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Ragnar Ahlström Söderling
CURRICULUM VITAE
Personlig information
Född: 31 Juli 1946 i Motala
Språk: Svenska (givetvis), Engelska (obehindrat) och Tyska (ringrostig).
Civilstånd: Ogift. Tidigare gift med Margareta Söderling 1968-1988 och med
Louise Ahlström Söderling1988-1999.
Barn: Marie Louise (f 1971) och Rikard (f 1973) i första äktenskapet. Petra
Celia (f 1989) i det andra äktenskapet.
Akademisk bakgrund
2006
Filosofie doktorsexamen vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms
Universitet. (disputation 060602).
1982 - 85
Doktorandstudier (på fritid) vid Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet.
1981
Civilekonom (fritidsstudier 1978-81), Stockholms Universitet.
Andra examina
1967
Värnpliktig officer vid Luftvärnet
1966
Ingenjörsexamen (Teleteknik) vid Motala Tekniska Skola
1962
Realexamen vid Motala Högre Allmänna Läroverk
Arbetslivserfarenhet
Ekonomihögskolan, Lunds universitet
2011-08-01 -2013-07-31 Universitetslektor, Entreprenörskap,(avgick med pension)
2009 -11/07 Universitetslektor, Entreprenörskap (vikariat - halvtid läsåret 09/10))
Högskolan Dalarna , Borlänge
2007 - 2012 Befordrad till Universitetslektor i företagsekonomi 2007. Var (2009) ämnesansvarig för
Entreprenörskap och innovationsteknik samt ansvarig för distansutbildningsprogrammet
Entreprenöriellt företagande samt satt på rektors uppdrag i högskolans kvalitetsråd.
(Tjänstledig på deltid fr o m 2009-08-01)
2006 - 2009 Ämnesansvarig för Entreprenörskap och Innovationsteknik och föreståndare för DUCE
Högskolan Dalarnas Centrum för Entreprenörskap
2003 - 2004 Förordnad till ansvarig för området FÖRETAGANDE, denna befattning ingick i Högskolan
Dalarnas ledningsgrupp (förordnandet var på tre år men organisationen ändras vid
rektorsbyte).
1997 - 2007 Anställd som universitetsadjunkt inom industriell ekonomi, har under olika tidsperioder
varit programansvarig för Industriell ekonomi, Ekonomprogrammet, Handels och
affärsmannaskap, Småföretagande, Landsbygdsföretagande och Entreprenörskap.
1995 - 1997 Anställd som projektledare (på halvtid), vid Centrum för Industriell Teknik och
Utveckling, för forskning inom området Företagens miljöansvar.
World Transformation Consultants AB
1985 Ägare och konsult inom affärs-, organisations-, ledarskaps-, och personalutvecklig.
Philips Innovation AB, Stockholm
1984
Marknadschef, arbetsuppgifterna handlade om att genomföra marknadsbedömningar inom
för Philips intressanta områden och att identifiera tillväxtföretag, som kunde förvärvas.
Philips Elektronikindustrier AB, Järfälla
1982 - 83
Projektledare för "nyaD" - ett organisationsutvecklingsprojekt inom försvarsdivisionen
1980 - 82
Chef för Datastöd, en stabsfunktion inom försvarsdivisionen med grupper för teknisk
databehandling, planering, administrativ utveckling samt CAD-grupp och ritkontor
omfattande ca 40 anställda och en budget på ca 20 miljoner (i den tidens penningvärde)
1978 - 80
Chef för Teknisk administration och planering - stabsfunktion inom försvarsdivisionens
utvecklingsavdelning
1976 - 78
Chef för Planeringsenheten inom försvarsdivisionens utvecklingsavdelning som bestod av
450 ingenjörer.
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Philips Industrielektronik, Solna
1970 - 76
Teknisk samordnare, en stabsfunktion till företagets tekniska direktör som till stor del
handlade om att introducera ny teknik (technology transfer) inom svenska koncernen.
1967 - 70
Elektronikkonstruktör - utvecklingsarbete av högfrekventa pulsgeneratorer, frekvensräknare
och oscilloskop samt design av mönsterkort.
Luxor, Motala
1963
Detaljprovare av radio- och TV-enheter.
Forskningsprojekt
Har bl a drivit eller medverkat i följande forskningsprojekt
•
SBUGROLL Small Business Growth Learning Lab. Ett EU-finansierat projekt i samverkan med
University of Palermo (Italien) [projektägare], University of Plymouth (England), Universidad Nacional
de Colombia (Colombia), Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) och Unversidad Nacional
de La Plata (Argentina). Projektet som genomfördes 2005-2007syftade till att baserat på 10
fallstudier i 5 länder skapa ett kursupplägg för småföretagare och masterstudenter med lärplattformar
baserad på systemdynamiska principer. Slutresultatet blev en bok Managing Small Business
Growth som innehåller en CD med fallstudierna, simuleringsmodeller och power pointpresentationer. Trots att själva projektet är avslutat har projektgruppen för avsikt att skriva ett antal
artiklar baserat på de tio fallstudier som genomfördes. Projektet kommer att presenteras i en 1,5
timmars workshop vid ICSB:s World Conference i Halifax, Canada i slutet av juni 2008.
•

Made in Dalarna 2005 - en uppföljningsstudie gentemot Insikter för framgångsprojektets
undersökning av Dalarnas tillverkningsindustri 2002 (2005 - ). Finns mycket data som ännu inte
analyserats fullt ut men projektet har resulterat i ett konferenspapper (7 i litteraturlistan) som senare
trycktes i proceeding (1 i referenslistan). Dessutom finns ett manus till som var antaget till ICSB:s
konferens 2007 men då jag ej hade tillfälle att åka på konferensen har det ännu inte publicerats.

•

Insikter för framgång – en kartläggning av ett antal svenska regioners tillverkningsföretags
förutsättningar för internationell konkurrenskraft. Projektet bedrevs med deltagande från Örebro
Universitet, Mälardalens Högskola, Handelshögskolan i Göteborg och representanter från svenska
företag (Finansierat av bl a NUTEK, Svenskt näringsliv och Högskolan Dalarna). Projektet
samverkade med liknande studier som genomfördes av Ministry of Economic Development i Nya
Zeeland. (2001- 2004). År 2003 var jag inbjuden talare i Wellington vid en workshop som
arrangerades av Ministry of Economic Development för delegater från OECD Small Business Work
Group. Min avhandling bygger på studierna i detta projekt. Projektet gav även upphov till 6
Conference papers. (6, 9, 11, 12, 14,15 i litteraturlistan).

•

Utveckling av småskaliga system för träförädling (Småskaliga träförädlingsföretag i samverkan),
Ett EU-finansierat forskningsprojekt 1998-2000. Vi kartlade de nätverk som fanns i Sverige och följde
under en tvåårsperiod de nätverk som var verksamma i norrlands inland. De nätverk jag följde
genom deltagande i nätverksträffar och intervjuer fanns i Jämtland. Projektet publicerade ett antal
rapporter där jag medverkade i fyra (20, 21, 25 och 31 i litteraturlistan). Jag deltog även i skrivandet
av ett symposiebidrag som senare publicerades i proceedings (24 i litteraturlistan). Dessutom skrev
jag efter det att projektet avslutats tre conference papers (17-19 i litteraturlistan) baserade på detta
projekt varav ett, efter review och korrigeringar blev en journalartikel (13 i litteraturlistan).

•

Teknikbaserade avknoppningsföretag (Eget projekt 1984-85) Fallstudier av avknoppningar från
Philips, Ericson, Standard Radio m fl telekommunikationsföretag. Detta projekt var tänkt som ett
avhandlingsprojekt och jag genomförde ett antal interjuver med ”avknoppare” från Philips, Ericson
och Standard Radio. Projektet avbröts av personliga skäl 1985 då jag endast hade publicerat en
artikel i Ledarskap (33 i litteraturlistan) och en rapport på uppdrag av TCO:s Trygghetsrådet (32 i
litteraturlistan. Dock ansåg en forskningsledare vid Högskolan Dalarna (när jag på deltid återvände
till akademin) att mina resultat var så intressanta att jag uppmanades att skriva ett antal Conference
papers (23, 26, 28 och 30 i litteraturlistan). Tyvärr har jag inte brytt mig om att försöka få dem
publicerade i någon journal men de har ändå väckt en del uppmärksamhet och citerats i ett antal
sammanhang. Bl a har Koster and Van Wissen (Koster S. & L.J.G.v. Wissen (2004). Inherited
resources and company support as a basis for new firm formation. A taxonomy of founding types:
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start-ups, spinouts, and spin-offs, Entrepreneurship and Dynamics in a Knowledge-Economy.
Routledge) skrivit följande baserat på två av dem (28 och 30 i Litteraturlistan).
”Ahlström Söderling (1998; Ahlström Söderling and Wiik, 1998) proposes what may be
the most complex and comprehensive analysis of spin-offs as he looks at relations with
the mother company, type of organization the spin off comes from and finally, the
motives of both entrepreneurs and the mother organization.”
Dessutom har International Association for Science Parks (IASP) antagit min definition av Entrepreneurial
Spin-offs som jag redovisat i några av dessa papers

When one or more individual/s is/are leaving an organization (quitting his/her/their employment)
with the intention to start a new firm that is based on elements from the firm he/she/they is/are
leaving, and where the originating organization (the employer) does neither have a dominant
influence in the new firm according to ownership nor power.
(se även bilaga)
Dessutom lär i Finland, enligt uppgift, några av mina Conference papers användas i undervisningen.
Internationella forskarkontakter
Har ett brett internationellt kontaktnät inom forskarvärlden genom deltagande i några internationella
projekt (SBUGROLL och Insikter för framgång), flitigt deltagande i internationella konferenser (se bifogad
lista) samt besök vid en rad lärosäten; Finland (4), Norge (2), Danmark (3), Nya Zeeland (6), Italien (2),
Tyskland (1), England (4) och USA (3), Colombia (2) och Argentina (1).
Nationella forskarkontakter
Är bekant med flertalet forskare i Sverige inom Entreprenörskaps- och småföretagsforskning dels genom
de internationella konferenserna men även FSF småföretagsdagar vid vilka jag närvarat vid flertalet sedan
1997 och flitigt deltagande vid olika ESBRI-arrangemang (har bl a deltagit i 10 av ESBRIs årliga
utbildnings Workshops). Har givetvis även deltagit i ett antal NUTEK/ITPS/VINNOVA arrangemang.
Artiklar och Publikationer
Har förutom en doktorsavhandling och boken Managing Small Business Growth skrivit några bokkapitel
och ett antal vetenskapliga papers, rapporter och artiklar publicerade i bl a Journal of Small Business and
Enterprise Development, Ledarskap, Rekrytering & Arbetsliv och PTK-Tidningen. Se bifogat litteraturlista.

Pedagogiska erfarenheter (se vidare pedagogisk meritportfölj)
• Forskarhandledarutbildning vid Karlstads Universitet/Högskolan Mälardalen (genomfördes i regi
av PentaPlus och avslutas 2 april 2008)
• Undervisning på Högskolan Dalarna sedan 1994 inom ämnena Företagsekonomi, Industriell
ekonomi och Entreprenörskap och Innovationsteknik. Dessa kurser har varit på nivåerna A-D. (se
vidare pedagogisk portfölj).
• Genomförde en intensivkurs om Nordic Entrepreneurship för studenter från de Nordiska länderna
i mars 2007. Projektet genomfördes inom nätverket EkoTek Nord och finansierades av Nordiska
Ministerrådet. En ansökan om en repetition av kursen i Finland 2009 finns inlämnad.
• Har hållit två sommaruniversitetskurser vid Wyzsza Szkola Biznesu – NLU, Nowy Sacz, Polen om
”The Art of the Learning Organization”
• Har gästföreläst under en vecka i ett Mastersprogram vid University of Palermo, Italien (2003).
• Inbjuden talare i Wellington, Nya Zeeland vid en workshop som arrangerades av Ministry of
Economic Development för delegater från OECD Small Business Work Group i maj 2003
• Har gästföreläst vid ett antal svenska universitet och högskolor och CBS i Köpenhamn.
• Har i en rad konsultuppdrag undervisat och föreläst om affärs-, organisations- och ledarutveckling.
• Lett ett tiotal Temadagar under STF-Ingenjörsutbildnings arrangemang Tekniska Veckan under
åren 1983-88 samt 1991. Dessa har varit inriktade på ledarskap, gruppsamverkan och kvalitet.
• Är licensierad instruktör för DMA Inc:s kurs "Technologies for Creating" (kurs som genomförs över
5 veckor med en dag per vecka) och har översatt kursmaterialet till svenska samt hållit ett 10-tal
kurser.
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Andra yrkesmässiga erfarenheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Satt i Philips Elektronikindustrier AB:s styrelse under åren 1977-83 och i styrelsen för Philips
Norden AB (1982-1984) som representant för PTK-klubbarna vid Philips Elektronikindustrier
respektive för PTK-klubbarna i den svenska Philips-koncernen.
Var fackligt verksam inom SIF (1967-76), satt bl a i klubbstyrelse, Stockholmavdelningens
representantskap och Philips Industrielektroniks företagsnämnd.
Har suttit i flera förenings- och samfällighetsstyrelser, bl a som ordförande och sekreterare.
Ordf. Ingenjörer för Miljön 1996-1999.
Styrelseledam. för EU-finansierade projektet ”Leader II Dalarna” 1997-2000(v. ordförande 1999).
Styrgruppsledamot i INTERREG-projektet ”Scandinavian Heartland” 2008-2010Lett grupper för erfarenhetsutbyte (sk ERFA-grupper) kring affärs- och strategiutveckling åt
Marknadstekniskt centrum vid Handelshögskolan i Stockholm.
Var medarrangör av två internationella konferenser för International Organization Transformation
Network (1988 och 1992) i Sverige samt rådgivare för 1990 års konferens i Schweiz.
International Coordinator for the strategic area Economic Development, Business and Trade inom
den av FN som NGO (Non Governmental Organization) akrediterade folkrörelsen Campaign for
the Earth från mars 91 t o m UNCED-konferensen i Rio de Janerio 1992.
Initiativtagare till och chefredaktör för the Campaigner - Campaign for the Earth International
Newsletter som gavs ut 1991-93. I egenskap av Editor-In-Chief inbjuden till FN i april 1991.
Redaktör för Ingenjörer för Miljöns tidning Kretslopp och Teknik sedan starten -93 till augusti -95
Initiativtagare till och medverkade som "kretsloppsexpert" i Radio Dalarnas program "Kretsloppan"
ca 55 gånger under tiden augusti - 93 till januari -95.
En av fyra stiftare av CORE Institutet (Institute of Corporate Responsibility and Sustainable
Development) 1992. Institutet hade ringa verksamhet men tog initiativet till och startade Dalarnas
KretsloppsExpo (en permanentutställning om vägar till kretsloppssamhället i Naturums lokaler på
Björkberget i Siljansnäs) som invigdes i juni 1994 och visades t o m 1997 och besöktes av ca
50.000 personer.
Deltog i United Nations Special General Assembly on Sustainable Development i New York (juni
1997) som NGO-delegat.
Deltog I 64th Annual UN Conference for NGOs on the theme “Sustainable Societies; Responsive
Citizens” I Bonn 3-5 september 2011

Medlemskap
är eller har varit medlem i följande svenska föreningar: Lärandegemenskapen (styrelseledamot),
Svenska FN-förbundet (styrelserepresentant i Siljansregionens lokalförening 2007), Affärsnätverket
Näring & Liv (f d styrelserepresentant), Företagsekonomiska Föreningen (satt i sektionsstyrelse),
Ingenjörer för Miljön (ordförande 1996-1999), FöretagsKonsulter för Miljön, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Skärgårdsstiftelsen, Svenska Kryssarklubben, Musik vid Siljans vänförening, Malmö
Kanotklubb, Helsingborgskanotisterna och Friluftsfrämjandet,
i följande internationella nätverk/organisationer: International Organization Transformation Network,
Campaign for the Earth, International Council for Small Business, European Council for Small Business

