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betydelsen för entreprenörskap, innovation 
och småföretagande för tillväxt och utveck-
ling”. Vi kommer att utveckla vår funktion 
som kunskapsplattform och bli ännu bättre 
på att synliggöra forskning från många olika 
lärosäten.

Vi lovar även att vi ska fira entreprenörska-
pet mer än vanligt det kommande året, efter-
som Esbri till sommaren formellt fyller 10 år! 
Med anledning av jubileet har vi ett par nya 
utvecklingsprojekt på gång. Men de klapparna 
avslöjas först på andra sidan årsskiftet.

Tack till projektfinansiärer, samarbets-
partners och alla er som tar del av det vi gör. 
Tillsammans skapar vi ett mer innovativt och 
entreprenöriellt Sverige!

Från oss på Esbri: God jul och gott nytt år

Magnus Aronsson
ansvarig utgivare och vd för esbri

magnus.aronsson@esbri.se
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 E fter en hektisk höst börjar det närma 
sig årsskifte. Men innan det är dags att 
avge nyårslöften är det brukligt med en 

tillbakablick på det år som gått.
För oss på Esbri har 2006 varit ett händel-

serikt år. Inte minst i november när vi maxade 
med att under fyra dagar genomföra tre större 
arrangemang med sammanlagt över 500 del-
tagare. Vi inledde med vår årliga workshop för 
lärare på universitet/högskolor och gymnasier. 
Därefter följde en Estradföreläsning på samma 
tema: entreprenörskap och lärande. Veckan 

avslutades med årets Sweden-u.s.  Entrepre-
neurial Forum som den här gången sträckte 
sig över två dagar. Enligt Randy Mitchell, u.s. 
Department of Commerce, var detta forum 
det bästa av de totalt 19 forum som de har 
medarrangerat runt om i världen.

Du kan läsa om samtliga dessa Esbrihän-
delser i detta nummer av Entré och på vår 
webbplats.

Tidigare under året genomförde vi det för-
sta globala symposiet om tillväxtstrategier för 
kvinnliga entreprenörer. Symposiet, som gick 
av stapeln i maj, samlade deltagare från 15 län-
der. Nu finns mer att läsa, lyssna och titta på 
om detta på vår webbplats. I maj arrangerade 
vi även en nordisk forskarkonferens (ncsb) 
tillsammans med fsf. Och som vanligt har vi 
hållit i en rad Estradföreläsningar och en del 
mindre seminarier. Kunskapsbanken fylls kon-
tinuerligt på med nytt material och är värd ett 
besök med jämna mellanrum. Du hittar den på 
www.esbri.se

När det gäller löften inför 2007 är det vik-
tigaste att vi lovar att fortsätta arbeta i kun-
skapens tjänst, med den underliggande tesen: 

”ökad kunskap leder till ökad förståelse om 
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Skattesänkningar ökar 
entreprenörers ränta

Dagens policydiskussioner och gällande skatte-
regler är formulerade utifrån en nationalekonomisk 
teori där entreprenören inte finns representerad. 
Det menar Magnus Henrekson och Mikael Sten-
kula i rapporten Entreprenörskap och företagande 
– Om entreprenörsräntor och tillväxt (Institutet för 
näringslivsforskning, Policy paper nr 5, 2006). 
De skriver vidare att entreprenörer motiveras av 
möjligheten till en framtida förtjänst: ”entrepre-
nörsräntan”. För att öka incitamenten till entre-
prenörskap i Sverige föreslår Henrekson och 
Stenkula bland annat att fåmansägda bolag ska 
få ökat utrymme att ge utdelning. De vill slopa 
reavinsten helt vid försäljning av långsiktiga aktie-
innehav i det egna företaget, och föreslår också 
sänkta bolags-, utdelnings- och förmögenhets-
skatter. [ÅK]

För mer info: 
magnus.henrekson@naringslivsforskning.se

Chefer i småföretag 
är splittrade

Hur jobbar chefer i småföretag – och med vad? I 
artikeln Managerial work in small firms: summa-
rising what we know and sketching a research 
agenda sammanfattar Henrik Florén fem olika 
studier där småföretagares beteende har obser-
verats. Artikeln har publicerats i International 
Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 
(nr 5, vol 12, 2006). Studierna visar bland annat 
att chefens arbetsdag är lång och hektisk. Pap-
persarbete tar upp en stor del av tiden, men 
formella och informella möten kräver också sitt. 
Arbetsuppgifterna avbryts ofta, vilket gör dagen 
splittrad. Florén identifierar flera svagheter i de 
befintliga studierna: en är att de inte innehåller 
jämförbara data. En annan att de ger en förenklad 
bild av chefens agerande, särskilt i förhållande till 
kontexten. [ÅK]

För mer info: 
henrik.floren@set.hh.se

Journalistiken påverkar 
innovationerna

Vilken roll spelar journalister och medier som 
mäklare mellan innovationer och allmänheten? 
En workshop på Stanford University i april 2006 
hade detta tema. Diskussionen har utmynnat i 
artikeln Innovation Journalism: Towards Research 
on the Interplay of Journalism in Innovation Eco-
systems som publicerats i tidskriften Innova-
tion Journalism (nr 2, vol 3, 2006). Författarna 
ser kopplingen journalistik–innovation som en 
ny forskningsinriktning med många intressanta 
underteman. Hur rapporterar journalister om inno-
vationer och innovationssystem? Vilken effekt 
har journalistiken på allmänhetens uppfattning 
om innovationer? Hur agerar entreprenörer för 
att fånga mediernas intresse? Etik, journalistisk 
praxis och hur man presenterar ”nyheter” är andra 
viktiga frågor. [ÅK]

För mer info: 
nordfors@stanford.edu

 I dag är kunskapen relativt god om de pro-
cesser som ingår i tillväxten av ett samhälle. 
Det finns en rik erfarenhetsbank och ett 

stort antal framgångsexempel som kan detalj-
studeras. Trots detta måste man konstatera att 
god styrning av innovationsprocessen döljer 
många hemligheter som ännu inte funnit opti-
mala drivkrafter och belöningssystem.

I Sverige finns det många företag som är små 
eller medelstora och som växt fram i en tid då 
efterfrågan på underleverantörsprodukter, 
ny kunskap och kompetens var tryggad från 
storföretag med produktion i landet. Företag 
inom nya områden som lyckats få god tillväxt 
i landet har ofta, på ett mycket tidigt stadium, 
identifierat en kundkrets utanför Sverige. I dag 
har kartan förändrats och alla måste konkur-
rera på den globala scenen.

En av de största utmaningarna som nya eller 
existerande mindre företag möter i vårt land är 
på många sätt förknippade med förmågan att 
attrahera kunder. Om denna förmåga sätts i 
fokus kan mycket förändras. Då tvingas vi se 
på oss själva utifrån och in, och det blir tydligt 
att profilering är ett verktyg och en drivkraft i 
stället för en centraliserad toppstyrning.

Värdet av mångfald blir också tydligt, liksom 
samspelet mellan alla aktörer som har något 
att ge för ett gemensamt definierat profilom-
råde. Detta gäller såväl kompetensuppbygg-
nad för unga och äldre som ny grundläggande 
kunskap och tillämpade tekniska lösningar för 
att ligga steget före alla andra inom profilom-
rådets möjligheter.

Kanske är det hög tid att låta innovations-
processen som sådan få ett ansvar över profil-
områdens utveckling och global konkurrens. 
I en sådan innovationsprocess är det lika 
viktigt som inom vilken vetenskap som helst 
att en Doxa (minsta gemensamma nämnare 
som accepteras av alla aktörer inom fältet) 
definieras så att aktörerna får fritt spelrum att 
utvecklas med kollegial konkurrens och best 
practice för stark attraktionskraft.

En utmaning är att innovationsproces-
sen just är en process som växelverkar med 
regelverken för forskar-/utbildningskulturen 
respektive marknads-/affärskulturen. Pro-
cesstyrning kräver även helt andra medel än 
vanlig mål- och resultatstyrning. Processen 

måste kunna prioritera risktagning, tidsföns-
ter, erfarenhet ur misslyckanden och dynamis-
ka gränsöverskridande aktiviteter. Att slussa 
homogena grupper av studenter, företag och 
samarbeten genom förutbestämda system är 
hämmande för denna utveckling. Studenter, 
företag och samverkan bör snarare utsättas för 
ökande andel heterogena erfarenhetsresor där 
tidsfönster kan utnyttjas, nya initiativ premie-
ras och erfarenhetsbyggande uppmuntras.

I dag har många akademiska institutioner 
världen över identifierat vikten av innovativa 
mötesplatser. Exempel är arkitektutmanande 
kreativa byggnader uppförda mellan medicin-
ska och naturvetenskapliga/tekniska fakulte-
ter, så kallade Bio-X, där framstående forskar-
grupper plockas in och möts inom prioriterade 
områden. Det är däremot inte så vanligt att 
också tillse att dessa profilerade mötesplatser 
har en kärna med innovationsprocessaktörer 
och är kantad med en förtätat miljö av små 
och medelstora företag, underleverantörsfö-
retag och multinationella företag. Forskarna 
som tävlar om att få medverka i dessa mötes-
platser blir samtidigt de bästa kunderna att 
definiera nästa marknad åt mötesplatsens 
olika aktörer.

Karin Markides
rektor

chalmers tekniska högskola

för mer info: 
karin.markides@chalmers.se
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Vissa företag vill växa, men kan inte. Andra 
företag kan växa, men vill inte. Ragnar Ahl-
ström Söderling undersöker i sin avhand-
ling hur man kan mäta den internationella 
konkurrenskraften i regionala företag.

 F ilosofie  doktor  Ragnar Ahlström 
Söderling, Högskolan Dalarna, har lagt 
fram doktorsavhandlingen Regionala 

företags förutsättningar för internationell 
konkurrenskraft – Utvärdering av en under-
sökningsmodell*. I den tittar han närmare på 
en så kallad ”Best Business Practice”-modell 
som härstammar från Nya Zeeland.

– Best Business Practice-studier innebär 
att företags mäts utifrån ett antal index som 
har med deras processer att göra. Till exempel 
kan det handla om att företagen har fokus på 
kvaliteten, kunderna och leverantörerna, eller 
ägnar sig åt benchmarking och innovations-
processer. Man mäter också i vilken grad före-
tagen når upp till förväntat resultat, förklarar 
Ragnar Ahlström Söderling.

Resultat från Dalarnas län
Kan man bedöma företags tillväxtpotential, 
och deras förmåga att realisera den? 2002 tes-
tade Ahlström Söderling den nyzeeländska 
modellen på tillverkande företag med minst 
tio anställda i Dalarnas län.

– Undersökningen visar att Dalarnas till-
verkningsindustri mår förhållandevis bra. 
Hälften av företagen kan sägas stå på en stabil 
grund.

– För en fjärdedel av företagen ser det dock 
värre ut, de står på en skakig grund. Av dem 
är hälften verksamma inom en subregion som 
domineras av trävaruindustrin, och bransch-
tillhörigheten kan vara en förklaring till de 
negativa siffrorna. Det skulle vara intressant 
att se hur det går för företagen på längre sikt.

En skillnad mellan framgångsrika och min-
dre framgångsrika företag i studien är utnytt-
jandet av benchmarking. Marknadsledarna 
använder ett brett spann av jämförelsemått: 
de jämför sig med företag inom såväl andra 
branscher som andra länder. De är också mer 
innovativa och introducerar både nya produk-
ter och nya processer.

Utvärderingen visar att undersökningsme-
toden kan ge god kunskap om näringslivets 
status i en region. 

Slutsatser i större skala
Enligt Ragnar Ahlström Söderling skulle det 
vara intressant att genomföra en liknande 
studie i hela Sverige.

– Erfarenheterna från Nya Zeeland lär oss 
att studier enligt Best Business Practice kan 
göras i stor skala. Där har liknande studier 
gjorts flera gånger. Dessutom i alla branscher, 
och för hela landet. Det finns brister i metoden 
men sammantaget ger den en bra bild av var 
företagen inom en region, eller ett land, står.

– Mycket fokus läggs på startandet av nya 
företag medan företag som redan existerar 
inte får lika mycket uppmärksamhet. Småfö-
retagsbarometern visar att cirka 80 procent av 
företagen inte har något emot att växa, men 
det är många av dem som inte gör det. Kanske 
har de potential till det, men saknar tillväxt-
kompetens? Den undersökta modellen täcker 
inte in alla aspekter av tillväxtkompetens, men 
den visar vilka företag som har processer på 
plats för att kunna expandera – och vilka som 
behöver se om sitt hus för att kunna fortsätta 
med verksamheten, säger Ragnar Ahlström 
Söderling. [PLF]

för mer info: ras@du.se

* Avhandlingen har lagts fram 
vid Stockholms universitet

Importerad metod mäter växtkraften

Teknikföretag och inkubatorer i skön symbios
Inkubatorer spelar en viktig roll för utveck-
lingen av nya teknikbaserade företag 
(NTBF). Och vice versa. Den slutsatsen drar 
Lise Aaboen i licentiatuppsatsen Incuba-
tors and new technology-based firms – A 
resource-based view of development*.

 N tbf bygger ofta  på komplicerad 
teknik som gör det svårt att sia om 
utvecklingen. Detta kan vara tillväxt-

hämmande för företagen. Att ntbf  är just 
nya gör också att de är beroende av att skaffa 
resurser av olika slag, till exempel finansiering 
och humankapital.

Det är här inkubatorerna kommer in. De 
bistår med resurser och har en medlande roll 
när de låter företagen ta del av sitt externa 
nätverk.

Men för att kunna bedriva sin verksamhet 
är även inkubatorerna beroende av resurser. 
Syftet i Aaboens licentiatuppsats är att studera 
hur resursbehovet länkar samman de nya tek-

nikbaserade företagen och inkubatorerna.
Hon använder sig av såväl kvalitativa som 

kvantitativa data från det nationella inkuba-
torprogrammet. Det drivs av Innovationsbron 
och Vinnova och inbegriper de starkaste inku-
batorerna i landet.

Resultaten visar att inkubatorernas resurser, 
i form av kunskap och humankapital, stärker 
utvecklingen i medlemsföretagen. Ett fram-
gångsrikt ntbf bidrar i sin tur till inkubatorns 
utveckling genom kunskapsöverföring och för-
bättrat renommé. Om företagen i en inkubator 
har hög överlevnadsgrad kan det också leda till 
ökade finansieringsmöjligheter för hela inku-
batorverksamheten. På så sätt skapas en posi-
tiv spiral där inkubatorn får alltmer resurser 
och alltfler framgångsrika ntbf växer fram.

Misslyckade ntbf kan, tvärtom, göra så att 
inkubatorn får svårare att skaffa och behålla 
resurser. [JG]

för mer info: 
lise.aaboen@chalmers.se

*Licentiatuppsatsen har lagts fram 
vid Chalmers tekniska högskola

• Lise Aaboen

• Ragnar Ahlström Söderling
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Företagande är inte antingen eller – det 
är både och. Detta perspektiv genomsyrar 
ett av FSFs pågående forskningsprogram. 
Lokal företagsamhet belyses ur en global 
synvinkel, rurala influenser blandas med 
urbana och ”enkel” teknologi analyseras 
tillsammans med mer komplex.

 F orskningsprogrammet Företagandet 
i lokal och regional utveckling leds av 
professorerna Bengt Johannisson, Växjö 

universitet, och Åsa Lindholm-Dahlstrand, 
Högskolan i Halmstad. Totalt engagerar det 
ett 15-tal forskare och doktorander, från Luleå 
i norr till Halmstad i söder.

– Vi ser det inte som vår uppgift att göra 
breda studier och stora kartläggningar. I stäl-
let gör vi många punktinsatser, säger Bengt 
Johannisson.

Inom programmet studeras exempelvis 
lokala och regionala företagsklimat, samspel 
mellan olika typer av företag inom och mellan 
regioner samt universitetens och högskolornas 
betydelse för regional utveckling och tillväxt. 

Enkel och komplex teknologi
De tre dimensionerna lokal respektive global 
omvärldssyn, rural respektive urban livsform 
och enkel respektive komplex teknologi utgör 
grunden för samtliga projekt.

– Oavsett om ett företag är verksamt på en 
mindre ort eller i en storstad måste det sam-
arbeta lokalt och regionalt. Samtidigt måste 
företaget jobba systematiskt för att hantera 
globala utmaningar. Man kan alltså inte agera 
antingen lokalt eller globalt, utan måste göra 
både och. Svenska företagare pratar, köper och 
säljer ofta i ett lokalt nätverk, men det måste 

FSF forskar om glokalt företagande

utvidgas och länkas in i globala produktions-
system.

Företag som utnyttjar sin lokala identitet, 
men också tar del av de globala strömningarna 
i samhället, kan kallas ”glokala”. På samma sätt 
är det viktigt att bejaka både rurala och urbana 
värden, i stället för att kontrastera dem mot 
varandra. Den tredje dimensionen handlar om 
två olika bilder av kompetens.

– Å ena sidan har vi bilden av entreprenör-
skap som något man lär sig långsiktigt och 
praktiskt. Det är en tyst, erfarenhetsmässig, 
kunskap som brukar förknippas med Gno-
sjö. Å andra sidan har vi det mer avancerade, 
vetenskapliga kunnandet.

– Vissa innovationer kräver en kombina-
tion av olika vetenskapliga kunnanden, men 
vi behöver också hantverksmässig kunskap. 
Inom forskningsprogrammet studerar vi både 
den kvalificerade, formella kunskapen och det 
praktiska vetandet, säger Johannisson.

Effekter av innovationer
Just mötet mellan innovation och entrepre-
nörskap är något som intresserar Åsa Lind-
holm-Dahlstrand mycket. Tillsammans med 
Eva Berggren kommer hon att undersöka det i 
ett helt nystartat projekt inom forskningspro-
grammet.

– Eva och jag vill studera effekterna av att 
universitetsinnovationer kommersialiseras 
i form av nya företag. Mer specifikt kommer 
projektet att analysera de indirekta tillväxtef-
fekterna av högskoleavknoppningar i Halm-
stadsregionen.

– I ett senare skede är det också möjligt att 
studien vidgas till att inkludera fler regioner, 
till exempel sådana med en mer komplex tek-
nologibas, säger Lindholm-Dahlstrand.

Ett annat forskningsprojekt inom program-
met handlar om klimatet för mikroföretag (se 
separat artikel nedan). Ytterligare exempel är 
Joakim Winborgs forskning om olika finan-
sieringsmodeller för företag lokaliserade till 
forskningsparker och landsbygd, och Håkan 
Ylinenpääs granskning av olika triple helix-
varianter ur ett regionalt perspektiv. Andra 
forskningsprojekt ska studera företagsamhe-
ten i Ockelbo, Västerås respektive Trångsviken. 
Resultaten kommer att publiceras i en bok 
lagom till fsf:s Småföretagsdagar 2008. [ÅK]

för mer info: 
bengt.johannisson@vxu.se

lindholm.dahlstrand@set.hh.se

Hur påverkas mikroföretag av företagskli-
matet i kommunen? FSF undersöker frågan, 
i samarbete med sju län och regioner, i ett 
av forskningsprojekten inom programmet 
Företagandet i lokal och regional utveck-
ling.

 E va-britt hult är engagerad i projektet 
Vilken betydelse har företagsklimatet för 
utveckling, tillväxt och förnyelse i mikro-

företag? Syftet är att ge en helhetsbild av läget 
och skapa användbara verktyg för att förbättra 
företagsklimatet. Mikroföretag definieras i stu-
dien som företag med 2–9 anställda.

– Vi undersöker klimatet i 14 kommuner. Vi 
har med alltifrån storstäder som Göteborg och 
Malmö, till mindre orter som Pajala och Bro-
mölla, säger hon.

Undersökningen har skett i flera steg. Mikro- 
företagare och ”företagsfrämjare”, exempelvis 

lokala politiker, näringslivschefer, arbetsför-
medlare och bankmän, har fått vädra sina 
åsikter om det lokala företagsklimatet under 
seminarier, intervjuer och i en enkät. Resulta-
ten kommer att presenteras på Småföretags-
dagarna i januari 2007. En generell slutsats 

som kan dras redan nu är att betydelsen av 
kommunrankningar är överdriven.

– När Svenskt Näringsliv, Företagarna eller 
Jobs and Society presenterar sina mätningar 
blir det full aktivitet på kommunerna. Före-
tagsfrämjarna tar mätningarna på betydligt 
större allvar än företagarna. De är ofta inte 
medvetna om mätningarna, och håller inte 
isär olika rankningar.

– En fråga man kan ställa sig är om ett bra 
företagsklimat är bra i sig? En kommun kan ju 
ha världens bästa klimat – men det behöver 
inte betyda att invånarna väljer att starta före-
tag, säger Eva-Britt Hult. [ÅK]

för mer info: 
eva-britt.hult@fsf.se

en längre version av denna artikel 
finns här: www.esbri.se/hult.asp

Miljön för mikroföretagare granskas

• Bengt Johannisson • Åsa Lindholm-Dahlstrand

• Eva-Britt Hult
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Det finns en utbredd missuppfattning om 
vad ett venture capital-bolag gör och vad 
riskkapitalmarknaden innebär. Många 
entreprenörer som söker riskkapital är inte 
beredda på att riskkapitalbolagen kommer 
att gå in som delägare i deras företag.

 E konomie doktor Anders Isaksson, 
Handelshögskolan vid Umeå universi-
tet, visar i sin avhandling Studies on the 

venture capital process hur venture capital-
marknaden fungerar. Ett venture capital-före-
tag investerar under en begränsad tid i andra 
företag, och engagerar sig samtidigt aktivt som 

ägare. Isakssons forskning belyser flera olika 
stadier av processen, från att kontraktet utfor-
mas till hur samarbetet avslutas.

– Den svenska venture capital-marknaden 
har utvecklats i cykler. Den tredje kanske 
inleds nu. Vi har haft två cykler, varav den för-
sta kom i början av 1980-talet. Den andra kom 
på 1990-talet och slutade i samband med att 
it-bubblan sprack efter millennieskiftet.

Venture capital-bolagens beteenden var en 
av förklaringarna till den så kallade it-bubb-
lan. Investerarnas strategier liknar ofta varan-
dra, menar Anders Isaksson.

– I en bransch som kännetecknas av mycket 
osäkerhet tenderar aktörerna att titta på var-
andra. Vissa marknader har ett flockbeteende, 
och venture capital-marknaden är en typisk 
sådan marknad.

Förtroende och kontroll
Avhandlingen tar upp begreppet förtroende 
som en viktig del i relationen mellan entre-
prenör och riskkapitalist.

– I stället för att möten ägnas åt att bocka av 
kontrollistor och kritisera vad som har gjorts, 
bör entreprenören och riskkapitalisten skapa 
ett ömsesidigt förtroende. Då kan de jobba 
mer framåtriktat, och det brukar leda till att 
resultatet blir bättre.

Enligt Isaksson kan kontroll och förtroende 
samspela i förhållandet mellan venture capi-

tal-bolaget och portföljföretaget. Han lyfter 
också fram statens roll i venture capital-bran-
schen. Anders Isaksson ser stora skillnader 
mellan statliga och privata riskkapitalbolag, 
speciellt när samarbetet ska avslutas.

– Statliga riskkapitalbolag valde exit-stra-
tegier där entreprenören lättare kan behålla 
makten över sitt bolag. De planerar i högre 
utsträckning för att entreprenörerna ska kun-
na köpa tillbaka andelar i företaget.

Industriell försäljning vanligast
Venture capital-företagen vill helst börsnotera 
företaget som de har investerat i, men det van-
ligaste är att man säljer det till ett annat bolag. 
Exit-strategin som riskkapitalisterna riktar in 
sig mot påverkar vilken strategi de har under 
hela processen. Om de siktar på en industriell 
försäljning måste portföljbolaget positioneras 
från processens första dag.

Isaksson har även undersökt vilken roll sta-
ten har haft i venture capital-processen genom 
historien.

– Under 1980-talet startade många regionala 
riskkapitalbolag som hade krav på sig att stärka 
regionen. Sedan såg staten att förutsättning-
arna inte fanns att starta många nya företag, 
trots att det fanns riskkapital. I dag kan nyare 
aktörer, till exempel Industrifonden, investera 
mycket friare, säger Anders Isaksson. [SO]

för mer info: 
anders.isaksson@usbe.umu.se

Förtroendet och riskkapitalet 
bör sitta i samma båt

Om svensk IT-industri och bubblan som 
brast handlar The Dynamics and Organisa-
tion of the Swedish IT Industry 1990–2004. 
Magnus Eriksson har lagt fram sin licentiat-
uppsats vid Chalmers tekniska högskola.

 D e första svenska it-företagen såg 
dagens ljus på 1940-talet, skriver Mag-
nus Eriksson. Sedan dröjde det ända till 

början av 1990-talet innan industrin tog fart på 
allvar, och de senaste femton åren har mycket 
hänt. Två giganter – Ericsson och Telia – domi-
nerade länge, men en mängd nya företag har 
också etablerat sig. Variationen och dynami-
ken har varit stor.

Eriksson följer i sin licentiatuppsats upp-
trappningen fram till att it-bubblan sprack år 
2000, men också utvecklingen de efterföljande 
åren. Han använder scb-data och inkluderar 
samtliga 17 283 it-företag som etablerades 
mellan åren 1990 och 2004.

Eriksson delar in företagen i tre grupper: 
självständiga hårdvaruföretag, självständiga 

mjukvaruföretag samt dotterbolag med it-
verksamhet – vars moderbolag inte hade it 
som huvudverksamhet. Analysen visar att 
mängden nya företag påverkade både till-
komsten av ytterligare företag och förmågan 
att överleva.

Legitimitet och konkurrens är två nyckelbe-
grepp. Under den undersökta perioden var det 
relativt lätt för ett nystartat företag att vinna 
legitimitet. Affärsmodellerna ansågs livskraf-
tiga och det fanns flera stödjande institutioner 
i Sverige. Samtidigt skapade det stora antalet 
företag ett hårt konkurrensklimat. Många blev 
utkonkurrerade, särskilt äldre företag som 
präglades av en organisatorisk tröghet och inte 
lyckades anpassa sig till omvärlden. Unga före-
tag hade bättre chanser att klara sig.

Studien visar vidare att närhet till forsk-
ningsorienterade universitet, tekniska hög-
skolor och forskningsparker var positivt för 
företagandet, liksom tillgång till venture capi-
tal och offentligt stöd. Det var också lättare 
att starta och driva företag inom it-klustren 
i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping 
än utanför. [ÅK]

för mer info: 
magnus.eriksson@chalmers.se

Evolutionärt perspektiv visar dynamisk IT-industri
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CIRCLE växer så det knakar. Med friska 
Linnémiljoner i kassan utlyses nya forskar-
tjänster och projekt dras igång. Ett av de 
nya projekten handlar om vad globalise-
ringen betyder för innovationsprocessen.

 A vdelningen för innovation vid Lunds 
tekniska högskola håller som bäst på att 
integreras med circle, både personellt 

och ekonomiskt.
– Det innebär att circle blir större och att vi 

har fått våra första fasta tjänster, i och med att 
min professur och två lektorstjänster överförs 
hit. Det innebär också att vi går mot en insti-
tutionskaraktär, till skillnad mot den centrum-
bildningskaraktär vi hittills har haft. Namnet 
circle kommer vi att behålla efter samman-
gåendet eftersom det redan är etablerat runt 
om i forskarvärlden, säger professor Charles 
Edquist, föreståndare för circle.

En stor nyhet för circle är att de i juni 2006 
blev utvalda att få så kallade Linnépengar. Stö-
det innebär fem miljoner kronor per år från 
Vetenskapsrådet och en miljon per år i mot-
finansiering från Lunds universitet – under 
tio år.

– Det är ett stort erkännande. Vi är en av fyra 
miljöer inom samhällsvetenskap och humani-
ora i Sverige som får Linnépengar. Det innebär 
också att innovation och entreprenörskap har 
fått en starkare profil i det svenska forsknings-
samhället.

Pengatillskottet möjliggör att circle  kan 
utlysa 6–8 nya forskartjänster. För att attra-
hera en global kompetens formuleras tjäns-
terna på ett öppet sätt. Ansökningstiden går 
ut i januari.

– Vi blir alltså ganska 
många fler framöver. Vi 
kommer också att ha 
ett antal gästforskare 
på besök, bland andra 
docent Susanna Borrás 
från Roskilde Universi-
tetscenter som förstär-
ker vår forskning inom 
patentfrågor.

Forskningsprogram-
men som har  tagi ts 
fram tillsammans med 
Vinnova fortsätter, men 
Linnépengarna innebär 
även att nya spår kan utvecklas.

Ett nytt circle-projekt är Emerging Trends 
in Asia: from cost-based producers to glo-
bal suppliers of innovation. Implications for 
industry growth in developed and developing 
countries. Ekonomie doktor Cristina Chami-
nade är en av forskarna bakom projektet.

– Bakgrunden är att det har hänt en hel del 
i Kina och Indien under de senaste åren. Tidi-
gare kunde de bara konkurrera med lägre kost-
nad, vi i väst hade bättre kvalitet. Men det har 
ändrats snabbt, nu konkurrerar de på samma 
villkor som europeiska företag. Vissa sektorer 
i både Indien och Kina har mycket fou, bra 
kvalitet på produkter och stark innovations-
kraft, säger Cristina Chaminade.

Tre branscher kommer att undersökas: 
mjukvaru-, bil- och filmindustrin. I varje 
bransch kommer ett kluster i Kina och ett i 
Indien att studeras.

Projektet går ut på att förstå vad som händer 
i de här länderna. Handlar det om ett övergri-

pande genombrott, eller är det bara vissa före-
tag i vissa kluster som går ovanligt bra?

– Den generella bilden är att något håller på 
att hända, och att det kan hota konkurrens-
kraften för europeiska företag. Ett av målen 
med projektet är just att förstå vilka risker, 
och möjligheter, globaliseringen innebär för 
Europa.

Forskare från ekonomisk geografi, policy 
och entreprenörskap ingår i projektet och 
man samarbetar även med lokala forskare från 
de olika länderna. Tanken är att försöka få en 
helhetsbild av hur globaliseringen av innova-
tionsprocesser ser ut.

– Nästa steg blir att skapa länkar till liknan-
de forskning i Latinamerika och Europa inom 
samma sektorer. I det hänseendet är det ett 
unikt projekt, det vanliga är att man koncen-
trerar sig på en region, säger Chaminade. [JG]

för mer info: 
www.circle.lu.se

CIRCLE får näringstillskott av Linné

Aktuellt på CESIS

Uddevalla Symposium fokuserar på entreprenör-
skap, nyskapande och regional utveckling. Sedan 
starten 1998 har tre organisationer medverkat 
varje år: Högskolan Väst, Internationella Han-
delshögskolan i Jönköping och School of Public 
Policy, George Mason University, USA. Inför 
tioårsjubileet 14–16 juni 2007 sällar sig även 
CESIS och Vinnova till arrangörerna. Temat 
är: Institutions for Knowledge Generation and 
Knowledge Flows – Building Innovative Capa-
bilities for Regions. En annan CESIS-nyhet är 
att Charlie Karlsson deltog i en paneldiskussion 
på konferensen Job & Wealth Creation through 
Entrepreneurship, som arrangerades av bland 
andra Management Development Institute i Indien 
i oktober 2006. [JG]

För mer info: 
www.infra.kth.se/cesis

Aktuellt på CIND

Ett centralt forskningstema vid CIND handlar om 
hur multinationella företag genererar och sprider 
innovationer genom sina geografiskt utsträckta 
nätverk. Den forskargrupp inom CIND som 
driver denna forskning är verksam vid företags-
ekonomiska institutionen, Uppsala universitet. I 
artikeln International Business Research: Trends 
and School Rankings  (International Business 
Review, nr 4, vol 15, 2006) rankas världens uni-
versitet och handelshögskolor med avseende 
på sin forskning om internationellt företagande. 
Uppsala universitet hamnar högt upp på listan. 
I den rankning som bygger på antal publicerade 
artiklar i fyra av de tyngsta tidskrifterna inom fältet 
placerar sig Uppsala på en hedersam sjätteplats 
i världen. [JG]

För mer info: 
www.cind.uu.se

Aktuellt på RIDE

RIDE har under december arrangerat flera semi-
narier och workshops. 8 december hölls semi-
narier med medlemmar i RIDEs advisory board. 
Deltog gjorde bland andra Andrew Davies från 
Imperial College, Storbritannien. 11–12 decem-
ber ordnades en workshop om universitetsstra-
tegi och relationer mellan akademi och näringsliv. 
Man frågade sig bland annat om svenska och 
europeiska universitet har lyckats utveckla strate-
gier som ger de konkurrensfördelar som behövs 
i dagens samhälle. Bland talarna sågs RIDEs 
föreståndare Maureen McKelvey och professor 
Patrick Llerena, föreståndare för forskningscen-
trumet Beta i Frankrike. Llerena höll även i årets 
IMIT-seminarium 11 december. Titeln var Myths 
and realities of the European paradox. [JG]

För mer info: 
www.chalmers.se/tme/SV/centra/ride
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Inkomstskillnaderna mellan olika företagar-
grupper är stora. Infödda företagare tjänar 
till exempel betydligt mer än företagare 
med utländsk bakgrund. Det visar Pernilla 
Andersson i sin doktorsavhandling.

 A vhandlingen  Four Essays on Self-
Employment består, som titeln avslöjar, 
av fyra uppsatser om egenföretagande. 

Alla har en kvantitativ ansats och baserar sig 
på bland annat registerdata från scb.

I den första uppsatsen studeras relatio-
nen mellan verklig inkomst och – en statis-
tiskt framräknad – förväntad inkomst bland 
män födda i Sverige. Vilken grupp blir i störst 
utsträckning egenföretagare: de som tjänar 
över, under eller i nivå med sin förväntade 
inkomst?

– De som tjänar över och under sin för-
väntade inkomst är mer benägna att starta 
eget än de som ligger i nivå med sin förvän-
tade inkomst, säger filosofie doktor Pernilla 
Andersson, Institutet för social forskning vid 
Stockholms universitet.

– De med låg lön kanske är besvikna, de blir 
egenföretagare för att förbättra sin situation. 
De som tjänar mer än sin förväntade inkomst 
borde ju egentligen välja att fortsätta som 
anställda, kan man tycka. Men på grund av 
den sammanpressade lönestrukturen i Sveri-
ge ser de troligen en möjlighet att få det ännu 
bättre.

Företagare är nöjdare
Nästa steg var att undersöka hur bra det går 
för de olika grupperna. Inkomst, omsättning 
och antal anställda används som mått på 
framgång.

– De som är duktiga som anställda, det vill 
säga ligger över sin förväntade inkomst, lyckas 
också bäst som egenföretagare. De tjänar mer, 
har fler anställda och högre omsättning än de 
som ligger under sin förväntade inkomst. En 
intressant reflektion är att Sveriges samman-
pressade lönestruktur alltså kan leda till att 
fler högpresterande individer väljer att starta 
företag – som dessutom går bra!

Den andra uppsatsen handlar om egenföre-
tagarnas välbefinnande. Här använder Pernilla 
Andersson intervjudata från 1991 och 2000. 
Hon har fokuserat på dem som var anställda 
1991, men hade gått över till egenföretagande 
2000.

– Det tydligaste resultatet är att egenföre-
tagare är nöjdare med sin arbetssituation än 
anställda. Inga skillnader hittades när det gäl-
ler det allmänna välbefinnandet i livet.

Hon påpekar att det är svårt att visa på den 
kausala effekten i den här typen av studier. Är 
det de som mår bättre som väljer att bli egen-
företagare, eller mår de bättre för att de blir 
egenföretagare? Hönan eller ägget, alltså.

Invandrare riskerar arbetslöshet
I den tredje uppsatsen jämförs inkomstskillna-
der mellan olika grupper av egenföretagare.

– Invandrarföretagare tjänar betydligt sämre 
än sina infödda kollegor. Resultatet är mycket 
tydligt, även om man konstanthåller för till 
exempel bransch. Skillnaderna i inkomst mel-
lan företagsgrupper är till och med större än 
motsvarande skillnader bland anställda.

– Störst är skillnaderna för icke-västliga 
invandrare. Det är också större skillnader mel-
lan invandrare och infödda i de lägre inkomst-
skikten än i de högre, konstaterar Andersson.

En förklaring, menar hon, kan vara att 
invandrare är beredda att acceptera en lägre 
inkomst. Det har att göra med att alternativet 
för en invandrare ofta är arbetslöshet, medan 
det för en infödd svensk är anställning. En 
annan möjlig förklaring är diskriminering.

Den fjärde uppsatsen handlar om utträde ur 
egenföretagande. Vilka grupper lämnar företa-
gandet och vad gör de i stället?

– Även här finns stora skillnader mellan oli-
ka grupper av egenföretagare. De infödda som 
lämnar egenföretagandet går ofta över till en 
anställning. De icke-västliga invandrare som 
lämnar egenföretagandet blir i stället arbets-
lösa, säger Pernilla Andersson. [JG]

för mer info: 
pernilla.andersson@sofi.su.se

Invandrarföretagare tjänar sämre 
än sina svenska kollegor

En viktig del av konkurrenskraften hos 
multinationella företag är förmågan att 
utnyttja kunskap från olika delar av värl-
den. Hur bra organisationerna är på att 
fånga upp kunskap från sina affärsenheter 
är alltså av stor strategisk vikt.

 M ultinationella företag satsar stora 
pengar på fou. Det är en viktig del i 
jakten på ny kunskap. Men lika cen-

tralt för att skapa konkurrensfördelar är att 
kunskapsöverföringen inom den egna orga-
nisationen fungerar tillfredsställande. Det 
menar Magnus Persson i doktorsavhandlingen 
Unpacking the Flow – Knowledge Transfer in 
mnc:s.

I avhandlingen, som har lagts fram vid Upp-
sala universitet, följer han utvecklingen av ett 
antal innovationer i multinationella företag 
och studerar hur dessa sprids mellan de olika 
affärsenheterna. Syftet är att ta reda på i hur 
hög grad enheterna deltar i kunskapsöverfö-
ringen, och hur framgångsrikt de sköter upp-
giften.

Resultaten visar att endast omkring 43 pro-
cent av potentiella mottagare faktiskt tar del 
av den nya kunskapen. Och även inom denna 
grupp finns det stora variationer i hur fram-
gångsrikt överföringarna sker.

Konsekvensen av de bristande överförings-
processerna är att företagen kan gå miste om 
möjliga intäkter, menar Persson.

Studien visar att väl utvecklade informella 
samarbetsrutiner och tidigare erfarenhet av 
liknande projekt har en positiv inverkan på 
kunskapsöverföringen.

Magnus Persson ger också förslag på hur 
spridningen av kunskap kan förbättras. For-
mell struktur, i form av incitament och kon-
trollmekanismer mellan centrala lednings-
funktioner och affärsenheter, spelar en viktig 
roll i det arbetet. [JG]

för mer info: 
magnus.persson@fek.uu.se

Multisar förlorar på bristande innovationsspridning

• Pernilla Andersson
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• Odd Birger Hansen

Högriskentreprenörer 
utvecklar egna möjligheter

Många entreprenörskapsforskare talar om vikten 
av att upptäcka möjligheter. Andra menar snarare 
att entreprenören själv skapar eller utvecklar sina 
möjligheter. I artikeln Opportunity development 
as a learning process for entrepreneurs (Inter-
national Journal of Entrepreneurial Behaviour 
& Research, nr 5, vol 12, 2006) jämför Stefan 
Sanz-Velasco de två koncepten. Han har inter-
vjuat grundare och vd:ar i 20 nystartade IT-före-
tag och kommer fram till att begreppet ”upptäcka 
möjligheter” är relevant i situationer med låg risk, 
medan begreppet ”utveckla möjligheter” verkar 
passa bättre när det handlar om högriskprojekt. 
Slutsatsen blir därför att förståelsen för det entre-
prenöriella lärandet skulle bli bättre om även det 
senare begreppet fick ökad användning. [JG]

För mer info:
stefan.sanz-velasco@chalmers.se

Inkubatorer kan bidra 
till ökad försäljning

Hur påverkar inkubatorer småföretags möjlig-
heter att växa och bli lönsamma? Det frågar sig 
Hans Löfsten, Peter Lindelöf och Lise Aaboen i 
Vinnovarapporten Inkubatorer i Sverige – ana-
lys av indikatordimensioner och nyttoeffektivitet 
(2006). De har undersökt små, nystartade före-
tag i 16 svenska inkubatorer. Den övergripande 
slutsatsen är att inkubatorerna bidrar till att skapa 
en entreprenöriell miljö för företagen att verka i. 
Författarna visar till exempel att inkubatorer har 
en positiv påverkan på kommersialisering av ny 
teknik, på kapitalanskaffning till företagen och på 
företagens försäljningssiffror. Resultaten påverkas 
dock av hur motiverade företagarna är, av vilken 
inkubator som avses och av vilken region inkuba-
torn är placerad i. [JG]

För mer info: 
lise.aaboen@chalmers.se

Traditionellt tänkande i 
managementlitteraturen

I takt med att kreativitet har blivit ett allt viktigare 
inslag i företagandet, har entreprenörskap också 
fått mer plats i managementlitteraturen. Men det 
traditionella managementtänkandet gör att det 
ofta blir ett ”managementiserat” entreprenörskap 
som beskrivs. Det menar Daniel Hjorth i en arti-
kel i Journal of Management Inquiry (nr 4, vol 14, 
2005): Organizational Entrepreneurship – With 
de Certeau on Creating Heterotopias (or Spaces 
for Play). Fokus ligger på den spänning som finns 
mellan organisationers vilja att skapa utrymme för 
lek och uppfinningsrikedom, respektive manage-
menttänkandets mer rigida inställning till arbete. 
För att belysa denna spänning använder Hjorth 
ett danskt konstprojekt och teorier från bland 
andra Michel de Certeau. [JG]

För mer info: 
dhj.lpf@cbs.dk
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Entreprenörskap är inte 
motsatsen till kontroll

Det finns inget motsatsförhållande mel-
lan idérikedom och entreprenörskap å 
ena sidan, och redovisning och kontroll 
å andra. Parallellt med den formella rap-
porten använder entreprenören sina egna 
erfarenheter.

 D oktorsavhandlingen  Regnskap og 
entreprenørskap – En fortolkende stu-
die av hvordan to entreprenører bruker 

regnskap har lagts fram vid Handelshøgskolen 
i Bodø, Norge. Bakom den står ekonomie dok-
tor Odd Birger Hansen som i dag är verksam 
vid Høgskolen i Harstad. Den övergripande 
frågan i avhandlingen är huruvida entrepre-
nörskapet och redovisningen över huvud taget 
kan samspela.

– Min utgångspunkt är ett antagande om att 
redovisningen inte har någon större betydelse 
för entreprenörskapet. Om det stämmer skulle 
redovisningen inte vara så viktig för växande 
och expanderande företag, säger Odd Birger 
Hansen.

Störande entreprenörskap
Tidigare forskning på området har nämligen 
beskrivit en motsättning mellan entrepre-
nörskap och redovisning. Entreprenörskapet 
beger sig ut på okänd terräng och letar nya 
möjligheter i framtiden, medan redovisningen 

blickar bakåt och sysslar med kontroll inom 
strikta ramar.

– Sett ur ett teoretiskt perspektiv är entre-
prenörskapet en störning, något som du inte 
har kontroll över. Och du har egentligen ing-
enting att tackla det med heller.

Hansen har specialstuderat två större före-
tag som har lyckats kombinera utveckling, som 
han ser som ett tecken på entreprenörskap, 
med goda ekonomiska resultat. 

Kognitiv modell effektiviserar
Studien riktar främst in sig på entreprenör-
skapet på koncernnivå i de båda företagen. 
Förutom den formella redovisningen ser han 
att företagen över tid utvecklar en kognitiv 
modell för redovisningen.

– Den kognitiva modellen använder man 
både för att läsa rapporterna effektivt och 
för att värdera nya möjligheter. Modellen är 
baserad på erfarenheter och är en förenklad, 
specialiserad version som innehåller entre-
prenörernas uppfattning om vilka som är de 
viktigaste variablerna.

Enligt Hansen är det den kognitiva redovis-
ningsmodellen som både styr företaget och 
bedömer de nya idéer som kommer fram. Den 
styr samtalen i företagsledningen. När entre-
prenörerna undersöker nya möjligheter finns 
de kritiska variablerna med i bakhuvudet. 

Den kognitiva modellen sparar tid när inves-
teringar ska göras, men den kommer först 
efter några år när företagaren har tillräckligt 
stor erfarenhet.

Om företagaren ska ha framgång i ett längre 
perspektiv gäller det att värdera möjlighe-
ter och välja rätt projekt, men projekten ska 
också realiseras. Odd Birger Hansen visar att 
entreprenörskapet och utvecklingen måste 
kombineras med den vanliga styrningen av 
företaget.

–  Jag tror att det är möjligt att göra detta på 
koncernnivå. Det är där som jag framför allt 
ser att det nyskapande sker, säger han. [SO]

för mer info: 
odd.birger.hansen@hih.no



30 procent av intäkterna från ett patent. I Sve-
rige kan forskarna få upp till 100 procent av 
intäkterna, men då måste de även göra alla 
investeringar själva.

Benägenheten att ta patent påverkas också 
av erfarenhet. En forskare som redan har tagit 
ut patent är mer benägen att göra det igen. 
Även de forskare som får stöd, främst i form 
av pengar och professionell rådgivning, är mer 
benägna att ta ut patent.

– Patenteringsprocessen är krävande, och 
kan vara avskräckande för forskare utan erfa-
renhet. Därför är det viktigt att det finns olika 
stödfunktioner som kan hjälpa forskare. De 
flesta har inte den vana som behövs.

Bilden av entreprenören som en innovativ 
person med speciella egenskaper hindrar 
många människor från att utveckla sitt 
eget entreprenörskap och starta företag. 
Det menar Frederic Bill som utmanar våra 
föreställningar om entreprenörskap i sin 
avhandling The Apocalypse of Entrepre-
neurship.

 F rederic bills egen bild av entreprenör-
skap var ganska diffus innan han började 
forska inom området.

– Under resans gång har den förändrats 
från att ha varit kopplad till småföretagande 
och innovationer, till att handla om en kraft 
inom människor som kan ta sig väldigt många 
uttryck. Oftast när vi talar om entreprenörskap 
i vetenskapliga sammanhang, så är det i ter-
mer av företagande, säger ekonomie doktor 
Frederic Bill, Växjö universitet.

Hans syfte var att se bortom alla bilder av 
vad entreprenörskap är. I avhandlingen reso-
nerar han kring hur man kan ta fram verktyg 
för entreprenörskapsforskningen att kritiskt 
granska sig själv. 

TT-artiklar och indianmyt
Bill anser att entreprenörskapet ofta görs till 
något exotiskt i samhället. Entreprenören blir 
”den andre” – en särpräglad person som är 
någon annan än en själv.

– En sådan föreställning blir självuppfyllan-
de. Den hindrar många människor från att bli 
entreprenörer och våga ägna sig åt företagan-
de. Jag ville försöka visa på att det här sättet att 
beskriva och hantera entreprenörskap får kon-

sekvenser. Att det hindrar många människor 
från att utveckla sitt eget entreprenörskap

Frederic Bill har använt Claude Lévi-Strauss 
strukturalism för att renodla kärnan i det sam-
hälleliga samtalet om entreprenörskap. 

Han har studerat en mängd nyhetsartiklar 
om entreprenörskap från tt  för att visa hur 
man skriver om entreprenörskap, och hur man 
kan förstå artiklarnas struktur på en generell 
nivå. Sedan har han jämfört dessa med en 
gammal indianmyt som har återberättats av 
Lévi-Strauss: ”Lodjurets historia”. Bill visar att 
det i grund och botten är samma flöde i den 
historien.

– Idéerna har en generell bärighet, och just 
nu tar de sig uttryck i en berättelse om entre-
prenörskap. I andra tider kunde de ta sig andra 
uttryck.

I tidningsartiklarna – liksom i indianmyten 
– återkommer vissa beståndsdelar. De skildrar 
ett slags bevarande genom reproduktion, där 
något belönas eller förs över till nästa gene-
ration. Aktören i berättelserna är individuellt 
utvald, det finns en arena där det hela utspelar 
sig, samt kreativitet och/eller företagande.

– Artiklarna handlar till exempel om någon 
som har skapat ett stort företag, eller som 
arbetar med ungdomar i skolan för att de ska 
bli mer entreprenöriella. Båda kan ses som en 
form av reproduktion.

Dubbelt entreprenörskap
I sitt avhandlingsarbete frågade sig Frederic 
Bill vad som finns bortom begreppet entre-
prenörskap. På ett seminarium i Köpenhamn 
fick han en pusselbit till hur han kunde angri-
pa ämnet. Man diskuterade att världen har 
en slöja som man måste lyfta undan för att se 
sanningen bakom. Då sa en av seminariedelta-
garna: ”Jag skulle kalla det en apokalyps”.

– Jag funderade länge på det där och kom 
fram till att ordet apokalyps ligger väldigt nära 
den här typen av forskning.

– Min idé är att entreprenörskap finns i alla. 
Föreställningarna och diskussionerna som 
finns om entreprenörskap stödjer många män-
niskor, men de är också ett hinder för många. 
Det är den dubbelheten jag försöker belysa, 
säger Frederic Bill. [MMS]

för mer info: frederic.bill@vxu.se

Lodjurets historia 
rymmer entreprenörskap
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Det svenska lärarundantaget – att forskarna 
själva äger rätten till sina upptäckter – är 
omdebatterat. Ett system där universiteten 
i stället äger rätten till de anställdas idéer 
skulle ge ökad kommersialisering av forsk-
ning och fler patent, menar vissa. Alla håller 
inte med.

 I sin doktorsavhandling har Mark O Sel-
lenthin undersökt patenteringsbenägen-
heten i Tyskland, som avskaffade lärarun-

dantaget 2002, och Sverige, som har kvar 
lärarundantaget. Avhandlingen har fått titeln 
Beyond the Ivory Tower – A Comparison of 
Patent Rights Regimes in Sweden and Germany 

och är framlagd vid Linköpings universitet.
Sellenthin har intervjuat 23 personer som 

arbetar med kommersialisering av universi-
tetsforskning i Sverige och Tyskland. Han har 
också gjort en enkätundersökning med 400 
forskare i respektive land.

– Lärarundantaget verkar inte spela någon 
större roll för kommersialisering av forskning. 
Patenteringsbenägenheten är i stort sett lika 
i Tyskland och Sverige, säger Mark O Sellen-
thin, filosofie doktor och verksam vid Centre 
for European Economic Research i Tyskland.

I Tyskland måste alla nya uppfinningar 
numera anmälas till universiteten, som alltså 
äger rätten till framtida patent. Forskarna får 

Avskaffat lärarundantag ökar inte patenteringen
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• Frederic Bill
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I Sellenthins undersökning ingår forskare 
från de fält som tar ut flest patent: naturvetare, 
tekniker och medicinare. 40 procent av dessa 
forskare har också konsultuppdrag vid sidan 
av sin anställning vid universiteten.

– Det finns ett tätt samarbete med närings-
livet, men det går inte alltid via patent. I den 
offentliga debatten om forskningens kommer-
sialisering pratas det nästan bara om patent. 
Men det är enklare för forskarna och universi-
teten att överföra tekniken genom uppdrags-
forskning. Samtidigt är det ett sätt för univer-
siteten att få in medel.

– Man kan inte säga att det ena eller andra 
är bättre, det är bara olika vägar att gå. Det är 
viktigt att inte bara fokusera på patent när det 
finns ett brett spektrum av kommersialise-
ringsmöjligheter.
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Att kommersialisera genom konsultuppdrag 
är även mindre riskabelt än att söka patent. 
Det tar dessutom tid och är kostsamt att bygga 
upp en struktur som tjänar pengar på patent. 
Det ligger inte heller i universitetens kärnverk-
samhet, menar Sellenthin.

– I dag är det lätt att få intrycket att kom-
mersialisering är universitetens huvuduppgift. 
Men forskning och undervisning är naturligt-
vis viktigare. Den största andelen tekniköver-
föring från universiteten går via nyutexamine-
rade studenter, säger Mark O Sellenthin. [JG]

för mer info: 
sellenthin@zew.de

• Mark O Sellenthin

Alla vet att bensindrivna bilar är förödande 
för miljön. Ändå står ”miljövänlighet” inte 
överst på önskelistan när den genomsnitt-
liga konsumenten köper ny bil. Nu gäller det 
för industrin att tänka om: att tänka nytt och 
grönt, redan från början.

 M ats williander har lagt fram avhand-
lingen On Green Innovation Inertia: 
An insider research perspective on the 

automotive industry vid Chalmers tekniska 
högskola. Empirin är hämtad från fordons-
industrin, men många av slutsaterna kan til-
lämpas generellt inom industrin. Det handlar 
om ”förgröning”, och om de radikala innova-
tioner som måste till om vi ska kunna förbättra 
miljön.

– Det krävs ingen Einstein för att inse att 
koldioxidutsläppen är ett allvarligt hot. Men 
samtidigt utgör de en enorm möjlighet för 
företag att ta tag i, säger Mats Williander.

Hur ska bilindustrin kunna adressera miljö-
frågor på ett lönsamt sätt? Williander har sökt 
svaret genom intervjuer och observationer på 
Volvo, Ford och Toyota. Han konstaterar att 
bilkunder i första hand ser till den egna nyt-
tan. De vill ha ”extra allt” när det gäller exem-
pelvis prestanda, användbarhet och design. 
Nyttan för samhället, i form av miljövänlighet, 
fungerar som grädde på moset. Det är ingen 
avgörande faktor i sig, men om allt annat är 
lika väljer majoriteten det miljövänligare alter-
nativet.

Anlita experter
Det låter som en omöjlighet att producera en 
bil som är snäll mot miljön, konkurrenskraftig 
på marknaden, och som samtidigt genererar 
vinster till företaget. Det är det inte, menar 

Mats Williander. Det går bara inte att göra med 
befintlig kompetens. För att lösa problemen 
krävs radikalt nytänkande – små förändringar 
av den gamla teknologin duger inte.

Enligt Williander ligger nyckeln till framgång 
i att skapa dynamiska innovationssystem.

– För att kunna vara innovativa måste före-
tagen ingå i nätverk där olika typer av kom-
petenser och expertis kan kombineras ihop. 
Det gäller alltså att ha pejl på var någonstans i 
världen som kompetensen finns.

– Dynamiska innovationssystem skapar 
man genom att experimentera med företa-
gets innovationsprocess och kombinationen 
av kompetenser. Det krävs att någon i organi-
sationen triggar igång detta.

Tröghet hos ledningen
Förändringssignalerna måste komma uppi-
från, annars kommer de konserverande kraf-
terna inom organisationen att sätta stopp. 
Kruxet är att företagsledningen inte alltid är 
så förändringsbenägen.

– Företagsledningen måste vara initierad 
och upplyst om miljöproblemen, den måste 
tro på innovation i nätverk och våga fatta 
annorlunda beslut. Tyvärr är trögheten enorm. 
Företagsledningen vill överleva på kort sikt, 
och det är vanligare att vd får sparken för 
djärva initiativ, än för att följa strömmen.

– Det är också svårt att få företagsledningen 
att förändra företagets innovationssystem när 
marknadsundersökningar visar att kunderna 
bara vill ha ”more of the same”: bättre accele-
ration, fler hästkrafter, mer läder och krom... 
men jag menar att man aldrig kan hitta nya 
marknader genom att fråga befintliga kun-
der!

Hindren och trögheten är störst i de etable-

rade företagen. Bland småföretagen ser det lite 
ljusare ut.

– Storföretag lyckas sällan förändra sig – det 
är inte en fråga om resurser, utan om inställ-
ning. Småföretagen inte bara vågar tänka 
annorlunda – de är tvungna att göra det. De 
kan inte konkurrera med stordriftsfördelar.

– I Sverige är vi ganska duktiga på innovatio-
ner, men vi är dåliga på att få ut dem på mark-
naden. Entreprenörer behövs, även i storföre-
tagen, konstaterar Williander. [ÅK]

för mer info: 
mats.williander@goteborg.st

en längre version av denna artikel 
finns på: www.esbri.se/williander.asp

Grönt är skönt 
– men innovationerna går trögt

• Mats Williander
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Internationell policy öppnar för 
lokalt entreprenörskap

Kunskap flödar mest lokalt
I dagens kunskapssamhälle anses utbild-
ning och forskning vara viktiga framgångs-
faktorer. Men all kunskap påverkar inte 
tillväxten, och spridningseffekten är främst 
lokal.

 U rban gråsjö är  verksam vid Hög-
skolan i Väst men har lagt fram sin 
doktorsavhandling vid Internationella 

Handelshögskolan i Jönköping. I Spatial Spill-
overs of Knowledge Production – An Accessibi-
lity Approach undersöker han vilken effekt 
industriell fou, universitetsforskning respek-
tive högutbildad arbetskraft hade på patente-
ringen i svenska kommuner mellan åren 1994 
och 1995.

Gråsjö granskar också hur tillgången till 
kunskap påverkar exportgraden i olika svenska 
regioner. Slutligen kartlägger han den geogra-
fiska spridningen av kunskap.

Resultaten visar att forskning och utveck-
ling inom industrin, samt arbetskraft med 
minst tre års akademisk utbildning, påverkar 
antalet patent i positiv riktning. Tillgången till 
industriell fou och högutbildad personal ökar 
också den svenska exporten.

Däremot har forskning vid högskolor och 
universitet ingen direkt effekt på varken paten-
tering eller export. Sannolikt har den dock en 
indirekt nytta. Urban Gråsjö poängterar exem-
pelvis att den säkrar kvaliteten i grundutbild-
ningen. Många gånger ligger också akademisk 
forskning till grund för det fou-arbete som 
bedrivs i företag.

Avhandlingen visar vidare att kunskap till 
viss del även flödar över kommungränserna, 
men att spridningseffekterna ändå är begrän-
sade. [ÅK]

för mer info: urban.grasjo@hv.se

• Ron Mahieu

• Urban Gråsjö

Decentraliseringen av utbildningssektorn 
och riktlinjer från OECD och EU öppnar 
fönster för lokala skolprojekt i entreprenör-
skap. Det visar Ron Mahieu i sin avhandling 
Agents of Change and Policies of Scale 
– A policy study of Entrepreneurship and 
Enterprise in Education, framlagd vid Umeå 
universitet.

 F ilosofie doktor Ron Mahieu har stu-
derat hur man har introducerat entre-
prenörskap och företagsamhet i skolan 

via projektet prio1 i Västerbotten. Syftet är att 
identifiera och analysera drivkrafterna och 
aktörerna bakom processen.

– Mitt mål var att förstå varför det är så 
mycket fokus på entreprenörskap och företag-
samhet i allmänhet, och inom skolan i synner-
het. I vilka policydokument står det skrivet om 
det här och vilka är de drivande aktörerna?

Ron Mahieu finner en förklaring i den pågå-
ende globaliseringen och de ekonomiska för-
ändringar den leder till. Han menar att olika 
nationer måste anpassa sig till villkor som 
finns utanför landsgränserna.

– Vi går igenom en förändringsperiod, från 
ett industridominerat samhälle till ett kun-
skapssamhälle. Då behöver vi entreprenörer 
som söker nya vägar. Varför det sker i Sverige 
nu är naturligtvis kopplat till internationella 
trender, men också till ett behov lokalt och 
nationellt – till exempel behov av arbetstillfäl-
len.

För att ta reda på hur behovet av entrepre-

nörskap i skolan uttrycks har Mahieu stude-
rat policydokument på regional, nationell och 
överstatlig nivå från 1970 till i dag. Tydligast har 
man varit i policydokument på den överstat-
liga nivån.

– Jag har främst tittat på dokument från 
oecd och eu. Jag anser att de aktörerna har 
fått större betydelse. Det är också intressant 
att regionala aktörer ofta har kontakter direkt 
med den överstatliga nivån. Egentligen går 
man förbi den nationella nivån.

OECD och EU tydligast
oecd  och eu  försöker genom policyrekom-
mendationer stimulera regeringar att satsa på 
entreprenörskap och företagande i skolan och 
få dem att skriva in det i läroplanerna.

Svenska policydokument har varit mer dif-
fusa, men 2004 gick Utbildningsdepartementet 

och Näringsdepartementet ut med en skrivelse 
om innovationer. I den står det ganska mycket 
om att stimulera till entreprenörskap.

– Det är intressant att två olika departement 
samarbetar, och framför allt att man tycker 
att skolan är viktig i det sammanhanget. Det 
är första gången som man på nationell nivå 
i Sverige verkligen börjar prata om det här i 
relation till skolan.

Men Ron Mahieu konstaterar att det är 
Nutek, som ligger under Näringsdepartemen-
tet, som är drivande i frågan – inte Skolverket 
och Utbildningsdepartementet.

– Om det fanns tydligare direktiv om det här 
från Skolverket eller Utbildningsdepartemen-
tet, skulle det få större genomslagskraft.

Större behov av samarbete
Ron Mahieu har funnit att behovet av sam-
arbete och nätverksbyggande har rönt ökat 
intresse. På 1970-talet var det kollektiva lös-
ningar som gällde, på 80- och 90-talen stod 
individen i centrum. Nu ligger fokus på indi-
viden i kollektivet och att jobba i team.

– Samverkan med andra kommer igen över-
allt. Man pratar om vikten av social kompetens 
och socialt kapital och accepterar också att 
det finns olika personer som har olika egen-
skaper som kan vara bra för gruppen. Alla har 
viktiga pusselbitar som behövs. Om vi jobbar 
tillsammans kan vi åstadkomma mer. Det är 
ju kärnan i partnerskap, att man ska samar-
beta, men också att acceptera olikheter, säger 
Mahieu. [MMS]

för mer info: 
ron.mahieu@educ.umu.se
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Esbri – Institutet för entreprenör-
skaps- och småföretagsforskning 
– är ett fristående forskningsinsti-
tut. Esbri  arbetar med forskning, 

utbildning och kunskapsspridning inom entrepre-
nörskaps- och småföretagsområdet.
Esbris övergripande målsättning är att stimu-
lera entreprenörskap i Sverige. Detta ska uppnås 
genom att:
• identifiera viktiga forskningsteman och bedriva 
 forskning och forskarutbildning om entreprenör-
 skap och småföretag

• främja och öka kvaliteten på entreprenörskaps-
 utbildningar vid svenska universitet, högskolor
 och andra utbildningscentrum
• popularisera och sprida forskningsbaserad 
 kunskap om entreprenörskap och småföretag

Tillsammans med Stockholm School of Entre-
preneurship (SSES) skapar Esbri ett kompetens-
centrum för utveckling av området. Esbri har 
grundats av entreprenören och uppfinnaren Leif 
Lundblad. 

8 november arrangerade Esbri, Närings-
departementet och U.S. Department of 
Commerce det tredje årliga Sweden–U.S. 
Entrepreneurial Forum. Temat var ”Access 
to Capital”. Entreprenörer, riskkapitalister, 
policyfolk, forskare, politiker och studenter 
bidrog till den intressanta diskussionen.

 U nder forumet  diskuterades bland 
annat tillgången till offentligt och pri-
vat kapital i olika stadier av företagan-

det, venture capital-marknadens utveckling 
i Sverige respektive usa, samt hur man bör 
närma sig en affärsängel. Närmare 20 svenska 
och amerikanska talare delade med sig av sina 
erfarenheter. Först ut var Michael Wood, usa:s 
nya ambassadör i Sverige.

– President Bush brukar säga att regering-
ens uppgift inte är att generera välstånd, utan 
att skapa en miljö där andra kan generera väl-
stånd. Jag håller med.

– Som före detta entreprenör inom tidnings-
branschen förstår jag vilket mod som krävs för 
att vara företagare, och jag vet hur viktigt det är 
med sociala nätverk, sa Michael Wood.

Han var inte ensam om att understryka 
betydelsen av nätverk. Flera talare återkom till 
att entreprenörer måste lära sig vilka de viktiga 
aktörerna är, för att sedan kunna ta kontakt 
med rätt finansiärer. Det gäller oavsett om de 
söker offentliga medel, venture capital eller 
finansiering via affärsänglar.

– När jag ska ta ställning till en investering 
börjar jag alltid med att fundera över om jag 
verkligen förstår vad det är jag investerar i. 
Det är inte alltid så uppenbart, sa Kimberlie  
Cerrone som är styrelseproffs och affärsängel 
i Silicon Valley.

– Som grundare av ett företag är det viktigt 
att inte slösa bort sin värdefulla tid. Det gäller 
att prata med det fåtal investerare som förstår 
sig på teknologin.

Torbjörn Wård är vd för it-företaget Aptilo 
Networks. Han liknade jakten på affärsängel-
pengar vid att valla får: det gäller att få någon 
intresserad för att andra ska haka på.

– Vi gjorde flera misstag när vi sökte finansie-
ring. Ett var att vi pratade för mycket om tek-
nologin, och för lite om nyttan för användarna. 
Ett annat var att vi tryckte på hur lite pengar vi 
behövde, sa Wård.

Större delen av forumet handlade om vilket 
riskvilligt kapital som finns tillgängligt, och om 
hur man som företagare ska få tag på det. Char-
lotte Bohman, vd för Fanerkompaniet, bidrog 
med en kontrasterande bild.

– Fanerkompaniets motto är: ”Hellre små 
och självfinansierade än större och finansiera-
de av någon annan”. När företaget finansieras 
med interna medel kan man bestämma själv, 
fatta snabbare beslut och ta större risker, sa 
hon.

Dagens sista talare var Jöran Hägglund, 
statssekreterare på Näringsdepartementet. 

Han presenterade delar av den nya politiken 
inom entreprenörskapsområdet. Bland annat 
vill regeringen förenkla regelverket för nya före-
tag, uppmuntra unga att starta eget och satsa 
på forskning om kvinnors entreprenörskap.

– usa  står för 11 procent av Sveriges totala 
export, och vi måste fortsätta att samarbeta. 
The Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum är en 
betydelsefull del i detta samarbete, och det 
är högst intressant för den nya regeringen, sa 
Hägglund.

Forumet föregicks av en mottagning hos den 
amerikanska ambassadören 7 november, och 
följdes upp med tre mer djupgående, parallella 
seminarier 9 november. Totalt deltog mer än 
270 personer i de tre evenemangen. 

Samarbetspartners för forumet var Innova-
tionsbron, Nutek, Vinnova, Almi Företagspart-
ner ab och itps. [ÅK]

en längre version av denna artikel 
finns här: www.esbri.se/swe-us06.asp

Entreprenörer måste hitta rätt finansiärer

• Kimberlie Cerrone

• Charlotte Bohman
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Vill du ha en julklapp som räcker 
året om? Entré är kostnadsfri! 

Teckna prenumeration på 

www.esbri.se
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Titel: Habitual Entrepreneurs
Författare: Deniz Ucbasaran, 
Paul Westhead & Mike Wright
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-84542-249-X

Det är skillnad på entreprenörer och entre-
prenörer. Det menar Deniz Ucbasaran, Paul 
Westhead och Mike Wright i boken Habitual 
Entrepreneurs. De skiljer på förstagångsfö-
retagare – noviser – och återfallsföretagare 
– ”vaneentreprenörer”. De gör också en 
åtskillnad mellan olika typer av vaneen-
treprenörer: serieentreprenörer som har ett 
företag i taget, och portföljentreprenörer 
som är involverade i flera företag samtidigt. 
Författarna konstaterar att personer som har 
tidigare erfarenheter av företagande, som 
grundare eller ägare, beter sig annorlunda 
än personer som ger sig på entreprenörskap 
för första gången. Vaneentreprenörernas 
erfarenheter gör att de utnyttjar annorlunda 
informationskällor och tar vara på ett större 
antal affärsmöjligheter. Däremot är det inte 
säkert att de är mer framgångsrika än novi-
serna. [ÅK]

Titel: Enterprising Women 
in Transition Economies
Redaktörer: Friederike 
Welter, David Smallbone 
& Nina Isakova
Förlag: Ashgate
ISBN: 0-7546-4232-1

En omvandling från planekonomi till mark-
nadsekonomi innefattar privatisering av den 
offentliga sektorn, många företagsstarter och 
skapandet av nya arbetstillfällen. Vilken bety-
delse har företagsamma kvinnor i denna pro-
cess? Friederike Welter, David Smallbone och 
Nina Isakova diskuterar frågan tillsammans 
med 13 andra forskare i Enterprising Women 
in Transition Economies. Boken innehåller 
bland annat empiri från Uzbekistan, Litauen 
och Slovenien och bidrar därmed till en del-
vis annorlunda bild än den som framträder i 
amerikanska och västeuropeiska studier.  Ett 
kapitel handlar till exempel om resan från 
sovjetisk kolchos till entreprenöriell basar i 
Kyrgyzstan. Där spelar kvinnliga företagare 
en framträdande roll. Ett annat kapitel analy-
serar kvinnors entreprenörskap i Västtyskland 
respektive Östtyskland. [ÅK]

Titel: Open Innovation: 
Researching a New Paradigm
Redaktörer: Henry Ches-
brough, Wim Vanhaverbeke 
& Joel West
Förlag: Oxford University 
Press
ISBN: 0-19-929072-5

Den traditionella innovationsmodellen går ut 
på att intern fou resulterar i produkter som 
sedan säljs av samma företag som har stått 
för utvecklingen. Begreppet öppen innova-
tion däremot, tar hänsyn till att företag hämtar 
idéer både externt och internt, på samma sätt 
som de använder både externa och interna 
kanaler för att nå marknaden. Termen mynta-
des 2003 av Henry Chesbrough. Nu återkom-
mer han till ämnet i Open Innovation: Resear-
ching a New Paradigm, som han är redaktör 
för tillsammans med Wim Vanhaverbeke och 
Joel West. Boken innehåller artiklar av 15 fors-
kare och delas in i tre huvudteman: hur före-
tag använder öppen innovation, hur frågor 
om intellektuellt kapital hanteras, samt hur 
nätverk påverkar den öppna innovationen. 
Bland författarna märks bland andra Jens 
Frøslev Christensen från Handelshögskolan i 
Köpenhamn. [JG]

Titel: Entrepreneurship and 
the Growth of Firms
Författare: Per Davidsson, 
Frédéric Delmar & Johan 
Wiklund
Förlag: Edward Elgar
ISBN: 1-84542-575-8

Per Davidsson, Frédéric Delmar och Johan 
Wiklund har alla ägnat en betydande del av 
sin forskning åt små företags tillväxt. I Entre-
preneurship and the Growth of Firms samlar 
de tre författarna ett antal av sina viktigaste 
bidrag inom området. Bokens tre avsnitt tar 
upp frågor som: vad karaktäriserar fenome-
net småföretagstillväxt? Vad motiverar små 
företag att växa – eller att inte växa? Vilka 
olika vägar kan företag följa i sin jakt på hög 
tillväxt? Är tillväxt alltid av godo? De resultat 
som presenteras bygger på studier av tusen-
tals företag som genomförts inom en rad 
olika forskningsprojekt. Davidsson, Delmar 
och Wiklund går även igenom och recenserar 
tidigare tillväxtforskning, och kommer med 
praktiska råd om hur ämnet bör beforskas. 
Det är, menar de, ett svårt men viktigt forsk-
ningsområde. [JG]
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  Mikael Samuelsson, 
tidigare Högskolan i Borås, 
är sedan 1 juni 2006 heltids-
anställd vid Handelshögsko-
lan i Stockholm. Han kom-
mer att fortsätta forska om 

tidiga faser av den entreprenöriella processen 
och jobba med utbildning i samarbete med 
Stockholm School of Entrepreneurship, sses. 
Samuelsson kommer även att vara involverad i 
den svenska delen av Global Entrepreneurship 
Monitor (gem), som leds av Esbri.

  Karolinska Institutets 
rektor, Harriet Wallberg-
Henriksson ,  har blivit 
utsedd av eu-kommissio-
nen att ingå i den expert-
grupp som ska ta fram eu:s 

strategi för konkurrenskraftiga forskningsmil-
jöer de kommande sex åren. Målet är att öka 
intresset för forskning och innovation bland 
Europas unga.

  Partnerprogrammets Forskarpris delas ut av 
Handelshögskolan i Stockholm. Priset består 
av ett bidrag på 100 000 kronor från lärosätets 
partnerföretag och delas ut till en ung, lovande 
forskare verksam vid högskolan. Årets prista-
gare, Per Strömberg, uppmärksammas för 
sina studier om kontraktsförhållanden mellan 
entreprenörer och riskkapitalister.

  Björn Asheim och Cris-
tina Chaminade med flera, 
från circle vid Lunds uni-
versitet, har fått 2,7 miljoner 
kronor från Vetenskapsrådet 
för ett projekt om globalise-

ringens betydelse för innovationsprocessen 
(se även artikel på sidan 7).

  Karolinska Institutet startar en särskild 
enhet för kreativt entreprenörskap inom bio-
medicinområdet: Unit for Bioentrepreneur-
ship (ube). Målet med enheten, som leds av 
Carl Johan Sundberg, är att öka möjlighe-
ten för studenter och forskare att starta egna 
företag och föra ut sina upptäckter i samhället. 
ube bedriver även utbildning och träning av 
studenter genom Stockholm School of Entre-
preneurship, sses.

  Priset Emerald/efmd Outstanding Doctoral 
Research Award delas årligen ut till betydande 
doktorsavhandlingar. Årets pris, som förutom 
äran också består av 1 500 euro, går till Anders 
Richtnér, Handelshögskolan i Stockholm.

  Pontus Braunerhjelm, som innehar Leif 
Lundblads professur i internationellt affärs-
skapande vid kth, har utnämnts till huvud-
sekreterare för regeringens Globaliseringsråd.

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

Fler boktips hittar du på   www.esbri.se/boktips.asp
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2007 USASBE Conference
11–14 januari
Orlando, Florida, USA

Småföretagsdagarna
24–25 januari
Örebro

Fourth AGSE International 
Entrepreneurship RESEARCH Exchange
7–9 februari
Brisbane, Australien

5th Interdisciplinary European 
Conference on Entrepreneurship 
Research
28 februari–2 mars
Montpellier, Frankrike

PODIM 27th Conference on 
Innovation and Entrepreneurship
21–22 mars
Maribor, Slovenien

San Francisco–Silicon Valley Global 
Entrepreneurship Research Conference
28–31 mars
San Francisco, USA

Kunskap – Kraft – Kreativitet
10–12 maj
Reykjavik, Island

The 6th Biennial International Triple 
Helix Conference on University, Industry 
& Government Linkages
16–18 maj 
Singapore

New Frontiers in Entrepreneurship
23–25 maj
Catania, Italien

27th Babson College Entrepreneurship 
Research Conference
6–9 juni
Madrid, Spanien

ICSB 2007
13–15 juni
Åbo, Finland

10th Uddevalla Symposium
14–16 juni
Uddevalla

EGOS 2007
5–7 juli
Wien, Österrike

19th Nordic Academy of 
Management Conference (NFF)
9–11 augusti
Bergen, Norge

Samtliga konferenser ovan genomförs 2007. 
För mer info: www.esbri.se/konferenser.asp

Esbris utbildningsworkshop har blivit en 
etablerad mötesplats för entreprenörskaps-
lärare. I år träffades närmare 90 lärare från 
gymnasiet och universitet/högskola under 
två intensiva novemberdagar. Ett av de 
ämnen som togs upp var undervisningsme-
toden Supercoaching.

 W orkshopen Entreprenörskap och 
lärande handlar lika mycket om kon-
taktskapande som om undervisning. 

Det märktes redan under det inledande passet 
när dagens första inspiratör, ekonomie doktor  
Lena Ramfelt, delade ut blädderblock till alla 
deltagare. De ombads skriva ner var de kom 
ifrån, vad de ansåg att de kunde hjälpa andra 
med och vad de själva skulle behöva hjälp med 
i sin undervisning.

Med sig hem från workshopen fick deltagar-
na sedan en affisch, förhoppningsvis fylld med 
post-it-lappar från andra lärosäten: ”Ja, vi kan 
hjälpa er med detta!” Eller: ”Det låter intres-
sant, så vill vi också jobba. Berätta mer!”

Ramfelt delade även med sig av sina tankar 
om det entreprenöriella klassrummet.

– Jag tror inte att det finns någon allmängil-
tig instruktion för att skapa ett entreprenöriellt 
klassrum. Det handlar om att våga ta risker, hit-
ta resurser och skapa värdekedjor. Mer konkret 
handlar det om att använda annorlunda peda-
gogiska modeller, till exempel genom att jobba 
mer virtuellt. Då kan studenterna få tillgång till 
andra kulturella miljöer även om de inte har 
möjlighet att åka på utbyte till ett annat land, 
sa Lena Ramfelt som undervisar i entreprenör-
skap vid kth och Stanford University.

Hon menade att lärarens ansvar är att skapa 
en lärande miljö för studenterna. Resten är i 
mångt och mycket upp till studenterna själva.

– Jag har ansvar för att kursen har en gedigen 
grund, men sedan är det studenternas ansvar 
att fylla på. De är i högsta grad medskapare. 

Vi lärare måste vara beredda att kliva ned från 
podiet och säga: det här är upp till er! Det är 
svårt att bli engagerad i något om man bara 
uppfattar sig som publik. Vi lärare bör nog 
agera mer som programledare för en talkshow 
än som om vi vore jordens medelpunkt.

Jonathan Levie är lärare och forskare i entre-
prenörskap vid universitetet i Strathclyde, 
Skottland (se även porträttartikel på nästa 
sida). På årets workshop berättade han om 
undervisningsmetoden Supercoaching. Den 
går ut på att, genom konkreta övningar, lära 
studenter och blivande entreprenörer att nå 
sina mål som företagare.

– Det är en väldigt praktisk metod. Vi börjar 
med det mest användbara – att beskriva sin idé 
och sig själv på 30 sekunder. Att kunna artiku-
lera sin idé är den största gåva man kan ge till 
en entreprenör. Studenterna lär sig jättemycket 
när vi arbetar med det här i klassrummet. De 
utbyter idéer och får tips av varandra, sa eko-
nomie doktor Jonathan Levie.

Andra inspiratörer under workshopen var 
exempelvis Frederic Bill, Växjö universitet (se 
även artikel på sidan 10), Malin Gawell, Esbri 
och Stockholms universitet, samt Christer 
Westlund, Me University.

Utbildningsworkshopen gick av stapeln 6–7 
november 2006 på Yasuragi Hasseludden utan-
för Stockholm. Årets workshop finansierades 
av Nutek och Vinnova. [JG]

alla inspiratörers presentationer 
finns här: www.esbri.se/workshop.asp

Superbra coachning 
lär studenter 
entreprenörskap

• Lena Ramfelt



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

Jonathan Levie har forskat och undervisat i 
entreprenörskap sedan 1982. Han är starkt 
engagerad i utvecklingen av entreprenör-
skap inom det brittiska skolväsendet, från 
grundskolenivån och uppåt. Levies recept 
för entreprenöriellt lärande stavas: ”Gör 
saker!”

 J onathan levie är född och uppvuxen 
på Irland. Han gjorde sin grundutbild-
ning vid National University of Ireland 

och disputerade 1995 vid London Business 
School, University of London.

Vid sidan av undervisningsfrågorna är han 
bland annat intresserad av entreprenöriella 
strategier, utvecklingen av unga företag och 
entreprenörskapsklimatet.

Levie har dessutom egen entreprenörskaps-
erfarenhet från ”verkligheten”. Han har startat 
och sålt ett företag som tillverkade båtar. Han 
har också varit försäljningschef i ett företag 
och operativ chef i ett annat. 1999 deltog han 
i ett managementteam som lyckades dra in 
nästan 16 miljoner kronor för att köpa loss det 
företag de var anställda i.

2000–2005 var Jonathan Levie föreståndare 
för Hunter Centre for Entrepreneurship vid 
University of Strathclyde i Glasgow, Skottland, 
och där är han fortfarande verksam.

– Vårt universitet är känt som ”Platsen för 
användbart lärande”. Och entreprenörskap 
måste vara en av de mest användbara saker 
som finns. Följaktligen har det varit ganska 
lätt för oss att få igång forskning och under-
visning om entreprenörskap. Hunter Centre 
for Entrepreneurship har som mål att göra 
Strathclydes studenter, anställda och alumni 
mer entreprenöriella, och främja entreprenör-
skapet som karriär och yrke. Vi ska också vara 
ledande inom entreprenörskapsforskningen i 
Skottland, säger Levie.

Globala workshops
En av de metoder han använder i sin undervis-
ning kallas för Supercoaching (se även artikel 
på sidan 15). Metoden har tagits fram av entre-
prenören Sharon Ballard, och sedan utvecklats 
till en universitetskurs i samarbete med bland 
andra Jonathan Levie.

– Vi har ett mycket bra samarbete. Hon gör 
saker som fungerar, och jag berättar varför de 

fungerar. Vi håller workshops över hela värl-
den med den här metoden som fungerar lika 
bra för nyblivna entreprenörer, som för stu-
denter. Fyra lärare på min institution arbetar 
enligt den här tekniken nu.

I Supercoaching ingår ett femtiotal olika 
övningar som alla syftar till att hjälpa studen-
terna att forma och kommunicera sin affärsidé. 
De får bland annat lära sig att skriva en strate-
giplan på en sida, tänka ut en drömpanel på 
20 personer som de skulle vilja presentera sin 
affärsidé för, fundera över hur tekniken kom-
mer att påverka idén i framtiden och studera 
kundunderlag och marknad.

– Studenterna får göra de olika övningarna 
och presentera resultaten i klassrummet. 
Gradvis börjar de kritisera och coacha varan-
dra. Mitt bästa undervisningsminne var när 
jag kom för sent till en lektion. Studenterna 
hade redan börjat presentera sina uppgifter 
för varandra och ignorerade mig helt!

I metoden ingår också att ge sig ut och prata 
med presumtiva kunder, något som inte upp-
skattas av alla studenter.

– Särskilt inte av ingenjörerna, många av 
dem hatar att prata med folk. De kanske är 
rädda för att kunderna inte ska vilja ha pro-
dukten de har tagit fram, och det är det inte 
säkert att de vill heller. Men genom att träffa 
folk kan man få reda på något annat som de 

1 2 1 1 7 9 5 0 0

POSTTIDNING B
ESBRI
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm

Jonathan Levie, engagerad entreprenörskapslärare och coach:

”Strunta i föreläsningarna! ”

Namn: Jonathan Levie

Bakgrund:  Disputerade vid London 
Business School, University of London, 
1995 och stannade sedan kvar där 
för att arbeta med bland annat Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM). Har 
gästforskat vid Babson College i USA 
och INSEAD i Frankrike. Sedan 2000 är 
Levie verksam vid University of Strath-
clyde.

Aktuell: Som föreläsare på Estrad i 
november. Ett referat från föreläsningen 
finns på: www.esbri.se/referat.asp

För mer info: j.levie@strath.ac.uk

Fakta

faktiskt vill ha. En del menar att de inte kan 
berätta om sin produkt eftersom de är rädda 
att någon ska stjäla deras idé. Men en affärsidé 
som är så lätt att kopiera är ändå värdelös!

– Entreprenörer måste interagera med sina 
kunder. Jag brukar försöka få mina studenter 
att se på sig själva som värktabletter som ska 
bota kundernas värk.

Förlora kontrollen
En av tankarna bakom Supercoaching, och 
Levies undervisningsfilosofi i övrigt, är att det 
är viktigt att göra saker. Han förespråkar David 
Kolbs lärandemodell som, något förenklat, 
säger att kunskapen bör upplevas och prakti-
seras, följt av reflektion och abstraktion. Först 
när hela lärandecirkeln är avklarad uppstår 
det djupare lärandet.

– En kollega till mig gav en introduktionskurs 
med titeln ”Entreprenörskap: teori och prak-
tik”. Det borde ändras till ”Entreprenörskap i 
praktiken”. Strunta i föreläsningarna och låt 
studenterna uppleva kunskapen i stället! Till 
exempel genom att gå ut och ta reda på hur 
unga företag tjänar pengar och redovisa för 
varandra. Låt dem utveckla teorierna i en verk-
lig kontext, där de betyder något. Hela tanken 
är att förlora kontrollen. [JG]
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