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2 oktober 1997 gick startskottet för Esbris öpp-
na föreläsningsserie. Temat var ”Hindrances and 
Obstacles for Start-ups and Growing Firms – The 
us Example” och talaren hette Bill Gartner, då 
verksam vid University of Southern California. 
2 oktober 2006 inledde vi Estrads jubileumsår 
med samme professor Gartner, nio år klokare 
och numera verksam vid Clemson University. 
Föreläsningstiteln lydde ”The American dream 
vs Jante: On entrepreneurship in the us and 
Sweden”.

Estrads 10:e läsår avslutades 11 juni 2007 med 
fler favoriter i repris. Vi kallade föreläsningen 
”Best of Estrad”, och föreläsare var nio framstå-
ende, svenska och utländska, professorer. De 
talade utifrån sina respektive specialområden 
inom forskningsfältet entreprenörskap, inno-
vation och småföretagande.

Referat från läsårets första och sista före-
läsning, och de övriga åtta, hittar du i denna 
rapport. Du kan bland annat läsa om entrepre-
nöriellt lärande, hållbar tillväxt, transnationellt 
företagande och sociala entreprenörer.

De tio föreläsningarna under läsåret 2006–
2007 lockade totalt 1 561 kunskapstörstande 
åhörare. Det innebär att den sammanlagda 
åhörarstatistiken, för de tio år som Estrad har 
funnits, nu närmar sig 13 000.

Syftet med föreläsningarna är att sprida 
aktuell forskningsbaserad kunskap till en bre-
dare publik. Men Estrad handlar egentligen lika 
mycket om möten som om kunskapsspridning. 
Gott om tid ges till kontaktskapande och före-
läsningarna besöks av många olika kategorier 
av människor: studenter, forskare, finansiärer, 
policyfolk och, inte minst, företagare. Nästan 
hälften av läsårets besökare var företagare.

Det går även att ta del av Estradföreläsning-
arna på distans, via våra webbsändningar. Man 
kan antingen följa föreläsningarna live, eller 
se dem i efterhand. Detta läsår valde 399 per-
soner att se och lyssna på föreläsningarna via 
webben. Elva distansorter deltog en eller flera 
gånger, bland andra Bodö, Kalmar, Leksand, 
Luleå och Åbo.

Att ta del av Estrad på plats i Stockholm är 
helt kostnadsfritt. Detta möjliggjordes läsåret 
2006–2007 av huvudfinansiärerna Nutek och 
Vinnova, samt av våra övriga finansiärer: Almi 
Företagspartner Stockholm ab, FöretagarFör-
bundet, iva och Mälardalsrådet. Mediepartner 
för samma period var tidningen Entreprenör.

Estrad fortsätter att bjuda på aktuella fors-
kare och färska forskningsresultat under läsåret 
2007–2008. Missa inte det! Mer information 
om programmet publiceras kontinuerligt på 
www.esbri.se
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»Seminariet jag hade på Estrad har 
lett till att människor som annars inte 
skulle ha tagit del av min forskning 
har kunnat göra det.«

Filosofie doktor Pernilla Andersson 
Stockholms universitet

»På Estrad-sammankomsterna 
träffar man alla som är aktiva 
inom uppfinnar-, innovations-, 
och entreprenörskapsområdet.«

Hannes Dernehl
Student vid Handelshögskolan i Stockholm

»Att delta i semi-
narierna har gett 
mig kontakter och 
en känsla av att få 
kontinuerlig upp-
datering av utveck-
lingen.«

Elisabet Mohammar
Vd Rokvox

»Estrad är en viktig 
mötesplats för alla 
som arbetar i entre-
prenöriella miljöer.«

Michael Frejd
Lunda Nova Näringslivscenter
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Socialt entreprenörskap är ett ganska nytt 
begrepp i Sverige. 18 april berättade Malin 
Gawell och Karl Palmås om några av de defi-
nitioner som begreppet har fått, och om hur 
det skiljer sig mellan olika länder. Det kan till 
exempel handla om entreprenörskap i ideella 
organisationer, i kooperativa företag eller i ”van-
liga” företag. Både Gawell och Palmås ville se en 
breddning av begreppet entreprenörskap.

Miljöfaktorerna avgör
Per Frankelius är en av de mest uppskattade 
föreläsarna på Estrad genom tiderna. 7 maj före-
läste han om högpresterande miljöer. Blickar 
man ut i världen ser man att ett fåtal företag, 
organisationer och regioner presterar betyd-
ligt mer och bättre än alla andra. Några av de 
faktorer som leder till framgång är: tillskott av 
externa impulser, talangjakt på medarbetare 
samt omsorg om detaljer och delmiljöer.

Läsårets sista föreläsning var lite speciell. 
Det var den 100:e Estrad sedan starten 1997, och 
det ville vi givetvis uppmärksamma. Hela nio 
namnkunniga professorer, både från Sverige 
och från utlandet, deltog i två paneldiskussioner 
om entreprenörskapsforskningens historia, 
nuvarande tillstånd, samt framtid. Dessutom 
firade vi med bubbel och jordgubbar efter före-
läsningen. 

I den här rapporten kan du läsa kortare sam-
manfattningar av de tio föreläsningar som hölls 
läsåret 2006–2007. På Esbris webbplats finns 
längre referat från årets, och tidigare års, före-
läsningar. Där hittar du dessutom fler än 1 000 
andra texter om entreprenörskap, innovation 
och småföretagande. Surfa in på Kunskapsban-
ken och sök efter just ditt specifika intresse-
område:

www.esbri.se/kunskapsbank

ställdes av Leona Achtenhagen och Leif Melin 
under föreläsningen 11 december. Som svar på 
frågan presenterade de sju nyckelfaktorer som 
är viktiga för kontinuerlig företagstillväxt. Två 
av dessa nyckelfaktorer var ”Företagsledarens 
roll och ledarskap” samt ”Ägandet”. Tanken är 
att när ägande och ledning är sammanflätade 
skapas ett långsiktigt engagemang och en stra-
tegisk uthållighet.

Vårterminen 2007 inleddes med trion Sofia 
Avdeitchikova, Hans Landström och Anders 
Isaksson. 15 januari föreläste de om olika aspek-
ter på den svenska riskkapitalmarknaden. Bland 
annat gjordes en historisk genomgång av hur 
marknaden har utvecklats, i Sverige och i andra 
länder. Under föreläsningen framkom också att 
det är i storstäderna som affärsänglarna flockas, 
och de flesta investeringarna görs.

Invandrare tjänar sämre
Invandrade företagare, särskilt de från icke-väst-
liga länder, tjänar sämre än infödda företagare. 
Det visade Pernilla Andersson när hon föreläste 
tillsammans med Ali Najib 6 februari. Najibs del 
av föreläsningen handlade om transnationellt 
företagande – utlandsfödda företagares affärer 
med sina ursprungsländer. Han menade bland 
annat att dessa företag bidrar till att nya idéer, 
kunskap, teknik och investeringskapital kom-
mer ursprungslandet till nytta.

Föreläsningen 5 mars ägnades åt småföreta-
gen och reglerna. Kerstin Ahlberg, Karl Gratzer 
och Roger Svensson föreläste utifrån sina res-
pektive specialområden. De olika typer av regler 
som behandlades berörde arbetsrätt, insolvens 
och patent. En konkret slutsats var att reglerna 
om tidsbegränsade anställningar är snåriga och 
komplicerade att följa, särskilt för små företag 
som saknar egen arbetsrättslig expertis.

under jubileumsläsåret 2006–2007 hölls 
som vanligt tio intressanta föreläsningar. Hela 
22 forskare hann besöka Estrad under året, fyra 
från utlandet och övriga från olika svenska uni-
versitet och högskolor. Nedan följer en snabb-
genomgång av årets föreläsningar.

Bill Gartner kickstartade höstterminen 2 okto-
ber. Det var extra roligt eftersom Gartner också 
höll den första ”riktiga” Estradföreläsningen för 
tio år sedan. Den här gången passade han dess-
utom på att mynta ett nytt uttryck: Janteprenör. 
Det handlar om de svenska entreprenörer som 
knegar på i det tysta, underkastade Jantelagen, 
men som ändå får mycket gjort. Gartner presen-
terade också data från jättestudien psed, och 
kunde bland annat berätta att svarta män är den 
mest entreprenöriella gruppen i usa.

16 oktober föreläste Pontus Braunerhjelm om 
sambandet mellan tillväxt, entreprenörskap och 
innovation. Han menade att ett gott tillväxtkli-
mat tarvar en bra makroekonomisk bas, såväl 
som goda förhållanden för entreprenörer att 
verka. Braunerhjelm lanserade också begreppet 
Den Goda Cirkelns Politik, som går ut på att få 
entreprenörskap, affärsänglar och regionala 
system att fungera tillsammans.

Entreprenörskap i skolan
Estradföreläsningen 7 november hölls i anslut-
ning till Esbris workshop om lärande och entre-
prenörskap. Följaktligen handlade också Jonat-
han Levies föreläsning om samma ämne. En av 
hans teser var att entreprenörskap inte kan läras 
ut. Däremot kan man lära sig entreprenörskap 
– och det redan i unga år. Två bra sätt att lära 
sig entreprenörskap är genom experimentella 
undervisningsmetoder och erfarenhetsbaserat 
lärande.

Hur skapas långsiktig tillväxt? Den frågan 

X

Jubilar i snabbgenomgång
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amerikaner, men det gällde också för vita.
– Det här är mitt starkaste budskap till er: 

utbildning spelar roll! Det bästa sättet att enga-
gera människor som står utanför ekonomin är 
att utbilda dem.

Svaret på den första psed-frågan – Varifrån 
kommer företagare i vardande? – är alltså: från 
skolbänken. Entreprenörer blir entreprenörer 
därför att de har de kunskaper och färdigheter 
som krävs.

För att svara på den andra frågan – Skiljer de 
sig från ”vanliga” människor? – bad psed-fors-
karna sina respondenter att ranka faktorer som 
innovation, oberoende, status, familjetraditio-
ner, pengar och självförverkligande. Resultatet 
visade inte på några stora skillnader mellan 
företagare i vardande och ”vanliga”.

– I usa vill alla vara oberoende, innovativa, 
tjäna mycket pengar och förverkliga sina dröm-
mar.

Nyckeln till den tredje psed-frågan – Varför 
lyckas vissa starta företag, medan andra miss-
lyckas? – ligger bland annat i planeringen.

– Entreprenörskap handlar inte om motiva-
tion. Företagare i vardande är glada, produktiva 
individer som ser möjligheter, och entreprenör-
skap är egentligen bara ett av flera alternativ 
för dem. Som jag ser det är det de som kan 
starta företag som också vill göra det. Det för 
oss tillbaka till diskussionen om utbildning, sa 
Bill Gartner.

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

Själv var han aldrig någon anhängare av den 
forskningsfalangen.

– Jag är övertygad om att entreprenörskap är 
något man lär sig och gör – entreprenör är inte 
något man bara är.

PSED ger svaren
Bill Gartner har varit involverad i jättestudien 
”Panel Study of Entrepreneurial Dynamics” 
(psed) sedan 1994. Under föreläsningen redo-
visade han en hel del resultat från psed, som 
utgår från tre övergripande frågor:
1. Varifrån kommer företagare i vardande?
2. Skiljer de sig från ”vanliga” människor?
3. Varför lyckas vissa starta företag, medan andra 
misslyckas?

Inom psed utgick man från usa:s totala 
vuxna befolkning: 200 miljoner. Ur ett slump-
mässigt urval om 65 000 individer vaskades 840 
företagare i vardande fram, samt en kontroll-
grupp om 431 personer som inte var i färd med 
att starta företag.

– I usa finns en generell uppfattning om att 
minoriteter inte är särskilt bra på att starta före-
tag. I vår studie har vi till exempel jämfört svarta, 
latinamerikanska och vita mäns företagsamhet 
i olika åldersgrupper. Det visade sig att svarta 
män är den mest entreprenöriella gruppen. 16 
av 100 är i färd med att starta företag.

Vita är mindre företagsamma
Jämförelsen visade att även latinamerikanska 
män är mer företagsamma än vita. En under-
sökning av svarta, latinamerikanska och vita 
kvinnor gav ungefär samma resultat, vilket ger 
policyfolk en del att fundera på.

– De individer som är minst entreprenöriella 
i usa är latinamerikanska, gifta kvinnor med tre 
eller fler barn hemma. Inom den gruppen är det 
bara 2,3 procent som försöker starta företag.

Gartners favoritdiagram visar företagsam-
heten bland svarta, latinamerikanska och vita 
män med olika grader av utbildning. Sambandet 
lyder: ju högre utbildning, desto mer entrepre-
nörskap. Tydligast var det för svarta och latin-

läsårets första talare var professor Bill 
Gartner, Clemson University, usa. Han talade 
om ”The American dream vs Jante: On entre-
preneurship in the us and Sweden”.

Under de senaste tio åren har Gartner föreläst 
i Sverige och Skandinavien ett antal gånger. Varje 
gång har åhörare kommit fram till honom efteråt 
och sagt: ”Men, du förstår – det är annorlunda 
här. Vi har Jantelagen”. Till slut kände han att 
han var tvungen att ta reda på lite mer om vår 
omtalade Jantelag. Under föreläsningen pre-
senterade han dess tio budord som inleds med 
”Du skall icke tro att du är något.”

– Men det här kan ni utantill, eller hur? Att 
leva enligt Jantelagen handlar alltså om att bli 
osynlig. Att inte utmärka sig. Å andra sidan: att 
vara entreprenör handlar om att göra saker, att 
skapa och utveckla affärer.

Genom att föra samman Jante med entrepre-
nör formulerade Bill Gartner ett nytt begrepp: 
Janteprenör.

– På samma sätt som vi talar om intrapre-
nörer, finns nu också Janteprenörerna. De är 
osynliga entreprenörer som gör saker utan att 
märkas. Det tror jag är den svenska formen av 
entreprenörskap. Janteprenörerna är en produkt 
av sin kultur, och jag anser att den svenska kul-
turen är mycket framgångsrik. Det pågår en hel 
del entreprenöriella aktiviteter här, men de är 
kanske inte lika synliga som i usa.

– Enligt min uppfattning handlar entrepre-
nörskap inte om politik eller ekonomi. Olika 
länder har olika skattelagar, och olika politiska 
system, men det är ointressant. Entreprenörskap 
är en kulturell grej.

Gartner konstaterade att det i entreprenör-
skapsforskningens barndom var populärt att 
försöka hitta personlighetsdrag hos entrepre-
nörer som skiljer dem från icke-entreprenörer. 

Det våras för Janteprenörerna

Svenska entreprenörer knegar på i det tysta, under-
kastade Jantelagen. Under sin Estradföreläsning 
2 oktober utnämnde professor Bill Gartner dem till 
Janteprenörer. Han lyfter på hatten för dem, men 
önskar samtidigt att vi skandinaver kunde bli lite 
bättre på att prata om våra entreprenöriella hjältar.

»Att vara entreprenör 
handlar om att göra saker«

• Bill Gartner 

»Utbildning spelar roll!«
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Tillväxtens kärna finns i mikropolitiken

• Pontus Braunerhjelm 

trala förändringsagenterna i de här processerna. 
Därför är det också viktigt, menade Brauner-
hjelm, att premiera entreprenörskapet. Det är 
källan till att bygga stabila företagskluster.

Viktiga ingredienser i en god klusterpolitik 
är också riskkapital, kunskapsförsörjning, före-
bilder och avknoppningsföretag.

Entreprenören som motor
Kapitel sex i boken är skrivet av Braunerhjelm 
själv. Det tar upp tillväxt, entreprenörskap och 
kunskapskapital.

Det är svårt att hitta statistiska bevis för att 
fou slår igenom på tillväxten. Då kan man ställa 
sig frågan om det verkligen är kunskap som är 
den stora tillväxtmotorn. Någon – entreprenö-
ren – måste ju ta tag i kunskapen och omvandla 
den till någon form av nytta.

– Schumpeter sa att uppfinnare kommer med 
idéer, men det är entreprenörer som ser till att 
saker och ting blir gjorda. En idé eller en veten-
skaplig upptäckt är i sig av inget, eller begränsat, 
värde för den ekonomiska utvecklingen.

De centrala ekonomisk-politiska områdena 
för att skapa gynnsamt förhållande för entrepre-
nörer är skatter, regleringar, samt kapital- och 
kunskapsförsörjning.

– Den Goda Cirkelns Politik går ut på att få 
igång entreprenörskap, affärsänglar och regio-
nala system som fungerar. Det skulle generera 
nya entreprenörer och affärsänglar och leda 
till en bestående hög tillväxt och ett växande 
välstånd, sa Pontus Braunerhjelm.

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

samhället och företagen. I små företag är nästan 
all tillväxt organisk, de växer genom egen kraft. 
Storföretagen däremot växer vanligen genom 
förvärv av andra företag. I många större företag 
minskar till och med den organiska tillväxten.

– Det här är inga nyheter egentligen. Vi vet att 
det är i de små och medelstora företagen som de 
stora och betydande sysselsättningseffekterna 
finns. Småföretagen är mer effektiva när de 
växer organiskt. De har inte heller de resurser 
som krävs för att växa genom förvärv. Det här är 
ett tecken på att anhopning av resurser kanske 
inte är det viktigaste för att få igång en syssel-
sättningstillväxt. I stället behövs fler effektiva, 
entreprenöriellt drivna företag.

Nästa kapitel är skrivet av två amerikanska 
forskare. Det handlar om skatter och hur man 
genom skattepolitik kan påverka företagens 
benägenhet att investera i nya processer och 
ny teknik. Författarna undersöker också hur 
skatter påverkar valet mellan att starta eget 
och vara anställd.

– Hur styr skatterna villigheten att ta risker? 
Allt som är nytt är förenat med ett stort risk-
tagande. Och får vi inte fram det där nya, häm-
mas också dynamiken i näringslivet. 

– Vi måste tillåta att entreprenörer experi-
menterar och även misslyckas. Staten är vil-
lig att ta en del av företagens vinster genom 
beskattning. Men tar man en lika stor del av 
förlusterna?

Kapitel fem handlar om entreprenörskap, 
innovation och vad dessa fenomen betyder för 
den regionala utvecklingen.

– Innovationssystem och kluster är modeord 
i näringspolitiken. Men de är komplexa system 
som det är svårt att skapa politik runt. Det är 
inte lätt att bygga ett kluster.

Forskarna menar att entreprenörer är de cen-

braunerhjelms föreläsning utgick från 
boken ”Entreprenörskap och tillväxt – Kunskap, 
kommersialisering och ekonomisk politik” som 
han är redaktör för tillsammans med professor 
Johan Wiklund.

Syftet med boken är att visa på betydelsen 
av entreprenörskap och småföretagande för 
kunskapsutveckling och tillväxt i samhället.

– Tanken är att det ska finnas en röd tråd 
genom boken, där läsaren tydligt ska kunna 
se vikten av entreprenörskap för både regio-
nal och nationell tillväxt. Vi avslutar med en 
policydiskussion och då går inte skatterna att 
komma förbi, det är centralt. Regleringar och 
kunskapsförsörjning är två andra viktiga frågor 
om man vill öka nyföretagandet.

– Tillväxt är ett samspel mellan hur det ser ut 
på mikrosidan – hur entreprenörer kan verka, 
testa sina idéer och få ut produkter på mark-
naden – och en god makroekonomisk bas. På 
makrosidan har vi ju lyckats väl i Sverige under 
de senaste 10–12 åren, det måste man ändå 
konstatera. Men på mikrosidan finns det mycket 
övrigt att önska, sa Pontus Braunerhjelm.

De små står för jobben
Braunerhjelm gick sedan igenom boken kapi-
telvis. Kapitel två tar upp den informella risk- 
kapitalmarknadens betydelse för nyföretagan-
det. Finns det en brist på kapital?

– Ja, frågar man småföretagare och entrepre-
nörer är det nästan alltid brist på kapital. Och 
det kanske ska vara en viss brist också. En hel 
del idéer förtjänar inte att få så mycket kapital. 
Men författarna tycks ändå konstatera att det 
finns ett gap här. Det skulle behövas mer kapital, 
och särskilt i de tidiga faserna.

Kapitel tre handlar om olika typer av före-
tagstillväxt och vilka konsekvenser de har för 

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

Pontus Braunerhjelm innehar Leif Lundblads 
professur i internationellt affärsskapande vid KTH. 
16 oktober föreläste han på Estrad under rubriken 
”Hur får vi fart på företagandet? Om sambandet 
mellan entreprenörskap, innovation och tillväxt.”

»På mikrosidan finns det 
mycket övrigt att önska«

»Det är inte lätt att  
bygga ett kluster«

≠ Pontus Braunerhjelm | 16 oktober 2006



• Jonathan Levie 
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men den kopplas till en praktisk kontext.
– Hela poängen är att jag som lärare ska släp-

pa kontrollen, och låta studenterna ta över.

Utbildning utan entreprenörer
Under föreläsningen presenterade Levie resultat 
från sin studie av högre utbildningar i Wales. 
Den visar att långt ifrån alla entreprenörskaps-
lärare arbetar med erfarenhetsbaserat lärande. 
Det betyder att i många fall får studenterna inte 
möta en enda entreprenör under sin entrepre-
nörskapskurs. 

Studien visar vidare att lärare som själva hade 
någon form av erfarenhet från ett nytt eller litet 
företag var mer benägna att använda erfaren-
hetsbaserat lärande. Förmodligen för att de inser 
hur viktigt det är, konstaterade Levie.

Att slentrianmässigt bjuda in entreprenörer 
till kursen som får underhålla studenterna med 
sina historier från ”verkligheten” är inte tillräck-
ligt för att skapa en entreprenöriell lärandemiljö. 
Entreprenören bör lära från aktörerna kring 
företaget – särskilt kunderna – och utforma 
företaget efter deras efterfrågan. Kontinuerlig 
feedback från marknaden leder till att affärsidén 
omformas och finslipas hela tiden.

– En sådan lärandeprocess tror jag skapar 
entreprenöriell intuition och tyst kunskap, 
något som inte kan uppnås med enbart före-
läsningar.

– Den viktigaste uppgiften vi lärare har är att 
se till att våra entreprenörskapsstudenter börjar 
prata med folk. Studenterna måste ut och inter-
vjua potentiella kunder, det är det enda sättet 
för dem att få reda på om deras produktidéer 
stämmer överens med andra människors behov, 
slog Jonathan Levie fast.

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

sig däremot sitt yrke genom en blandning av 
akademiskt och erfarenhetsbaserat lärande. Det 
tar några år, men om de skulle försöka lära sig 
yrket på egen hand skulle det ta flera decennier 
– och dessutom leda till många dödsfall.

– Både entreprenörer och läkare lär sig över 
tiden: de arbetar upp sin intuition och tysta 
kunskap. De blir duktiga på att ställa diagnoser 
och hitta lösningar på problem. Inga situationer 
är exakt likadana, men de ser mönster som vi 
andra skulle missa.

Enligt Levie är traditionella föreläsningar 
ingen bra träningsmetod för blivande entrepre-
nörer. De innehåller i regel inga skarpa situatio-
ner, och övar därför inte upp intuitionen eller 
den tysta kunskapen. Han förespråkar i stället 
en lärprocess som innehåller både handling 
och reflektion.

– Jag tror inte på den traditionella akade-
miska modellen med föreläsning–tenta, före-
läsning–tenta. Det är som att stimulera råttor 
att göra olika saker i utbyte mot mat! Själv har 
jag inte rättat en tenta sedan 1989. Entreprenör-
skap handlar om att kontinuerligt omvandla 
erfarenheter till kunskap – inte om att bara 
svara på stimuli.

– Studenterna måste få experimentera och 
uppleva, men de ska också ges möjlighet att 
generalisera och reflektera utifrån teorin.

Jonathan Levie lever som han lär och bygger 
sin undervisning på växelverkan mellan erfa-
renheter och reflektioner. Rent konkret kan det 
betyda att studenterna skickas iväg till ett nytt 
företag för att ta reda på hur det tjänar pengar 
– eller misslyckas med att göra det. Sedan får de 
berätta om sina erfarenheter för varandra. 

En annan uppgift kan vara att hjälpa en fri-
villigorganisation att skaffa finansiering. Stu-
denterna får också läsa entreprenörskapsteori, 

jonathan levie är verksam vid Hunter Centre 
for Entrepreneurship, University of Strathclyde 
i Glasgow, Skottland. Titeln på hans föreläsning 
var ”’Can entrepreneurship be taught?’ is the 
wrong question”.

– Vad är då rätt fråga? Ja, jag skulle förstås inte 
vara här i dag om jag inte tyckte att entrepre-
nörskapsundervisning har en poäng.

Levie menar att entreprenörskap inte kan 
läras ut, men däremot kan man lära sig entre-
prenörskap. Och det redan i unga år.

Trial and error
Ny och pågående forskning från usa och Stor-
britannien visar bland annat att framgång föder 
framgång, att portföljentreprenörer lyckas bättre 
än andra, respektive att tidigare erfarenheter av 
företagande har stor betydelse för efterföljande 
företagssatsningar.

– Forskningen visar att både erfarenheter och 
färdigheter spelar roll. Den visar vidare att även 
en liten entreprenöriell erfarenhet kan göra en 
stor skillnad. Detta tyder på att man, genom att 
underlätta lärandet, kan hjälpa entreprenörer 
att bli mer framgångsrika.

Hur lär då entreprenörer? Enligt Levie har 
utforskande och experimentella metoder många 
fördelar, liksom erfarenhetsbaserat lärande. 

Det är också viktigt för entreprenören att ha 
kunskap om industrin och den plats där han 
eller hon är verksam. När det gäller hastigheten 
i det entreprenöriella lärandet finns skiftande 
åsikter inom forskningsvärlden. Vissa menar 
att lärandet kan snabbas på, andra att det är 
en långsam och inkrementell process som tar 
den tid den tar. Jonathan Levie jämförde med 
läkaryrket.

– De flesta entreprenörer lär sig ute på fältet, 
det är ”trial and error” som gäller. Läkare lär 

Entreprenöriellt lärande kan förändra världen

≠ Jonathan Levie | 7 november 2006

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

Jonathan Levie får ofta frågan om det verkligen går 
att lära ut entreprenörskap. Trots att han har varit 
verksam som entreprenörskapsforskare och -lärare 
i 25 år menar han att svaret är nej. Under sin Estrad-
föreläsning 7 november förklarade han varför.

• Jonathan Levie 

»Entreprenörer lär 
sig ute på fältet.«

»Studenterna måste få 
experimentera och uppleva«



kontinuerlig och långsiktig tillväxt är 
något de flesta företag vill uppnå. Men hur gör 
man, och vad karaktäriserar de företag som 
lyckas? Om det handlade docent Leona Ach-
tenhagens och professor Leif Melins Estrad-
föreläsning. Resultaten som redovisades hämta-
des huvudsakligen från forskningsprogrammet 
”Tillväxtföretagens organisering, strategi och 
entreprenörskap”.

– Vi har fokuserat på företag som, ofta under 
flera decennier, visar en ganska robust tillväxt. 
Naturligtvis kan de under en så lång period 
också ha nedgångar, men det långsiktiga mönst-
ret är klart, sa Leif Melin.

Några av de företag som ingick i studien var 
Babybjörn, Daloc, Intentia och Peak Perfor-
mance. Till stor del handlade det om tillverkande 
företag, som hade funnits längre än 10–20 år.

– Hälften av företagen hade huvudägaren 
som vd, och det var också ofta samma person 
som hade grundat företagen. 1994 var hälften 
av dem familjeföretag. I dag är en tredjedel av 
dem familjeföretag.

Achtenhagen och Melin har identifierat sju 
nyckelfaktorer som de menar är viktiga för konti-
nuerlig tillväxt: ”Kontinuerlig förändring”, ”Före-
tagsledarens roll och ledarskap”, ”Ägandet”, 
”Medarbetarnas roll och engagemang”, ”Lyck-
osamma strategier/affärsmodeller”, ”Bejaka 
dilemman”, samt ”Bygga (med) resurser”.

Långsiktigt tänkande
Leif Melin berättade om nyckelfaktorn ”Före-
tagsledarens roll” och tog företaget Daloc som 
exempel. Det är ett familjeföretag som grunda-
des 1942, vd är i dag grundarens dotter.

– Många av de här företagen följer inte de 
stora multinationella företagens mönster att 
flytta produktionen utomlands, utan ser möj-
ligheter att producera i Sverige. Och uppen-
barligen med hög lönsamhet – Daloc tillhör 
de mest lönsamma företagen vi har undersökt, 
sa Melin.

En viktig egenskap för företagsledarna är att 
de utvecklas i takt med företagets tillväxt. De 

på att välja förvärv som passar bra ihop med 
det befintliga företaget.

– Det gäller att förvärvet stärker företagets 
utvecklingsmöjligheter. Det företag som för-
värvas måste också passa när det gäller kul-
tur. Många förvärv misslyckas på grund av en 
kulturkrock.

Leona Achtenhagen gick sedan över till nyckel- 
faktorn ”Bygga (med) resurser”.

– Speciellt många yngre företag berättar om 
hur svårt det är att skapa resurser för att finan-
siera expansion över huvud taget.

– Men det är också så att en del företag som 
växer hamnar i kris. Ibland beror det på att de 
inte har vuxit med hela resursbasen samtidigt. 
De har till exempel börjat sälja väldigt mycket, 
men inte hunnit med att utveckla sina interna 
processer i samma utsträckning. De har hamnat 
ur balans, konstaterade Leona Achtenhagen.

Enligt de traditionella tillväxtmodellerna 
hamnar företag i kriser när de går mellan olika 
utvecklingsfaser. Men Achtenhagen menade att 
det kanske är obalansen i resursutvecklingen 
som leder till växtvärk.

– Men det måste inte vara så. Om företaget 
lyckas hålla balansen, kan det mycket väl hända 
att det aldrig hamnar i någon kris. Vi har sett att 
de företag som lyckas använda ett antal resurs-
baserade aktiviteter samtidigt, också lyckas öka 
sin lönsamhet på ett bra sätt.

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

stannar länge på sin post trots att livscykelteo-
rin säger att företag bör byta ledare när de går 
över i en ny fas.

– Det handlar om att kunna släppa kontrollen 
när det kommer till management- och ägande-
frågor. Och om att hitta smartare lösningar. De 
här ledarna är ofta besatta av att vara innovativa, 
testa nya idéer, leta efter nya produktlösningar, 
nya processer och nya affärsmodeller.

Nästa nyckelfaktor som togs upp var ”Ägan-
dets betydelse”.

– När ägande och ledning är sammanflätade 
skapas ett långsiktigt engagemang och en stra-
tegisk uthållighet. Men det innebär också att vd 
stannar länge på sin post, och det är klart att 
någonstans kan det gå en gräns för hur länge 
man bör sitta. I snitt sitter en vd i ett familje-
företag ungefär 15 år, jämfört med en vd i ett 
börsföretag som kanske stannar fyra år på pos-
ten, sa Leif Melin.

En av de strategier som nämndes inom 
ramen för nyckelfaktorn ”Lyckosamma strate-
gier/affärsmodeller” var att kombinera organisk 
tillväxt med förvärv. Leona Achtenhagen berät-
tade mer med utgångspunkt i familjebageriet 
Polarbröd:

– När företaget var i andra generationen 
byggde de ett nytt bageri. Det var en stor för-
ändring som inledde en fortsatt expansion. Så 
småningom köpte de två bagerier till och för att 
säkerställa distribution till hela landet började 
de även samarbeta med en distributionskanal, 
sa hon.

Viktigt med balans
Det första ett företag måste fundera över är hur 
viktig en expansion är i sig. Är det ett mål eller 
inte? Om man bestämmer sig för att expandera, 
och att göra det via förvärv, måste man tänka 

Ägarledda företag växer långsiktigt

≠ Leona Achtenhagen | Leif Melin | 11 december 2006
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Leona Achtenhagen och Leif Melin, båda från Inter-
nationella Handelshögskolan i Jönköping, föreläste 
på Estrad 11 december. Titeln på föreläsningen var: 
”Hur skapas långsiktig tillväxt? Kännetecken och 
utmaningar för en kontinuerlig företagstillväxt.”

• Leif Melin och Leona Achtenhagen

»Det handlar om att 
kunna släppa kontrollen«

»En del företag som 
växer hamnar i kris«



hans landström är professor vid Lunds uni-
versitet och har intresserat sig för venture capi-
tal-frågor i ett tjugotal år. Men vad är då venture 
capital? Landström använder sig av Svenska 
Riskkapitalföreningens definition som delar in 
riskkapital i public respektive private equity.

Public equity är investeringar i börsnoterade 
företag medan private equity är investeringar 
i onoterade företag med ett aktivt ägarengage-
mang. Private equity kan i sin tur delas in i buy-
outs – ”utköpsaffärer”, investeringar i etablerade 
storföretag – och venture capital. Det senare kan 
vara antingen informellt eller institutionellt.

– Informellt venture capital handlar om 
privatpersoners investeringar i företag utan 
familjeanknytning. Om mor och far investerar 
i sin dotters eller sons företag så innebär inte 
det att de räknas som affärsänglar. Institutionellt 
venture capital är investeringar av professionella 
investerare i tidiga faser.

Redan de gamla spanjorerna...
Att privatpersoner satsar pengar i andras pro-
jekt är ingen nyhet. Som ett exempel nämnde 
Landström drottning Isabella av Spanien: en 
viktig affärsängel i och med sin investering i 
Christofer Columbus resa till Amerika.

Den industriella utvecklingen i usa under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
drevs till stor del av privata medel. Även i Sverige 
fanns tidiga affärsänglar. Ett exempel är textil-
fabrikörerna Knut Marks och Axel Carlanders 
satsning på Sven Winquist, och vad som sedan 
blev skf.

Den institutionella marknaden är inte särskilt 
gammal ens i usa. Den började växa fram i  
Bostonområdet på 1940-talet, men var väldigt 
liten, väldigt länge. Först i mitten av 1980-talet 
ökade venture capital-marknaden kraftigt.

– Under 1980-talet kan vi också se en utveck-
ling av venture capital-marknaden i Europa.

Nästa talare på Estraden var doktorand Sofia 
Avdeitchikova som, liksom Hans Landström, är 
verksam vid Lunds universitet. Hon presente-
rade forskningsrön från sin kommande avhand-

och andras studier över venture capital-mark-
nadens utveckling i Sverige.

1980–2006 kan han urskilja två cykler, varav 
den första är relativt liten. Utvecklingen på 
aktiemarknaden, statliga initiativ och loko-
motivföretaget Ericsson är några faktorer som 
har påverkat den svenska venture capital-mark-
naden.

Mild krasch
En jämförelse mellan utvecklingen på riskapi-
talmarknaden i Europa respektive i usa visar ett 
större uppsving – och en kraftigare nedgång – i 
usa. Sverige följde det europeiska mönstret, så 
ur ett internationellt perspektiv var vår it-bubb-
la relativt liten, och kraschen relativt mild.

– Den svenska staten bidrog till att dra igång 
venture capital-marknaden. Samtidigt kan man 
också vara kritisk till en sådan inblandning. En 
förklaringsfaktor till kraschen var att det fanns 
för mycket kapital – och det var de statliga aktö-
rerna som hade tillfört mest.

I dag finns ett hundratal riskkapitalbolag i 
Sverige. Dot.com-kraschen har förändrat mark-
naden på flera olika sätt, bland annat görs det 
färre investeringar i tidiga skeden.

– Under den värsta boomen investerades 
miljoner i idéer. Numera vill man ha positiva 
kassaflöden, konstaterade Anders Isaksson.

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

ling. I den försöker hon bland annat identifiera 
informella riskkapitalister i ett slumpmässigt 
urval av 24  000 svenskar.

– Jag vill med min forskning undersöka om 
det finns andra typer av informella riskkapi-
talister än de vi kallar affärsänglar, sa Avdeit-
chikova.

Genom att titta på tillförsel av finansiella 
resurser, respektive av kompetens, kan inves-
terarna delas in i fyra grupper: affärsänglar, 
portföljorienterade, mentororienterade och 
mikroinvesterare.

– Man föds inte till affärsängel. Jag tycker att 
man ska se investeringsrollerna ur ett livscykel-
perspektiv. Många börjar smått men engagerar 
sig mer – och investerar större belopp. Till slut 
blir de kanske affärsänglar.

När behovet av kapital är större än tillgången, 
kan utvecklingen i små och nya företag hämmas. 
Sofia Avdeitchikova påpekade att det svenska 
finansiella gapet förmodligen är olika stort i 
olika delar av landet.

– Tillgången till kapital är bättre i storstä-
der än i småstäder. Därför är det intressant att 
undersöka om det informella riskkapitalet kan 
täcka upp på orter som har sämre tillgång till 
institutionellt riskkapital.

Hennes kartläggning av hur det informella 
riskkapitalet fördelar sig geografiskt visar en 
koncentration till storstadsområdena, men det 
är också där de flesta företagen finns.

– Stockholm står för hälften av alla investe-
ringar som görs, om man tittar på beloppen. I 
Göteborg investeras en halv miljard om året, 
och i Malmö/Lund 430 miljoner.

Ekonomie doktor Anders Isaksson från Umeå 
universitet avslutade föreläsningen med ett 
inlägg om formellt venture capital. I sin avhand-
ling har Isaksson sammanställt siffror från egna 

≠ Sofia Avdeitchikova | Anders Isaksson | Hans Landström | 15 januari 2007

Affärsänglarna flockas i storstäder
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Titeln på 2007 års första Estradföreläsning var ”Den 
svenska riskkapitalmarknaden – återhämtning efter 
dot.com?” Åhörarna fick bland annat ta del av färska 
forskningsresultat om hur affärsänglarna fördelar sig 
geografiskt över Sverige. De största populationerna 
finns i Stockholm, Malmö och Göteborg.

• Hans Landström, Anders Isaksson,  Sofia Avdeitchikova

»Man föds inte 
till affärsängel«

»Numera vill man ha 
positiva kassaflöden«



tar tillvara möjligheterna med globaliseringen. 
Invandrarföretagen bidrar faktiskt till ekono-
misk aktivitet. Framförallt de internationella 
företagarna, som har verksamhet i båda län-
derna, är välutbildade och tjänar mycket. Och 
det handlar om mer än att bara skicka pengar 
en gång i månaden.

Nya marknader
De transnationella företagen bidrar till att nya 
idéer, kunskap, teknik och investeringskapital 
kommer ursprungslandet till nytta. De ger också 
tillgång till nya marknader. Olika företag bidrar 
med olika saker till sina hemländer och väljer 
att investera i olika områden.

Najib har också jämfört migranter som är 
anställda med dem som är egenföretagare.

– De anställdas nätverk består främst av deras 
familjer. Anställda transporterar till exempel 
saker för att skapa en fest när de är på besök 
i ursprungslandet. Eller skickar pengar, som 
främst tillgodoser basala behov. Alltså en ganska 
kortvarig påverkan.

– Företagarnas nätverk är bredare, och inne-
håller även affärsmässiga kontakter. De har en 
mer varierad överföring, som även leder till 
sysselsättning och affärer. De gör därför också 
en mer långvarig skillnad.

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

pernilla andersson, verksam vid Institutet 
för social forskning, sofi, Stockholms univer-
sitet, inledde med lite statistik från scb: Av alla 
sysselsatta i Sverige är ungefär åtta procent 
företagare. Bland icke-västliga invandrare är 
den siffran elva procent. Av invandrarna från 
Turkiet är 30 procent egna företagare.

– Icke-västliga invandrare är överrepresente-
rade bland egenföretagare i Sverige, sa filosofie 
doktor Pernilla Andersson. 

– Varför är det så här? Hur går det för dem? 
Finns det inkomstskillnader mellan infödda 
och invandrade företagare?

En möjlig förklaring till varför många icke-
västliga invandrare är egenföretagare är, enligt 
Andersson, att de har svårare att hävda sig på 
arbetsmarknaden. 

En annan möjlig förklaring är att invandrare 
har en fördel när det gäller att erbjuda vissa varor 
och tjänster till andra invandrare. Det är alltså 
inte helt enkelt att säga vad skillnaden beror på. 
Samma sak gäller de inkomstskillnader mellan 
infödda och utlandsfödda egenföretagare som 
hennes forskning visar på.

– Jag kan inte säga exakt vad förklaringen är, 
men en anledning kan vara att konsumenter 
diskriminerar. De är inte villiga att köpa från 
invandrare, eller är bara villiga att göra det till 
ett lägre pris. En annan typ av diskriminering 
kan vara att banker är mindre villiga att ge lån 
till invandrare. 

– Det kan också bero på att invandrade egen-
företagare har en lägre reservationsinkomst 
än infödda. Alltså att de accepterar en lägre 
inkomst än infödda. 

– Det kan ha att göra med alternativet till 
egenföretagandet. En invandrares alternativ 
kanske är arbetslöshet, medan en infödd lättare 
kan få en anställning i stället, sa  Andersson.

Infödda egenföretagare tjänar nio procent 
mer än invandrare från Norden. Samma siffra 
för övriga västliga länder är 17 procent, och 
för Östeuropa och före detta Sovjetunionen 
29 procent.

– Den grupp med störst skillnad är de som 
är födda i Iran, Irak och Turkiet. De tjänar 47 
procent mindre på sitt egenföretagande än 
infödda. Det är en jättestor skillnad. Jag har 
även räknat ut löneskillnaden mellan anställda 
från samma grupper. Den skillnaden är inte alls 
lika stor. Anställda från Iran, Irak och Turkiet 
tjänar ”bara” 14 procent sämre än sina infödda 
kollegor, sa Pernilla Andersson.

Icke-västliga invandrare löper också större 
risk att lämna egenföretagandet och att bli 
arbetslösa när de gör det.

Transnationellt företagande
Ali Najib är docent vid kulturgeografiska insti-
tutionen, Uppsala universitet. Hans ämne för 
dagen var så kallat transnationellt företagande, 
alltså utlandsfödda företagares affärer med sina 
ursprungsländer.

Han menade att situationen har förändrats 
under senare år. Migration, resande, handel, 
kommunikation, och olika transfereringar har 
förenklats genom globaliseringen.

– I och med detta har migranter kunnat leva 
dubbla liv. De har kunnat ha kontakt med sina 
hemländer, och ha affärer i båda länderna. 
Invandrare är kända för att skicka pengar till 
sina hemländer. Det har gjorts en del studier 
på detta som visar att det handlar om mycket 
pengar, ungefär tio procent av bnp i vissa län-
der. Det tyder på att det finns en del dynamiska 
effekter här.

Det finns olika typer av transnationellt före-
tagande. En typ är de företag som finns i både 
ursprungslandet och det nya landet, och drivs 
av samma person.

– Det kan också handla om att varor som 
inte finns på plats i ursprungslandet skickas dit. 
Utan migranterna skulle inte den här typen av 
företag startas. Vi har alltså ett nytt fenomen som 

≠ Pernilla Andersson | Ali Najib | 6 februari 2007

Invandrade företagare tjänar sämre
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Inkomstskillnaderna mellan olika företagargrupper 
är stora. Utlandsfödda företagare tjänar till exempel 
betydligt sämre än infödda. Det var ett av resultaten 
som presenterades på Estrad 6 februari, när Pernilla 
Andersson och Ali Najib föreläste under titeln ”Tema: 
Invandrares företagande”.

• Pernilla Andersson och Ali Najib

»Invandrares alternativ  
kanske är arbetslöshet« 

»Företagarnas 
nätverk är bredare« 



har olika förutsättningar att kommersialisera 
ett patent. Processen kräver kompletterande 
resurser i form av exempelvis tillverkning, mark-
nadsföring och finansiering. Ett stort företag 
kan ha tillgång till alla sådana resurser, ett litet 
företag kan ha vissa medan en privatperson 
oftast saknar dessa resurser.

En annan grundläggande insikt är att en 
duktig uppfinnare inte behöver vara bra på att 
kommersialisera.

– För att uppfinna respektive kommersiali-
sera krävs olika typer av kompetens. Det är inte 
så vanligt att samma person besitter dessa olika 
typer av kompetenser, sa Roger Svensson.

Han diskuterade också hinder vid kommer-
sialisering. Ett sådant är assymetrisk informa-
tion, det vill säga att upphovsmannen eller 
-kvinnan vet mer om sin uppfinning än vad en 
extern aktör gör. För dem som vill investera eller 
licensiera är det alltså svårt att hitta de mest 
lovande projekten.

Moralisk risk är ett annat hinder. Med det 
menas att uppfinnaren saknar incitament att ta 
tillvara den externa aktörens intressen. Om han 
eller hon förväntas medverka till att marknads-
anpassa uppfinningen är det förmodligen bättre 
att skriva ett licensieringsavtal än att betala ut 
en klumpsumma för patentet.

Svensson menade att hindren, tillsammans 
med bristen på riskkapital i tidiga faser, gör att 
många uppfinnare ”tvingas” att själva kom-
mersialisera sina patent – fast de saknar de 
rätta förutsättningarna.

Sverige i topp
Dagens sista talare var docent Karl Gratzer, 
Södertörns högskola. Temat för hans föredrag 
var insolvens och konkurslagstiftningen.

– I min forskning har jag mätt företagsdöd-
ligheten, från 1800-talet fram till nu. Ungefär 
en fjärdedel av nedläggningarna beror på kon-
kurser, och det är ju det mest dramatiska sättet. 
Den största nedläggningsorsaken är däremot 
frivillig likvidation, sa Gratzer.

I svensk, europeisk och amerikansk litteratur 

tre forskare föreläste utifrån sina respekti-
ve specialområden. Först ut var Kerstin Ahlberg, 
jurist på Arbetslivsinstitutet. Hon diskuterade 
två typer av regler. Den ena typen begränsar 
företagens möjligheter att variera arbetskraftens 
storlek (till exempel regler om tidsbegränsade 
anställningar), den andra försvårar företagens 
möjligheter att förfoga över arbetskraftens sam-
mansättning (till exempel regler om turordning 
vid uppsägning).

– Om man ska studera tillväxt i samhäl-
let måste man höja blicken från det enskilda 
företagets nivå, och i stället se på den samlade 
effekten. Då blir bilden lite mer komplicerad. 
Det kan ju hända att anställningsskyddsregler 
har positiva effekter ur samhällsekonomisk 
synvinkel! Kanske påverkar de arbetstagarnas 
beteende på ett sätt som bidrar till tillväxt.

Hinder i företagarens huvud
En annan aspekt är att det kanske inte är reg-
lerna i sig som utgör hinder. Ahlberg menade 
att problemen ofta sitter i företagarens felaktiga 
föreställningar om reglerna.

Enligt Kerstin Ahlberg behövs mer svensk 
forskning, särskilt empirisk sådan, om hur las 
påverkar tillväxten. Själv har hon och några 
kollegor dragit ett strå till stacken genom att 
undersöka lagreglernas innebörd. En slutsats 
är att reglerna om tidsbegränsade anställningar 
är snåriga och komplicerade att följa.

– För småföretag, som saknar egen arbets-
rättslig expertis, är det svårt att avgöra vilka 
rättsliga följder ett felsteg innebär. Och med en 
sådan reglering är det ju inte konstigt att små 
arbetsgivare tvekar att anställa.

Efter Ahlberg tog docent Roger Svensson, 
Institutet för Näringslivsforskning, vid. Han 
började med att konstatera att olika aktörer 

är det främst företagsinterna och individrelate-
rade faktorer som lyfts fram som en förklaring 
till konkurser. Även framgångar förklaras till 
stor del av till goda ledaregenskaper. Det här 
stämmer inte riktigt, menar Gratzer.

– Sverige leder konkursligan. Vi har väldigt 
många konkurser per capita. Enligt den befint-
liga litteraturen skulle detta alltså innebära att 
de svenska företagarna är mindre lämpade att 
leda företag än till exempel sina portugisiska 
kollegor. Där har man nämligen inte lika många 
konkurser.

Själv ingår han i ett forskningsprojekt som 
studerar företagsexterna förklaringar till kon-
kurser, till exempel konjunkturer.

– En hypotes vi arbetar efter är att det i 
Sverige är så lätt att starta aktiebolag att det i 
sig är konkursdrivande. I länder där det krävs 
ett högre aktiekapital är konkurserna inte lika 
framträdande.

Debattörer jämför ofta Sverige med usa och 
menar att det borde bli mer accepterat att miss-
lyckas som företagare i Sverige. Karl Gratzer är 
kritisk till den debatten.

– Jag vet inte vem som har startat myten om 
att det måste bli mer tillåtet att misslyckas. Om 
det var meriterande att gå i konkurs i usa  borde 
konkursfrekvensen vara högre där än här, men 
frekvensen är minst den dubbla i Sverige. Myten 
har inget empiriskt stöd.

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

≠ Kerstin Ahlberg | Karl Gratzer | Roger Svensson | 5 mars 2007

Snåriga regler kan fälla företagaren
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• Roger Svensson, Kerstin Ahlberg och Karl Gratzer

Påverkar anställningsskyddet tillväxten? Vem är bäst 
lämpad att kommersialisera en innovation? Och är vi 
för bra på att misslyckas i Sverige? Det var några av 
frågorna som diskuterades på Estrad 5 mars. Temat 
var ”Småföretagen och reglerna – Om arbetsrätt, 
insolvens och patent”.

»Små arbetsgivare 
tvekar att anställa.«

»Sverige leder konkursligan«



föreläsningen ”socialt entreprenörskap” 
hölls av filosofie doktorerna Malin Gawell, Nutek 
och Karl Palmås, Göteborgs universitet. Gawell 
försvarade sin avhandling ”Activist Entrepre-
neurship – Attac’ing Norms and Articulating 
Disclosive Stories” i januari 2007 vid Stockholms 
universitet. I den undersöker hon entreprenör-
skap inom den ideella sektorn.

– Entreprenörskapsbegreppet är väldigt 
inramat i den ekonomiska tillväxtdebatten. 
En del menar att detta är den absoluta kärnan i 
entreprenörskapet, och att allt annat är perifert. 
Det är det inte för mig – entreprenörskapet har 
många dimensioner.

– Det finns en del som säger att vi måste enas 
om en klar definition av entreprenörskap. Jag 
menar att vi kan ha ett mycket mer mångfacet-
terat begrepp än så, sa Malin Gawell.

För henne handlar entreprenörskap om pro-
cessen att starta och driva en ny verksamhet 
– oavsett om det är ett företag, en annan typ av 
organisation eller en mer löst hållen samman-
slutning, som till exempel ett nätverk.

– Entreprenörskap bidrar till dynamik och 
förändring. När vi skapar någonting nytt har 
vi inte samma bagage att bära med oss. Det 
sitter inte redan i väggarna hur man ska göra 
och tänka. Det finns en möjlighet att bryta upp 
och frigöra, och därmed kan man bidra till för-
ändring.

Oklara gränser
Malin Gawell gick sedan över till att prata om 
socialt entreprenörskap. Hon illustrerade detta 
med en modell över hur man kan se på sam-
hället. I den görs en uppdelning mellan fyra 
olika sfärer: offentlig sektor, företagssektorn, 
hushållssektorn och den ideella sektorn.

– Men gränserna är inte självklara. Det finns 

nomin – idealiteten, ömsesidigheten och även 
de demokratiska aspekterna.

Begreppet socialt entreprenörskap breder 
nu ut sig i Sverige. Men här finns ännu ingen 
dominerande syn på vad begreppet står för. 
Enligt Karl Palmås har vi dels influenser från 
Storbritannien, dels från den sociala ekonomin 
och civilsamhället.

– Begreppet hänger fortfarande lite i luf-
ten. Det ska bli spännande att följa vart det tar 
vägen. Det man också kan se är att det håller 
på att bli lite av ett inneord. Många etablerade 
förståsigpåare talar sig plötsligt väldigt varma 
om socialt entreprenörskap.

– Det jag tycker är spännande med socialt 
entreprenörskap, om vi håller oss till den anglo-
amerikanska definitionen, är att det handlar om 
människor som skapar produkter och tjänster 
och försöker sälja dem. Men samtidigt försöker 
de faktiskt påverka samhället. Därmed sätter 
de ett stort frågetecken på hela uppdelningen 
i olika sfärer.

Han menade också att det här fenomenet är 
spännande ur ett demokratiskt perspektiv.

– Jag hoppas att vi genom att främja den här 
typen av aktörer kan skapa en marknadseko-
nomi som är mer dynamisk. Vi får fler innova-
tioner, mer förändring och fler nya produkter. 
Vi får en större pluralism på marknaden och 
nya demokratiska kanaler.

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

många exempel som utmanar gränserna mel-
lan olika samhällssfärer. Det finns företag som 
finansierar sin verksamhet via offentliga pengar 
och sedan gör avsteg från en traditionell före-
tagskultur i och med att de är med och sponsrar 
ideella projekt, eller gör etiska ställningstagan-
den som inte är typiska för företag.

– Jag menar att det sociala entreprenörskapet 
finns inom alla de här fyra sfärerna. Framförallt 
känner vi igen det kopplat till företagsvärlden. 
Men inom kooperationen ligger begreppet social 
ekonomi, där entreprenörskap ingår. Och även 
inom civilsamhället intresserar man sig för 
entreprenörskap. Vi har också det ”odiscipline-
rade” sociala entreprenörskapet – det som inte 
låter sig placeras i något av de här facken.

Påverkar genom marknaden
Karl Palmås inledde sitt anförande med att peka 
på skillnaden mellan det angloamerikanska och 
den kontinentaleuropeiska synen på socialt 
entreprenörskap.

– Jag kommer från det angloamerikanska 
hållet och är väl rätt präglad av det sättet att se 
på vad socialt entreprenörskap är. Det tenderar 
att vara aningen mer marknadsfokuserat och 
har den klassiska schumpeterianska synen på 
vad en entreprenör är, sa Karl Palmås.

I det angloamerikanska perspektivet ingår 
tanken att sociala entreprenörer kan möta sam-
hälleliga problem på andra sätt än både den 
privata och den offentliga sektorn.

– Samtidigt ska man komma ihåg att det ofta 
handlar om att sälja en produkt. I den anglo-
amerikanska världen är alltså socialt entrepre-
nörskap olika initiativ för att skapa en bättre 
värld och göra en god social nytta, men man 
beskriver det i klassiska marknads- och entre-
prenörstermer.

Det kontinentaleuropeiska sättet att se på 
begreppet är något annorlunda, och mer kopplat 
till civilsamhället.

– Fokus ligger inte så mycket på att man ska 
nå en oexploaterad marknad. I stället fokuserar 
man på de värden som finns i den sociala eko-

Entreprenörskap som utmanar

≠ Karl Palmås | Malin Gawell | 18 april 2007

w w w . e s b r i . s e 12   ESTRAD 06–07

Socialt entreprenörskap är ett relativt nytt begrepp 
i Sverige. Och det är ännu inte helt givet vad det 
står för. Handlar det om entreprenörskap i ideella 
organisationer? En helt ny typ av företagande? Eller 
kanske om både och? På Estrad 18 april dissekerades 
begreppet.

• Karl Palmås och Malin Gawell

»Entreprenörskapet har 
många dimensioner«

»Vi får en större  
pluralism på marknaden«



• Per Frankelius
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Per Frankelius är själv mycket intresserad av 
den högpresterande Carl von Linné.

– Linné körde sitt eget race. Klädseln, sättet 
att prata och ceremonierna han använde bidrog 
till prestationen. Det gjorde även hans närhet till 
empirin genom seminariepromenader.

Wiens glansperiod inträffade under förra 
sekelskiftet. Staden blomstrade på flera olika 
områden, bland annat inom musik och psy-
kologi.

– Bostadsbristen är en viktig förklaring till 
framgång. Den ledde till att man träffades ute, 
på caféer, och blandades med människor som 
höll på med andra saker. Det blev korskopp-
lingar mellan exempelvis fysik och psykologi.

– Tidsandan var också viktig. Det fanns ett 
politiskt undertryck, alla avskydde den rådande 
situationen och det bubblade någon sorts revo-
lutionsanda, sa Frankelius.

Fruktbara samarbeten
Han skulle vilja se fler samarbeten mellan fors-
kare och praktiker, och lyfte fram ibm Zürich 
som ett exempel.

– Vad kan vi lära av ibm i Zürich? Jo, de har 
en syn på kunskap som säger att vi inte bara 
ska forska om fenomen, utan med fenomen. De 
har bland annat Nokia som kund, och använder 
företaget som utgångspunkt i forskningen.

– Om man tittar på miljön så har de en flygel 
för visionsarbete, och en för mer fördjupande 
forskning. De olika flyglarna har helt olika arki-
tektur och ledarskap. Dessutom är naturmiljön 
helt enorm, och den lockar till sig talanger och 
besökare.

Italienska klädföretaget Benetton har byggt 
ett eget ”universitet” – Fabrica. Där har de för-
sökt blanda olika kulturer.

– Benettons Fabrica jagar hela tiden krävande 
kunder, exempelvis fn, för att få in svåra pro-
jekt. De har också en påkostad miljö, men det 
är svårt att säga om den är hönan eller ägget i 
sammanhanget.

Frankelius sista exempel var Pharmacia, 
som bland annat tog fram tillväxthormonet 

per frankelius intresse för högpresterande 
miljöer går tillbaka ända till hans avhandlings-
arbete. Det handlade om Pharmacias resa från 
ölbryggeri till världsledande läkemedelsföretag, 
via utvecklingen av tillväxthormon. För närva-
rande är Frankelius involverad i två pågående 
projekt: ett om värdeskapande möten och ett 
om just högpresterande miljöer. Föreläsningen 
byggde på båda.

– Frågan om högpresterande miljöer har en 
nationell karaktär. Den är också intressant för 
Europa, och för verksamheter i regioner i olika 
länder. Hur ska det gå för Vansbro? 

För att ta reda på vad som kännetecknar hög-
presterande miljöer har Per Frankelius hämtat 
inspiration från olika delar av världen, och från 
olika tidsåldrar. Under föreläsningen redovisade 
han en mängd exempel, och deras respektive 
framgångsfaktorer. Han började med Platons 
akademi.

– Hos Platon hittar man flera framgångsfak-
torer, men den största är nog seminariet som 
metod. Att jobba med seminarium där man för 
fram argument och motargument i positiv anda, 
men ändå med mycket kritik, är en uppfinning 
som blev mycket framgångsrik, konstaterade 
Frankelius.

Gates och Linné
Hans nästa exempel var klostren under glans-
perioden. Deras nyckelfaktorer för framgång var 
flera: lugn och ro, tillgång till information i form 
av bibliotek med översatta böcker, en vilja att 
veta mer och, inte minst, experimentlusta.

– Är det någon av er som har lugn och ro 
ibland? Jag vet att Bill Gates tar en vecka om 
året då han stänger av alla telefoner, åker till 
ett hus och låser in sig med några bra böcker. 
Det tror jag att vi alla skulle behöva.

Fokuserat miljöarbete föder stora prestationer

≠ Per Frankelius | 7 maj 2007

”Vad kännetecknar högpresterande miljöer?”  
Frågan ställdes av ekonomie doktor Per Frankelius, 
Örebro universitet, på Estrad 7 maj. Själv hade han 
inga färdiga svar, men däremot många intressanta 
idéer som han delgav publiken. Exemplen plocka-
des från olika epoker, och olika delar av världen.

Genotropin. Vad var det då i den miljön som 
gjorde företaget högpresterande?

– Pharmacia är ett tydligt exempel på att 
det inte är en enskild spetskunskap som leder 
till framgång, utan kombinationer av spets-
kunskaper.

På Pharmacia fanns framsynthet och en 
enorm vilja hos flera personer. Man investe-
rade också stora pengar i informationssökning: 
byggde upp databaser, skapade ett kontakt-
nät, prenumererade på ledande tidskrifter och 
utvecklade en lyxig bibliotekstjänst.

– De satsade jättemycket på att snabbt öka 
kunskapen om nya forskningsfält och nappade 
tidigt på att utveckla dna-tekniken.

– Pharmacia byggde en dna-fabrik på bara 
ett år, och det är ju omöjligt. Det går inte!

Efter att ha gått igenom en stor mängd exem-
pel på högpresterande miljöer lyfte Frankelius 
fram fyra viktiga kännetecken för dem. De hade 
alla stora inslag av externa impulser, omsorg 
om detaljer och skapade medvetet delmiljöer 
för olika ändamål. De bedrev även talangjakt 
för att hitta de bästa medarbetarna.

– Högpresterande handlar inte bara om att 
kunna. Det handlar inte heller om att göra det. 
Det handlar om att göra det svåra snabbt och 
effektivt.

– Kombinationen av effektivitet och kunskap 
är högprestation. Det vimlar av folk som kan, 
men som inte gör saker tillräckligt snabbt, sa 
Per Frankelius.

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

»Kombinationen av 
effektivitet och kunskap 

är högprestation«

»Hur ska det gå för Vansbro?«
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Det mesta av det bästa

≠ Björn Bjerke | Pontus Braunerhjelm | Anne de Bruin | Bengt Johannisson | Hans Landström | Maureen McKelvey |                                                 Leif Melin | Kelly Shaver | Elisabeth Sundin | 11 juni 2007

först ut att presentera sig närmare var 
professor Björn Bjerke. Han var den tredje 
entreprenörskapsprofessorn att utnämnas i 
Sverige och har bland annat ägnat sig åt socialt 
entreprenörskap. Han är professor vid Stock-
holms universitet och från 1 juli 2007 även vid 
Högskolan i Kalmar.

– Entreprenörskap tillhör hela samhället, inte 
bara dess ekonomi. Jag tror inte längre att det 
finns någon generell entreprenörskapstyp, alla 
människor visar entreprenöriella drag då och 
då. Jag tror inte heller att det finns något bästa 
sätt att ”entreprenöra sig”.

Björn Bjerke menade att för att entrepre-
nörskap ska fungera, behöver man ha ett antal 
kroppsdelar med sig. Huvudet behövs för att 
fatta vad det gäller. Vi måste också ha hjärtat 
med oss – viljan. Den tredje kroppsdelen vi 
behöver är magen – vi måste våga göra något.

– Inte nog med det, vi måste ha fötterna med 
oss också. Det ska hända saker, vi måste agera. 
Och i vårt land tycker jag att vi koncentrerar 
oss alldeles för mycket på huvudet. Vi tror att 
lösningen ligger i smarta tekniska lösningar av 
olika slag, och i väldigt noggranna affärsplaner. 
Men i de länder där saker och ting verkligen 
händer använder man mer hjärta och mage 
än hjärna.

Näste paneldeltagare var Pontus Brauner-
hjelm. Han är nationalekonom och innehar 
Leif Lundblads professur i internationell affärs-
verksamhet vid kth. De senaste åren har han 
bland annat forskat om varför entreprenören 
har försvunnit från de nationalekonomiska 
modellerna.

– Det här har blivit en blind fläck inom natio-
nalekonomin, och särskilt då hur entrepre-
nörskap relaterar till ekonomisk tillväxt och 
industriell dynamik.

inta podiet. Han är i grunden strategiforskare, 
men fokuserar numera främst på två typer av 
företag: familjeföretag och företag med konti-
nuerlig tillväxt.

– Per definition är familjeföretag tveksamma 
till att släppa in utomstående ägare, som risk-
kapital och liknande. De har ofta flexibla former 
för bolagsstyrning, det vill säga bolagsstyrelsen 
är inte lika strikt som i publika företag. Ägar-
skapet har en stark psykologisk dimension, det 
finns en känslomässig bindning till företaget.

– Jag skulle vilja se mer jämförelser mellan de 
olika ägarformerna. Hur ser det entreprenöriella 
ägandet ut? Är riskkapitalet ett entreprenöriellt 
ägarskap? Är ägarledda företag ett entreprenö-
riellt ägarskap? 

– Jag vill också se mer fokus på den dagliga 
praktiken. Vad är det som händer när en hand-
ling resulterar i något entreprenöriellt? Vi pratar 
mycket om det, men vi förstår inte så mycket 
om vad som faktiskt händer.

Ny roll för forskningen
Den första panelens sista presentatör var Elisa-
beth Sundin, professor vid Linköpings univer-
sitet. Hon har forskat mycket om företagande 
och entreprenörskap i den offentliga sektorn, 
samt om kvinnors företagande.

– Kommunerna är de mest intressanta och 
svårstyrda organisationerna som finns. Staten 
och landstingen kan vältra över till kommu-
nerna, och det privata kan alltid flytta från kom-
munen. Men kommunerna ligger där de ligger. 
Deras besvärliga medborgare kan inte exporte-
ras till nästa kommun eller till Singapore.

Sundin menade att entreprenörskapsforskar-
nas roll har förändrats. Tidigare handlade den 
mest om att visa hur viktiga entreprenörer är. 
Nu vill hon se mer problematisering.

– Hela den ekonomiska politiken har utgått 
från ett makroperspektiv, vi har saknat mikro-
sidan. Men tillväxt är ju någonting som skapas 
i mötet mellan individer och i mötet mellan 
en individ och en idé samt i hur den idén kan 
förverkligas. Det perspektivet har inte funnits 
under de senaste 50 åren, även om det börjar 
komma tillbaka lite försiktigt nu.

– Tillväxt skapas alltså i samspelet mellan 
mikro- och makroförutsättningar. Nu har vår 
politik i stället helt dominerats av kunskapspara-
digmet. Jag skulle vilja säga att det i själva verket 
är entreprenören som är motorn i tillväxtproces-
sen, och inte kunskap i sig.

Nyhet och tradition
Hans Landström är professor i entreprenörskap 
vid Lunds universitet och kopplad till innova-
tionsforskningscentrumet circle. De senaste 
åren har han ägnat sig åt finansieringsproble-
matik i unga företag.

– Vi har mycket kunskap om hur venture 
capitalister agerar och om hur affärsängel-
marknaden ser ut. Däremot vet vi väldigt lite 
om hur entreprenören agerar i ett finansiellt 
sammanhang.

– Om forskningsfältet ska bli dynamiskt, 
behövs en balans mellan nyheter och att utveck-
la det traditionella. Vi måste formulera nya, 
intressanta frågeställningar, samtidigt som vi 
naturligtvis måste besvara de frågor som redan 
är ställda. På samma sätt tror jag att fältet måste 
vara öppet för nya metodologiska ansatser, men 
samtidigt ha en förmåga att förfina de metoder 
som vi redan använder.

Landström poängterade vidare att forskning-
en om riskkapital domineras av amerikanska 
forskare, och att de flesta begrepp och modeller 
kommer från usa.

– Men för att förstå venture capital i till exem-
pel Kina, kanske vi måste utveckla och använda 
oss av andra begrepp. Vi måste kontextualisera 
begreppen.

Leif Melin, professor vid Internationella Han-
delshögskolan i Jönköping, var näste man att 

11 juni 2007 hölls den 100:e Estradföreläsningen genom tiderna. Det 
skulle givetvis firas. Därför såg också föreläsningen något annorlunda 
ut än vanligt: nio professorer, både svenska och utländska, deltog i två 
paneler som diskuterade entreprenörskapsforskningens utveckling och 
framtid. Föreläsningen fick namnet ”Best of Estrad – Den 100:e föreläs-
ningen”, och moderator för dagen var professor Bengt Johannisson.

»Ägarskapet har en stark 
psykologisk dimension«

»Vi måste ha 
fötterna med oss«



≠ Björn Bjerke | Pontus Braunerhjelm | Anne de Bruin | Bengt Johannisson | Hans Landström | Maureen McKelvey |                                                 Leif Melin | Kelly Shaver | Elisabeth Sundin | 11 juni 2007
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tre länder. Resultaten visade att Europa inte lig-
ger efter usa. Det handlar om en metodologisk 
fråga. Om man tittar på universitetsägda patent 
ligger Europa förvisso efter. Men om man tittar 
på alla akademiska patent, det vill säga även de 
som ägs av regeringar, företag och individer, 
ligger vi inte efter usa.

Moderatorn för dagen var alltså Bengt Johan-
nisson, Sveriges första entreprenörskapsprofes-
sor. Även han fick givetvis möjlighet att lufta sin 
tankar om fältet.

– Vägen till att skapa ökad förståelse för entre-
prenörskapet utanför de akademiska kretsarna 
är naturligtvis att tala om just företagsamhet. Då 
kanske vi också har en ingång i skolan, så att vi 
där kan skapa förutsättningar för en konstruktiv 
syn på hur företagsamheten kan göra sitt bidrag i 
samhället. Jag tror också att vi i detalj måste söka 
efter vad som sker i entreprenöriella processer. 
Jag har redan utvecklat en metod för det som 
jag kallar iscensättande forskning. Det innebär 
att jag själv startade ett projekt för att begripa 
vad som händer när man sätter sig i rollen som 
entreprenör.

– Det var en resa som jag lärde mig oerhört 
mycket på och som jag inte hade läst om någon 
annanstans. Vi som forskare måste komma 
närmare praktiken. Det finns metodutveckling 
på det här området, särskilt i Sverige och Skan-
dinavien. Så det finns hopp!

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

– Jag har en affärsplan för entreprenör-
skapsfältets framtid! De första som investerar 
i ett företag är de tre F:en – friends, family and 
fools. Jag har tre andra F till fältets affärsplan: 
”It’s a Forecast for the Future but it’s mostly  
Fiction”. För vem förutsåg när Esbri grundades 
att det skulle finnas en gem? Vem förutsåg att 
2 000 amerikanska universitet, och universitet 
i massor av andra länder, skulle erbjuda kurser 
i entreprenörskap?

Dagens sista paneldeltagare var Maureen 
McKelvey, professor i innovationsekonomi 
vid Chalmers tekniska högskola. Hon är bland 
annat intresserad av innovationsprocesser, kun-
skapsbaserat entreprenörskap och ekonomisk 
förändring.

– Innovation och entreprenörskap spelar vik-
tiga roller i ekonomins förändring. Jag menar att 
vi måste tänka på ekonomin som en dynamisk 
serie av aktörer och händelser som interagerar 
på komplexa sätt. Dessutom har den typ av 
ekonomisk förändring jag pratar om en väldigt 
ojämn påverkan på olika industrier, regioner 
och länder.

Hon presenterade nyligen en artikel om aka-
demiskt entreprenörskap i Frankrike, Italien 
och Sverige.

– Det pågår en häftig diskussion just nu om 
att Europa ligger så långt efter usa. Vi gjorde en 
undersökning på individnivå bland professorer i 

• Best of Estrad-gänget

– De här insikterna måste göra att vi för oss 
bort från enkla och entydiga beskrivningar 
av forskningsansatser, och att vi ser hur olika 
företagen och entreprenörerna är. Det måste 
avspegla sig också i forskningen och få genom-
slag på politiken.

Anne de Bruin från Massey University, Nya 
Zeeland, har forskat mycket kring kvinnors före-
tagande och är bland annat engagerad i Diana-
projektet, där Esbri är svensk samarbetspartner. 
Hon har också varit delaktig i att utveckla ett 
ramverk som rör kvinnors entreprenörskap.

– Vi vet att kvinnors entreprenörskap är 
en viktig kraft för ekonomisk tillväxt och sys-
selsättning. Men det finns, tyvärr, fortfarande 
könsskillnader inom forskningen. Vårt köns-
medvetna ramverk går ut på att just accelerera 
framtida forskning och policy om kvinnors 
entreprenörskap.

Hon menade att vi bör ställa ett antal viktiga 
frågor när vi studerar både kvinnors entrepre-
nörskap och entreprenörskap i allmänhet: Vilka 
ansatser ska vi använda för att studera kvinnors 
entreprenörskap? Behöver vi en separat teori 
för kvinnors entreprenörskap?

– Jag tror att framtiden ligger i samarbeten 
och kunskapsöverföring mellan länder. Vi är 
alla intresserade av att skapa ekonomiskt värde. 
Hur fångar vi upp detta ekonomiska värde och 
hur fångar vi upp möjligheter och skapar mer 
rikedom i olika länder?

Affärsplan för fältet
Nästa talare var professor Kelly Shaver, College 
of Charleston, usa. Han forskar främst om soci-
ala och psykologiska aspekter av nyföretagande, 
vanligen med hjälp av data från The Panel Study 
of Entrepreneurial Dynamics, psed.

– Vad jag har gjort med psed den senaste tiden 
är att försöka följa övergången från en person 
som håller på att starta företag till existerande 
företag. Dagens teori pratar mest om företagets 
kunskap och resurser, men inte om grunda-
rens kunskap och resurser. Vad personen visste  
innan företaget startade är också relevant.

»Innovation och 
entreprenörskap spelar 

viktiga roller«
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Han menar vidare att man måste kunna 
plocka godbitarna ur forskningen, och det är 
just vad man gör om man läser Entré eller går 
på Estrad. De båda aktiviteterna initierades av 
Esbris vd Magnus Aronsson och hans kollegor. 
Hittills har 100 föreläsningar genomförts, och 
tidningen har kommit ut med 40 nummer. Men 
succén var inte omedelbar.

– Jag minns att många var skeptiska i bör-
jan när vi sa att vi skulle starta en tidning med 
populariserade texter om aktuell entreprenör-
skapsforskning. De trodde att det skulle bli ett 
par nummer, och att det sedan inte skulle finnas 
mer forskning att skriva om.

– Med facit i hand vet vi att forskningen inom 
fältet entreprenörskap och småföretag, och 
under de senaste åren även innovation, har 
vuxit sig starkare för varje år. I dag finns en 
otrolig massa spännande forskningsprojekt att 
rapportera om, säger Aronsson.

Ökat intresse för Estrad
Till dags dato har närmare 13 000 personer tagit 
del av våra Estradörers klokskap. Magnus Arons-
son minns de första föreläsningstillfällena.

– Den första ”riktiga” föreläsningen var med 
Bill Gartner. Han är en duktig talare och det blev 
lyckat. Därefter körde vi ytterligare två säkra 
kort: Jerry Katz och Magnus Henrekson.

Den fjärde föreläsaren var Norris Krueger. Det 
visade sig att den svenska publiken inte riktigt 
var mogen för hans föreläsningsteknik.

– Norris är också en jättespännande forskare, 
men han ville ha mycket interaktion med publi-
ken och det var deltagarna inte beredda på. De 
droppade av en efter en, och efter kaffepausen 
var det bara hälften kvar. Just då undrade jag 
vad vi hade gett oss in på, erkänner Magnus 
Aronsson.

Hans värsta farhågor infriades dock aldrig. 
Estrad har fått en trogen publik bestående av 

Movements of Entrepreneurship (en publika-
tionsworkshop i fyra delar med start 2001) och 
Kunskapsbanken på www.esbri.se (mycket 
matnyttig sedan 2003).

Under de här tio åren har Esbri också hunnit 
bli svensk partner i Global Entrepreneurship 
Monitor (gem), utvecklat ett nära samarbete 
med forskargruppen Diana och arrangerat tre 
Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum tillsam-
mans med bland andra u.s. Department of 
Commerce.

Från forskning till entreprenörskap
Samtliga aktiviteter ligger i linje med Esbris 
ursprungliga och övergripande målsättning: 
att bidra till ett mer entreprenöriellt Sverige. 
Detta var den vision Leif Lundblad hade då han 
donerade pengar till stiftelsen Esbri.

– Tanken med Esbri är både att ta fram och 
sprida kunskap som kan användas för att för-
bättra entreprenörskapet. Att öka förståelsen 
för entreprenörskap och få folk i allmänhet att 
använda det i sin dagliga verksamhet. Här tror 
jag att vi har fyllt en viktig funktion.

– Forskning måste vara begriplig, läsbar och 
användbar, säger Leif Lundblad.

1996 identifierade uppfinnaren och serieen-
treprenören Leif Lundblad ytterligare en lucka 
på marknaden. Som praktiker saknade han ett 
privat institut som arbetade med forskning och 
kunskapsspridning inom entreprenörskaps-
området. Sagt och gjort: genom en donation 
startade han Esbri – Institutet för entreprenör-
skaps- och småföretagsforskning.

I juni 1997 skedde den formella invigningen 
i närvaro av Kungen och närmare trehundra 
andra gäster. Hösten 1997 drog två av våra 
numera välkända aktiviteter igång: tidningen 
Entré och föreläsningsserien Estrad.

Verksamheten har sedan ökats på med 
exempelvis en årlig utbildningsworkshop för 
lärare (sedan 1998), det elektroniska nyhetsbre-
vet e-Entré (tio nummer om året sedan 2001), 

Från bankomatlucka till 
luckor i forskningsvärlden

Leif Lundblad, pappa till bl a Esbri och 390 patent, 
varav sedelutmataren som sitter i bankautomater 
är det mest kända.

Magnus  
Aronsson,  
med ett för- 
flutet på IDG  
och Nutek, har 
varit Esbris vd 
sedan starten.

100 Estradföreläsningar med närmare 13 000 deltagare, 40 nummer av 
tidningen Entré och 1 000 forskningsbaserade artiklar om entreprenör-
skap, innovation och småföretag i Kunskapsbanken. Det är bara några 
av de saker som Esbri har hunnit med under sina första tio år.
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Publikrekordet i Stock-
holm sattes för några år 
sedan av Frédéric Delmar 
och Mikael Samuelsson. 
Inte mindre än 177 personer 
samlades för att få veta mer 
om vilka försök att starta 
företag som lyckas – och 
varför. Föreläsningssalen 
var knökfull, och dessutom 
följde ytterligare 71 perso-
ner föreläsningen via web-
ben. Delmar och Samuels-
son berättade bland annat 
att planering, struktur och 
fokus är nyckeln till framgång. De konstate-
rade också att en magisk gräns verkar löpa nio 
månader efter företagsstarten. Då avgörs om 
företaget ska bli lönsamt eller avvecklas.

Andra intressanta teman som har ventilerats 
på Estrad genom åren är exempelvis kreativitet, 
alternativa finansieringsvägar, serieentreprenö-
rer, företagsamma miljöer, Don Quijote, famil-
jeföretagande, akademiskt entreprenörskap, 
tillväxtdilemmat och Gnosjös andra anda.

En titt på talarlistan visar att vi hittills har 
haft nöjet att presentera 92 olika Estradörer 
(34 kvinnor och 58 män). De flesta har kommit 
från svenska universitet och högskolor men vi 
har också haft representanter från utländska 
lärosäten. Merparten av dem är amerikanska 
forskare, men Estradpubliken har även fått 
ta del av forskningsresultat från Norge, Fin-
land, Schweiz, Skottland, Australien och Nya 
Zeeland.

Hela listan över genomförda föreläsningar 
– inklusive långa referat från de 61 senaste – 
hittar du på www.esbri.se/estrad

företagare, forskare, policyfolk, studenter och 
andra med intresse för entreprenörskapsfrågor. 
Till varje föreläsning tillkommer också en rad 
nya ansikten som har attraherats av det specifika 
temat för dagen.

Estrad genomförs i centrala Stockholm, tio 
gånger om året. Sedan några år tillbaka finns det 
möjlighet att ta del av föreläsningarna även på 
andra platser. Det enda som krävs är en dator 
med internetuppkoppling. Distanssändning-
arna kan ses live eller i efterhand, och de innebär 
goda möjligheter att arrangera ”lokala Estrad” 
där deltagarna får både nätverka och ta del 
av den senaste kunskapen. Under livesänd-
ningarna går det också bra att ställa frågor till 
föreläsaren via en chat.

Sarasvathy mest poppis
Den hittills mest populära föreläsningen genom 
tiderna hölls av den amerikanska forskaren Saras 
Sarasvathy. Hon besökte Estrad 11 januari 2006 
och pratade på temat ”The Entrepreneurial 
Method: Unleashing the potential of human 
nature”. Totalt tog 297 personer del av föreläs-
ningen, varav 154 i Stockholm och 143 på distans. 
Sarasvathy menade under sin föreläsning att det 
finns en entreprenöriell metod och logik, och 
att denna kan läras ut.

Saras Sarasvathy 
drog en rekordstor 
publik till Estrad 
när hon utvecklade 
tankegångarna 
kring sin teori om 
entreprenörers 
beslutsfattande.

Mikael Samuelsson och Frédéric Delmar fyllde 
föreläsningssalen i Stockholm till bristnings- 
gränsen 12 mars 2003.
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Estrads huvudfinansiärer

VINNOVA bildades 2001 i samband med omorganisationen 
av Sveriges offentliga forskningsfinansiärer. Sedan dess har 
vi blivit en betydande aktör inom forskning och utveckling. 
Genom att finansiera behovsmotiverad forskning, där beho-
ven hämtas från näringsliv, samhälle och helt nya områden 
med tillväxtpotential, och utveckla effektiva innovations-
system bidrar VINNOVA 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 utifrån 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 ca 1,7 miljarder 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 3,4 miljarder kronor.

I egenskap av resurssamordnare strävar VINNOVA efter 
att skapa en dynamisk relation mellan investerarna och fors-
karna 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 aktörs-
gruppsinriktade insatser – till exempel FoU i småföretag – 
som sektoriella insatser – till exempel bioteknik. 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 aktörsgruppsområden hör starka forsk-
nings- och innovationsmiljöer, kommersialisering av FoU, 
forskningsinstituten samt FoU i småföretag. Till VINNOVAs 
sektorsområden hör informations- och kommunikationstek-
nik, tjänster och IT-användning, bioteknik, produktframtagning 
och material, transport samt arbetsliv.

www.vinnova.se

NUTEK, Verket för näringslivsutveckling, är Sveriges cen-
trala myndighet för frågor som rör näringslivsutveckling och 
regional utveckling. Nutek stärker näringslivet i hela Sverige 
genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och 
fler starka regioner.

För att öka intresset för entreprenörskap redan i skolan 
har NUTEK satsat 130 miljoner på ett treårigt nationellt 
entreprenörskapsprogram. Programmet genomförs under 
2005--2008-06-30 i samverkan med andra myndigheter och 
organisationer och riktar sig främst till grund- och gymna-
sieskolan samt universitet och högskola.

NUTEK genomför varje år en Entreprenörskapsbarometer 
för att mäta intresset för eget företagande i Sverige. 2006 
års undersökning visar att ungdomar har blivit mer positiva 
till att bli företagare de senaste åren. Av personer i åldern 
18–30 år kan i dag 73 procent tänka sig att bli företagare 
jämfört med 71 procent år 2003.

På frågan vilken sysselsättning som ungdomarna helst 
skulle vilja ha svarar en dryg tredjedel av dem mellan 18–30 
år att de föredrar att vara företagare framför att vara anställda. 
Fler och fler unga kvinnor kan tänka sig att bli företagare, 
men fortfarande är unga män mer positiva (80 procent) till 
att starta företag än unga kvinnor (67 procent).

NUTEKs undersökning visar att positiva förebilder är 
viktiga för att väcka intresse för eget företagande. Personer 
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 före-
tagare är betydligt mer positiva till att bli företagare än de 
som inte fått det.

Bara 11 procent av samtliga sysselsatta i arbetsför ålder 
är företagare i Sverige. I åldern 18–30 är endast 4 procent 
företagare. Att minska gapet från tanke till handling är den 
stora utmaningen om Sverige ska få fler entreprenörer.

Fler resultat från Entreprenörskapsbarometern finns 
i NUTEKs rapport ”Entreprenörskapsbarometern 2006” 
(B 2007:1). Rapporten kan också laddas ner från Nuteks 
hemsida.

www.nutek.se
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Estrads övriga finansiärer

ALMI Företagspartner Stockholm AB har till uppgift att verka 
för förnyelse och utveckling i näringslivet i stockholms-
regionen. Detta sker genom kompletterande finansiering 
med tillhörande rådgivning. Vi hjälper företag med starka 
affärsidéer när ingen annan är beredd att göra det. Det kan 
gälla företag som redan är igång, företag som är på väg att 
starta eller innovationer.

Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, 
att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkur-
renskraft, effektivitet och tillväxt ökar.

www.stockholm.almi.se

FöretagarFörbundet, som organiserar företagare över hela 
landet, är en partipolitiskt obunden och starkt växande 
intresseförening som i dag har cirka 31 000 medlemmar. 
FöretagarFörbundet driver småföretagens viktigaste frågor 
sedan 1951.

Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet som 
arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för 
att starta, driva och äga företag, företrädesvis småföretag 
(0–9 anställda). Att skapa opinion om, och ökad förståelse 
för, företagandets och entreprenörskapets roll i samhälls-
utvecklingen ingår också i verksamheten.

www.ff.se

Mälardalsrådets vision är att ”Stockholm-Mälarregionen ska 
vara attraktiv för individer och näringsliv genom en långsik-
tigt hållbar och jämställd livsmiljö med en växande global 
konkurrenskraft.”

För att det ska bli verklighet krävs ett närmare samarbete 
mellan politik, näringsliv och akademi. Mälardalsrådet arbetar 
mycket med att jämföra och lära av andra. Satsningen på 
Estrad är ett viktigt inslag i detta arbete.

www.malardalsradet.se

IVA är en oberoende arena för kunskapsutbyte och fungerar 
som en brobyggare mellan näringsliv, forskning, förvaltning 
och olika intressegrupper. Genom konferenser, forskar-
utbyten och projekt genereras idéer och kunskap. Arbetet 
bedrivs inom verksamhetsfälten: utbildning och forskning, 
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

Möt näringslivets nytänkare, banbrytare och vildhjärnor i 
månadsmagasinet Entreprenör – specialtidningen om entre-
prenörskap och företagande. Här hittar du framgångsrecept, 
tankar och råd direkt från företagsamt folk. De svåra frågorna, 
de intressanta frågeställningarna och det som berör dig som 
företagare. Vi väjer inte för det komplicerade, men skriver på 
ett smart, lättillgängligt sätt.

www.entreprenor.se

Mediepartner
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I år firar Esbri tioårsjubileum. Detsamma gäller många av våra akti-
viteter, till exempel den öppna föreläsningsserien Estrad. Totalt 100 
föreläsningar har det blivit genom åren. Närmare 13 000 personer har 
tagit del av föreläsningarna, antingen på plats i centrala Stockholm eller 
via våra webbsändningar.

På Estrad presenteras de senaste forskningsresultaten om entrepre-
nörskap, innovation och småföretagande. Estrad är också ett utmärkt 
tillfälle att knyta nya kontakter. Föreläsningarna besöks av studenter, 
forskare, finansiärer, policyfolk och företagare.

Läsåret 2006–2007 föreläste 22 forskare från 19 olika lärosäten på 
Estrad, alla med sin infallsvinkel på området. I den här rapporten kan 
du läsa kortare sammanfattningar av läsårets tio Estradföreläsningar. 
Längre versioner av referaten finns på www.esbri.se. Där hittar du även 
många andra forskningsbaserade texter om entreprenörskap. 

»På samma sätt som vi talar om intraprenörer, finns nu också Jantepre-
nörerna. De är osynliga entreprenörer som gör saker utan att märkas. 
Det tror jag är den svenska formen av entreprenörskap.«

Bill Gartner, 2 oktober 2006

»Forskningen visar att både erfarenheter och färdigheter spelar roll. 
Den visar vidare att även en liten entreprenöriell erfarenhet kan göra 
en stor skillnad. Detta tyder på att man, genom att underlätta lärandet, 
kan hjälpa entreprenörer att bli mer framgångsrika.«

Jonathan Levie, 7 november 2006

»Man föds inte till affärsängel. Jag tycker att man ska se investeringsrol-
lerna ur ett livscykelperspektiv. Många börjar smått men engagerar sig mer 
– och investerar större belopp. Till slut blir de kanske affärsänglar.«

Sofia Avdeitchikova, 15 januari 2007

»Entreprenörskapsbegreppet är väldigt inramat i den ekonomiska till-
växtdebatten. En del menar att detta är den absoluta kärnan i entrepre-
nörskapet, och att allt annat är perifert. Det är det inte för mig – entre-
prenörskapet har många dimensioner.«

Malin Gawell, 18 april 2007

»Högpresterande handlar inte bara om att kunna. Det handlar inte 
heller om att göra det. Det handlar om att göra det svåra snabbt och 
effektivt.«

Per Frankelius, 7 maj 2007

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

Estrad firar  
forskningen
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