet av ett 
nytt företag, utan snarare den innovativa pro-
cessen, säger Tommy Larsson Segerlind.

Team i 
konflikt 
skapar 
bättre 
affärsidéer

• Tommy Larsson Segerlind

kan hantera det man själv inte har möjlighet 
att hantera.

Teamets roller utvecklas över tiden. De olika 
rollerna driver olika uppgifter – uppgifter som 
kanske just den personen är eller blir expert 
på.

– Någon kanske är nischad på regelverket, 
någon på teknik och en annan på marknad. 
Därför kan det också finnas och uppstå flera 
parallella affärsidéer inom ett team, säger Tom-
my Larsson Segerlind.

En annan av hans slutsatser är att även om 
konflikter är vanliga i team, så är det oftast inte 
på grund av dem som företaget splittras. Kon-
flikter inom teamet kan i stället vara en orsak 
till att innovationsprocessen förs framåt.

– I processen utvecklas även personerna i 
teamet. Man är inte samma person som när 
man kom in. Alla utvecklas och ser möjlig-
heter som andra kanske inte ser, säger Larsson 
Segerlind. [CE]

för mer info: 
tommy.larsson@sh.se

*Avhandlingen har lagts fram 
vid Stockholms universitet
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Företagare i nöd och lust

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

• Karin Hellerstedt
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Tidigare relationer, tillit och förtroende spe-
lar stor roll för entreprenörer när de startar 
företag i team. Familjeföretag som startas 
av makar eller sammanboende är också 
betydligt vanligare än vad som framkom-
mit tidigare. Det visar Karin Hellerstedt i 
sin avhandling The Composition of New 
Venture Teams – Its Dynamics and Conse-
quenses.

N är karin hellerstedt, Internatio-
nella Handelshögskolan i Jönköping, 
undervisade i entreprenörskap, slogs 

hon av att litteraturen som behandlar pro-
cessen att bilda team var väldigt mekaniskt 
beskriven. Hon tyckte inte att den stämde 
helt med verkligheten, och bestämde sig för 
att undersöka vilka som ingår i teamet och 
hur det förändras över tiden. I avhandlingen 
kombinerar hon kunskap från forskningen om 
humankapital, med insikter från socialpsyko-
login.

Hellerstedt har följt 1 212 kunskapsintensiva 
företag som startats i team, under en period 
på 3–7 år. Undersökningsperioden var mellan 
1996 och 2000. Medelstorleken på teamen var 
2,77 personer. 61 procent av teamen bestod av 
två personer.

Genom att samköra omfattande registerdata 
från Statistiska centralbyrån, både på individ-
nivå och på företagsnivå, kunde hon dra slut-
satser om teamen.

– Det som är unikt är att jag har lyckats 
kombinera dessa data för att skapa en ny ana-
lysenhet som är teamet.

Tilliten central
Karin Hellerstedts studie visar att familjeföre-
tagen är betydligt fler än vad som framkommit 
i tidigare forskning. De är också lönsammare 
än andra företag.

– Det jag tycker är mest intressant är hur 
otroligt viktiga tidigare relationer är när indi-

vider väljer att gå in och skapa ett nytt företag 
tillsammans. Antingen gör man det tillsam-
mans med sin partner, eller så har man arbetat 
tillsammans tidigare och varit kollegor.

För entreprenörerna är det viktigt att känna 
förtroende för sin affärspartner som de ska 
starta företaget med. De kan rucka lite på kom-
petenskraven till förmån för det.

– Tilliten är en central del. Det är också något 
som man inte pratar så mycket om i de läro-
böcker vi har.

Män i minoritet lämnar
Det är vanligare att teamen blir mindre än att 
någon person tillkommer. Oftast sker avhop-
pen i ett tidigt stadium av företagsetableringen. 
Ju större teamen är initialt, desto vanligare är 
det att de är öppna för att senare utökas med 
nya medlemmar.

Ju mer olika individerna i teamen är, vad det 
gäller status, lön och framför allt ålder, desto 
vanligare är det att någon lämnar teamet. Per-
soner som är mycket yngre än övriga i teamet 
tenderar till exempel att lämna det i högre 
grad. En förklaring till det, menar Hellerstedt, 
kan vara just statusskillnaden. De med högre 
status har mer inflytande över teamens sam-
mansättning, och är också de som tenderar att 
stanna.

– Teamen som består av sambor eller gifta är 
väldigt stabila. Antingen går företaget bra, eller 
så hänger man ihop ända tills man lägger ner 
det. Det är inte alls lika vanligt att man lämnar 
teamet. Det är lite ”i nöd och lust” i företagan-
det också.

En annan sak som Hellerstedt fann, var att 
män som ingick i team med kvinnor i majoritet 
var mer benägna att lämna teamet, än kvinnor 
i team där män var i majoritet. [MMS]

för mer info: 
karin.hellerstedt@ihh.hj.se

De som tar till sig överlever
Ju bättre företag är på att ta till sig och 
kommersialisera teknisk kunskap, desto 
framgångsrikare blir de. Det visar Erik Wet-
ter i sin doktorsavhandling.

W et ter har undersökt  överlev-
nadsgrad och prestation i nya företag 
inom kunskapsintensiva branscher. 

Särskild fokus lägger han på den så kallade 
absorptionsförmågan. Med absorptions-
förmåga menas hur bra företagen är på att 
suga åt sig och exploatera kunskap utifrån.

Kan man genom att studera denna förmåga 
förutsäga hur bra företagen kommer att gå? 
Om de kommer att lägga ner inom ett antal år, 
eller om deras lönsamhet kommer att öka?

I Patterns of Performance in New Firms: Esti-
mating the Effects of Absorptive Capacity, som 
läggs fram vid Handelshögskolan i Stockholm, 
har Erik Wetter utvecklat en metod för att 
undersöka absorptionsförmågan i nystartade 
mikroföretag. Tidigare har metoden främst 
använts i studier av större företag.

I avhandlingen studeras kunskapsintensiva 

företag i både tillverknings- och tjänstesek-
torn.

Resultaten visar att absorptionsförmågan 
verkligen har en positiv inverkan på företa-
gens överlevnad och prestation. Den verkar 
därmed också vara ett gott mått på företags 
framgång. [JG]

för mer info: 
erik.wetter@hhs.se
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Företag som startas i team har lättare att 
lyckas med etableringen. Andra framgångs-
faktorer är att grundarna har komplette-
rande roller och samma mål med företaget. 
Det är några av slutsatserna i avhandlingen 
Entreprenörskapsresan genom beslutspro-
cesser i team – en elektronisk dagboks-
studie i realtid.

J aqueline bergendahl, Lunds universi-
tet, har följt åtta nystartade teknikföretag 
under ett års tid genom att låta dem skri-

va elektroniska dagböcker. Ett av syftena med 
avhandlingen har varit just att utveckla denna 
elektroniska dagbok. Det har Bergendahl gjort 
tillsammans med grundarna i de företags-
projekt hon har studerat.

– För att uppnå en användarvänlig dagbok 
med tillförlitliga dagbokssvar krävs personliga 
möten med användarna, och att forskaren 
utvecklar dagboksfrågorna tillsammans med 
dem. Så jag lämnade mitt kontor och var med 
dem hela tiden. Det var en fantastisk upple-
velse, för jag förstod dem. Jag började skriva 
dagbok själv också, för att förstå dem ännu 
bättre.

Utveckling i dialog
Jaqueline Bergendahls elektroniska dagbok 
var först bara rapporter via e-post. Det visade 
sig snart att detta inte fungerade. Deltagarna i 
studien hade svårt att komma ihåg vilka dag-
boksanteckningar de hade skickat och antalet 
frågor i dagboksmallen var så många att svaren 
blev väldigt kortfattade. I dialog med deltagar-
na utvecklades den elektroniska dagboken till 

en databas med färre frågor som besvarades 
via ett webbformulär.

Bergendahl beslöt sig för att vidareutveckla 
forskaren Saras Sarasvathys ramverk, och 
undersöka vilken av hennes beslutsmodeller 
som deltagarna följde: causation – där man är 
väldigt målinriktad, eller effectuation – där det 
finns en öppenhet för nya affärsmöjligheter 
och målen förändras över tid.

– Jag trodde att de skulle följa en av proces-
serna stringent. Men i stället upptäckte jag att 
de pendlade mellan de olika processerna och 
tillämpade båda parallellt.

Bergendahl fann fyra kritiska faktorer som 
påverkar riktningen mot effectuation eller 
causation: prototypen, nya affärsmöjligheter, 
parallella processer och teamet.

Utvecklingen av en prototyp visade sig vara 
avgörande för att företaget skulle överleva 
etableringen. Det var inte lönt för teamen 
att kontakta kunder eller göra omfattande 
marknadsundersökningar innan en prototyp 
var färdigutvecklad. Prototyparbetet följde en 
causationprocess, och var alltså mycket mål-
inriktat.

– Det styrde hela företagsetableringen. 
Grundarna satte upp prototypen som ett mål 
och jobbade efter väldigt specifika deadlines. 
Prototypen blev en dörröppnare – när de änt-
ligen nått målet att utveckla den kunde före-
taget överleva och hade passerat ett viktigt 
hinder.

Bergendahl fann två intressanta parallella 
processer vid sidan av själva företagsutveck-
lingen – affärsplansprocessen och olika sido-
projekt. Affärsplanen utvecklades bara för 

speciella tillfällen som affärsplanstävlingar 
eller möten med bankkontakter eller risk-
kapitalister.

– De gjorde en affärsplan speciellt för det 
tillfället, medan de hade en väldigt informell 
planering i projektet.

Det visade sig att många grundare hade fle-
ra sidoprojekt parallellt med huvudprojektet, 
till exempel att utveckla webbsidor i separata 
enskilda firmor.

– Dessa projekt påverkade effectuation-
processen, och öppnade upp för nya affärs-
möjligheter.

Undvik överlapp
En framgångsfaktor var att alla i teamet 
hade samma mål med företaget. I team där 
grundarna hade skiftande mål och samma 
utbildning, blev rollerna överlappande och 
mer otydliga. Grundarna lyckades då heller 
inte föra företaget framåt. De team som hade 
gemensamma mål, hade även mer komplet-
terande roller.

– En kunde vara civilingenjör och en jurist. 
Eftersom de kompletterade varandra, gick 
det bra för dem. Det påverkade causation-
processen och gjorde att dessa team var mer 
målinriktade, säger Bergendahl. [MMS]

för mer info: 
jaqueline.bergendahl@fek.lu.se

Olika roller 
mot samma mål

• Jaqueline Bergendahl



Kommuner i framkant 
med företagsam skola

I våras presenterade regeringen en nationell 
strategi som går ut på att entreprenörskapet 
inte bara ska vara ett separat ämne i skolan, 
utan löpa som en röd tråd genom hela utbild-
ningssystemet. Det innebär bland annat att 
ett entreprenöriellt förhållningssätt kan föras 
in i läroplaner, och lyftas fram i lärarutbildning-
arna. Men det verkar som att regeringen har 
varit lite långsam ur startgroparna, kommu-
nala satsningar i den här riktningen har redan 
pågått ett tag. I studien Den företagsamma 
skolan (Entreprenörskapsforum, 2009) har 
Carina Holmgren under perioden 2006 till 
2008, följt sex kommuner i Västra Götaland 
som har deltagit i en utbildningssatsning 
med samma namn (Den företagsamma sko-
lan, DFS). Resultaten visar att den här typen 
av kommunala initiativ gör skillnad. De hand-
lingsplaner för entreprenörskap i skolan som 
arbetades fram i kommunerna har lett till erfa-
renhetsutbyte och till en möjlighet att utveckla 
samsyn kring entreprenörskap i skolan. Men, 
menar Holmgren, att verkligen få entreprenör-
skapet att bli den här röda tråden genom hela 
utbildningssystemet är en lång process där 
en hel del återstår att göra. [JG]

För mer info: carina.holmgren@
entreprenorskapsforum.se

IFN tidiga att lyfta 
fram entreprenören

För 70 år sedan startade Industrins Utred-
ningsinstitut, IUI. Det var Sigfrid Edström, 
Aseas vd under 30 år, som ansåg att närings-
livet behövde sitt eget forskningsinstitut. 
Sedan 2006 heter det Institutet för Närings-
livsforskning, IFN. I samband med sjuttioårs-
jubileet ges boken IFN/IUI 1939–2009 – 
Sju decennier av forskning om ett näringsliv 
i utveckling (Ekerlids förlag, 2009) ut. Redak-
tör är Magnus Henrekson, vd för IFN. IFN/
IUI var tidiga med att lyfta fram entreprenören 
och entreprenörskapet i Sverige. I början av 
1970-talet plockade de upp tankarna från Erik 
Dahméns avhandling som satte företaget och 
den enskilde entreprenören i fokus. I boken 
skriver flera av IFN/IUI:s tidigare chefer, 
bland andra Gunnar Eliasson, som var chef 
1976–1994, och en av dem inom institutet 
som bidragit till att entreprenörskapet har fått 
en framträdande roll i forskningen. Men det 
var inte helt självklart att det blev så, påpekar 
han: ”Att klarlägga entreprenörens och före-
tagandets roll i den ekonomiska tillväxten var 
dock ingen lätt uppgift, och inom den natio-
nalekonomiska professionens huvudfåra var 
intresset för sådana frågor mycket svalt långt 
in på 1980-talet”. [JG]

För mer info:
magnus.henrekson@ifn.se
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Innovationer föds på universitet och pro-
duceras av företag, eller? I sin avhandling 
ifrågasätter Tommy Shih de antaganden 
som ligger till grund för uppbyggnaden av 
industrikluster. Med en empirisk studie av 
två industricentrum i Taiwan framträder en 
mer komplex bild av kommersialiserings- 
och innovationsprocessen. 

A tt kommersialisera ny teknologi och 
forskning anses leda till ekonomisk till-
växt. Därför försöker politiker och andra 

makthavare skapa kluster och nya industrier 
med Silicon Valley som inspirationskälla.

I klustren sammanförs universitet och hög-
skolor, varifrån nya idéer antas komma, med 
företag som har den kompetens och de ekono-
miska resurser som behövs för kommersialise-
ring. När en produkt är utvecklad är det bara 
att överföra den från akademi till industri.

Långt ifrån alla sådana kluster genererar 
dock avkastning i den storleksordning policy-
makarna hoppas på.

I sin avhandling Scrutinizing a policy ambi-
tion to make business out of science. Lessons 
from Taiwan jämför ekonomie doktor Tommy 
Shih, verksam vid Uppsala universitet, fram-
växten av två industrier i Taiwan. Dels den 
framgångsrika halvledarindustrin, dels bio-
tekniksektorn som har skapats med halvledar-
industrin som förebild, men inte lyckats leva 
upp till förväntningarna.

Shih vill påvisa att de policymodeller som 
ligger till grund för uppbyggnaden av industri-
kluster bygger på orealistiska förväntningar.

– Det är stor skillnad mellan hur innovatio-
ner antas komma till och den empiriska verk-
ligheten, säger han.

– Antaganden om hur innovations- och 
kommersialiseringsprocessen går till har bli-
vit en vedertagen sanning som inte ifrågasätts, 
trots att den empiriska kunskapen är bristfäl-
lig.

Oförenliga mål
Genom att följa resurskombinationer, och 
hur innovationer utvecklas, produceras och 
används, oberoende av om det är i akademin 
eller näringslivet, kan Shih visa att policy-
modellen förbiser viktiga faktorer i innova-
tionsprocessen.

– Universiteten premierar till exempel 
nyskapande och innovationshöjd, medan 
användare och producenter vill ha produkter 
som genererar ekonomisk vinst. Dessa två mål-

sättningar är ibland oförenliga. I själva verket 
kan en produkt som skapas ur gamla struktu-
rer, få ett större värde för användaren. 

– Eftersom det redan finns etablerade 
investeringar i användarstrukturen, ska nya 
produkter passa ihop med dem för att vara 
lönsamma.

Innovationer i samspel
Modellen som används för att bygga indu-
strier och innovationer utgår ifrån att inno-
vationsprocessen är linjär, det vill säga idéer 
antas komma från universitet och kommer-
sialiseras av företag.

– I själva verket skapas nya innovationer i 
ett samspel mellan uppfinnare, entreprenö-
rer och användare, varken pull- eller push-
teorierna är tillräckligt dynamiska för att för-
klara innovationsprocessen.

Tommy Shih efterfrågar en bredare diskus-
sion kring föreställningen om hur innovatio-
ner kommersialiseras.

– Jag tycker att avhandlingen väcker intres-
santa frågor för vidare studier om vilka kon-
sekvenser det får för forskningen på sikt när 
politiker och andra utövar påtryckningar för 
att akademin huvudsakligen ska ta fram pro-
dukter för kommersialisering.

– Häri finns en demokratisk aspekt som inte 
ska förbises, slår Tommy Shih fast. [AKF]

för mer info: 
tommy.shih@fek.uu.se
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Taiwan visar 
på komplex 
innovationsbild

• Tommy Shih



En allt större del av näringslivets FoU sker 
i dotterbolag till stora multinationella före-
tag. Snabbast går utvecklingen i företag 
som har införlivats i koncernen genom för-
värv. Samtidigt finns en tendens att över-
driva dotterbolagens betydelse.

D en som är ute  efter snabb teknik-
utveckling ska satsa på att köpa bolag, 
snarare än att starta egen verksamhet. 

Förvärvade dotterbolag utvecklar teknik mer 
än dubbelt så snabbt som nystartade dotter-
bolag. Det visar Philip Kappen i avhandlingen 
Technological Evolution in Foreign Subsidiaries 
– Among Average Joes, Superstars and the New 
Kids on the Block.

Han har undersökt hur det går till när 
utländska dotterbolag utvecklar ny teknik. 
Vilka mönster finns, och hur lång tid tar det? 

Avhandlingen har ett evolutionärt perspektiv, 
och ser till trenderna under de senaste 100
åren.

Studieobjekten är dotterbolag till traditio-
nella, svenska multinationella industriföretag 
– som till exempel Alfa Laval, skf och Volvo. 
Kappen har undersökt alla deras dotter-
bolag som har patenterat i usa under perio-
den 1893–1990.

– Tanken är att ge en så komplett bild som 
möjligt av bolagens teknikutveckling i utlan-
det, säger Philip Kappen, Uppsala universi-
tet.

Tillåts vara egna
Resultaten visar på stora skillnader beroende 
på hur dotterbolagen kommer till. ”Hemma-
odlade” utländska dotterbolag utvecklar ny 
teknik i betydligt långsammare takt än förvär-

vade bolag. Där kan kompetens och utveckling 
finnas redan från början, och skapa ett tekno-
logiskt försprång.

– Att företag köper tillgång till teknik genom 
förvärv av dotterbolag i andra länder, kan vara 
en bieffekt av att man köper in sig på en ny 
marknad. Men, oavsett motiv, förvärvade 
utländska dotterbolag utvecklas snabbare än 
hemmaodlade.

Det beror bland annat på att de förvärvade 
dotterbolagen har egna externa nätverk som 
skyndar på teknikutvecklingen. Vid en nystart 
måste moderbolaget bygga upp ett nätverk, 
och det kan ta tid.

– Ett externt förvärvat bolag kanske också 
tillåts vara lite mer eget än ett man startar själv. 
En nystart blir nog mer en replika av moder-
bolaget, konstaterar Kappen.

Konkurrerar om resurser
Han menar ändå att det finns en tendens att 
överdriva de utländska dotterbolagens bidrag 
till ny teknikutveckling. Även om andelen tek-
nikutveckling som sker utomlands ökar, går 
ökningen ganska långsamt.

– Det är en marginell ökning i takten vi ser, 
särskilt bland de nystartade dotterbolagen.

– En tanke med att ha utländska dotter-
bolag som teknikutvecklare, är att de utsätts 
för en annan miljö som gör att de kan utveckla 
något helt nytt. Men det verkar inte som att 
den effekten är så stark. Det tar lång tid, och 
kräver envishet, att få till överspillseffekterna 
och skapa nya innovationer.

Kappen har även funnit en överlappande 
effekt. Om ett moderbolag har flera dotter-
bolag i ett och samma land, går teknikutveck-
lingen långsammare.

– På något sätt blir det konkurrens om resur-
serna. Man får inte direkt bilden av en stor glad 
familj som utvecklas tillsammans.

Så, Philip Kappens råd till det teknikutveck-
lande företaget blir: Vänta er inte för mycket av 
ett nystartat dotterbolag. Om det är ny teknik 
ni vill åt, förvärva ett dotterbolag i stället för 
att starta ett helt nytt.

– Ett annat råd är att se till att hantera den 
interna konkurrensen så att dotterbolagen inte 
kannibaliserar på varandra, säger han. [JG]

för mer info: 
philip.kappen@fek.uu.se
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• Philip Kappen

Nyförvärvade företag är 
koncernens teknikstjärnor
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Esbrinytt

Esbri grundades 1997 
av entreprenören och 
uppfinnaren Leif Lund-
blad, och har som över-
gripande målsättning att 
stimulera entreprenör-
skap i Sverige.

Esbri har en stark förankring i det svenska 
samhället, i styrelsen ingår bland andra universi-
tetskansler Anders Flodström, Signhild Arnegård 
Hansen, ordförande Svenskt Näringsliv, och 
Anna Ekström, ordförande Saco.

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

Kunskapsspridningen sker bland annat 
genom tidningen Entré, nyhetsbrevet e-Entré, 
föreläsningsserien Estrad och webbplatsen 
www.esbri.se

Esbri arrangerar varje år en workshop 
för entreprenörskapslärare och kommersi-
aliseringskursen R2B för doktorander, samt 
genomför The Sweden-U.S. Entrepreneurial 
Forum tillsammans med U.S. Department of 
Commerce och Näringsdepartementet.

Under de dryga 12 år som Esbri har varit 
verksamt har bland annat 120 Estradföreläs-
ningar arrangerats med totalt över 14 500 del-
tagare. Entré har kommit ut med 49 nummer 
och Esbris Kunskapsbank på webben rymmer 
fler än 1 400 texter om entreprenörskap, inno-
vation och småföretagande.

Fler föreläsningar, konferenser och tidningar 
arrangeras och publiceras kontinueligt.
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Utvecklas som lärare

9–10 november 2009 är det åter dags för 
Esbris lärarworkshop, den tolfte i ordningen, 
för dig som undervisar i entreprenörskap på 
universitet eller högskolor. Under två dagar 
får du ta del av konkreta tips, inspirerande 
gästföreläsningar, erfarenhetsutbyten och 
diskussioner. Bland årets inspiratörer finns 
filosofie doktor Malin Gawell, Esbri, pro-
fessor Patricia Greene, Babson College, 
professor Tom Kosnik, Stanford University 
samt docent Lena Ramfelt, också från Stan-
ford University. Medverkar gör även Anna 
Ekström, ordförande i Saco och universitets-
kansler Anders Flodström. Missa inte chan-
sen att utvecklas som lärare tillsammans 
med andra lärare! Workshopen hålls på 
Yasuragi Hasseludden utanför Stockholm. 
Sista anmälningsdag är 30 oktober. [CE]

För mer info: www.esbri.se/workshop

Rapport från 
uppskattad 
kunskapskanal
Estradföreläsningarna fortsätter att locka 
en bred publik. Under Estradåret 2008-2009 
lärde vi oss bland annat vad samhällsen-
treprenörskap är, hur snabbväxande företag 
fungerar och vilka hinder företag inom kul-
turbranschen ställs inför. Nu kan du läsa om 
alla läsårets föreläsningar i den nyutkomna 
Estradrapporten.

E stradföreläsningarna har länge varit 
en uppskattad spridare av forsknings-
baserad kunskap om entreprenörskap. 

Det är en av de kanaler som Esbri arbetar med 
för att öka förståelsen för den betydelse som 
entreprenörskap, innovation och småföretag 
har för en hållbar tillväxt. Estrad är också en 
uppskattad mötes- och nätverksplats. Här träf-
fas forskare, studenter, företagare, finansiärer, 
rådgivare, policyfolk och andra som är intres-
serade av entreprenörskap.

Nu är äntligen Estradrapporten för 2008–
2009 här, med en snabbgenomgång av läsårets 
alla föreläsningar. I år har vi valt att förändra 
layouten något, och göra en smidigare och 
lättillgängligare rapport. Här kan du läsa om 
både gaseller och igelkottar, gröna innovatio-
ner och samhällsentreprenörskap. Även lite 
sociala normer och konstiga företag har smu-

git sig in i rapporten. Kontakta oss gärna om du 
vill ha rapporten i pappersform. Annars finns 
den som vanligt att ladda ner som pdf från vår 
webbplats. På webben finns också längre refe-
rat från alla genomförda föreläsningar.

För att ytterligare sprida den kunskap som 
forskare tar fram, erbjuder vi sedan en tid till-
baka även Estrad via webb-tv. Här kan man se 
en missad föreläsning, se en favorit i repris eller 
varför inte använda en föreläsning i sin under-
visning om man är verksam som lärare. Allt är 
såklart gratis att ta del av.

Nästa Estrad äger rum 19 oktober. Då ska vi få 
lära oss mer om entreprenörskap och familje-
företag när professor Leif Melin och docent 
Mattias Nordqvist, båda från forsknings-
centrumet cefeo vid Internationella Handels-
högskolan i Jönköping, intar Estraden. [CE]

hitta estradrapporten, kolla webb-tv 
och anmäl dig till nästa föreläsning 

på esbris webbplats: www.esbri.se
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Titel: Comparative Entrepre-
neurship – The UK, Japan, and 
the Shadow of Silicon Valley
Författare: H Whittaker, P 
Byosiere, S Momose, T Moris-
hita, T Quince & J Higuchi
Förlag: Oxford
University Press
ISBN: 978-0-19-956366-1

Vi vet ganska mycket om nationella särdrag 
när det gäller ledarskapstraditioner och inn-
ovationssystem. Däremot vet vi relativt lite 
om hur entreprenörer och entreprenörskap 
ser ut i olika länder. Författarna till Com-
parative Entrepreneurship – The uk , Japan, 
and the Shadow of Silicon Valley hittar både 
likheter och skillnader i sina jämförelser av 
Storbritannien och Japan. De har studerat 
högteknologiska tillverkningsföretag och 
jämför bland annat entreprenörernas kar-
riär, hur företag startas, attityder till risk, 
fou och innovation, samt konkurrensstra-
tegier. En stor skillnad mellan länderna är 
inställningen till entreprenörskapet som 
företeelse – ser man entreprenörskap som 
ett projekt (Storbritannien) eller som ett 
livsverk (Japan)? Likheter mellan länderna 
ligger till exempel i hur möjligheter skapas 
och i hur företagen grundas. [JG]

Titel: Frontline Innovation 
Management – Dynamic 
Product and Business 
Development
Författare: Stig Ottosson
Förlag: Ottosson & Partners
ISBN: 978-91-977947-7-0

Samhället blir alltmer komplext, föränder-
ligt och icke-linjärt. Det innebär att vi, både 
som individer och organisationer, måste se 
till att hela tiden utvecklas för att inte halka 
efter. För företag gäller det att säkra kon-
kurrenskraften genom att ligga i framkant 
i produktutveckling och innovation. Stig 
Ottosson menar att en flexibel och dynamisk 
inställning till utveckling, i motsats till ett 
gammalt traditionellt synsätt, ger fördelar 
som: lägre risk att misslyckas och snabbare 
väg till marknaden. I Frontline Innovation 
Management – Dynamic Product and Busi-
ness Development ger författaren bland 
annat förslag på hur kunskap överförs på 
ett effektivt sätt, och på hur man kan tänka 
när man väljer produktutvecklingsmodell. 
De principer som lyfts fram i boken bygger 
på aktionsforskning i pågående utvecklings-
projekt inom olika branscher. [JG]

Titel: Managing and 
shaping innovation
Författare: Steve Conway 
& Fred Steward
Förlag: Oxford
University Press
ISBN: 978-0-19-926226-7

Hur definieras innovation? Hur påverkar 
nätverk innovationsprocessen? Och hur styrs 
innovationsprocesser? Det är några av frå-
gorna som Steve Conway och Fred Steward 
söker svar på i läroboken Managing and sha-
ping innovation. De diskuterar också vad som 
gör en individ, ett team, en organisation, en 
bransch, en region eller ett land innovativt. 
Boken är disciplinöverskridande och bygger 
på kunskap från nationalekonomi, företags-
ekonomi, sociologi och psykologi. Särskild 
fokus får nätverksperspektivet, bland annat 
tar författarna upp vikten av informella nät-
verk. Innovation, menar de, är en social, poli-
tisk och känslomässig process. Boken, som är 
anpassad för masterstudenter- och doktor-
ander, innehåller också ett antal fallstudier 
som får fungera som praktiska exempel på 
innovation. Exemplen kommer bland annat 
från Napster och e-bay. [JG]

Titel: Women and their Money 
1700-1950 – Essays on 
women and finance
Redaktörer: Anne Laurence, 
Josephine Maltby & Janette 
Rutterford
Förlag: Routledge
ISBN: 978-0-415-41976-5

Kvinnors ekonomi för en tynande tillvaro i 
historieskrivningen. När ämnet tas upp, är 
det ofta i termer av fattigdom, maktlöshet 
och obetalt arbete. Det vill författarna till 
Women and their Money 1700–1950 – Essays on 
women and finance ändra på. Redaktörerna 
Anne Laurence, Josephine Maltby och Janet-
te Rutterford skriver i inledningen att kvin-
nor genom tiderna har varit finansiellt hand-
lingskraftiga – trots lagliga, ekonomiska och 
sociala hinder. Fokus i boken ligger på Stor-
britannien, men jämförelser görs även med 
usa, Italien, Sverige och Japan. Uppsalafors-
karen Tom Petersson har med ett kapitel om 
kvinnor och den finansiella revolutionen 
i Sverige mellan 1860–1920. Han skriver att 
kvinnor genom tiderna har varit aktiva som 
entreprenörer – i slutet av 1800-talet var cirka 
en tredjedel av alla detaljhandlare i svenska 
städer kvinnor. [JG]
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Ragnar Ahlström Söder-
ling har nyligen tillträtt ett 
ettårigt vikariat på Lunds 
universitet. Där kommer han 
att arbeta för Hans Land-
ström , och bland annat 
ansvara för det halvår kring 
entreprenörskap som kan-

didat- och civilekonomstudenter kommer att 
erbjudas under sin sjätte termin från och med 
våren 2010. Han kommer också att medverka 
i masterprogrammet i entreprenörskap. Ahl-
ström Söderling behåller en 50 procents tjänst 
vid Högskolan Dalarna där han undervisar på 
distansprogrammet Entreprenöriellt företa-
gande. 

  Handelshögskolan i Stockholm har fått 30
miljoner kronor i forskningsbidrag från eu.
Det är professor Örjan Sölvell och ekonomie 
doktor Göran Lindqvist, båda vid Center for 
Strategy and Competitiveness, som får peng-
arna för att bedriva studier kring Europas 
strukturomvandling med fokus på kluster. 

Nils Nilsson har fått en gästprofessur vid 
universitetet i Skidmore i staten New York, usa.
Till vardags är han knuten till Baltic Business 
School vid Högskolan i Kalmar, där han också 
är vice rektor. Huvuddelen av hans ordinarie 
tjänst är förlagd till magisterprogrammet i 
entreprenörskap. Nilsson disputerade 2003 på 
en avhandling om entreprenörens blick.

  Ett av Wallanderstipen-
dierna i företagsekonomi 
från Svenska Handelsban-
kens forskningsstiftelse 
våren 2009 gick till Lucia 
Naldi (bilden), Internatio-
nella Handelshögskolan i 
Jönköping. Hon la fram sin 

avhandling Growth through Internationaliza-
tion – A Knowledge Perspective on sme:s 2008.
En annan stipendiat, fast i nationalekonomi, 
var Erika Färnstrand Damsgaard, Institutet 
för Näringslivsforskning.

Devrim Göktepe-Hultén
är en av de disputerade 
kvinnliga forskare som i 
år får halva sin lön betald 
genom Vinnovas Vinnmer-
program. Göktepe-Hultén 
är i dag huvudsakligen verk-
sam vid Max Planck Institu-

te of Economics i Jena, Tyskland. Men hon har 
också fortfarande kopplingar till circle och 
Lunds universitet, där hon disputerade med 
avhandlingen Inside the Ivory Tower: Inventors 
& Patents at Lund University våren 2008.

Bytt tjänst, fått pris eller erhållit medel? Tipsa 
oss om vad som händer på din institution: 
entre@esbri.se

  Fler boktips hittar du på
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Titel: A History of 
Entrepreneurship
Författare: Robert F 
Hébert & Albert N Link
Förlag: Routledge
ISBN: 978-0-415-77738-4

Entreprenörskapsforskningens stora namn 
sedan länge är Joseph Schumpeter. Han 
ägnas också ett eget kapitel när Robert 
Hébert och Albert Link skriver entreprenör-
skapets historia i A History of Entrepreneur-
ship. Men boken tar sin utgångspunkt långt 
tidigare, nämligen i fransmannen Cantillon 
som sägs vara den som myntade begreppet 
entreprenör. Författarna går sedan ige-
nom ett antal ekonomiska tänkare som har 
bidragit till att entreprenörskapsforskningen 
ser ut som den gör i dag, bland andra Jean-
Baptiste Say, Adam Smith och Israel Kirzner. 
Två frågor som löper som röda trådar genom 
boken är: Vem är entreprenören? Och, vad 
gör entreprenören som gör henne unik? För-
fattarna hittar inte mindre än tolv svar på 
den förstnämnda frågan. Entreprenören kan 
exempelvis vara den som tar risk, en besluts-
fattare eller en industriell ledare. [JG]

Titel: Entrepreneurship in 
Theory and Practice – 
Paradoxes in Play
Författare: Suna Løwe 
Nielsen, Kim Klyver, Majbritt 
Evald & Torben Bager
Förlag: Idea
ISBN: 978-87-7674-380-2

Entrepreneurship in Theory and Practice 
– Paradoxes in Play är först och främst en 
lärobok anpassad för introduktionskurser i 
entreprenörskap på universitets- och högsko-
lenivå. Suna Løwe Nielsen, Kim Klyver, Maj-
britt Evald och Torben Bager börjar från bör-
jan, men antar samtidigt en bred definition av 
begreppet entreprenörskap – det handlar inte 
bara om att starta företag. Boken innehåller 
exempelvis ett kapitel om intraprenörskap 
och ett om socialt entreprenörskap. Förfat-
tarna menar att lärande i entreprenörskap 
skiljer sig från annat lärande, eftersom man 
ska lära sig att skapa något som inte redan 
finns. Det räcker därför inte med akademiska 
färdigheter. För att lära sig bli entreprenör, 
måste man lära sig att använda kunskapen 
och koppla ihop den med sin egen situation. 
I anslutning till boken lanseras också en webb-
plats med övningsuppgifter och artiklar. [JG]

Titel: Innovation og Ledelse – 
Hjernen som medspiller
Författare: Kjeld Fredens
Förlag: Academica
ISBN: 978-87-7675-765-6

För att bli en bra ledare krävs träning. Men 
det räcker inte, det gäller också att ha ett 
tajt grepp kring sitt eget lärande, och sitt 
eget sätt att tänka. En bra ledare är nämli-
gen både sin egen och andras läromästare. 
Det menar Kjeld Fredens i Innovation og 
Ledelse – Hjernen som medspiller. Fredens är 
läkare och hjärnforskare, och riktar i boken 
luppen mot ledarens hjärna. Han antar en 
kognitiv ansats på ledarskapet, lite: ”ledar-
skapshjärnan – så funkar den”. Fredens tar 
upp sju kompetensområden som han menar 
att en ledare bör bemästra: skapa en vision, 
utforma en mission, skapa och motivera en 
grupp, skapa en dynamisk social struktur, 
sprida tillit och optimism, utveckla talang, 
samt uppnå resultat – genom innovation och 
kreativitet. Alla dessa områden samverkar. 
För att nya idéer och innovation ska uppstå 
krävs att alla finns på plats. [JG]

Titel: Accelerating Growth 
and Job Creation in South Asia
Redaktörer: Ejaz Ghani 
& Sadiq Ahmed
Förlag: Oxford
University Press
ISBN: 978-019-806004-8

Södra Asien har utvecklats rejält under de 
senaste decennierna. Men trots att tillväxten 
har ökat och fattigdomen minskat i länder som 
Indien, Bangladesh och Pakistan, har området 
fortfarande världens största koncentration av 
fattiga. Ett stort problem är också de stora 
skillnaderna mellan olika länder och regioner 
– allt ifrån helt utvecklade områden med väst-
standard, till de mest fattiga man kan tänka 
sig. I Accelerating Growth and Job Creation in 
South Asia uttrycks det som att det finns två 
helt separata södra Asien. Boken är sprungen 
ur en dialog mellan näringsliv, politiker, poli-
cymänniskor och akademi i området. Tanken 
är, skriver redaktörerna Ejaz Ghani och Sadiq 
Ahmed i förordet, att den ska bidra till diskus-
sionen kring hur tillväxten i södra Asien kan 
öka, samtidigt som området blir mer integre-
rat. Ett antal konkreta förslag på hur detta kan 
ske ges också i boken. [JG]

    www.esbri.se/boktips

Institute for Small Business & 
Entrepreneurship Conference 
(ISBE 2009)
3–6 november 2009
Liverpool, Storbritannien

RENT XXIII
19–20 november 2009
Budapest, Ungern

International Enterprise 
Promotion Convention
15–17 november 2009
Harrogate, Storbritannien

36th International Small 
Business Congress (ISBC 2009)
29 november–2 december 2009
Brisbane, Australien

USASBE 2010
14–17 januari 2010
Nashville, USA

7th International AGSE 
Entrepreneurship Research Exchange
2–5 februari 2010
Sippy Downs, Australien

EFMD 2010 
Entrepreneurship Conference
21–23 februari 2010
Paris, Frankrike

International Conference on 
Entrepreneurship, Innovation 
and Regional Development
27–29 maj 2010
Novi Sad, Serbien

30th Babson College Entrepreneurship 
Research Conference (BCERC)
9–12 juni 2010
Lausanne, Schweiz

The Tilburg Conference on Innovation
10–12 juni 2010
Tilburg, Holland

2nd Entrepreneurship and 
innovation in Nordic education
15–17 juni 2010
Luleå

IACMR Shanghai Conference
16–20 juni 2010
Shanghai, Kina

Gender, Work and Organization, 
6th international interdisciplinary 
conference
21–23 juni 2010
Keele, Storbritannien

För mer info om dessa och andra konferens-
er, besök: www.esbri.se/konferenser
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Gerard ”Gerry” George växte upp i Madras 
i Indien, ”i en väldigt entreprenöriell familj”. 
Vid sidan av sin akademiska karriär har han 
startat och drivit flera företag. I dag är han 
direktör för ett forskningscentrum med 
Indien som specialitet.

 V atten var en lyxvara när Gerry George 
växte upp i Madras. Det ledde till hans 
första företag – ett transportföretag som 

han startade tillsammans med sin mamma 
när han fortfarande gick på high school. De 
hämtade vatten utanför staden och tog betalt 
per tank inne i Madras. När George slutade 
skolan ägde de 12 tankbilar.

– Vi sålde företaget när jag började på uni-
versitetet, det var ingen som kunde ta hand 
om det längre, säger han när vi träffas på hans 
kontor på Imperial College i London. Han är 
professor i innovation och entreprenörskap 
där sedan två år tillbaka.

På universitetet i Madras läste George bio-
vetenskap och management. Efter examen 
hamnade han i usa.

– Alla mina vänner som gick ut samtidigt 
åkte till usa. Så jag tänkte: ”Ok, då gör väl jag 
också det.” Underskatta inte kompistryckets 
betydelse!

Företag i familjen
I usa arbetade han på telekomjätten at&t när 
en kollega föreslog att han skulle doktorera. 
Gerry George tog honom på orden och inled-
de en doktorandutbildning i management på 
Virginia Commonwealth University. Han var 
färdig doktor på tre år, och blev sedan erbju-
den fast anställning på samma skola.

– Jag var rätt smart, säger han med glim-
ten i ögat. Jag fick erbjudanden från många 
toppskolor, men valde att vara kvar i Virginia. 
Då var det inte lika viktigt som i dag att vara på 

”rätt” skola. Man tog det som låg närmast. Jag 
hade flyttat från Indien några år tidigare, och 
hade ingen lust att flytta igen.

Några år senare drog flyttlasset ändå vidare, 
först till Syracuse University i New York, och 
därefter till University of Madison-Wisconsin. 
Vid sidan av passade han också på att starta 
två företag, ett i bioteknikbranschen och ett 
it-företag. 

Bioteknikföretaget är nedlagt, men it-före-
taget styrs nu av Georges bror, har 30 anställda 
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än 40 projekt inom medicinområdet i Indien, 
bland annat byggandet av ett helt nytt medicin-
universitet.

– Många ser det fortfarande som ett måste att 
hjälpa Indien genom välgörenhet. Men de vill 
inte ha välgörenhet, de vill ha partnerskap.

Som de flesta inom entreprenörskaps-
fältet, anser Gerry George att det har utveck-
lats ordentligt de senaste åren. Även på utbild-
ningssidan har det hänt en hel del, menar 
han.

– Det är mer praktiskt i dag. På Madison star-
tade vi till exempel en fond som investerade i 
nya företag som studenterna startade. Sådana 
initiativ tror jag är bra för alla, de gör att stu-
denterna får verklig erfarenhet i stället för att 
bara bli utbildade. Och det gör de anställda 
mer engagerade i undervisningen.

George har inte heller riktigt släppt ny-
företagandet för egen del. Han är bland annat 
inblandad i starten av ett nytt bioteknikföretag 
i Indien, och inne som investerare i ett annat. 
Även om det sannolikt blir en del jobbresor till 
Indien framöver, satsar han på att bli kvar i 
London en tid nu.

– Jag driver många projekt som löper under 
en längre tid, kanske fem-sju år. Och jag trivs 
i London. Vi bor i en by utanför staden, då kan 
man njuta av både lugn och ro, och det snab-
bare livet här inne i London. [JG]

och växer fortfarande. George har kvar sin post 
som styrelseordförande.

– Jag fixade in min yngsta bror på universi-
tetet i Madison, så att han fick en utbildning 
och sedan kunde ta över företaget. Det är kul 
att det är kvar inom familjen. 

2005 bar det i väg över Atlanten till en posi-
tion som docent vid London Business School, 
lbs. Där var han med och drog i gång entre-
prenörskapsavdelningen, och efter två år grun-
dade han skolans Institute of Technology. Han 
trivdes bra på lbs, men fick ett erbjudande 
han inte kunde motstå.

– När rektorn för Imperial College frågade 
om jag ville leda deras stora Indiensatsning, 
kunde jag inte tacka nej. 

Bygger universitet
Den satsningen var The Rajiv Gandhi Centre 
for Innovation and Entrepreneurship, där 
George i dag är chef. Centrumet fokuserar på 
områdena energi, hälsa och sjukvård, informa-
tionsteknologi samt urban infrastruktur.

Ett av målen är att förstå mer kring trender, 
teknologi, och innovation i Indien. Ett annat 
är att arbeta för att utveckla entreprenörskap 
och innovation, bland annat genom att främja 
samarbeten mellan indiska och brittiska före-
tag. Centrumet är exempelvis inblandat i fler 


