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den öppna föreläsningsserien estrad har 
just avslutat sitt åttonde verksamhetsår. När-
mare 10 000 åhörare har under åren tagit del 
av 80 föreläsningar inom ämnena entreprenör-
skap, innovation och småföretagande. Nästan 
hälften av deltagarna kommer från företag, 
ungefär en femtedel kommer från akademin 
och resterande kommer från olika myndigheter, 
intresseorganisationer samt medier. Syftet med 
föreläsningarna är att sprida kunskap om aktuell 
forskning till en bred publik. Estrad utgör en 
gemensam plattform där akademiker, praktiker 
och policymakare kan mötas och umgås. Tanken 
är att dessa möten ska bidra till att entreprenör-
skap och innovationer får en mer framträdande 
plats i det svenska samhället.

Forskningen kring entreprenörskap rym-
mer många olika infallsvinklar och perspektiv. 
Ambitionen är att få med så många som möjligt 
av dessa inom ramen för Estrad. Ämnen under 
läsåret 2004–2005 har exempelvis varit myter 
om entreprenörer, design som entreprenöriell 
drivkraft, generationsskiften i familjeföretag 
samt strategier för regionalt entreprenörskap 
och innovation. Denna rapport innehåller refe-
rat från alla läsårets föreläsningar.

Estradföreläsningarna arrangeras av Esbri 
– Institutet för entreprenörskaps- och små-
företagsforskning – tillsammans med sses 
– Stockholm School of Entrepreneurship. sses 
startade genom en donation från Familjen  
Perssons stiftelse och har fyra lärosäten i Stock-
holm som ägare: Handelshögskolan i Stockholm, 
Karolinska institutet, Konstfack och Kungliga 
tekniska högskolan. Den viktigaste biten i sses 
verksamhet är entreprenörskapsutbildningar 
för studenter från de fyra medlemsskolorna. För 
mer information, gå in på www.sses.se

Esbri är ett fristående forskningsinstitut som 
arbetar med forskning, utbildning och kun-
skapsspridning kring entreprenörskap, inno-
vationer och småföretagande. Esbri startade 
1997 genom en donation från uppfinnaren och 
entreprenören Leif Lundblad. Generellt ekono-
miskt stöd erhölls under läsåret 2004–2005 från 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Dessutom 
erhölls projektstöd från olika organisationer.

Huvudfinansiärer för Estrad 2004–2005 var 
Nutek och Vinnova. Övriga Estradfinansiärer 
för samma period var Almega, Företagarna 
Stockholms län, Hewlett Packard Sverige ab, 
Iva, Saco och Stockholms näringslivskontor. Du 
kan läsa mer om finansiärernas verksamhet på 
sidorna 14–15. För mer information om kom-
mande Estradföreläsningar och Esbris övriga 
aktiviteter, gå in på vår webb: www.esbri.se

Vi hoppas att du får både nytta och nöje  
av denna rapport och att vi ses  

på Estrad 2005–2006!

Forskning för alla

Innehåll
02   Inledning

03   Fakta och fantasi på Estrad

04  Innovation är nyckeln till regioners framgång

05   Många familjeföretag bland gasellerna

06   Dynamisk bioteknik skapar innovationer

07   Få högteknologiska företag från högskolan

08   Erfarenheter och känslor påverkar företagaren

09   Få förbereder för generationsskiften

10  Bortom stereotypen finns entreprenören

11   Forskningsrön kan hjälpa nyföretagare

12   Design är mer än färg och form

13   Bättre att växa långsamt

14   Estrads finansiärer

ISSN: 1403-0195
ISBN: 91-973286-6-9
Rapport 2005:1
Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB
Layout: Sandler Mergel Design

Besök Esbri på nätet: 

www.esbri.se

Kontakta Esbri! 
Esbri, Saltmätargatan 9, 
113 59 Stockholm. 
Tel: 08-458 78 00 
Fax: 08-458 78 20
E-post: info@esbri.se
Ansvarig utgivare: 
Magnus Aronsson
Redaktörer: 
Åse Karlén 
Jonas Gustafsson

Estrad 04–05 är en rapport från 
Esbris och SSES öppna föreläs-
ningsserie läsåret 2004–2005. 
Esbri är ett fristående forsknings-
institut vars verksamhet är obero-
ende av ekonomiska och politiska 
intressen. Esbris övergripande 
målsättning är att stimulera entre-
prenörskap i Sverige.



ESTRAD 04–05  3

viktigt att agera – och att göra det snabbt. Det är 
bättre att få ett utlåtande från potentiella kunder 
än att fila på affärsplanen i oändlighet.

Tre föreläsare samsades om Estraden 9 maj: 
Daniel Hjorth, Ulla Johansson och Fredrik Mag-
nusson. Ämnet var ”Design som entreprenöriell 
drivkraft”. Hjorth framhöll att estetiken borde få 
ta mer plats i organisationer. Johansson menade 
att design ligger i det entreprenöriella mellan-
rummet mellan konst, teknik och funktion och 
att det är en både ifrågasättande och skapande 
kraft. Detta bekräftades av Magnusson, den 
första praktikern att framträda på Estrad. Han 
sa bland annat att designerns roll är att fungera 
som kreativ katalysator i företagen.

Läsåret avslutades 26 maj med ett besök av 
Per Davidsson. Hans föreläsning grundade sig  
på en australisk undersökning om tillväxt och 
lönsamhet i småföretag. Kontentan var att det 
är bättre för företag att först vara lönsamma 
och sedan växa. De som istället försöker växa 
sig lönsamma hamnar ofta i knipa. Davidsson 
menade därför att stödåtgärder bör inrikta sig 
på att skapa lönsamma företag, snarare än att 
bara främja tillväxt.

Sammanfattande referat av läsårets alla tio 
föreläsningar följer i denna rapport. Längre 
versioner finns på Esbris webbplats. Där hit-
tar du även referat från tidigare läsår, artiklar, 
avhandlingssammanfattningar, boktips och 
annat som rör entreprenörskaps-, innovations- 
och småföretagsforskningen. Ett bra ställe att 
börja leta är i Esbris Kunskapsbank:

www.esbri.se/kunskapsbank.asp

Även Olav Spillings föreläsning 23 november 
handlade om kunskapsintensiva företag. Han 
kunde utifrån sin forskning konstatera att få 
högteknologiska företag har någon koppling 
till universitet eller högskolor. Däremot har 
många av de här företagen en egen forsknings- 
och utvecklingsverksamhet, och de är aktiva 
innovatörer.

Det går att lära sig att bli en bättre entre-
prenör. Det var en av slutsatserna av Ethel  
Brundins och Veronica Gustafssons föreläsning 
15 december. De konstaterade också att känslor 
kan fungera som drivkraft i ett ledarskap. Men 
det gäller att visa lagom med känslor, för mycket 
och för lite kan skrämma medarbetarna.

Vårterminen 2005 inleddes 24 februari av 
Annika Hall och Leif Melin. De berättade bland 
annat om hur generationsskiften i familjeföretag 
innefattar många svåra frågeställningar. För-
utom ekonomiska ställningstaganden, måste 
även psykosociala aspekter beaktas om ett skifte 
ska gå smidigt. Trots detta är de flesta familjefö-
retag dåligt förberedda på att nästa generation 
en gång ska ta över.

Kelly Shaver menar att stereotyper om 
entreprenörer kan hindra nyföretagande.  
9 mars besökte han Sverige och Estrad där han 
avlivade ett antal vanliga myter om Entreprenö-
ren. Entreprenörer är inte mer intresserade av 
pengar eller i större behov av kontroll än andra 
människor. Den enda myten som Shaver kunde 
bekräfta var att entreprenörer faktiskt är mer 
benägna att förvänta sig framgång än andra.

Mikael Samuelsson höll med om att man inte 
bör överdriva entreprenörskapets vedermödor 
och hävda att det är speciella individer som 
ägnar sig åt det. Precis som man kan utbilda 
företagsekonomer, kan man också utbilda 
professionella entreprenörer. 7 april föreläste 
han på Estrad om vad praktiker kan lära av 
forskningen. Till exempel menade han att det är 

under läsåret 2004–2005 genomfördes tio 
Estradföreläsningar. Sammanlagt presenterade 
14 svenska och utländska föreläsare forsknings-
rön och erfarenheter för över 1 200 åhörare. 
Föreläsningarna genomfördes i centrala Stock-
holm men kunde även beskådas via webben 
på andra platser runtom i landet, till exempel i 
Eskilstuna, Halmstad, Malung, Uppsala, Vansbro 
och Östersund.

Entreprenörskap och innovationer är varie-
rande och fantasieggande forskningsområden. 
Hönor och ägg, jultomten och påskharen, för-
nuft och känsla samt offer och hjältar är bara 
några av de ämnen som togs upp på Estraden 
under läsåret.

Först ut var Per-Olof Berg som besökte Estrad 
8 september 2004 för att prata om tillväxtregio-
ner och deras innovationskraft. Han menade att 
konkurrensen mellan olika regioner hårdnar, 
både nationellt och internationellt. Det vikti-
gaste konkurrensmedlet är i vilken grad regionen 
lyckas utveckla innovationer. Inom exempelvis 
eu rangordnas regioner efter sin entreprenöri-
ella och innovativa utvecklingsnivå.

7 oktober föreläste Bengt Johannisson om 
myter och sanningar kring svenska familjefö-
retag. Familjeföretagare anses ofta vara irra-
tionella och blanda ihop sitt företagande med 
familjelivet. Men Johannisson hävdade att det 
inte bara finns en sorts ekonomisk rationalitet 
och att högteknologi inte är den viktigaste till-
växtbranschen. Hans forskning visar att den 
svenska gasellhjorden till två tredjedelar består 
av familjeföretag.

Maureen McKelvey har forskat mycket om 
kunskapsbaserade innovationer. Hennes före-
läsning 25 oktober handlade om hur bioteknik-
sektorn har utvecklats. Det är en sektor som inte 
bara ska ses som en mängd enskilda småföretag, 
utan som en bred kunskapsbas som påverkar 
ett flertal branscher och företagstyper.

Fakta och fantasi på Estrad
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rerande miljöer med internationell prestige. 
Nobelinstitutioner som Karolinska och kth 
vill inte bli styrda, utan måste få finna egna 
former. Detta tar tid, men å andra sidan blir det 
en kraftig rörelse eftersom vi har så mycket att 
stå på från början.

Berg menar att det i Stockholm finns goda 
möjligheter att utveckla nya idéer i skärnings-
punkterna mellan olika discipliner. Om ekono-
mer slår sig samman med ingenjörer, medici-
nare och designers kan spännande saker hända. 
Hans erfarenhet är dock att det hittills har varit 
mer snack än verkstad. Till viss del kan det bero 
på att Stockholmsskolornas campus är geogra-
fiskt spridda. En sådan struktur uppmuntrar 
inte till innovationsskapande möten.

– Basen för varje innovationssystem är att 
få till ett stort flöde av idéer. Om man har en 
tillräckligt bra idé finns det alltid pengar för 
att utveckla den.

– Det gäller att få våra studenter att vilja 
utveckla sina idéer. Forskningsresultat måste  
börja kommersialiseras i högre grad. Om inte 
forskarna vill ta tag i det själva är det universi-
tetens skyldighet att göra det.

Per-Olof Berg framhöll också förebildernas 
roll.

– Entreprenörer och innovatörer får inte ses 
som något katten har släpat in. De måste ges en 
central roll i samhället, och den attitydföränd-
ringen tycker jag mig börja se, sa han.

En längre version av detta referat finns på 
www.esbri.se/referat.asp

har det på senaste tiden skett en vridning i den 
politiska retoriken.

– Konkurrensmedlet är inte längre bara 
ekonomisk utveckling per se. Istället har inno-
vationsförmågan i en region blivit en av de 
viktigaste konkurrensfaktorerna.

Regioner på catwalken
I dag finns ett tiotal olika sätt att rangordna 
regioners och städers innovationsförmåga och 
entreprenöriella aktivitet. Berg refererade till 
dem som regionernas ”catwalk” där det gäller 
att vara störst, bäst och vackrast.

– För några veckor sedan var jag på ett möte 
med en regeringsdelegation från den holländska 
regionen Brabant. En av talarna konstaterade: 
”Vi har kommit hit till Sverige av en enda anled-
ning. I alla rankningar av europeisk innova-
tionsförmåga hamnar vi på tredje plats, efter 
Stockholm och Helsingfors eller Helsingfors 
och Stockholm. Vi vill lära oss hur ni gör”. Det 
här kan tyckas lite larvigt, men det illustrerar att 
man faktiskt tar rankningarna på allvar!

Enligt Berg är det särskilt kunskaps- och 
vetenskapsbaserade innovationer som hyllas i 
Europa. Det innebär ett ökat fokus på regioner 
med högskolor.

– Men det handlar inte om vetenskap för 
vetenskapens egen skull. Den måste kunna 
omsättas i produkter, tjänster och nya före-
tag.

– Enligt eus policy ska varje region utformas 
utifrån de egna förutsättningarna. Det är ganska 
patetiskt att försöka bygga upp ett nytt Silicon 
Valley i den svenska granskogen.

Öresund, Stockholm och Helsingfors är tre 
regioner som, med hjälp av olika strategier, 
har försökt öka entreprenörskapet och inno-
vationskraften.

– I Öresundsregionen byggde man upp helt 
nya institutioner. Danskarna hade aldrig accep-
terat en svensk lösning, och vice versa. Helsing-
fors byggde upp stora delar av sitt innovations-
system med hjälp av krigsskadestånd.

– I Stockholm finns flera, starkt konkur-

föreläsningens rubrik var ”Strategier för 
regionalt entreprenörskap och innovation” och 
professor Per-Olof Berg inledde med att beröra 
konkurrenssituationen.

– I dag är det hårdare konkurrens mellan olika 
regioner och storstadsområden. Det här gäller 
både nationellt och internationellt, sa han.

Konkurrensen handlar om tillväxt och tillhö-
righet, om synlighet och om kompetens.

– Europa är fullt av regioner, och de har fått en 
ny roll inom eu. Man har lyft fram den regionala 
nivån eftersom den, sett ur eus perspektiv, är 
lättare att organisera än den nationella nivån.

– Regionerna är föränderliga och det sker 
en glidning av gränser. Strängnäs, där jag själv 
bor, ingår till exempel i sex olika regionala sam-
manhang. Det ger en komplicerad bild. Det 
viktiga är inte definitionen av regionen, utan 
identifikationen.

Städer vill vara stora
Om man vill förstå regioners möjligheter att 
utveckla entreprenörskap och innovationer 
måste man betrakta dem i sitt strategiska 
sammanhang, menar Berg. Storstäder och 
deras kringområden är av central betydelse 
för utvecklingen. De städer som inte syns och 
hörs försöker konstruera storhet för att få ökad 
uppmärksamhet.

– Det intressanta är inte storleken i sig, utan 
den synlighet man lyckas skapa. Hultsfred hade 
aldrig kunnat konkurrera internationellt om att 
bli ett centrum för musik om inte regionen hade 
varit så synlig. Det gäller att skapa regionala 
varumärken.

I konkurrensen mellan olika regioner har 
framgången tidigare mätts i faktorer som infra-
struktur, miljö och tillväxt. Enligt Per-Olof Berg 

Estradläsåret 2004–2005 drog igång 8 sep-
tember 2004. Då berättade Per-Olof Berg, 
SSES, om den hårdnade konkurrensen mel-
lan olika europeiska regioner och om den 
ökade fokuseringen på vetenskapsbaserade 
innovationer. Olika regioner tillämpar olika 
strategier för att bli innovativa och entrepre-
nöriella. Resultaten skiftar.

Innovation är nyckeln till regioners framgång

Æ Per-Olof Berg | 8 september 2004

• Per-Olof Berg 

»Forskningsresultat  
måste börja kommersi-
aliseras i högre grad«

»Det gäller att skapa 
regionala varumärken«
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Hightech är inte allt. Svenska familjeföretag 
i traditionella branscher skapar minst lika 
mycket tillväxt. Det visade Bengt Johannisson 
när han presenterade en ny studie på Estrad. 
Samtidigt passade han på att punktera en rad 
myter om det rationella och kapitalberoende 
tillväxtföretaget.

inte att klassificera utifrån den modell med tre 
strategival som vi ställde upp.

Mer handling än planering
En av de myter som Johannisson nämnde i 
början av föreläsningen var att företagare måste 
planera så att tillväxten sker på rätt sätt. Hans 
studie visar att denna myt är just – en myt.

– Hälften av gasellföretagarna lägger minst 
hälften av sin tid på konkret handling. Ett 
exempel kan vara att hantera klagomål från 
kunder. Det är alltså inte bara Ingvar Kamprad 
som intresserar sig för detaljer, det gör många 
gaseller också.

– Bara fyra procent av gasellföretagarna 
lägger minst hälften av sin tid på planering. 
Mot den bakgrunden kan man ju undra varför 
planering betonas så starkt mot stackars nyfö-
retagare. När man sedan kommer igång är det 
ju inte särskilt viktigt!

På frågan ”Vilken typ av kapital är viktigast för 
dig?” visade det sig att betydelsen av finansiellt 
kapital inte är så stor som man skulle kunna 
tro. Endast fem procent av gasellföretagarna i 
studien uppgav att det var det viktigaste. Res-
ten framhöll kunskapskapitalet (52 procent) 
respektive förtroendekapitalet (43 procent). Till 
kunskapskapitalet räknar Johannisson både for-
mell kunskap och kompetens som kan omsättas 
i handling. Förtroendekapitalet bygger till stor 
del på företagarnas kontaktnät. Relationer till 
kunder och leverantörer är centrala.

– De myter vi odlar om familjeföretagen är 
i praktiken de svenska tillväxtföretagens fram-
gångsfaktorer, sammanfattade Johannisson.

En längre version av detta referat finns på 
www.esbri.se/referat.asp

– Bygg, konsult och handel står för unge-
fär en femtedel var. De rena industriföretagen 
motsvarade bara fyra procent. 

– Konsultföretagen kan förstås innehålla 
en del högteknologi, men det dominerar inte. 
Traditionella branscher står för tillväxten, sa 
Bengt Johannisson.

Självförverkligande och samarbete
Enligt synen på tillväxtföretag som rationella 
enheter antas målen vara avkastning och vinst. 
När gasellföretagarna tillfrågades om vad som 
driver dem blev bilden en annan.

– Fyra av tio svarade att det handlar om att 
praktisera en livsform: att vara företagare i sig. 
Lika många driver företag för att det ger dem 
möjlighet att förverkliga en idé.

– Bara en av tio sa att självständighet var 
den viktigaste anledningen. Det tyder på att 
om man ska växa kan man inte gå runt och 
tänka på att ”rå sig själv”. Tvärtom måste man 
samarbeta.

En av tio angav ”att tjäna pengar” som den 
viktigaste drivkraften. Johannissons kommentar 
till detta var att tillväxtföretagen inte heller är 
fixerade vid vinstmotiv.

– Ekonomiskt överskott är oftast inte ett mål, 
utan snarare ett medel för att skapa ny verksam-
het. Att tjäna pengar är inte centralt i sig, men 
det är ett betyg på hur man lyckas.

I studien undersöktes även företagens stra-
tegival.

– Inte ett enda företag har en reaktiv stra-
tegi. Ingen uppgav att de är helt underkastade 
omvärlden, utan de ser alla möjligheter att 
påverka sina egna utvecklingsvillkor.

– 15 procent uppgav att de har en offen-
siv strategi och 45 procent svarade att de är 
interaktiva. De resterande 40 procenten går 

professor bengt johannisson är verksam 
vid Växjö universitet och föreläste 7 oktober om 
”Tillväxtsamhällets offer eller hjältar – myter 
och sanningar om svenska familjeföretag”. 
Han inledde med att konstatera att det finns 
en rad myter om såväl familjeföretag som tillväxt-
företag.

– Tillväxtföretag anses vara rationella. Före-
tagarna fattar befogade beslut som leder till 
god lönsamhet eller hög tillväxt. En annan 
föreställning är att man ska ackumulera rejält 
med resurser som hanteras med systematisk 
planering. Slutligen säger myten att tillväxtföre-
tag är beroende av en god tillgång till finansiellt 
kapital.

– På samma sätt finns föreställningar om 
vad som karaktäriserar familjeföretag. Verk-
samheten domineras av det irrationella, käns-
losamma, intuitiva och obetänkta. Vår bild av 
familjeföretagen är att de är små och befolkas av 
”fixare” som ordnar fram resurserna efter hand. 
Verksamheten präglas av glädje, improvisation 
och spontanitet. Ytterligare en aspekt är att 
familjeföretagaren har ett stort behov av att rå 
sig själv och därför skyr externt kapital.

Johannisson ville kontrollera sanningshalten i 
de florerande myterna och har därför genomfört 
en studie av svenska gasellföretag. För att räknas 
till denna grupp ska företaget ha visat vinst 
under minst fyra år i rad. Det ska ha åtminstone 
tio anställda och omsätta mer än 10 miljoner 
kronor. Tillväxten ska vara organisk och kraftig, 
och omsättningen ska ha dubblerats över en 
treårsperiod.

År 2002 stämde 1 256 företag in på beskriv-
ningen, varav hälften svarade på Johannissons 
enkät. Studien visar att två tredjedelar av gasel-
lerna också är familjeföretag. Den visar även  
att högteknologiska näringar inte dominerar.

Många familjeföretag bland gasellerna

Æ Bengt Johannisson | 7 oktober 2004

• Bengt Johannisson 

»Traditionella branscher 
står för tillväxten«

»Att tjäna pengar  
är inte centralt«
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Den fjärde paradoxen rör usas eventuella 
försprång på bioteknikområdet. Vissa menar 
att usa ligger långt före andra länder, medan 
andra ställer sig frågande till amerikanernas 
komparativa fördelar.

– Den vanligaste policyrekommendationen i 
sådana här fall är: ”Följ efter den ledande natio-
nen – imitera vad de gör”. Men man måste också 
ställa frågan om varför andra länder inte lyckas 
lika bra.

Stor osäkerhet
Hur företag handskas med osäkerhet är ett viktigt 
forskningsområde, anser Maureen McKelvey.

– Att inte veta vilka idéer som kommer att 
fungera på marknaden gäller förstås även andra 
industrier. Men inom bioteknologin handlar det 
i ännu högre grad om att investera i potentiella 
innovationer.

– Osäkerheten kan delas in i två dimensioner. 
Den första rör teknologin: kommer det här att 
fungera? Hur kan teknologin utvecklas vidare? 
Den andra dimensionen rör marknaden. Kom-
mer produkten att sälja? Hur gör jag vinst?

Organisationer måste identifiera och vidare-
utveckla sin kunskap för att sedan kunna utnytt-
ja den i produktionen. Inom den moderna bio-
teknologin är kostnaderna för forskning och 
utveckling stora.

– Både företag och offentliga institutioner 
investerar i fou, så för det lilla företaget gäl-
ler det att hålla sig uppdaterat om vilka vägar 
utvecklingen tar.

Detta är inte alltid så lätt. En enskild individ 
har sällan de fou-resurser och den interdisci-
plinära överblick som krävs. Lösningen ligger 
i att liera sig med andra.

– Det gäller att sätta ihop ett bra team. Då kan  
man lösa problemen tillsammans, istället för att  
agera som individuella specialister. Förutom 
kompetens på det biotekniska området behövs 
kunskap om industrin, lagarna och marknaden. 

En längre version av detta referat finns på 
www.esbri.se/referat.asp

Läkemedel är förstås ett område, men biotek-
nologin påverkar också till exempel jordbruks-
sektorn och skogsindustrin.

– Pappers- och massaindustrin är enorm i 
Sverige och ny bioteknologi är en faktor som 
påverkar den. Det får vi sällan läsa om på tid-
ningarnas förstasidor.

Fyra paradoxer
Kring bioteknologin och dess användning i 
samhället finns fyra paradoxer. Den första rör 
bioteknologins kontroversiella aspekt.

– Å ena sidan finns det de som hyllar den 
moderna bioteknologin. De menar bland annat 
att den kommer att revolutionera sjukvården 
och ge oss sjukdomsresistenta träd. Å andra 
sidan har vi också en livlig debatt om biotek-
nologins negativa effekter. Den påverkar natu-
ren, djuren, vår föda och därigenom också oss 
människor.

Den andra paradoxen rör kunskapen om 
bioteknologi. Trots att förespråkare och mot-
ståndare debatterar ämnet flitigt saknas fort-
farande jämförbar statistik.

– Vi vet faktiskt ganska lite om den moderna 
bioteknologin. De studier som finns är ofta 
smala, de handlar kanske om en viss typ av 
företag i en viss region, eller om ett specifikt 
användningsområde.

– Utan bra data kan vi inte avgöra om Sverige 
intar täten eller om vi ligger efter andra länder.

Paradox nummer tre handlar om det glo-
bala respektive lokala perspektivet på modern 
bioteknologi.

– Forskare flyttar runt i världen och kunska-
pen flödar globalt. Bioteknologi är också inter-
nationellt i så måtto att produkterna och tjäns-
terna finner användare i olika länder. Samtidigt 
är bioteknologi en lokal företeelse. Aktörerna 
tenderar att samlas i regionala kluster.

25 oktober hette Estradören Maureen McKel-
vey. Hon är professor vid Chalmers tekniska 
högskola och även föreståndare för forsknings-
centrumet ride. Föreläsningen handlade om 
”The Economic Dynamics of Modern Biotech-
nology”.

– Vi har alla hört talas om utbud och efter-
frågan, men de begreppen räcker inte för att 
beskriva ekonomin. För att kunna diskutera 
upptäckten och exploateringen av kunskap och 
innovationer behövs forskning om ekonomisk 
dynamik.

– Ekonomin pausar aldrig, den förändras hela 
tiden. Nya produkter, företag och aktiviteter 
tillkommer medan befintliga företag modifieras 
eller försvinner, sa Maureen McKelvey.

Hon menar att innovationerna måste sättas 
in i ett större perspektiv. Entreprenöriella företag 
är centrala, men de påverkas av ny forsknings-
baserad kunskap, konkurrensen inom indu-
strin och inte minst den sociala och politiska 
kontexten.

– De här tre pusselbitarna kan förklara före-
tagets incitament att agera innovativt.

– Innovationer är viktiga av två anledningar. 
Dels påverkar de produktiviteten, exempelvis 
genom att sänka kostnader och öka värdet. 
Och dels kan de skapa nya produkter, tjänster, 
organisationer och nätverk. Kunskapen fungerar 
som bränsle för den ekonomiska tillväxten.

McKelvey konstaterade att debatten om bio-
teknologi tenderar att fokusera på de små, unga 
läkemedelsföretagen.

– Det är inte så konstigt: de är lätta att räkna 
och de är viktiga för ekonomin. Men sanningen 
är att modern bioteknologi påverkar en rad 
olika sektorer.

Dynamisk bioteknik skapar innovationer

Æ Maureen McKelvey | 25 oktober 2004

Långa utvecklingsprocesser och stora kost-
nader kännetecknar den biotekniska sektorn. 
Kunskap är den viktigaste konkurrensförde-
len, men det gäller att hela tiden utveckla 
den. Annars blir den omodern och värdelös. 
Små såväl som stora företag måste hålla sig 
à jour med de senaste forskningsrönen.

• Maureen McKelvey 

»Modern bioteknologi 
påverkar en rad olika 
sektorer«

»Kunskapen flödar globalt«
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Att kommersialisera forskningsbaserad kun-
skap utgör en stor utmaning. Det menade 
Olav Spilling, som under sin Estradföreläs-
ning redovisade en studie av 117 högtekno-
logiska småföretag i Oslo och Trondheim. 
Resultaten visar att få av dessa har någon 
koppling till universitet och högskolor.

det gäller den högteknologiska sektorn. Tan-
keväckande är också att betydelsen av venture 
capital är låg.

Som Olav Spilling ser det finns en stor utma-
ning i att kommersialisera forskningsbaserad 
kunskap. Att omsätta akademiska kunskaper 
till kommersiella tillväxtföretag är inte helt 
enkelt.

För en lyckad kommersialisering krävs att 
flera olika typer av aktörer arbetar tillsammans. 
Högskolans institutioner ska fungera som värdar 
för innovativa aktiviteter. Det behövs forskare 
som kan utveckla teknologin så långt att den 
kan kommersialiseras, och entreprenörer som 
kan omvandla innovationen till en affärsidé. 
Dessutom behövs investerare.

– Det gäller att sätta samman team som har 
både teknologisk och kommersialiseringsmäs-
sig kompetens.

– I Sverige har ni ett försprång när det gäller 
finansiering. Era nätverk av riskkapitalister och 
affärsänglar är mycket mer utvecklade än vad 
våra är. I Norge lyfts den svaga finansierings-
sektorn fram som en flaskhals som hindrar 
kommersialisering.

Spilling refererade till flera olika studier som 
pekar på att kommersialiseringen inte fungerar 
tillräckligt bra – varken i Storbritannien, Sverige 
eller Norge.

– Vi måste utveckla en mer entreprenöriell 
miljö inom akademin, med en starkare kom-
mersialiseringskultur.

– Kulturen måste också tillåta misslyckanden. 
Det är inte fel att misslyckas så länge man lär 
sig något av det.

En längre version av detta referat finns på 
www.esbri.se/referat.asp

Undersökningen av företagsgrundarnas 
bakgrund visar också att relativt få (12 pro-
cent) kommer från ett universitet eller forsk-
ningsinstitut. 42 procent hade tidigare varit 
anställda i ett annat företag och 33 procent 
hade tidigare varit ledare för ett annat företag. 
8 procent uppgav att de hade varit arbetslösa 
och 3 procent att de hade studerat. Om man 
ser till den faktiska funktionen har så mycket 
som en fjärdedel arbetat med forskning och 
utveckling tidigare.

Eftersom företagen i studien är högtekno-
logiska har de flesta en hög innovativ aktivitet. 
58 procent har egen forsknings- och utveck-
lingsverksamhet medan en fjärdedel köper in 
fou utifrån.

– Två tredjedelar säger att de har utvecklat 
nya produkter och tjänster under de senaste 
tre åren. Ungefär lika många uppger att de har 
förbättrat sina produkter och tjänster under 
samma period. Det hade ju nästan varit märkligt 
om de inte hade gjort det.

Innovationer i samspel
Undersökningen visar också att 41 procent har 
genomfört processinnovationer och att 21 pro-
cent har varit innovativa inom marknadsföring 
och försäljning. 44 procent har riktat sig till 
nya marknader och lika många använder ny 
teknologi. 67 procent har förnyat mjukvaror 
och system.

– Alla företag ägnar sig åt minst en av dessa 
innovationsaktiviteter. De flesta är involverade 
i flera, sa Spilling.

Utifrån innovationssystemsansatsen sker 
innovationer i samspel med andra aktörer i 
omgivningen. Man brukar prata om den inter-
aktiva innovationsmodellen.

– När vi frågade vilka som var de viktigaste 
aktörerna för de högteknologiska företagen sva-
rade de ”kunder och leverantörer”. Det stämmer 
överens med annan statistik och är på något vis 
det klassiska svaret.

– Det intressanta är att universitet och forsk-
ningsinstitut totalt sett rankas så lågt, trots att 

olav spilling, professor vid Handelshøyskolen 
bi i Oslo, talade 23 november under rubriken 
”Hur viktigt är ’high-tech’? Om små, högtekno-
logiska företag i kunskapsekonomin”.

– Dagens föreläsning utgår från ett projekt 
som vi har genomfört vid Handelshøyskolen bi. 
Syftet med projektet var att analysera utveck-
lingsmekanismer i högteknologiska kluster. Vi 
har jämfört olika internationella miljöer och 
även studerat små, högteknologiska företag i 
Oslo och Trondheim, berättade Olav Spilling.

Ett av Spillings forskningsintressen är inno-
vationssystem. Inom den ansatsen är kunskap 
centralt.

– Kunskap är den viktigaste resursen i ekono-
min. Och lärande är den viktigaste processen.

En förenklad bild av ett innovationssystem 
innehåller tre element: fou, utbildning och 
industrier. Forskningen producerar kunskap, 
utbildningen sprider den, och i företagen 
exploateras kunskapen och skapar därmed ett 
ekonomiskt värde.

– Högteknologiska företag är intressanta i 
denna bild. De tar till sig den främsta, nya kun-
skapen och utnyttjar den ekonomiskt.

Idéer från grundare
2002 genomförde Olav Spilling en enkät i Oslo 
och Trondheim. Sammanlagt deltog 117 högtek-
nologiska företag med 2–100 anställda. En av 
frågorna handlade om varifrån affärsidén kom. 
De flesta (56 procent) svarade att den kom från 
grundaren själv. Ungefär en fjärdedel uppgav att 
idén hade utvecklats inom en annan organisa-
tion. Knappt en femtedel hade utvecklat idén i 
samarbete med ett annat företag.

– Trots att det handlar om högteknologi är 
väldigt få affärsidéer utvecklade i en forsknings-
miljö.

Få högteknologiska företag från högskolan

Æ Olav Spilling | 23 november 2004

• Olav Spilling 

»Lärande är den  
viktigaste processen«

»Det gäller att sätta 
samman team«
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Det andra var ett tillverkningsföretag inom en 
basbransch.

Brundin deltog i möten, sociala samman-
hang, resor, informella pauser, luncher och vid 
andra samtal. Före möten pratade hon med 
både vd och andra mötesdeltagare om deras 
förväntningar. Sedan observerade hon vad som 
hände, och följde upp genom att prata med 
dem efteråt. Hon fick också ta del av chefernas 
dagböcker.

– På frågan om känslorna hade betydelse 
blev svaret ett tydligt ja. Det här var en känslo-
mässig process.

I sin studie identifierade Brundin över 80 
olika känslor. De kan delas in i nio grupper: 
förvirring, frustration, ilska, oro, påfrestning, 
tillfredsställelse, tillförsikt, uppgivenhet och 
övergivenhet. Hon konstaterar bland annat 
att känslorna kan fungera som drivkrafter, eller 
hämmande krafter, i förändringsprocesser.

– Ju mer en ledare kan visa och uttrycka sina 
känslor, desto bättre. Men bara till en viss punkt! 
För lite och för mycket skämmer. Vi kan ju inte 
ha chefer som går runt och är glada eller arga 
jämt – eller som svänger mellan ytterligheterna. 
Men ärliga känslor verkar som drivkrafter.

– Känslor hjälper chefen att tänka klart. De 
stör inte rationaliteten, utan hjälper oss att bli 
rationella, sa Ethel Brundin.

En längre version av detta referat finns på 
www.esbri.se/referat.asp

– Mina resultat visar att noviserna använde 
analysmetoden flitigt, oavsett situationens 
natur. Intuitionen använde de inte i lika stor 
utsträckning.

De erfarna entreprenörerna agerade mer 
enligt teorin. När osäkerheten var låg använde 
de analyser, men när den var hög litade de till 
intuitionen.

– Experterna är väldigt bra på att känna igen 
situationens karaktär och anpassa beslutsfattan-
det därefter. Deras beslutsfattande är flexibelt, 
och denna förmåga går att lära sig. Jag vill hävda 
att man inte föds till entreprenör, utan att man 
kan lära sig att bli det. Och det tycker jag är 
ganska uppmuntrande, sa Gustafsson.

Känslorna stannar inte hemma
Ethel Brundins del av föreläsningen utgick från 
hennes avhandling om chefers känslor i sam-
band med radikala förändringsprocesser. Till 
de mer basala känslorna hör ilska, rädsla, lycka, 
avsmak och förvåning. I grupp känner vi ofta 
också sympati, revirtänkande och grupplojalitet. 
Enligt Brundin förnimmer vi känslor hela tiden, 
även på vår arbetsplats.

– När jag ville studera chefers känslor fick 
jag höra att det inte går. Men då kom känslorna 
fram: ”Det vore väl fan om inte det skulle gå! 
Jag ska visa dem!”.

– Jag kom in i akademin ganska sent, och 
innan dess jobbade jag med organisationsför-
ändringar i näringslivet. Då såg jag hur mycket 
känslor det fanns därute, sa Ethel Brundin.

För att få reda på hur känslor påverkar följde 
hon två verkställande direktörer på nära håll 
under 20 månader. Båda var män, och bådas 
företag upplevde radikal förändring. Det ena var 
ett snabbväxande, högteknologiskt nischföretag. 

ekonomie doktorerna Ethel Brundin och 
Veronica Gustafsson är båda verksamma vid 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 
Under höstens sista Estradföreläsning delade de 
med sig av sina forskningsresultat kring emo-
tionella processer respektive entreprenöriellt 
beslutsfattande.

Veronica Gustafsson inledde. Hon har under-
sökt individer och deras tankesätt mot bakgrund 
av kognitiv psykologi.

– Jag har tittat på hur personers expertis, eller 
kunskap, påverkar hur de fattar beslut. Fattar 
man olika beslut om man är expert respektive 
novis? Och finns det beslut som är bra oavsett 
situation, eller beror beslutssättet på situation-
ens natur?

Enligt teorin finns det olika typer av beslut. 
Analytiska beslut innebär att man samlar in 
information, listar olika utfall, bedömer san-
nolikheten för varje utfall och därefter väljer 
det alternativ som verkar bäst. Intuitiva beslut 
är inte lika stegvisa.

– När vi fattar intuitiva beslut tänker vi inte 
alls – vi bara vet hur det är, utan att veta varför. 
Man kan säga att svaret är väldigt säkert, men 
metoden är mer osäker. För analytiska, ratio-
nella beslut är det tvärtom. Där är man säker 
på sitt sätt att fatta beslut – man vet att man 
har följt proceduren – men man är inte lika 
säker på utfallet.

– Mittemellan de analytiska och de intuitiva 
besluten finns de kvasirationella. Eller, för att 
tala ren svenska, tumregler, sa Gustafsson.

Experter och noviser
De olika beslutssätten hänger enligt teorin ihop 
med olika situationer. Om osäkerheten är hög 
använder vi intuitionen för att fatta beslut. 
I säkra situationer kan vi analysera oss fram 
till rätt beslut. Dessa samband ville Veronica 
Gustafsson testa på riktiga entreprenörer. Hon 
konstruerade därför entreprenöriella situationer 
med olika grad av osäkerhet. Därefter studerade 
hon hur erfarna och oerfarna entreprenörer 
fattade beslut.

Det går att lära sig att bli en bättre entrepre-
nör. Och hur professionella vi än är på jobbet 
kan vi inte bortse från att känslorna påverkar 
oss. Det var två av slutsatserna när Vero-
nica Gustafsson och Ethel Brundin talade 
om ”Förnuft och känsla i entreprenöriella 
beslutsprocesser” på Estrad 15 december.

Erfarenheter och känslor påverkar företagaren

Æ Ethel Brundin | Veronica Gustafsson | 15 december 2004

• Ethel Brundin, Veronica Gustafsson

»Jag vill hävda att man 
inte föds till entreprenör«

»Ärliga känslor verkar 
som drivkrafter«
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Generationsskiften innefattar mer än eko-
nomi och skatter. Även psykosociala frågor 
är viktiga för att ett skifte ska gå smidigt. 
Ändå är det få företag som förbereder sig. 
Under februari månads Estradföreläsning 
presenterade Leif Melin och Annika Hall 
resultaten från en ny undersökning om gene-
rationsskiften i familjeföretag.

Få förbereder för generationsskiften

Æ Annika Hall | Leif Melin | 24 februari 2005

att beakta är de identitets- och rollförändringar 
som inträffar vid ett skifte.

– Man identifierar sig själv genom sin roll 
som ägare eller vd i företaget. Att lämna rollen 
som vd eller ägare för företaget kan alltså leda 
till en potentiell identitetskris. För att det ska gå 
smidigt gäller det att både skola ut den gamla 
generationen, och att skola in den nya.

Det är viktigt att skilja på ledarrollen och 
ägarrollen. Även om den äldre generationen 
lämnar över ledarskapet i företaget, kan den 
fortsätta som en aktiv ägare.

– Vi har sett många fall där den gamla vd:n 
lämnar företaget på papperet, men egentligen 
vill ha samma inflytande. Det blir givetvis pro-
blem om den gamla vd:n vill ha kvar samma roll 
även när han eller hon har lämnat företaget. Den 
gamla innehavaren måste kunna släppa taget 
och hitta en ny roll inom eller utom företaget.

Lyckade skiften förutsätter medvetenhet, 
kommunikation och lyhördhet, konstaterade 
Hall. Utan det får man ofta en rolldubblering 
som kan leda till maktkamp, förhindrad per-
sonlig utveckling och förhindrad utveckling 
av företaget.

– Externa aktörer kan fylla en mycket viktig 
funktion här. De kan hjälpa till att medla mellan 
familjemedlemmar som har svårt att komma 
överens, sa Annika Hall.

En längre version av detta referat finns på 
www.esbri.se/referat.asp

är släkt och de kompanjonägda som ägs av två 
eller flera personer som inte är släkt.

– Nästan 20 procent av de här företagen 
har inte gjort någonting för att förbereda sig. 
Många av företagen vill däremot lära sig mer 
om området. Så det finns ett kunskapsbehov, 
bland annat om hur man hanterar skatter, om 
hur man hittar en lämplig ny ägare och om hur 
man hittar en lämplig ny vd.

Känslomässiga aspekter
Skiftet av ägare och ledare i de här företagen 
sker ofta inom familjen, men inte alltid. Många 
företagare är oroliga över att lämna företaget till 
en ny generation. De tror att den nuvarande kul-
turen och identiteten ska gå förlorad. Ungefär en 
femtedel menade också att strategiska funktio-
ner kan komma att försvinna från företaget.

Studien visar dock att ett generationsskifte 
kan vara positivt för företagen. 27 procent 
menar att konkurrensförmågan kommer att 
öka vid ett ägarskifte. 42 procent av företagarna 
anser att tillväxten kommer att öka.

Men ett generationsskifte handlar om mer 
än bara siffror och organisation. Annika Hall 
berättade om hur roller och relationer påverkar 
hur lyckat ett skifte blir.

– De här aspekterna syns sällan, men de 
betyder mycket och många skiften faller på 
mer känslomässiga problem. Det ena skiftet 
är inte det andra likt, det finns oerhört många 
olika typer. 

– Faktorer som antal ägare, och hur relationer 
mellan ägare och ledare ser ut, spelar in. De 
olika parterna är inte alltid överens om hur ett 
skifte ska gå till. Att man är släkt gör det extra 
komplicerat, man vill ju gärna kunna fira jul och 
födelsedagar även efter ett generationsskifte i 
företaget, sa hon.

Skilja på roller
Det är inte bara ägande som ska överföras i ett 
generationsskifte. Det handlar också mycket 
om att föra över den tysta kunskap, historia och 
kultur som finns inom företaget. En viktig sak 

professor leif melin och filosofie doktor 
Annika Hall kommer båda från Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping, ihh, där man 
håller på att skapa ett stort forskningscentrum 
med inriktning mot familjeföretagande. När 
de kom till Estrad 24 februari och föreläste om 
”Generationsskiften – oundvikliga men oför-
beredda” var huvudpoängen just vikten av att 
förbereda sig.

– Generationsskiften i allmänhet är en aktuell 
fråga. Många av 40-talisterna kommer att sluta 
snart och vi får stora pensionsavgångar. Men 
förberedelserna i familjeföretagen är små. Det 
här har fått för lite uppmärksamhet. Därför sker 
det också många dåliga generationsskiften. De 
skjuts upp tills det blir dödsfall eller liknande, 
och då blir det svårare att få till ett bra skifte. Det 
kan leda till att företag läggs ner och sysselsätt-
ningstillfällen går förlorade, sa Leif Melin.

Melin och Hall har, tillsammans med fyra 
andra forskare från ihh, genomfört undersök-
ningen Ägarskiften och ledarskiften i företag 
– En fördjupad analys. I undersökningen ingick 
bland annat en omfattande enkät och djupare 
fallstudier i 13 företag. Urvalet bestod av pri-
vatägda företag i Jönköpings län med minst 
fyra anställda.

– De stora börsföretagen får nästan all fokus 
i media, men de är en liten del av den totala 
andelen företag. Det är viktigt att titta på annat 
ägande också. I Jönköpingsregionen har de pri-
vatägda företagen dubbelt så många anställda 
som de börsägda och de utlandsägda företagen 
tillsammans, sa Melin.

I studien har forskarna  tittat på tre kategorier 
av ägarledda företag: de ensamägda som ägs 
till 100 procent av en person, de familjeägda 
företagen som ägs av två eller flera personer som 

»Börsföretagen får  
nästan all fokus«

»Den gamla innehavaren 
måste kunna släppa taget«

• Annika Hall • Leif Melin 
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– Det här är faktiskt lite lustigt. Entreprenörer 
bryr sig mindre om att få uppskattning för det 
de gör än andra.

Också det näst sista påståendet – det om 
entreprenörens vilja att följa familjetraditio-
nerna – är falskt. I själva verket är icke-entre-
prenörerna mer benägna att gå i sina förfäders 
fotspår.

Det sista påståendet är dock sant. Entre-
prenörer förväntar sig framgång i högre grad 
än andra.

Utifrån forskningen drog Shaver flera slut-
satser för rådgivare, potentiella entreprenörer, 
forskare och undervisare.

– Om du är rådgivare är det viktigt att du 
känner till entreprenörsstereotypen. På så vis 
kan du undvika att placera människor i den 
boxen. Se människor för vilka de är, istället för 
vilka du förväntar dig att de ska vara.

– Till dig som funderar på att starta ett företag 
vill jag säga: ”Inse fakta – det finns bara en Bill 
Gates. Men låt inte det stoppa dig!”

Budskapet till andra forskare lydde: ”Var noga 
med vad du frågar, och ännu noggrannare med 
hur du frågar det”. Det är forskarens ansvar att 
inte ställa frågor på ett ledande sätt.

– Och till er som, liksom jag, undervisar 
potentiella entreprenörer är den viktiga läxan 
att försöka öka deras kunskaper och färdigheter. 
Om de sedan skulle välja att starta företag kom-
mer deras förväntningar om framgång att vara 
högre medan risken att misslyckas kommer att 
vara lägre, sa Shaver.

En längre version av detta referat finns på 
www.esbri.se/referat.asp

stereotypen, och det påverkar hur de inter-
vjuar entreprenörer. Om frågorna är ledande 
kommer entreprenören att svara på det sätt 
som förväntas av honom eller henne. Detta 
stärker stereotypen ännu mer. Andra grupper 
som påverkas negativt av stereotypen är  risk-
kapitalister, policymakare och studenter.

– Jag frågar alltid studenter om de har funde-
rat på att starta eget. När jag ser deras ansiktsut-
tryck förstår jag att de tänker: ”Få se nu, entre-
prenörer... Richard Branson... Bill Gates... kan 
jag bli som dem? Nä. Jag ska nog satsa på att 
bli anställd i ett av de stora konsultbolagen 
istället”.

Följdfrågor glöms bort
Enligt Shaver ska man akta sig för retrospektiva 
studier om man vill lära sig något om entre-
prenöriellt beteende. Det är ingen idé att fråga 
etablerade företagare om hur de startade – de 
vet alldeles för väl vad du vill höra. Andra vanliga 
forskarfel är att inte inkludera minoritetsgrup-
per, att inte blanda öppna och slutna frågor och 
att missa de viktiga följdfrågorna.

I den longitudinella studien us Panel Study 
of Entrepreneurial Dynamics (psed) jämförs 
potentiella entreprenörer med individer som 
inte har några företagsplaner. Resultaten från 
psed visar bland annat att fem av de sex påstå-
endena om entreprenörer är falska. Kelly Shaver 
redovisade dem i tur och ordning.

– Är entreprenörer mer intresserade av 
pengar? Nej.

– Hur är det då med kontrollbehovet? Det 
påståendet är också falskt. Entreprenörer är inte 
i större behov av att ha kontroll än andra.

Det tredje påståendet handlade om riskbenä-
genhet. Resultaten av psed visar på en skillnad, 
men inte mellan entreprenörer och icke-entre-
prenörer utan mellan män och kvinnor. Män är 
mer riskbenägna än kvinnor.

Man skulle mycket väl kunna tro att entre-
prenörer som satsar för att förverkliga sin dröm 
är i större behov av uppskattning än andra. Så 
är inte fallet, enligt psed-forskarna.

kelly shaver är professor i psykologi vid Col-
lege of William & Mary, usa. Han är också en 
av medlemmarna i Esbris vetenskapliga råd 
och har besökt Sverige och Estrad flera gånger 
tidigare. Den här gången lydde föreläsnings-
titeln ”Santa Claus, Easter Bunny ... and the 
Entrepreneur? Myths and realities on entre-
preneurial behaviour”.

I början av föreläsningen visade Shaver sex 
påståenden om entreprenörer. Publiken fick 
fundera på om de var sanna eller falska. ”Facit” 
avslöjades successivt under föreläsningen, uti-
från olika forskningsprojekt som Kelly Shaver 
har varit inblandad i.

De sex påståendena var följande: Jämfört 
med andra människor är entreprenörer …
1. … mer intresserade av pengar
2. … i större behov av att ha kontroll
3. … mer riskbenägna
4. … mer intresserade av att få uppskattning   
          för det de gör
5. … mer benägna att följa familjetraditionen
6. … mer benägna att förvänta sig framgång

Djupt rotade myter
Shaver konstaterade att det tyvärr finns en rad 
stereotyper som täcker in vilka entreprenörerna 
är, hur de blir som de blir och vad de förväntas 
göra – och stereotyperna är vitt spridda. Medi-
erna är särskilt flitiga när det gäller att hamra 
in stereotyperna hos allmänheten.

– Varifrån kommer entreprenörer? Jo, från 
allmänheten. Nu börjar vi närma oss det verkliga 
problemet: folk som kan tänka sig att starta före-
tag känner till stereotypen. Och människor som 
redan är entreprenörer känner också till den.

Även forskare tror på den entreprenöriella 

Inse fakta – det finns bara en Bill Gates. Det 
var ett av professor Kelly Shavers budskap 
till Estradpubliken 9 mars. För att fler ska 
våga ta steget till eget är det viktigt att se 
bortom stereotyperna och de ouppnåeliga 
idealen, menade han.

Bortom stereotypen finns entreprenören

Æ Kelly Shaver | 9 mars 2005

• Kelly Shaver  

»Folk som kan tänka sig 
att starta företag känner 
till stereotypen«

»Se människor  
för vilka de är«
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lighet kan vem som helst utveckla, menade 
Mikael Samuelsson. Det är bara att räkna. Som 
exempel använde han McDonalds som tar reda 
på hur många som passerar en viss plats, och 
hur många som är hungriga vid olika tidpunkter, 
innan en ny restaurang öppnas.

– Ungefär på samma sätt gör man om man ska 
starta ett måleri, en biltvätt eller vilken annan 
vanlig affärsverksamhet som helst. Räkna och 
gör. Eftersom det bygger på allmän kunskap är 
det viktigt att göra det snabbt, och att använda 
sitt sociala nätverk.

För att utveckla innovativa affärsmöjligheter 
krävs mycket mer pengar och tid. Idén måste 
skyddas immaterialrättsligt, och innovationen 
ska lanseras.

– Rådet jag vill ge är att göra det så konkret 
som möjligt, och att prova konceptet så fort 
som möjligt. Ta fram en prototyp och prova 
den mot marknaden – då får du en effekt. Du 
vet om innovationen är okej eller inte, och om 
du bör modifiera den.

Vid båda typerna av affärsmöjligheter är det 
vanligt att företagaren sitter hemma på sin kam-
mare och skriver på affärsplanen alltför länge. 
Det är förkastligt, enligt Samuelsson. Där görs 
ju inga affärer.

– Slutligen – var beredd att ändra på din 
affärsidé. 95 procent ändrar ingenting på sex 
år, de är för kära i sina bebisar! Men man måste 
lyssna på sina kunder.

En längre version av detta referat finns på 
www.esbri.se/referat.asp

accepterade som företagare av omgivningen 
har större chans att bli framgångsrika.

– Det handlar om enkla grejer, till exempel 
att de som upplever att de får stöd av sin familj 
har större sannolikhet att lyckas.

För att öka entreprenörskapet i Sverige måste 
fler individer söka och exploatera potentiella 
affärsmöjligheter. Men var ska de börja leta? 
Samuelsson gick igenom en rad ledtrådar för 
att underlätta sökandet.

– Sociala möten är en bra ledtråd. När vi 
pratar med folk får vi ofta veta om de tycker 
att det vi säger är bra eller dåligt.

Många företag startar utifrån entreprenörens 
personliga erfarenheter och hobbies. Andra har 
sin grund i upplevda behov. Oväntade händelser 
och förändringar är en annan ledtråd för att hitta 
affärsmöjligheter, liksom oupptäckta samband, 
nya processbehov och avregleringar som leder 
till nya industri- och marknadsstrukturer.

– Demografiska förändringar är också en led-
tråd. Vi vet att befolkningen blir väldigt mycket 
äldre. Därför finns det massor av tjänster för 
äldre i dag: resor, hälsoförsäkringar, sjukvårds-
system och annat.

– Förändringar i uppfattningar kan också 
skapa affärsmöjligheter. I dag är vi friskare än 
någonsin i Sverige, men vi upplever oss som 
sjukare än någonsin.

Forskning omsätts inte
Slutligen angav Samuelsson ”ny kunskap” som 
en ledtråd. I Sverige skapas väldigt mycket 
forskning, men bara en bråkdel omsätts i nya 
företag.

För dem som vill utveckla sin befintliga 
affärsverksamhet gäller det att ta ett steg ut ur 
det egna företaget och prova idén mot en kund 
eller marknad. En reproducerande affärsmöj-

sedan 1998 har Mikael Samuelsson följt 622 
försök att starta företag. Under rubriken ”Hur 
lyckas man som nyföretagare? Praktiska lärdo-
mar av teorin” redovisade han såväl sina företa-
garerfarenheter, som aktuella forskningsresultat. 
Bland annat konstaterade han att 90 procent av 
alla företag bygger på så kallade reproducerande 
affärsidéer medan 10 procent är innovativa.

– Reproducerande affärsmöjligheter skiljer 
sig inte nämnvärt från de befintliga företagen. 
De är i stort sett imitationer. Ett exempel är det 
måleri som jag startade.

– Av någon anledning har man i debatten 
inte resonerat utifrån detta, utan utifrån de 
10 procent som är innovativa. Man förväntar 
sig att de ska generera de stora vinsterna, men 
det är inte alls säkert att det är på det viset, sa 
Samuelsson.

Mest levebröd
I 17,5 procent av de undersökta fallen vill före-
tagarna växa så mycket som möjligt. 74 procent 
drivs som levebrödsföretag.

– Det är där problemen ligger i Sverige: det 
är bara tre procent av befolkningen som star-
tar företag, och av dem är det ofantligt få som 
överhuvudtaget vill växa. Vill man inte växa så 
växer man inte.

Hela studien av affärsidéer kan sammanfat-
tas i tre generella faktorer som är avgörande för 
startförsöket och den framtida vinsten. Den 
första förklarande variabeln är hög frekvens 
i antalet aktiviteter. Det kan handla om att ta 
fram en finansplan, att träffa kunder eller göra 
marknadsföring. Ju snabbare och ju mer kon-
centrerat man gör detta, desto större sannolikhet 
att bli framgångsrik. Den andra kritiska faktorn 
är entreprenörskapskompetensen.

– Starterfarenhet är ytterst viktigt. De som 
har startat fler bolag, och de som har genomgått 
utbildningar som har med företagsstarter att 
göra, har större sannolikhet att lyckas.

Den tredje faktorn för att lyckas är social 
acceptans. Med det menar Samuelsson att före-
tagare som är socialt kompetenta och som blir 

Forskningsrön kan hjälpa nyföretagare

Æ Mikael Samuelsson | 7 april 2005

Mikael Samuelsson är ekonomie doktor, 
forskare och lärare vid Högskolan i Borås. 
Men han har också ett förflutet som egen 
företagare, både som målare och som evene-
mangsfixare. 7 april föreläste han på Estrad 
om vad praktiker kan lära av forskningen.

• Mikael Samuelsson

»Sociala möten  
är en bra ledtråd«

»Var beredd att ändra 
på din affärsidé«
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designföretaget Propeller. Han är den första 
praktikern som har föreläst på Estrad och bjöds 
in för att komplettera forskarperspektivet.

– Jag vill jobba där teknik, marknad och 
design överlappar varandra. I det överlappet 
har vi den perfekta produkten. Företagen vi 
jobbar med har all kunskap och forskning. De 
har motorerna och flytkraften, det vi gör är att 
se till att den kraften blir framåtdrivande.

Även Magnusson framhöll  att design handlar 
om mycket mer än färg och form. Ofta måste 
designern på ett tidigt stadium tänka på hur 
företaget kan få upp försäljningsvolymerna 
och på hur det ska kunna konkurrera med låg-
löneländerna.

– Vår roll är att redan från första början titta 
på hur vi, så sent som möjligt i produktionspro-
cessen och med så små medel som möjligt, kan 
få så stora visuella och funktionella skillnader 
som möjligt. Vi ska komma in tidigt i produktio-
nen och tänka stort. Vi ska tänka produktfamilj 
redan från dag ett.

Design handlar också om användarvänlighet. 
Propeller strävar efter att göra funktioner som 
är så intuitiva att man inte behöver manua-
ler. En annan roll som designern kan ha är att 
undersöka hur ett affärscase egentligen ser ut. 
Vad bör ett företag lägga krutet på för att tjäna 
mer pengar? Design kan också fungera som en 
kreativ katalysator för företagen.

– När designers kommer in i ett projekt kan 
vi provocera konstruktörer och marknadsförare 
till att ta större steg än vad de annars hade vågat. 
Designen kan komma in och ifrågasätta, sa 
Fredrik Magnusson.

En längre version av detta referat finns på 
www.esbri.se/referat.asp

på organisering tänks helheten om. Estetiken 
blir ingen kosmetik som läggs till på slutet, utan 
en lika relevant kunskapsform som ekonomi 
och teknologi.

Ligger i mellanrummet
Filosofie doktor Ulla Johansson inledde sin del 
av föreläsningen med att svara på frågan om 
vad design är för något.

– Det är en fråga som inte har ett entydigt 
svar. Om man frågar folk på stan, svarar nog 
många att design är detsamma som styling 
eller färg och form, men för mig är det bara en 
liten del av det. Även de andra sinnena som 
lukt, smak och hörsel är inblandade. Men det 
är även mer än så. Det är själva skapandet, att 
konstruera något nytt, sa Ulla Johansson.

Hon menade att design har en koppling till 
konst och estetik, men det är inte konst. Design 
har också en koppling till teknik och produktion, 
men det är inte teknik.

– Design ligger i de kreativa gränsmarkerna. 
Det ligger i det entreprenöriella mellanrummet 
mellan konst, teknik och funktion. Design är en 
ifrågasättande och en skapande kraft på samma 
gång. Den här kombinationen av analys och 
kreativitet är viktig. Det är ett av signumen för 
designers arbetssätt.

Outnyttjad kraft
I en undersökning som är gjord av British Design 
Council tillfrågades 450 brittiska företag om 
vilken hjälp de har fått från designers. I svaren 
visade det sig att de fått bättre image, bättre 
produkter och mer effektiv kommunikation 
med kunderna. Design hade också lett till 
ökad lönsamhet, hjälpt företagen in på nya 
marknader och förbättrat den interna kom-
munikationen.

– Design är en inte tillräckligt utnyttjad entre-
prenöriell kraft. Vi behöver utnyttja den mer i 
Sverige om vi ska klara av den fortsatta tillväxt 
och innovation som behövs för att ligga jämsides 
med övriga länder, sa Ulla Johansson.

Nästa talare var Fredrik Magnusson, vd för 

tre personer delade på Estraden för att prata 
om design och entreprenörskap: docent Daniel 
Hjorth från Esbri, Malmö högskola och Växjö 
universitet, filosofie doktor Ulla Johansson, 
Växjö universitet och Fredrik Magnusson, vd 
för designföretaget Propeller. Daniel Hjorth 
inledde med att prata om hur ingenjörer och 
designers ofta är placerade med ryggen mot 
varandra under sin utbildning.

– De baktalar gärna varandra och kallar 
varandra för inkompetenta. Designers blir 
beskyllda för att ha blommiga kalsonger och 
flanellpyjamas och ingenjörer för att vara 
stormtroopers med olja i kroppssystemet. En 
förklaring till det är att design länge har hållits 
gisslan av estetiken.

Ett annat problem är att många svenska 
designutbildningar kallas för industridesign-
utbildningar och ligger under ingenjörshög-
skolorna. Kraften i det estetiska överges då ofta, 
vilket är ett misstag, ansåg Daniel Hjorth.

– Det gäller att bryta det ekonomisk-tekniska 
tandemmonopolet när det kommer till rationa-
litet, inte minst för företagandet. Om vi inför 
estetiken som ett tredje kunskapsperspektiv 
placerar vi affärsplattformen lite stadigare.

Design kan göra en skillnad i företagen på 
många sätt. Det finns en slags syntetiserande 
kraft i designen, ungefär som i entreprenör-
skapet.

– Design och entreprenörskap är ganska goda 
grannar. Design har en entreprenöriell kraft och 
en designstrategi är en mycket väl fungerande 
entreprenöriell strategi i vår så kallade upple-
velseekonomi, sa Daniel Hjorth.

Han menade också att design bryter mot 
ordningen ungefär på samma sätt som entrepre-
nörskap. Genom att lägga ett estetiskt perspektiv 

Design kan göra stor skillnad för företag 
– på många olika plan. Men design är sällan 
riktigt integrerat i företagen. Det var några 
av ämnena som berördes på Estradföreläs-
ningen ”Design som entreprenöriell driv-
kraft” 9 maj.

Design är mer än färg och form

Æ Daniel Hjorth | Ulla Johansson | Fredrik Magnusson | 9 maj 2005

• Daniel Hjorth

»Design och entreprenör-
skap är ganska goda 
grannar«

»Vi ska tänka produkt-
familj redan från dag ett«

• Ulla Johansson • Fredrik Magnusson 
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Tillväxt är inte alltid bra. Åtminstone inte en 
alltför snabb sådan. Företag som först är 
lönsamma och sedan växer klarar sig oftast 
bättre än de som försöker växa sig lönsam-
ma. Det menade Per Davidsson som var den 
sista talaren på Estrad läsåret 2004–2005.

– Det här med att växa sig lönsam verkar 
alltså vara en tvivelaktig och riskabel strategi i 
många fall. I stora drag gäller resultaten i alla 
branscher. Det finns ingen bransch där det är 
entydigt bättre att växa sig lönsam. Resultaten 
håller också tvärs över alla storleksklasser och 
åldersklasser, sa Davidsson.

Men han menade också att det finns tillfäl-
len då det är rätt strategi att växa sig lönsam. 
I vissa situationer måste företag bli större för 
att överhuvudtaget vara överlevnadsdugliga. 
Det finns även annan forskning som visar på 
positiva samband mellan tillväxt och överlevnad 
och mellan storlek och överlevnad. Det gene-
rella mönstret är dock att man inte kan uppnå 
lönsamhet genom tillväxt.

– Jag vill försvara företagare som är tvek-
samma till tillväxt. Tillväxt innebär en massa 
olika saker, både positiva och negativa. Risk-
kapitalister och tillväxtsugna företagare bör 
begrunda konsekvenserna av snabb tillväxt utan 
att först ha säkrat lönsamheten. Det är inte så 
att all tillväxt är lönsam, sa Davidsson.

En längre version av detta referat finns på 
www.esbri.se/referat.asp

I mätningar av företags framgång undersöks 
ofta antingen tillväxt eller lönsamhet, men säl-
lan båda tillsammans.

– Det här är lite konstigt – man borde titta 
på bägge samtidigt. Varför antar man att tillväxt 
alltid är bra? Vad är det för vits med tillväxt 
om tillväxten inte är lönsam? Ge mig oändliga 
resurser och jag ska skapa det mest snabbväx-
ande företag du någonsin har sett. Det enda 
jag behöver göra är att sälja guldtackor för en 
krona styck och min verksamhetsvolym kom-
mer att öka någonting oerhört. Men det är inte 
särskilt lönsamt.

– Om man istället bara tittar på lönsamhet 
så ger ju en procentuellt hög lönsamhet från en 
liten bas inte särskilt mycket pengar. Det visar 
att man inte har kramat ur hela potentialen ur 
sin idé, sa Davidsson.

Stjärnor och floppar
Tillsammans med två australiska kollegor håller 
han nu på med en undersökning där man tar 
hänsyn till såväl tillväxt som lönsamhet. Studien 
syftar till att ta reda på vilken den smartaste 
vägen till idealtillståndet – hög lönsamhet och 
hög tillväxt – är. Ska företaget växa sig lönsamt 
eller ska det skaffa sig en lönsamhetsbas att 
växa från?

Varje år klassificeras företagen i en av föl-
jande kategorier: poor (låg lönsamhet och låg 
tillväxt), middle (medelhög lönsamhet och 
medelhög tillväxt), growth (hög tillväxt och 
låg–medel lönsamhet), profit (hög lönsamhet 
och låg–medel tillväxt) eller star (hög lönsam-
het och hög tillväxt). Hur stor är sannolikheten 
att ett företag byter kategori från ett år till ett 
annat?

Lönsam tillväxt
Resultaten pekar på att idealtillståndet oftare 
nås av företag som växer på en bra lönsamhets-
bas jämfört med dem som försöker växa sig 
lönsamma. Det är också större risk att förlora 
både lönsamhet och tillväxt om man växer utan 
att vara lönsam.

professor per davidsson, Brisbane Gra-
duate School of Business och Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping, besökte Sverige 
och Estrad 26 maj. Han redovisade bland annat 
resultat från en australisk undersökning om 
tillväxt och lönsamhet. Föreläsningens rubrik 
lydde: ”Om hönor och ägg: Leder tillväxt till 
lönsamhet eller tvärtom?”

Enligt Davidsson koncentreras diskussionen 
oftast på att företagen inte växer på grund av att 
det saknas resurser. Lösningen blir att tillföra 
resurser med förhoppningen att det ska bli mas-
sor av tillväxt och att allt ska bli frid och fröjd.

– Lite mer komplext än så är det. Det är inte 
så enkelt att alla företag kan, bör och vill växa. 
Det här har vi kunnat konstatera i ett flertal 
studier, sa Per Davidsson.

– Även i denna moderna tid är de flesta små-
företagare av den gamla stammen. Det finns en 
minoritet som tänker mera modernt. Med det 
menar jag att de startar i team, är tillväxt- och 
exitorienterade från start samt gärna delar med 
sig av värdet. De tar hellre 30 procent av något 
väldigt stort än 100 procent av något litet, eller 
obefintligt. Men majoriteten är fortfarande av 
den andra sorten. De vill ha full kontroll och det 
är inte så viktigt att maximera. Alla sitter inte 
heller på affärsidéer som har någon naturlig 
expansionspotential.

En stor del av den tillväxt som skapas av små-
företag är självfinansierad. Davidsson menar 
att det kan tolkas som att det är bra att vara ett 
litet, ungt och fristående företag.

– Man är fri i tanken och det är kort mellan 
tanke och handling. I genomsnitt är småföretag 
mer innovativa och växer mer än större företag. 
Men det är en liten minoritet av populationen 
som står för det genomsnittet.

Bättre att växa långsamt

Æ Per Davidsson | 26 maj 2005

• Per Davidsson 

»Vad är det för vits med 
tillväxt om tillväxten inte 
är lönsam?«

»Jag vill försvara 
företagare som är 
tveksamma till tillväxt«



 14   ESTRAD 04–05

VINNOVA bildades 2001 i samband med omorganisatio-
nen av Sveriges myndigheter och forskningsfinansiärer. 
Sedan dess har vi blivit en betydande aktör inom forsk-
ning och utveckling. Genom att finansiera behovsmo-
tiverad forskning, där behoven hämtas från näringsliv, 
samhälle och helt nya områden med tillväxtpotential, 
och utveckla effektiva innovationssystem bidrar VIN-
NOVA till en långsiktig ekonomisk tillväxt, hållbar såväl 
ekologiskt som socialt. 

En av våra främsta arbetsmodeller är Triple Helix, 
där VINNOVAs roll är att ha en helhetssyn och uti-
från den se till att samarbetet fungerar på bästa sätt.  
I Triple Helix ryms de tre aktörsgrupperna – forskning, 
näringsliv och politik/offentlig verksamhet – som måste 
ingå i nätverket kring en innovation med kommersiell 
potential.

Som finansiär satsar VINNOVA drygt en miljard kronor i 
pågående och nya projekt. Det utgör ungefär fem procent 
av statens totala insatser inom forskning och utveckling. 
Men tack vare vårt krav på samfinansiering ihop med 
andra aktörer uppgår de sammanlagda årliga resurserna 
till det dubbla, det vill säga drygt två miljarder kronor.

I egenskap av resurssamordnare strävar VINNOVA efter 
att skapa en dynamisk relation mellan investerarna och 
forskarna inom projekten. Målet är att bilda en kreativ 
plattform där alla parter inom innovationssystemet kan 
mötas och dra nytta av varandra.

Som en statlig myndighet har VINNOVA ett nationellt  
uppdrag som alltid måste genomföras i ett internationellt 
perspektiv. Men i det dagliga arbetet delar vi upp våra 
insatser och program i kategorier som spänner över såväl 
geografiska som kunskapsmässiga områden. Alla insatser 
och program har en specifik uppgift att fylla, men de delar 
alla slutmålet att vara till nytta för landet i stort.

Till VINNOVAs kompetensområden hör informations- 
och kommunikationsteknik, tjänster och IT-användning, 
bioteknik, produktframtagning och material, transport 
samt arbetsliv.

www.vinnova.se

För andra året i rad har NUTEK genomfört en Entre-
prenörskapsbarometer för att mäta intresset för eget 
företagande i Sverige. 2004 års undersökning är unik i 
sitt omfång. Totalt har 26 700 personer i åldern 18–70 år 
intervjuats i hela Sverige, vilket innebär att resultaten 
kan redovisas regionalt.

Entreprenörskapsbarometern visar att 57 procent av 
samtliga i åldern 18-70 år kan tänka sig att bli företagare. 
Men från tanke till handling är steget fortfarande långt, 
endast 27 procent föredrar eget företagande framför 
anställning. Av Sveriges unga kvinnor och män (18–30 år) 
kan hela 75 procent tänka sig att bli företagare men inte 
heller de föredrar eget företagande framför anställning 
(29 procent). Få personer startar sedan i praktiken ett 
företag. Bara 10 procent av samtliga sysselsatta i yrkesför 
ålder är företagare i Sverige. Att minska gapet från tanke 
till handling är den stora utmaningen om Sverige ska få 
fler entreprenörer.

NUTEKs undersökning visar att positiva förebilder är 
viktiga för att väcka intresse för eget företagande. Per-
soner som har någon i sin närhet som är företagare 
är mer positiva till att bli företagare än de som saknar 
förebilder.

Undersökningen visar också att skolan spelar en stor 
roll i att skapa intresse för företagande. De som anser 
att de i skolan fått en uppfattning om hur det är att vara 
företagare är betydligt mer positiva till att bli företagare 
än de som inte fått det. Personer som anser att skolan 
uppmuntrat dem att bli företagare kan i betydligt större 
utsträckning tänka sig att bli företagare. Fler resultat 
från Entreprenörskapsbarometern finns i NUTEKs bok 
”Vem vill bli företagare?” (B 2005:2).

Under 2005–2007 genomför NUTEK i samverkan med 
andra myndigheter och organisationer ett nationellt 
program för att främja entreprenörskap i främst grund- 
och gymnasieskolan samt högskolan. Mer information 
om programmet hittar du på vår hemsida.

NUTEK, Verket för näringslivsutveckling, är Sveriges  
centrala myndighet för frågor som rör näringslivsutveck-
ling. NUTEKs uppdrag är att bidra till fler nya företag, fler 
växande företag och fler starka regioner i hela landet.

www.nutek.se

Estrads huvudfinansiärer
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Almega – forum för tjänsteföretagare ingår i Svenskt 
Näringsliv och är Sveriges största organisation för tjänste- 
företag. Vi driver utvecklingen för våra medlemsföre-
tag i alla frågor som rör relationen mellan arbetsgivare 
och medarbetare, och i gemensamma näringspolitiska  
frågor.

I Almegas förbund finns såväl det lilla företaget som 
den stora koncernen. Här hittar man företag inom en 
mängd olika branscher. Almega omfattar 8 650 tjänste-
företag med totalt 351 000 anställda och vi finns tillgäng-
liga med kontor på flera orter runt om i Sverige.

www.almega.se

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, 
driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vi bildar opin- 
ion genom att bearbeta beslutsfattare på alla nivåer. 
Företagarna skapar arenor för möten inom och utanför 
Sverige och arbetar för att du som medlem ska kunna 
göra bättre affärer.

Företagarna är Sveriges största företagarnätverk med 
80 000 företag. Våra medlemmar är företagare som själva 
äger sina företag. Du blir medlem genom att gå med i en 
lokal förening. Då blir du samtidigt en del av den regionala 
och rikstäckande organisationen.

www.foretagarna.se

Hewlett-Packard Company (HP) är ett av världens största 
IT-företag med 150 000 anställda och representation 
i 170 länder. Omsättningen år 2004 uppgick till cirka  
80 miljarder dollar. Huvudkontoret ligger i Palo Alto,  
Kalifornien, USA.

HP är en ledande global leverantör av produkter, 
tjänster och lösningar för företag, organisationer och 
konsumenter. Våra erbjudanden omfattar IT-infrastruktur, 
alla typer av persondatorer, lösningar för digital bildhan-
tering och utskrifter samt ett brett utbud av IT-relaterade 
tjänster.

www.hp.se

IVA är en oberoende arena för kunskapsutbyte mellan 
olika kompetensområden. Akademien fungerar som en 
brobyggare mellan näringsliv, forskning, förvaltning och 
olika intressegrupper. Genom konferenser, forskarutbyten 
och projekt genereras nya idéer och kunskap. Arbetet 
bedrivs inom fyra verksamhetsfält: utbildning och forsk-
ning, tekniköverföring och entreprenörskap, teknik och 
samhälle samt teknoekonomisk framsyn.

IVA arbetar för ökad internationell växelverkan och en 
närmare relation till EU-kommissionen. Vi belönar också 
insatser inom naturvetenskap, teknik och ekonomi.

www.iva.se

Stockholms Näringslivskontor har till uppgift att tillsam-
mans med dotterbolagen Stockholm Visitors Board och 
Business Arena Stockholm utveckla och marknadsföra 
Stockholm som etablerings- och besöksort. Målet är att 
Stockholm ska utvecklas till Sveriges och norra Europas 
ledande tillväxtregion.

Näringslivskontorets ambition är att fungera som 
en mötesplats mellan näringslivet och staden,  mellan 
forskning och företag samt mellan organisationer och 
myndigheter. Stockholm har goda förutsättningar att 
utvecklas till en ännu attraktivare region.

www.naringslivskontoret.se

SACO – Sveriges Akademikers Centralorganisation –  
är den samlande fackliga organisationen för akade- 
miker. SACO arbetar för goda villkor när det gäller löner, 
anställningsförhållanden, yrkesutövning, socialförsäk-
ringar och för högre kvalitet på utbildningar från grund-
skola till forskning. I december 2004 hade vi 569 000 
medlemmar.

SACO är också organisationen för Sveriges kunskaps-
företagare. Vi verkar för att fler högutbildade ska starta, 
driva och utveckla egna företag. Antalet SACO-medlemmar 
som är egenföretagare ökar hela tiden. 

www.saco.se



Under namnet Estrad anordnar Esbri och SSES öppna föreläsningar 
med forskare från Sverige och resten av världen. Publiken består av en 
blandad skara forskare, studenter, företagare, beslutsfattare och andra 
med intresse för entreprenörskap, innovationer och småföretagande. 
Under de åtta år som Estrad har anordnats har närmare 10 000 åhörare 
kunnat ta del av 80 föreläsningar.

Föreläsningarna genomförs i centrala Stockholm men distanssänds även 
via webben till olika orter i landet. Efter varje föreläsning läggs ett utförligt 
referat ut på Esbris webbplats. Dessutom publiceras denna rapport med 
sammanfattningar av alla föreläsningsreferat efter läsårets slut.

Läsåret 2004–2005 föreläste 13 forskare och en praktiker vid de tio Estrad-
tillfällen som genomfördes. De pratade bland annat om regional utveck-
ling, familjeföretagande, högteknologiskt entreprenörskap, design som 
entreprenöriell drivkraft och om hur man lyckas som nyföretagare.

»Basen för varje innovationssystem är att få till ett stort flöde av idéer. 
Om man har en tillräckligt bra idé finns det alltid pengar för att ut- 
veckla den.«
Professor Per-Olof Berg, 8 september 2004

»Ju mer en ledare kan visa och uttrycka sina känslor, desto bättre. Men 
bara till en viss punkt! För lite och för mycket skämmer. Vi kan ju inte 
ha chefer som går runt och är glada eller arga jämt – eller som svänger 
mellan ytterligheterna. Men ärliga känslor verkar som drivkrafter.«
Ekonomie doktor Ethel Brundin, 15 december 2004

»De olika parterna är inte alltid överens om hur ett [generationsskifte i 
ett familjeföretag] ska gå till. Att man är släkt gör det extra komplicerat, 
man vill ju gärna kunna fira jul och födelsedagar även efter ett genera-
tionsskifte i företaget.«
Filosofie doktor Annika Hall, 24 februari 2005

»Till dig som funderar på att starta ett företag vill jag säga: Inse fakta 
– det finns bara en Bill Gates. Men låt inte det stoppa dig!«
Professor Kelly Shaver, 9 mars 2005

»Design är en inte tillräckligt utnyttjad entreprenöriell kraft. Vi behöver 
utnyttja den mer i Sverige om vi ska klara av den fortsatta tillväxt och 
innovation som behövs för att ligga jämsides med övriga länder.«
Filosofie doktor Ulla Johansson, 9 maj 2005

www.esbri.se
Tel: 08-458 78 00, fax: 08-458 78 20, e-post: info@esbri.se

www.sses.se
Tel: 08-736 15 80, fax: 08-736 15 90, e-post: info@sses.se

Estradörer  
i sammanfattning


