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esbris estradföreläsningar har blivit en 
uppskattad mötesplats för alla med intresse 
för entreprenörskap, innovation och småföre-
tagande. Här samlas företagare, forskare, stu-
denter, policyfolk och andra för att ta del av de 
senaste forskningsrönen, för att nätverka och 
fylla på sina visitkortssamlingar.

Läsåret 2007–2008 genomfördes nio Estrad-
föreläsningar som sammanlagt drog nästan 
1 200 åhörare. Av dessa deltog drygt 800 på plats 
på iva:s konferenscenter i Stockholm. Resteran-
de 400 lyssnade och tittade på föreläsningarna 
via våra distanssändningar på webben. Totalt 
räknar vi därmed till fler än 14 000 Estraddelta-
gare sedan starten för elva år sedan.

I denna rapport finns kortare referat från 
alla läsårets föreläsningar. Läs exempelvis om 
företagande i kreativa industrier, om nya vindar 
inom entreprenörskapsforskningen, om nätver-
kande i småföretag och om entreprenörskap på 
oväntade ställen. Om du blir speciellt intres-
serad av något ämne hittar du längre versioner 
av samtliga referat på vår webbplats. Där finns 
också presentationsmaterial från föreläsning-
arna, och ofta även länkar till andra artiklar 
som vi har skrivit om just det ämnet eller den 
föreläsaren.

I maj 2008 genomförde vi en enkätunder-
sökning om vad ni som Estraddeltagare tycker 
om föreläsningarnas upplägg etc. De flesta av 
er visade sig vara mycket nöjda. Ni tycker att 
föreläsningarna är givande, intressanta, att 
de innebär en bra mötesplats, och att de är 
relevanta för era arbetsliv. Ni tycker också att 
föreläsningarna är lagom långa, att lokalerna 
på iva är bra, och att föreläsningarna hålls på 
en bra tid. Det här är givetvis mycket glädjande 
för oss! På sidan 14 i denna rapport kan du läsa 
mer om hur undersökningen gick till, och om 
resultaten.

Estrad är en öppen föreläsningsserie, och det 
är kostnadsfritt att besöka föreläsningarna live 
i Stockholm. Det möjliggörs av våra finansiä-
rer. Läsåret 2007–2008 var Nutek och Vinnova 
huvudfinansiärer för Estrad. Dessutom fick vi 
stöd från iva, och tidningen Entreprenör var 
vår mediepartner.

Estrad fortsätter som vanligt under 2008–
2009. Vi kommer att fortsätta arbeta för att ni 
ska bli ännu nöjdare med Estrads tolfte verk-
samhetsår. Kolla in vår webbplats för att hålla 
er uppdaterade om vem som föreläser och när. 
Där finns också information om hur ni tar del av 
Estrad på distans, och mycket annat matnyttigt. 
Vi finns på: www.esbri.se
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innovativa arbetsplatser ger mer välmående 
medarbetare. Föreläsningen genomfördes 13 
mars. 

Under Caroline Wigrens föreläsning 9 april 
fick vi lära oss att svenska forskare och lärare 
är mer positiva till samverkan än vad många 
tror. Hela 2,5 procent startade företag år 2006. 
Akademikerna är också aktiva som rådgivare, 
konsulter och styrelseledamöter, de deltar i 
uppdragsforskning och medverkar i radio och tv. 
Wigren menade att förmågan att skriva populär-
vetenskapligt är en viktig faktor för samverkan 
med det omgivande samhället.

Estradåret 2007–2008 avslutades 14 maj då 
Dominic Power och Johan Jansson presente-
rade rykande färska resultat från sin studie 
av kreativa industrier som musik, mode och 
marknadsföring. Power och Jansson konsta-
terade att industrin rymmer en stor mängd 
olika branscher som sinsemellan ser mycket 
olika ut. Sammantaget utgör de en ansenlig 
del av den svenska och globala ekonomin. Som 
ett exempel nämnde de datorspelet ”Grand 
Theft Auto 4” som på en vecka omsatte hela 
500 miljoner dollar.

Efter denna snabbgenomgång är det dags 
att kasta dig över de nio referat som följer på 
sidorna 4–12. Den som törstar efter ännu mer 
kunskap rekommenderas att fortsätta till Esbris 
webbplats där längre versioner av referaten har 
publicerats. På webben hittar du dessutom 
ytterligare 1 300 referat, artiklar, boktips och 
andra forskningsbaserade texter om entrepre-
nörskap, innovation och småföretagande. Allt 
ryms i Kunskapsbanken.

www.esbri.se/kunskapsbank

tre relativt nydisputerade forskare, delade då 
med sig av sina perspektiv på entreprenörskap. 
Berglund problematiserade hjältefieringen av 
entreprenören, Bill lyfte fram annorlunda entre-
prenörskapsberättelser och Gawell efterlyste 
en breddning av entreprenörskapsbegreppet. I 
entreprenörskap ryms så mycket mer än ensamt 
risktagande i syfte att tjäna de stora stålarna.

2008 års första Estradör var Lena Ewerts-
son. 10 januari berättade hon den fascinerande 
historien om hur den svenska tv-marknaden 
har utvecklats genom åren. Via rundradion, 
”osäkerhetsormar” och ”svarta lådor”, politiska 
beslut och teknologiska framsteg, lyckades drif-
tiga entreprenörer etablera en tredje och fjärde 
tv-kanal i Sverige. En av de mest framträdande 
personligheterna var Jan Stenbeck.

12 februari intog Alf Rehn Estrad med sin 
”motvallsforskning”. Han presenterade tre 
trender i tiden: ”kreativitet i dag”, ”enkelhet i 
morgon” respektive ”det osägbara”. Enligt Rehn 
har begrepp som kreativitet blivit så urholkade, 
att det mest kreativa man kan göra är att agera 
helt okreativt. Enkelhet är en annan strategi 
som fler och fler företag tillämpar. De ser helt 
enkelt till att leverera det som efterfrågas, men 
skippar allt lull-lull som kunderna ändå inte 
vill ta ställning till. Slutligen, genom att prata 
om ”det osägbara” ruskas våra tankegränser 
om – och det är bara nyttigt.

Ingegerd Carlsson och Farida Rasulzada har 
båda studerat kreativitet ur en psykologisk syn-
vinkel. Carlsson delade bland annat med sig 
av sina forskningsresultat som visar att barns 
kreativitet dippar i samband med skolstarten. 
Hon konstaterade också att pojkar och flickor 
är lika kreativa, men att flickor i konservativa 
samhällen socialiseras in i att inte använda sin 
kreativitet. Rasulzada utgick ifrån sitt avhand-
lingsarbete när hon slog fast att kreativa och 

under läsåret 2007–2008 arragerade vi nio 
spännande Estradföreläsningar om entrepre-
nörskap, innovation och småföretagande. 16 
svenska och utländska forskare, från 14 olika 
lärosäten, delade med sig av sin klokskap. Publi-
ken fick bland annat ta del av ny forskning om 
företagsdynamik, nätverk, lärande, kreativitet 
och kulturella näringar.

Först ut var Marcus Box och Mikael Samuels-
son. 17 september drog de igång Estradhösten 
2007 genom att presentera två typer av långsikti-
ga perspektiv på företagsdynamik. Företagseko-
nomen Samuelsson har följt 622 företagsidéer 
under ett decennium, och menar att många 
företag är utslag av hybris. Ekonomhistorikern 
Box har nystat sig tillbaka ett helt sekel, och 
konstaterade att externa faktorer är kritiska för 
företags överlevnad och framgång.

De senaste åren har det pratats mycket om 
nätverkande. Men är det verkligen lönsamt för 
småföretag? 15 oktober diskuterade Håkan Yli-
nenpää och Mats Westerberg bland annat vikten 
av att ge och ta, samt skillnaden mellan att göra 
saker rätt och att göra rätt saker. Deras forsk-
ningsresultat visar att nätverkande småföretag 
är mer innovativa, proaktiva och risktagande – 
alltså mer entreprenöriella. Däremot är det inte 
självklart att deras företag växer mer.

7 november handlade Estrad om entrepre-
nörskap och lärande. Daniel Hjorth argumen-
terade för ett ökat inslag av experimenterande 
på svenska entreprenörskapsutbildningar. Detta 
kräver ökade resurser. Kelly Shaver slog fast att 
entreprenör är något man blir – inte något man 
föds till. För att lyckas som företagare behövs 
kunskaper om bland annat regelverket, indu-
strin och marknaden – något som få spädbarn 
behärskar.

Nya vindar blåste på Estrad 11 december. 
Karin Berglund, Frederic Bill och Malin Gawell, 

Sexton Estradörer i korthet



Den andra analysnivån, strukturella förkla-
ringar, handlar om företagets ålder och livscykel, 
storlek vid etablering, och om hur det växer 
över tid.

– Generellt kan man säga att nya företag upp-
visar en högre dödsrisk än etablerade företag. 
Risken att dö minskar över tid.

– På samma sätt har små företag en högre, 
strukturell dödsrisk än stora företag.

När det gäller tillväxt är förhållandet omvänt: 
små och nya företag växer, relativt sett, mer än 
stora och gamla.

– Lite tillspetsat gäller alltså följande: det är 
bra att vara liten och ny om man vill växa, men 
man bör vara gammal och stor för att överleva, 
konstaterade Box.

Miljöfaktorer påverkar
Den tredje kategorin av förklaringar till tillväxt 
och överlevnad har att göra med relationen 
mellan företaget och dess omgivning. Skatter 
och regelverk, makroekonomiska förhållanden 
och politiska faktorer är viktiga inslag.

– Mitt intryck är att det ofta pratas allmänt 
om ”företagsklimat” och ”företagarmiljö”, men 
att begreppen sällan definieras. Jag skulle vilja se 
fler systematiska undersökningar av hur omgiv-
ningen påverkar företaget. Vi borde också stu-
dera nyföretagandets effekter på samhällseko-
nomin i stort. I dag antar vi att fler nya företag är 
bra – men under vilka premisser gäller det?

– Det är viktigt att studera företags villkor över 
tid. En ökad kunskap om processerna som styr 
tillväxt och överlevnad är betydelsefull, både för 
den ekonomiska politiken och för näringslivet, 
sa Marcus Box.

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

procent av de befintliga företagen går att leva 
på. Det är ganska okunnigt, anser jag.

Företagare av fel skäl
Mikael Samuelsson har också undersökt var-
för människor avslutar sina försök att starta 
företag.

– 30 procent slutar av affärsmässiga skäl, och 
70 procent av andra orsaker. Det blir dynamiskt 
problematiskt, en sorts dubbelfel: De som slutar 
av fel skäl kanske också startade av fel skäl.

– Lite elakt kan man säga att det finns hybris 
bland många forskare, entreprenörer och folk 
som förstår sig på. De tror sig veta så otroligt 
mycket om entreprenörskap, och det gör att 
många ger sig på att försöka starta företag! Sedan 
märker de att de inte kunde så mycket som de 
trodde, och så får de avsluta företaget.

Filosofie doktor Marcus Box är ekonom-
historiker, verksam vid Södertörns högskola 
samt Ratio. ”Långsiktigt perspektiv” på företags-
dynamik är förstås något relativt. Det stod snart 
klart att det betyder något annat för Box, än vad 
det gör för företagsekonomen Samuelsson. Den 
ene har följt företag under hundra år, den andre 
”bara” under tio.

– Jag definierar dynamik som förändring 
över tid, en process. Det innefattar både eta-
blering av ny verksamhet och transformering 
av befintlig verksamhet: överlevnad, tillväxt 
och nedläggning. Under vilka villkor överlever 
och växer företag?

Dynamiken innefattar också företagens eko-
nomiska och institutionella miljö.

– Företag verkar i samspel med sin omgiv-
ning, sa Marcus Box.

Forskningen om entreprenöriella och små 
företag kan grovt delas in i tre analysnivåer. 
Den första är individspecifik och använder till 
exempel företagarens bakgrund, utbildning, 
beteende och prestationsbehov som förkla-
ringsvariabler.

– Som jag ser det kan detta vara en viktig del-
förklaring till varför företag beter sig som de gör, 
men det behövs andra delförklaringar också.

ekonomie doktor Mikael Samuelsson, Han-
delshögskolan i Stockholm, blev förste man ut 
på Estraden när föreläsningsserien drog igång 
hösten 2007. Titeln på föreläsningen var ”Många 
är kallade, få är utvalda – Två perspektiv på 
företagandets dynamik”. Samuelsson talade 
utifrån sin forskning där han bland annat har 
följt 622 svenska företagsidéer under tio år. Han 
använde även resultat från jättestudien Global 
Entrepreneurship Monitor (gem).

Mikael Samuelsson menade att debatten om 
företagsdynamik är onyanserad.

– Det är helt meningslöst att göra uttalan-
den som: ”Vi har för få företag” eller ”Vi har för 
stora företag”. Man måste specificera frågan 
till företags-, individ-, erbjudande- eller affärs-
möjlighetsnivå.

Samuelsson redovisade konkreta åtgärder 
som individer i färd med att starta företag 
genomförde under de första 18 månaderna. 
Det handlade om att skriva en affärsplan, skaffa 
en kund och få en intäkt.

– Några är väldigt snabba på att göra saker. 
De börjar slåss mot befintliga företag tidigt, 
och får därigenom en effekt. Ju tidigare du får 
en effekt, desto snabbare vet du om det här är 
en affär att satsa på eller inte. Alltså – snabba 
individer slås ut, eller slår sig in.

– Studien fångar också in individer som inte 
gör speciellt mycket. De har tänkt litegrann på 
att göra en affär, och de tänker ofta på ungefär 
samma sak även efter tio år, sa Mikael Samu-
elsson.

Av de 900 000 företag som finns i Sverige 
har 70 procent en omsättning som understiger 
499 000 kronor.

– Debattörer pratar om mer företag och fler 
entreprenörer, men glömmer bort att bara 30 

»Snabba individer 
slås ut, eller slår sig in«

Hybris präglar många nya företag

✹   Marcus Box och Mikael Samuelsson | 17 september 2007
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Många företag är utslag av hybris, konstaterade Mikael 
Samuelsson. Externa faktorer är kritiska för företags 
överlevnadsförmåga, menade Marcus Box. 17 septem-
ber presenterade de två typer av långsiktiga perspektiv 
på företagsdynamik för Estradpubliken.

• Marcus Box och Mikael Samuelsson

»Företag verkar i samspel«



håkan ylinenpää, professor och föreståndare 
för ämnet Entreprenörskap vid Luleå tekniska 
universitet, inledde. Han började med att ställa 
sig frågan vad nätverk är. Svaret är givetvis att 
det kan vara en mängd olika saker.

– Om man gör, den inte särskilt innovativa, 
resan in i Nationalencyklopedin, får man svaret 
att nätverksbegreppet förekommer i många 
sammanhang. Det kan handla om datorer eller 
om massmedier. Det kan också handla om de 
nät av sociala relationer som människor omger 
sig med.

– Men är det här egentligen något nytt? Eller 
varför pratar alla om nätverk i dag? Det fanns 
säkert nätverk och samverkan långt tillbaka i 
tiden också, för att nedlägga ett byte till exempel, 
sa Ylinenpää.

Han menade att företag går samman i nätverk 
i allt större utsträckning. Det har bland annat 
med kunskapsekonomins intåg att göra. Före-
tag outsourcar mer och mer, och specialiserar 
sig samtidigt på ett avgränsat område. För att 
klara av den dagliga verksamheten ökar därför 
behovet av kontakter med andra företag.

– En annan förklaring är it-utvecklingen. 
Den nya tekniken har möjliggjort nätverkande 
på ett helt annat sätt. Ett exempel är ju att den 
här föreläsningen filmas och kablas ut över 
hela Sverige.

Hur ser då det optimala nätverket ut? Ja, det 
beror på ett antal olika faktorer. Bland annat 
på vad man ska ha nätverket till. Här visade 
Ylinenpää hur man kan placera in olika nätverk 
på en skala: De som i huvudsak gör saker rätt, 
och de som i huvudsak gör rätt saker.

– Olika nätverk ser väsentligt olika ut. Att 
vara orienterad mot att göra saker rätt är som 
att vara ett samspelt fotbollslag. Spelarna är 
alltid på rätt plats, men de kanske inte är särskilt 

inte har förmågan att förändra och utveckla sitt 
nätverk blir det lätt föråldrat.

Det femte och sista området som Westerberg 
tog upp var intern kommunikation. För att alla 
medarbetare ska veta vad samarbetet går ut 
på, måste man se till att sprida information 
om och från nätverket inom den egna orga-
nisationen.

Westerberg gick sedan över till att berätta 
om en undersökning med syfte att ta reda på 
om, och hur, små företag nätverkar. Undersök-
ningen visar att 63 procent av företagen med 
5–49 anställda är inblandade i nätverk med 
stadigvarande samverkan. Nätverkande verkar 
alltså vara något som småföretagare håller på 
med i ganska stor utsträckning.

Nätverkande ger kunskap
Vad är då motivet till företagarnas samverkan? 
Att få ny kunskap är det företagarna själva anger 
som det viktigaste skälet. Även att hitta nya 
affärsmöjligheter är ett incitament för att nät-
verka. Andra motiv är att bli mer flexibel och 
hitta nya marknader. Det handlar alltså mer 
om offensiva än om defensiva motiv.

Så till knäckfrågan: Är det lönsamt för små-
företag att delta i nätverk?

– De som nätverkar är mer innovativa, pro-
aktiva och riskbenägna än andra företag. Alltså, 
de är mer entreprenöriella. Här har vi funnit 
ett starkt samband. Sambandet med tillväxt är 
dock svagare, sa Mats Westerberg.

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

innovativa i sitt spel. Att göra saker helt rätt 
kan däremot vara av största vikt i andra fall, 
som när man bygger en ny motor till Volvo till 
exempel. Då måste man göra helt rätt, annars 
blir någon förbannad.

– Innovatörers nätverk befrämjas i stället 
av att vara orienterade mot att göra rätt saker. 
Men det optimala nätverket gör givetvis både 
rätt saker och gör sakerna rätt, sa Håkan Yli-
nenpää.

Ge och ta är bra
Det var sedan Mats Westerbergs tur att angripa 
ämnet. Han betonade vikten av att ge och ta, 
eller reciprocitet, inom nätverk.

– Nätverk handlar mycket om givande och 
tagande. Man måste både kunna och vilja ge 
för att delta i ett nätverk. Om du inte kan eller 
vill ge till andra kommer du inte heller att få 
något tillbaka. Och till slut blir du avstängd från 
nätverket. Samma sak gäller om du inte kan 
eller vill ta från andra. Om man inte tar något 
blir man en tom partner och ointressant för de 
andra i nätverket, sa Westerberg.

Ett framgångsrikt nätverkande kräver alltså 
en hel del av individerna och företagen. Det 
har därför utvecklats ett nytt begrepp – nät-
verkskompetens. Forskarna har kommit fram 
till fem viktiga områden för att uppnå denna 
kompetens.

Det första är en förmåga att kunna koordi-
nera gemensamma aktiviteter. Det är också av 
största vikt att kunna upprätthålla goda rela-
tioner med de andra i nätverket.

– Det får inte bara vara business, man måste 
också kunna hålla goda personliga relationer. 
Det är precis som i en vanlig relation, om den 
inte underhålls går den förlorad.

– Ett annat viktigt område är att känna sina 
partners. Man måste själv veta vart man ska 
gå om man behöver något. Att inte veta det är 
som att fiska någonstans där man inte vet om 
det finns fisk, sa Mats Westerberg.

Att kunna identifiera och bygga upp nya 
relationer är också en bra egenskap. Om man 

✹   Håkan Ylinenpää och Mats Westerberg | 15 oktober 2007

Nätverkande småföretag mer entreprenöriella

»Olika nätverk ser 
väsentligt olika ut«

»Det får inte bara 
vara business«
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Föreläsningen 15 oktober hade den något provokativa 
titeln ”Nätverkande i mindre företag – Lönsam affär 
eller resursslöseri?”. Det var upp till föreläsarna Mats 
Westerberg och Håkan Ylinenpää från Luleå att reda 
ut begreppen.

• Håkan Ylinenpää och Mats Westerberg



– När ni ser det här förstår ni ju att inga 
entreprenörer har den här kunskapen när de 
föds, sa han.

– Entreprenören måste också ha kunskap om 
industrin, kunderna, marknaden – och om sig 
själv. Vilken effekt har jag på andra människor? 
Är jag en ledare? Har jag stöd från min familj?

– Alla som inte tänker vara soloföretagare 
behöver organisatorisk kunskap. Det gäller att 
fundera över sådant som hur stort team man 
behöver, hur medarbetarna ska rekryteras och 
hur man kan få dem att stanna i företaget.

– Många rekryterar bland sina vänner, men 
det är inte så smart. Ofta har vi liknande smak, 
livsstil och attityder som våra vänner, och det 
gör dem till dåliga medarbetare. De kommer 
att göra samma misstag som du, och de kom-
mer inte att kunna bidra med information eller 
kunskap som du saknar.

Lärande kan ske på flera olika sätt. Man kan 
söka kunskapen i bibliotek och på internet, 
lära sig av gamla erfarenheter eller göra sociala 
jämförelser. Förebilder är viktiga. Det är ingen 
slump att många duktiga entreprenörer har 
föräldrar som också är entreprenörer.

– Man kan också lära genom att göra. Det här 
är nog vad Daniel skulle kalla ”lära genom att 
misslyckas”. Poängen är att inte bara skriva ner 
saker, utan att faktiskt göra dem, konstaterade 
Kelly Shaver.
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– Vikten av kunskap påverkar hur vi utbildar 
framtidens entreprenörer – och framtidens 
handelshögskolestudenter. De sistnämnda är 
alldeles för managementinriktade i dag.

Entreprenörskap kräver resurser
När barn växer och utvecklas utgör varje miss-
lyckande ett viktigt steg i lärprocessen. I leken 
testar de att vara och göra på olika sätt, och de 
lär av sina misstag.

– När vi blir vuxna slutar vi leka, och vi slutar 
även att misslyckas i samma utsträckning. Detta 
får katastrofala följder för lärandet.

– En 4-åring ställer lika många frågor på en 
dag som en 40-åring gör på ett år. Det är för-
klaringen till varför 4-åringar lär sig så mycket, 
så snabbt.

Enligt Hjorth är vårt utbildningssystem inte 
designat för entreprenörskap, som han anser 
bör klassas som ett experimentellt ämne. Men 
detta kräver kraftigt ökade resurser. 

– Precis som kemi, fysik och medicin behöver 
entreprenörskap labbtid: I laboratoriet finns det 
plats för misslyckanden.

– Först när eleverna får möjlighet att agera 
entreprenöriellt kan de utveckla kunskap om 
entreprenörskap, sa Daniel Hjorth.

Därefter tog Kelly Shaver vid.
– Det första folk säger när jag berättar att 

jag är entreprenörskapsprofessor är: ”Kan man 
verkligen lära ut entreprenörskap?” Frågestäl-
laren menar alltså att vissa människor har vad 
som krävs från födseln, medan andra aldrig kan 
bli entreprenörer hur mycket de än försöker.

– För mig är entreprenör något man blir – inte 
något man föds som. Det är inte en öppen fråga. 
Därför kan man självklart lära ut olika saker 
som ökar chanserna att lyckas som entreprenör. 
Däremot är jag mer osäker på om man kan lära 
folk att vilja bli entreprenörer, sa Shaver.

Kelly Shaver gick igenom flera olika områden 
som entreprenören måste ha koll på för att inte 
vara helt chanslös från början. Regelverken 
kring licenser, skatter och säkerhet på arbets-
platsen är ett sådant område.

i november var Estradtemat entreprenörskap 
och lärande, och rubriken lydde: ”Successful 
failures and abnormal normalities – about lear-
ning entrepreneurship”. Talare var professorerna 
Daniel Hjorth, Handelshögskolan i Köpenhamn, 
och Kelly Shaver, College of Charleston, usa. 
Hjorth inledde.

– Vi pratar om den postindustriella ekonomin 
som kreativ, immateriell och kunskapsintensiv. 
Att påstå att den industriella ekonomin inte var 
kunskapsintensiv är förstås bara larv, men jag 
menar ändå att kunskap har etablerat sig som 
en ännu viktigare konkurrensfördel i dag, sa 
Daniel Hjorth.

– Det är inte längre viktigast att vara störst. 
Snabbhet, innovationskraft och flexibilitet är 
den postindustriella ekonomins heliga tre-
enighet. Och det är här entreprenörskap kom-
mer in i bilden.

Mindre management
Som ett exempel på hur högt vi värderar kunskap 
jämförde han Volvo med Excite.

– Ford betalade 50 miljarder kronor för Volvo 
år 1999. I samma veva såldes söktjänsten Exci-
te för 54 miljarder kronor. Volvo startade 1927, 
medan Excite bara var fyra år gammalt…

– De som köpte Volvo kunde förstås vandra 
omkring i ett antal fabriker och klämma på stål, 
gummi och maskiner. När det gäller Excite var 
det inte lika tydligt vad köparna hade förvärvat. 
Några killar och tjejer, och så datorer förstås. I 
det fallet handlade det snarare om potentialen 
i de kunskapsresurser som fanns samlade inom 
företaget.

Det här får konsekvenser för hur vi betrak-
tar entreprenörskap respektive management, 
menade Hjorth, som intresserar sig för balansen 
mellan de båda disciplinerna.

         

Lyckade misslyckanden formar entreprenören

✹   Daniel Hjorth och Kelly Shaver | 7 november 2007
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Misslyckanden är en viktig del av lärprocessen, men den 
entreprenör som misslyckas alltför flitigt går i konkurs. 
På Estrad 7 november argumenterade Daniel Hjorth för 
ett ökat inslag av experimenterande i entreprenörskaps-
undervisningen. Kelly Shaver menade att kunskap spelar 
roll – både för individen och företaget.

• Kelly Shaver och Daniel Hjorth

»När vi blir vuxna 
slutar vi leka«

»Man kan också lära 
genom att göra«



en vit man som på egen hand skapar något 
– gärna ett snabbväxande teknikföretag – och 
tjänar massor med stålar. Så ser (myt)bilden 
av Entreprenören ut. Men entreprenörskap 
kan vara så mycket mer. Det menade i alla 
fall den trojka som föreläste på 2007 års sista 
Estrad: Karin Berglund, Frederic Bill och Malin 
Gawell.

Karin Berglund, Mälardalens högskola, inled-
de. Hon la fram sin dokorsavhandling ”Jakten på 
Entreprenörer – Om öppningar och låsningar i 
Entreprenörskapsdiskursen” våren 2007.

–Vi ska prata om de nya vindar vi tror blå-
ser inom entreprenörskapsforskningen. Vi ska 
försöka fatta oss kort och hålla upp vinden, sa 
Karin Berglund.

Hon visade en bild av ett träd som fick 
illustrera hur entreprenörskapsforskningen 
har utvecklats genom åren. Vid rötterna ligger 
den tidiga nationalekonomiska forskningen 
där entreprenörskapet ses som en funktion på 
marknaden. Uppåt stammen kommer den be-
teendevetenskapliga forskningen med fokus på 
entreprenören som individ. Uppe i kronan ham-
nar dagens organisationsstudier som behandlar 
entreprenörskapet som en social process.

– Det här trädet gör att vi blir låsta i vad 
entreprenörskap är. Vi glömmer nog ibland 
att begreppet entreprenörskap kommer från 
franskans ”entreprendre” – att ta sig för något. 
Om vi kom ihåg det kanske det skulle se annor-
lunda ut.

Entreprenörskap kan ta sig uttryck på många 
olika sätt, inte bara genom företagande. Ofta 
syftar man till och med enbart på nyföretagande, 
gärna teknologiskt sådant, när man pratar om 
entreprenörskap.

– Det har med människosyn att göra. Entre-
prenörskap är en del av den mänskliga akti-

entreprenörskap. Det ligger i utkanten av tanken 
om entreprenören som en ensam hjälte. Och 
där kan nya saker skapas.

Malin Gawell försvarade sin avhandling 
”Activist Entrepreneurship – Attac’ing Norms 
and Articulating Disclosive Stories” i januari 
2007 vid Stockholms universitet. Hennes del av 
föreläsningen handlade om socialt engagemang 
och entreprenöriellt handlande. I avhandlingen 
utgår hon från entreprenörskap som ett sätt att 
skapa och driva en ny verksamhet.

– För mig handlar entreprenörskap alltså 
om processen att skapa och driva en ny verk-
samhet som bidrar till förändring och dynamik. 
Men förändringen och dynamiken är sällan 
genomtänkt på samhällsnivå. Entreprenörskap 
är i grund och botten något positivt, men ändå 
inte helt enkelt. Till exempel finns en tilltro att 
det ska lösa alla problem, särskilt när det gäller 
socialt entreprenörskap.

– Det finns krafter som vill definiera det här 
på olika sätt. Men jag är inte säker på att det är 
så entreprenöriellt att göra det. Jag har inget 
emot att man skapar modeller, men man måste 
våga skapa helt nya saker också.

Gawell menade därför att betydelsen av 
entreprenörskapet bör breddas, och det är 
också en av poängerna i hennes avhandling. 
Den handlar om bildandet av den ideella orga-
nisationen Attac Sverige. 

– Här handlade det verkligen om en entre-
prenöriell process, där människor tillsammans 
skapade en ny verksamhet som syftar till social 
förändring. Det var inte en person, utan fantas-
tiskt många personer som bidrog, sa Gawell.
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viteten och ska inte kopplas till vissa indivi-
der. Det finns en väldigt stark hjältefiering av 
entreprenören, som blir problematisk. Vi sätter 
gärna upp de här figurerna på piedestal, vilket 
gör det svårt att relatera till dem, konstaterade 
Berglund.

Paradoxalt begrepp
Näst ut var Frederic Bill från Växjö universitet. 
Hans doktorsavhandling ”The Apocalypse of 
Entrepreneurship” kom hösten 2006.

Han pekade på en paradox inom entrepre-
nörskapsbegreppet. Samtidigt som det finns 
en tendens att förknippa entreprenörer och 
entreprenörskap med det som är nytt och kom-
mande, finns det något föråldrat över begrep-
pen. 

– Det finns något i entreprenörskap som ger 
ett lite ålderstiget intryck. Temat i dag är förvisso 
nya vindar, men det blåser fortfarande en hel 
del gamla vindar kring entreprenörskapet, sa 
Frederic Bill. 

Det är ofta först i efterhand man tolkar något 
som entreprenöriellt. När ett företag byggs upp 
sker det kanske i små steg, utan någon stor plan 
om entreprenörskap.

– Det här med att blicka tillbaka kan bli pro-
blematiskt. Hur långt tillbaka ska vi gå för att 
hitta framgångsrecept, undrade Bill och visade 
en bild på pyramiderna i Egypten.

– Bara för att något var framgångsrikt då, 
behöver det ju inte betyda att det alltid är där 
man ska leta efter framgångsrika recept. De kan 
ju finnas någon helt annanstans. Det var en sak 
jag funderade på när jag skrev min avhandling: 
Var kan man tänka sig att man hittar andra 
berättelser om entreprenörskap som vi kanske 
inte är medvetna om?

Nytt från utkanten
Två andra begrepp som Bill nämnde var ”mino-
riteter” och ”tillblivande”. Minoriteter är allt 
som inte är standard.

– Det är i utkanten av det etablerade som nya 
idéer växer fram. Som till exempel kollektivt 

✹   Karin Berglund, Frederic Bill och Malin Gawell | 11 december 2007

Entreprenörskapsbegreppet måste breddas
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Entreprenörskap är mer än bara företagande och stora 
pengar. Det var den minsta gemensamma nämnaren 
under föreläsningen 11 december. Tre unga forskare 
delade på Estraden och samsades under titeln ”Nya 
vindar inom entreprenörskapsforskningen”.

• Karin Berglund, Frederic Bill och Malin Gawell

»Det har med 
människosyn att göra«

»Man måste våga 
skapa helt nya saker«
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Teknik och politik påverkade tv-utvecklingen

Två projekt började växa fram parallellt i 
Sverige. Det ena hade två drivande entrepre-
nörer som pappor: Gunnar Bergvall, direktör 
i Bonnierkoncernen, och Ingemar Leijonborg, 
storebror till före detta partiledaren.

– De träffades på en konferens och började 
diskutera: ”Visst tusan borde det finnas plats för 
ytterligare en tv-kanal i Sverige.” Det var 1975.

Samtidigt satt en annan man, i ungefär 
samma ålder, och tänkte på tv. Han hette Jan 
Stenbeck, och hade bott och verkat i usa sedan 
1960-talet och sett utvecklingen där.

– Till skillnad från Bergvall och Leijonborg 
hade den här entreprenören pengar. Bergvall 
och Leijonborg fick kämpa mycket med det i 
början.

Med sina pengar fick Stenbeck så småning-
om tillgång till två sändare på en luxemburgsk 
satellit.

– Stenbeck låg i sitt badkar och tänkte: ”Jag 
får väl starta en egen kanal.” Han låg alltid i sitt 
badkar när han fick idéer. Så berättas i alla fall i 
historierna om honom. Stenbeck tar hjälp av en 
konsult och från 1985 börjar han, med Kinnevik 
som bas, att mobilisera folk för att förverkliga 
idén att skapa en ny tv-kanal. Den kom sedan 
att kallas för tv3.

Lena Ewertsson menade att Bergvalls och 
Leijonborgs idéer om att starta ytterligare en 
svensk tv-kanal la grunden för Kinnevik och tv3. 
På samma sätt banade grundandet av tv3 väg 
för ytterligare kanaler, bland annat tv4.

en längre version av detta referat 
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konferenser om trådlös kommunikation för 
att förhindra att Marconi fick monopol. Flera 
saker låstes fast då, och mycket gäller faktiskt 
fortfarande.

I samma veva kom också Sveriges första lag 
om trådlös kommunikation. En typ av trådlös 
kommunikation var den som i anglosaxiska 
länder kallades för broadcasting. Det var en 
kth-student som föreslog att den svenska över-
sättningen skulle bli rundradio. Året var 1922.

Osäkerhet slutar i monopol
Strax efter damp ansökningarna om att bedriva 
rundradio i Sverige ner i dåvarande kommuni-
kationsdepartementets brevlåda. I februari 1923 
avslogs alla ansökningar. I stället kom myn-
digheterna med ett förslag på hur detta skulle 
fungera i Sverige. Man ville att staten skulle äga 
sändarna och att ett företag skulle ha ensamrätt 
på att bedriva rundradiosändningarna.

– I princip kom förslaget att godtas, och 1924 
stängdes en första viktig svart låda i Sverige: 
Sveriges radio skulle få ensamrätt på rund-
radiosändningar i landet, sa Ewertsson.

Innan den lådan stängdes rådde osäkerhet 
om hur rundradio skulle bedrivas i Sverige. 
Sedan dröjde det, i Lena Ewertssons historie-
skrivning, ända fram till 1950-talet innan nästa 
osäkerhetsorm ringlade fram över kommu-
nikationslandskapet. Då var televisionen på 
intågande. Det var långt ifrån säkert att tv skulle 
fungera på samma sätt som ljudradion. Men 
till slut kom ändå regeringen fram till att den 
skulle det – med ett långvarigt monopol som 
följd. Ännu en svart låda stängdes.

– När jag började intressera mig för detta 
blev jag särskilt förvånad över en sak. 1961 beslöt 
man att öppna upp nya frekvenser för tv. Sverige 
tilldelades då en frekvens för en andra tv-kanal, 
tv2. Men vi fick också redan då frekvenser för 
en tredje och för en, något geografiskt begrän-
sad, fjärde kanal. Det här är intressant! Varför 
dröjde det ända till 1991 innan man började 
exploatera dessa frekvenser till en tredje mark-
sänd kanal?

lena ewertsson är forskare vid avdelningen 
för teknik- och vetenskapsstudier, Göteborgs 
universitet. Under föreläsningen, som bland 
annat byggde på hennes bok ”Dansen kring 
guldkalven? En historia om uppbyggandet av 
tv4 1984–1991” (2005), tog hon oss med på en 
historisk exposé som sträckte sig över hela 
1900-talet.

– Två projekt kommer att stå i fokus här i dag: 
tv3 och tv4. Jag kommer inte att använda mig 
av så många akademiska termer när jag beskri-
ver utvecklingen. Men jag använder begreppet 
innovation, i betydelsen nya kombinationer. Här 
kan man säga att jag imiterar Schumpeter, sa 
Lena Ewertsson.

– Men jag har också två Lenauppfunna 
begrepp. Det första är ”Svarta lådor”. Med det 
menar jag att när man har kommit överens om 
en standard, låser man också ofta fast sig poli-
tiskt. Eller man tror i alla fall att man låser fast 
sig. Det andra begreppet är ”osäkerhetsormar”. 
Det gäller egentligen alltid när man håller på 
med entreprenörskap. Entreprenörer vill ta bort 
osäkerhet och veta riktningen för framtiden. 
Innan man har låst fast sig i standarder råder 
osäkerhetsperioder. De svarta lådorna föregås 
alltså av osäkerhetsormar.

Ewertsson tog oss sedan tillbaka till när rund-
radion var en innovation. Hon menade att det 
finns kopplingar till mer nutida tv-entreprenö-
rer. Och ett antal svarta lådor i tv-utvecklingen 
började byggas redan då.

Marconi hotade
– I början av 1900-talet härjade en entreprenör 
som hette Marconi. När han började med sitt 
entreprenörskap inom det trådlösa kommuni-
kationsområdet, var det en del som hävdade att 
han var ett hot mot samhället. Det anordnades 

✹   Lena Ewertsson | 10 januari 2008

Svarta lådor och osäkerhetsormar. Det är två 
begrepp som forskaren Lena Ewertsson använder 
när hon beskriver utvecklingen av tv-marknaden.  
10 januari föreläste hon på Estrad under titeln 
”Entreprenöriella fönster mot tv-världen”.

• Lena Ewertsson 

»Entreprenörer vill  
ta bort osäkerhet« »Stenbeck låg i sitt  

badkar och tänkte«
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Hello Kitty pryder pennor, väskor, brödrostar 
och till och med riktiga flygplan.

– När jag undervisar på kth händer det att 
jag låter studenterna skriva om Hello Kitty. De 
undrar förstås om jag har tappat vettet full-
ständigt – lära ut söthet till ingenjörer? Vad är 
poängen med att skriva om en serietidningskatt? 
Jo, era kunder älskar den där katten. För dem 
är Hello Kitty en central symbol, och de vill se 
kreativitet som startar i den estetiken.

Ett relativt nytt, Rehnskt forskningsintresse 
är enkelhet som affärsstrategi. Ett exempel är 
amerikanska In-n-out burger. Kedjan säljer 
hamburgare, pommes frites och dryck, punkt 
slut.

– På sin höjd kan du få en dubbelburgare om 
du insisterar. Och kunderna är lyckliga – för de 
behöver inte välja!

– Tänk bara på när man går till Ica eller Coop 
för att köpa flingor. Hyllorna är flera meter långa, 
och man tänker: ”Fan, jag ville bara ha cornfla-
kes!” Inte ta ställning till mineraler, vitaminer, 
djungelmüsli…

Alf Rehn intresserar sig också för ”det osäg-
bara”. För att ta entreprenörskapsdiskussionen 
vidare krävs att vi möter de barriärer som hin-
drar oss från att säga vissa saker, menar han. Ett 
exempel på en produkt det talas tyst om är Fun 
Betty: hårfärgningsmedel för könshår.

– Våra tankegränser ruskas om av det osäg-
bara.

– Jag efterlyser större acceptans. Vi får inte 
slå ner det som kommer från oväntat håll, den 
som säger oväntade saker eller beter sig på ett 
oväntat vis, sa Alf Rehn.

en längre version av detta referat 
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inte är entreprenöriellt, innovativt eller krea-
tivt.

Att agera okreativt är i dagsläget det mest 
kreativa, argumenterade Rehn. Det kan illus-
treras av något så trivialt som kopior.

– Kopian – det icke-originella och icke-krea-
tiva – har inte särskilt mycket symboliskt kapital 
inom företagsekonomin. Den är simpel, enkel 
och förutsägbar. Men kopiering är ekonomins 
kärna.

När Steve Jobs för första gången presenterade 
Iphone var det många som genast ville springa 
ut och köpa den, inte minst Alf Rehn. Men Apple 
deklarerade att den inte skulle börja säljas förrän 
om sex månader.

– Bara tre månader efter detta hittade jag 
Iphone i två olika versioner på en kinesisk mark-
nad. Var de lagliga? Nej. Men det intressanta är 
att vi alltså lever i en värld där kopian kommer 
ut på marknaden snabbare än originalet. Dess-
utom har kopian fler funktioner och kostar en 
bråkdel av originalet.

Känner inte kunden
Globaliseringen påverkar kreativiteten även på 
andra sätt. Många företag hävdar att de inno-
verar för kunden. Men vet de egentligen vilka 
deras kunder är?

– Jag är den perfekta kunden för de flesta 
västerländska företag: man, vit, 35 år, lagom 
heterosexuell, tråkig medelklass… helt enkelt en 
sådan person som de flesta produkter tillverkas 
för. Men jag är i minoritet!

– Sanningen är att 25 procent av alla män-
niskor på jorden är asiater under 18 år.

Kawaii betyder söt på japanska, och Hello 
Kitty kan sägas vara en ikon inom den esteti-
ken. Hon är en tecknad katt som har genererat 
intäkter åt företaget Sanrio sedan 1970-talet. 

alf rehn är professor vid Åbo Akademi och 
kth. 12 februari gästade han Estrad för att prata 
om ”Entreprenörskapet och det oväntade – Krea-
tivitet som möjlighet och problem”. Själv menar 
Rehn att han bedriver ”motvallsforskning” mot 
rådande entreprenörskapsforskningsideal.

– Jag hamnade i entreprenörskapsforskning-
en för att jag tyckte att det var så förbaskat roligt 
att vända på saker och ting.

– Från ena sidan kom alltså påståenden om 
hur viktiga innovativa regioner är. Och på andra 
sidan stod jag och frågade: ”Varför det?” och 
”Tänk om entreprenörskap bara är båg?” Inte 
för att jag trodde att det var det, men jag trodde 
på att uppmuntra forskare att tänka så, förkla-
rade Alf Rehn.

Han menar att entreprenörskap, innovation 
och kreativitet har blivit sådana allmänt adopte-
rade begrepp att de har förlorat sitt innehåll.

– Dessutom har jag märkt att entreprenörer 
och innovatörer inte känner igen sig i de teorier 
som forskarna producerar.

Smink och sex
Rehn konstaterade tidigt att hans kollegor 
inom företagsekonomin hade en förkärlek för 
att ”studera plåt”: allvarliga saker som bilar, 
bioteknik och medicinsk teknik. Han tyckte att 
det verkade fint, och dessutom fick de ju pengar 
från Vinnova. Men samtidigt såg han att det 
fanns intressantare branscher, som i vissa fall 
dessutom är betydligt mer lukrativa.

– Hur är det till exempel med smink? Mark-
naden för manlig make up växer för närvarande 
med 300–400 procent per år. Leksaker och sex 
är två andra intressanta industrier.

– Kan vi inte titta på lite mer lättsinniga 
saker? Eller måste allt handla om svåra ord som 
”region” och ”system”? Jag har försökt ägna min 
korta karriär åt att hitta andra uttryckssätt, sa 
Alf Rehn.

Enligt honom har begreppen entreprenör-
skap, innovation och kreativitet blivit ”meta-
brands”. I takt med att allt mer inordnas under 
dem, urholkas de. Till slut finns det inget som 

Hello Kitty lär oss entreprenörskap

✹   Alf Rehn | 12 februari 2008

25 procent av världens befolkning är asiater under  
18 år. Ändå fortsätter företagen att tillverka produkter 
för vit, medelålders medelklass. Alf Rehn menar att 
det är hög tid att tänka om. Han argumenterar också 
för en revitalisering av entreprenörskapsfältet.

• Alf Rehn 

»Kopiering är 
ekonomins kärna«

»Fan, jag ville bara 
ha cornflakes!«



bör låta de anställda vara sina egna chefer, 
givetvis inom ramarna för företagets väl och 
ve. Att ge individen bekräftelse är också en bra 
kreativitetskatalysator.

– Det är viktigt att man upplever att man har 
stöd från sina kollegor, och inte möts av konstiga 
blickar. Resurser och tid är också viktigt. Det är 
nämligen en myt att nöden är uppfinningarnas 
moder. Man kan inte utveckla en kreativ miljö 
utan att ge tillräckligt med resurser.

För att en miljö ska vara kreativitetsfrämjande 
måste den också uppmuntra risktagande. Och 
individerna måste våga ta kalkylerade risker.

– Kreativitet är ett osäkert kort och leder inte 
alltid till förväntade resultat. Man kanske även 
bör belöna misstag. Det är inte misstaget i sig 
som belönas, utan att man över huvud taget 
tar ett initiativ. Man belönar initiativtagandet, 
samtidigt som man speglar individen, oavsett 
om det leder till förväntat resultat eller inte.

Det är lätt hänt att större organisationer går 
från att vara innovatörer till att bli tillverkare. 
Det leder i förlängningen till stagnation.

– För att behålla kreativiteten måste man 
hela tiden spränga ramarna och komma med 
nya idéer som kan leda till nya produkter. 
Kreativitet är viktigt för vår överlevnad. Det 
kan ju till exempel handla om hur vi kommer 
att lösa energifrågan. Kommer vi att hitta nya 
resurser på vår jord, eller kommer vi kanske 
att bosätta oss någon annanstans?, frågade sig 
Farida Rasulzada.

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

med att de började skolan... Sedan kommer de 
upp sig igen efter ett par år, och vid tio har barn 
ytterligare en kreativ fas. 

Forskarna lät även de 171 ungdomar som 
ingick i undersökningen göra ett kreativitets-
test. De delades in i högt, mellan-, respektive 
lågt kreativa. Huvudfyndet var att det inte finns 
några könsskillnader.

– Det var jämnt skägg mellan pojkar och 
flickor. Tidigare har man ju pratat mycket om 
att konstnärer, uppfinnare och andra kreativa 
personer i huvudsak är män. Men nu finns 
det mycket forskning som stödjer att det inte 
föreligger några könsskillnader. Det är snarare 
så att flickor successivt socialiseras in i att inte 
använda sin kreativitet i mer traditionella och 
konservativa samhällen. Men det har också 
luckrats upp och jämnats ut mer och mer, sa 
Ingegerd Carlsson.

Stretcha tankarna
Filosofie doktor Farida Rasulzada har intresserat 
sig för den kreativa miljön, och visar bland annat 
i sin avhandling att kreativa och innovativa 
arbetsplatser ger mer välmående medarbe-
tare. Ett annat resultat är att det finns starka 
kopplingar mellan kreativitet och lönsamhet 
i företagen.

– Att implementera ett kreativt arbetssätt är 
ett sätt att nå framtiden, och ett sätt att utveckla 
sig själv som individ och som företag. Det hand-
lar om att stretcha sina tankar och se saker ur 
nya perspektiv, sa Farida Rasulzada.

– Min forskning visar att kreativitet även 
skapar bättre hälsa. Jag visar också att kreativitet 
är ett sätt att minska stressen. Att verka i ett 
kreativt klimat sänker stressymptom som oro, 
huvudvärk, spänningar och sömnsvårigheter. 

Rasulzada menade att man så långt det går 

ingegerd carlsson och Farida Rasulzada, 
båda från Institutionen för psykologi, Lunds 
universitet, föreläste på temat ”Vad är kreativitet, 
och hur påverkas vi av kreativa miljöer?”. Det var 
en nästintill fullsatt Wallenbergssal på iva som 
mötte de två föreläsarna. 

Professor Ingegerd Carlsson menade att det 
ingår i människans natur att vara kreativ. Vi vill 
alla vara kreativa och ha mål att jobba mot. Hon 
byggde sin föreläsning runt ett antal bilder. Den 
första föreställde en schimpans.

– Även schimpanser har en rudimentär för-
måga till kreativitet. De kan kvista av en pinne 
för att hämta myror, men inte så mycket mer. 
Människan som art har ju kommit lite längre. 
Vi kan inte bara fortplanta oss, utan också ta 
oss runt i världen och förändra miljön omkring 
oss.

– Vi har en allmänmänsklig förmåga att 
använda vår fantasi. Och det har gått i en rasan-
de fart de senaste 80 000 åren. Vi har byggt upp 
trosföreställningar, och skapat otrolig teknik 
som tycks växa nästan logaritmiskt.

Hon visade sedan en bild på Pippi Lång-
strump som i sig är en kreativ produkt skapad 
av Astrid Lindgren. Pippi är också en mycket 
kreativ figur, som hela tiden hittar nya sätt att 
göra saker på. Men den här typen av ”vild” krea-
tivitet är motsägelsefull.

– Kreativitet innebär att gå på tvärs med nor-
mer. Men samtidigt ingår vi i olika system och 
vi måste kunna fungera i olika situationer, till 
exempel på arbetsplatsen.

Faser av kreativitet
I en studie från 1980-talet undersökte Ingegerd 
Carlsson barns kreativitet. Forskarna jämförde 
kreativitet i olika åldrar, och om det var någon 
skillnad mellan pojkar och flickor. Ett resultat 
var att barn i femårsåldern är väldigt kreativa 
och fantasifulla, medan sexårsåldern är mer 
balanserad.

– Ett tydligt lågvattenmärke i kreativ förmåga 
kom när barnen fyllde sju. Man kan ju fråga sig 
vad det berodde på. Det sammanföll i alla fall 

Kreativitet är naturligt och skapar välmående

✹   Ingegerd Carlsson och Farida Rasulzada | 13 mars 2008

w w w . e s b r i . s e 10   estrad 07–08

Det ingår i människans natur att vara kreativ. Vi mår 
faktiskt till och med bättre av att verka i kreativa och 
innovativa miljöer. Det framkom på Estrad 13 mars.

• Ingegerd Carlsson och Farida Rasulzada

»Jämnt skägg mellan 
pojkar och flickor«

»Kreativitet är viktigt 
för vår överlevnad«
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Att driva verksamhet i eget bolag verkar också 
vara något mest för seniora forskare. 30 procent 
av professorerna gjorde det, mot 20 procent av 
lektorerna och adjunkterna, 10 procent av post-
docs, och 6 procent av de forskarstuderande.

– Skillnaden är stor mellan olika lärosäten. 
De mest företagsamma grundar fem gånger 
så många företag som de minst aktiva läro-
sätena.

Wigren frågade publiken vilket universitet 
eller högskola de trodde producerade flest före-
tag under 2006, procentuellt sett. Efter många 
kvalificerade gissningar avslöjade hon att det 
var lilla Högskolan i Kristianstad – inte kth, 
Chalmers eller Karolinska institutet.

Akademiker inom teknisk fakultet är mest 
företagsamma: där startade 4,13 procent företag 
år 2006. Inom gruppen samhällsvetenskap/
juridik, medicin/odontologi samt humaniora/
religionsvetenskap startade 2,67 procent före-
tag, och inom gruppen hälso-/vårdvetenskap 
och matematik/naturvetenskap var siffran 1,35 
procent.

– Få företag startar med hjälp av organisatio-
ner vid lärosätet. Just nu byggs det för fullt inom 
våra universitet och högskolor – technology 
transfer centers, inkubatorer och strukturer 
för kommersialisering – så det kan ju hända 
att siffrorna ökar när resurserna blir tydligare. 
Men i dagsläget söker sig många till personer 
utanför akademin.

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

kurser, och var fjärde förmedlade studenter som 
problemlösare till företag och organisationer. 
Nästan var fjärde deltog i uppdragsforskning, 
var femte forskade tillsammans med personer 
utanför akademin, och var sjätte medverkade 
i radio eller tv.

En mer specifik titt på akademiskt entrepre-
nörskap visar att 16 procent av de undersökta 
akademikerna drev egna företag.

– Hela 2,5 procent startade företag 2006. itps 
har mätt startfrekvensen hos 16–64-åringar i hela 
den svenska befolkningen, samma år. De fann 
att 0,76 procent startade företag.

– Andelen företag som startas inom aka-
demin är alltså betydligt högre. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att många av de här 
företagen aldrig blir särskilt stora, utan mer 
utgör en bisyssla.

1,8 procent av akademikerna sökte patent 
under 2006, och 0,29 procent licensierade något 
patent. 35 procent fick lönearvode från annat 
håll än sitt lärosäte. I den sistnämnda siffran 
ryms förmodligen en hel del akademiska upp-
drag för andra lärosäten: att vara sakkunnig 
till en ny tjänst eller delta som opponent vid 
en disputation.

Aktiva seniorer
Som ”arbete utanför högskolan” räknas också 
att vara rådgivare/konsult, utveckla en vara 
eller tjänst, sitta med i en styrelse, ha en annan 
anställning och att driva egen verksamhet. Wahl-
bins och Wigrens undersökning visar att nästan 
40 procent av professorerna, och 10 procent av 
de forskarstuderande, arbetade som rådgivare 
eller konsulter under 2006.

– Ju mer senior du blir, desto fler uppdrag får 
du. Vi konstaterar också att de som publicerar 
sig populärvetenskapligt, engagerar sig i kon-
sultuppdrag i dubbelt så hög grad.

– Att skriva populärvetenskapligt anses inte 
meriterande, och man förväntas inte göra det 
inom sin akademiska tjänst. Men sannolikt är 
det ändå väldigt viktigt, konstaterade Caroline 
Wigren.

ekonomie doktor Caroline Wigren delar sin tid 
mellan Malmö högskola och circle vid Lunds 
universitet. 9 april gästade hon Estrad för att 
prata om ”Akademiskt entreprenörskap”. Det 
gjorde hon utifrån rapporten ”Samverkan i det 
akademiska vardagslivet” som hon har författat 
tillsammans med professor Clas Wahlbin, Inter-
nationella Handelshögskolan i Jönköping.

Stort intresse för samverkan
Wigren och Wahlbin ville slå hål på en rad 
myter om forskares inställning till samverkan. 
De skickade därför ut en enkät till 20 000 fors-
kare och lärare, inom samtliga fakulteter, på 
30 svenska universitet och högskolor. Hälften 
svarade. Enkäten innehöll tre typer av frågor: 
bakgrundsvariabler, frågor om deltagande i 34 
olika samverkansaktiviteter, samt frågor om 
respondenternas inställning till samverkan.

– Vi var väldigt öppna, vi ville hitta alla tänk-
bara sätt att skapa och sprida kunskap mellan 
akademin och det omgivande samhället, för-
klarade Caroline Wigren.

– Efter undersökningen har varje lärosäte fått 
tillgång till sin egen data, för vidare analys och 
för att se hur man kan bli bättre på samverkan. 
En annan effekt av rapporten är faktiskt att myn-
digheter som Nutek, Vinnova, Högskoleverket 
och kk-stiftelsen har samlats och diskuterat 
kring den några gånger. Och en ökad samverkan 
mellan dem är ju också önskvärt.

Hur många akademiker var det då som sam-
verkade med samhället under 2006? Ganska 
många, visade studien. Och de gjorde det på 
ganska många olika sätt.

Caroline Wigren gick igenom resultaten som 
bland annat visade att nästan hälften tipsade 
studenter om arbete. Var tredje rekryterade icke-
akademiker som externa gästföreläsare till sina 

Ökat intresse för akademiskt entreprenörskap

✹   Caroline Wigren | 9 april 2008

Caroline Wigrens studier visar att svenska forskare 
och lärare inte är så avogt inställda till samverkan 
som många tror. Faktum är att hela 2,5 procent  
startade företag under 2006. Siffran kan jämföras 
med ITPS mätning av hela befolkningen, som visar 
att endast 0,76 procent startade företag samma år.

• Caroline Wigren

»Hela 2,5 procent 
startade företag 2006«

»Att skriva populär-
vetenskapligt anses 

inte meriterande«



adderar dem som både är anställda och driver 
eget hamnar siffran på 60 procent. Om man 
dessutom lägger till dem som är intresserade 
av att starta eget, kommer man upp i hela 90 
procent.

– Utan att ha några jämförande siffror med 
andra branscher, tror vi att det här är väldigt 
högt. Att 90 procent i de kulturella näringarna 
har, eller är intresserade av starta, företag får 
nog anses som exceptionellt, sa Jansson.

Siffrorna kommer från ett delprojekt som 
drivs vid kulturgeografiska institutionen, Upp-
sala universitet. I enkäten har forskarna valt en 
definition av kulturella näringar som består av 
13 olika kategorier. Exempel på kategorier är: 
konstnärlig verksamhet, böcker, mode, design 
och marknadsföring/pr.

Varför är då så många inom de kulturella 
näringarna sugna på att starta eget? Det hand-
lar inte först och främst om pengar, de som är 
anställda har en klart högre genomsnittslön.

– Den viktigaste drivkraften till att starta 
eget är att det är enda möjligheten att arbeta 
med det man vill. Att driva eget anses stimu-
lera kreativiteten och öka kontrollen över den 
verksamhet man bedriver. 

– Men de knappa resurser som hänger ihop 
med egenföretagande kan också begränsa krea-
tiviteten, konstaterade Johan Jansson.

De flesta av de här företagen är små, med en 
till fem anställda. Majoriteten startar sina före-
tag ensamma och fortsätter att arbeta ensamma 
till stor utsträckning. Men det förekommer även 
arbete inom nätverk och projekt, särskilt i sam-
arbete med kunder.

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

och tjänster som produceras inom de kultu-
rella näringarna har ett värde som främst är 
symboliskt.

– Även om man säljer materiella produkter, 
som exempelvis skivor, ligger inte värdet i det 
materiella, i själva plasten. Värdet är immate-
riellt och symboliskt.

En annan sak som kännetecknar de kulturella 
industrierna är att deras producenter tenderar 
att klumpa ihop sig, medan deras produkter 
flyter fritt runt världen.

– Det här är givetvis intressant för oss som 
ekonomgeografer. Även om de kulturella pro-
dukterna flyter fritt i den globala ekonomin, 
speciellt med dagens medieteknik, så är alltså 
producenterna ganska rotade på en plats. Ni 
har säkert alla sett en Hollywoodfilm. Ni kan 
hyra den, eller ladda ner den till er telefon eller 
Ipod var ni än är i världen. Men varför produ-
ceras filmen fortfarande i Hollywood, eller i 
Bollywood, eller i Trollywood? Varför klustrar 
sig de här industrierna?

Stor andel är egna
En förklaring är kanske att de kulturella näring-
arna fungerar som talangmagneter. Konstnärer 
och musiker hjälper regioner att attrahera och 
behålla kompetens.

– De ger platsen ett varumärke, något som 
är jätteviktigt för en plats och dess ekonomi. 
Som till exempel alla konstnärer som flockades 
i Paris på 1800-talet. Paris hade nog inte varit 
den turistattraktion den är i dag utan dessa 
konstnärer. Sådana saker hänger kvar, sa Domi-
nic Power.

Filosofie doktor Johan Jansson tog sedan 
över.

– Dominic inledde med en mer generell 
kontext till varför vi ska intressera oss för de 
kulturella näringarna. Men det här är ju trots 
allt en Estradföreläsning, så en annan viktig 
anledning till att vi ska intressera oss för kul-
turföretag är att entreprenörskap är viktigt för 
de här näringarna.

40 procent är egna företagare, och om man 

johan jansson och Dominic Power är båda 
ekonomgeografer vid Uppsala universitet. Inom 
forskningsprojektet ”Creativity and Innovation 
in the Cultural Industries”, som är knutet till 
forskningscentrumet cind, studerar de en stor 
grupp branscher som ryms inom begreppet 
kulturella näringar.

– Några är väldigt gamla, som bokindustrin. 
Andra, som datorindustrin, är nyare. Vi kom-
mer inte att prata om kultur som en intressant 
liten kuriosagrej, utan som en viktig del av den 
svenska och den globala ekonomin, sa docent 
Dominic Power.

Som exempel på att det inte är småpotatis 
det handlar om nämnde han datorspelet ”Grand 
Theft Auto 4” som släpptes några veckor innan 
föreläsningen. På en vecka omsatte spelet 500 
miljoner dollar, mer än någon annan kulturell 
produkt någonsin.

– Det är riktigt stora saker, sa Power.
Men hur viktiga är de här branscherna 

i svenskt näringsliv? Frågan är inte helt lätt-
besvarad. Bland annat på grund av att flera olika 
begrepp och definitioner används.

– På svenska pratar man om upplevelse-
industrin. I andra länder pratar man om den 
kulturella industrin. Beroende på definition 
får man olika svar.

Symboliska värden
Enligt en itps-rapport sysselsätts 434 000 perso-
ner i Sverige inom upplevelseindustrin. 509 000 
sysselsätts inom den kulturella ekonomin. De två 
begreppen överlappar givetvis varandra, cirka 
220 000 jobb uppskattar man är gemensamma 
för de två grupperna. Rapporten visar också att 
de kulturella näringarna ständigt växer.

Vilken typ av företag som räknas in i begrep-
pen är alltså inte helt självklart. Men de har 
ändå gemensamma nämnare. En är att de varor 

Kultur är inte småpotatis

✹   Johan Jansson och Dominic Power | 14 maj 2008

w w w . e s b r i . s e 12   estrad 07–08

Vi har fått höra talas om både det svenska musikund-
ret, och det svenska modeundret. Är det bara snack, 
eller finns det någon substans i kulturella näringar? 
Hur viktiga är de i svenskt näringsliv? ”Företagande 
i kreativa industrier” var ämnet för dagen på läsårets 
sista Estrad 14 maj.

• Dominic Power och Johan Jansson

»Det är riktigt stora saker«

»Att driva eget anses 
stimulera kreativiteten«

Foto: s
im

on lindh



w w w . e s b r i . s e estrad 07–08  13

»[Föreläsningarna] är en av de möj-
ligheter som jag tar tillvara för att 
vidareutveckla mig professionellt 
och som företagare«

Åsa arbin
Coachline tMC

»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 kontinuer-
lig uppdatering 
av utvecklingen.«

elisabet Mohammar
vd rokvox

»Estrad är en viktig mötes-
plats för alla som arbetar i 
entreprenöriella miljöer.«

Michael Frejd
lunda nova näringslivscenter
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Ni som deltar på Estrad är: Ni tycker att Estrad är:

tagare. Vi tycker såklart att det är jättekul att 
så många av er som föreläsningarna faktiskt 
handlar om, tar er tid att komma dit. Andra stora 
deltagargrupper är: anställda i offentlig sektor 
(ca 17 procent), anställda inom privat sektor (ca 
15 procent), verksamma inom högskola/uni-
versitet (ca 13 procent). Bland övriga besökare 
finns exempelvis journalister, investerare och 
anställda i intresseorganisationer.

Vi bad er också komma med förslag på hur 
vi kan bli bättre. Några av förslagen löd: ”Mer 
tid för frågor under/efter föreläsningarna.” ”Ha 
fler föreläsningar, med mer varierad form.” ”Mer 
handikappanpassad entré.” ”Mer exempel från 
verkligheten/praktik.” ”Bygga vidare på mingel-
biten.” ”Fler utländska föreläsare.”

Ämnen som ni vill ha mer av är bland annat: 
kvinnors företagande, kreativitet, kultur, miljö 
och innovation.

Tack för tipsen, vi tar dem till oss och lovar att 
göra vårt bästa för att Estrad ska bli ännu bättre 
framöver! Kolla hur vi lyckas på Estradwebben:  
www.esbri.se/estrad

Estradföreläsningarna genomförs i centrala 
Stockholm, klockan 15.00–17.00. För oss har den 
tiden alltid varit självklar, men egentligen kanske 
någon annan tid passar er bättre? Nej, det visar 
sig att fler än 90 procent tycker att tiden passar 
mycket bra eller bra. Även lokalerna på iva:s 
konferenscenter faller er på läppen, fler än 95 
procent trivs mycket bra eller bra där. Nästan 
alla som har svarat tycker också att föreläsning-
arna är lagom långa.

De allra flesta anser även att föreläsnings-
titlarna är lockande, att våra mejlutskick och 
webbinbjudningar är intresseväckande, att 
ämnena som behandlas på Estrad är lockande, 
samt att man ofta lär sig något nytt under före-
läsningarna.

Vi ställde också frågan: ”Om du har deltagit i 
en intressant Estradföreläsning, hur troligt är det 
att du skulle rekommendera någon att titta på 
den på internet i efterhand?” Här svarade ca 29 
procent ”Mycket troligt”, 41 procent ”Troligt” och 
strax över 23 procent svarade ”Inte troligt”

Av er som har svarat är 39 procent egna före-

vi skulle kunna sammanfatta resultaten från 
undersökningen med ett ord: ”bra!” Men vi 
tänkte faktiskt kosta på oss en något noggran-
nare redovisning än så.

Vi skickade ut enkäten via mejl till 527 perso-
ner, och fick tillbaka 201 svar. Det ger en svars-
frekvens på ca 38 procen. Det tycker vi är högt, 
och det säger ju något om det engagemang 
som finns för frågor som rör entreprenörskap, 
innovation och småföretag i dag. Ett stort tack 
till alla er som tog er tid att fylla i enkäten!

Första frågan, som egentligen kan sägas sam-
manfatta hela undersökningen, löd: ”Vilket är 
ditt helhetsintryck av föreläsningsserien Estrad.” 
33 procent svarade ”Mycket bra”, och 54 procent 
”Bra”. Det innebär att nio av tio som har svarat 
tycker att Estrad är bra eller mycket bra!

Nästa fråga handlade om varför ni väljer att 
besöka Estrad. Vanliga svar var: ”Det är en bra 
mötesplats som kan hjälpa till att bygga upp 
mitt kontaktnät.” ”Föreläsningarna är relevanta 
för mitt arbete.” ”För att höra spännande före-
läsningar och få inspiration.”

Estrad uppskattas av deltagarna
Vi får ofta glada tillrop om hur bra och intressant Estrad är. Emellanåt är det givetvis även någon som har 
något mindre positivt att säga, till exempel om en enskild föreläsning. Fast det är tur nog ganska sällan. 
Men, för att vara på den säkra sidan genomförde vi under våren 2008 en enkätundersökning. Vad tycker 
ni egentligen om Estrad?
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Estrads huvudfinansiärer

Nutek, Verket för näringslivsutveckling, stärker näringslivet 
i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler väx-
ande företag och fler starka regioner. Nutek bildades 1991 
och är Sveriges nationella myndighet för frågor som rör 
näringslivsutveckling och regional utveckling.
• Nutek informerar och vägleder alla som vill starta, driva 

och utveckla företag.
• I samverkan med departement, andra myndigheter och 

näringsliv arbetar Nutek också för att lagar och regler ska 
vara så enkla och ändamålsenliga att alla kan tänka sig 
att starta, driva och utveckla företag.

• Nutek utvecklar förutsättningarna för tillväxt i små och 
medelstora företag. Det görs även särskilda insatser för 
att främja kvinnors företagande och för att öka tillväxten i 
företag som leds av personer med utländsk bakgrund.

• Som ansvarig myndighet sprider Nutek information om 
turism och turistnäringens utveckling i Sverige och främjar 
entreprenörskap inom turistnäringen.

• Nutek sprider även kunskap om företagande och arbetar 
för att fler människor ska vilja bli företagare. Ungdomar 
är en prioriterad grupp.

• Nutek stimulerar små och medelstora företag att ta vara på 
de tillväxtmöjligheter som ligger i ett aktivt miljöarbete.

• Nutek har regeringens uppdrag att samordna arbetet 
med de regionala tillväxtprogrammen, som tas fram av 
länsstyrelserna eller de regionala självstyrelseorganen, i 
samarbete med andra aktörer.

• Nutek är också förvaltande och utbetalande myndighet för 
den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Verksam-
heten med strukturfondsprogrammen utförs från Luleå, 
Östersund, Gävle, Örebro, Stockholm, Jönköping, Göteborg 
och Malmö.

www.nutek.se

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 behoven 
hämtas från näringsliv, samhälle och helt nya områden med 
tillväxtpotential, och utveckla effektiva innovationssystem, 
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 1,8 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 drygt 
det dubbla, det vill säga uppåt 4 miljarder kronor.

I egenskap av resurssamordnare strävar VINNOVA efter 
att skapa en dynamisk relation mellan investerarna/finansiä-
rerna, forskarna och näringsliv/samhälle. Målet är att bilda 
en kreativ plattform där alla parter inom innovationssystemet 
kan mötas och skapa ett effektivt nyttiggörande av resurserna 
som satsas på FoU.

www.vinnova.se

IVA är en oberoende arena för kunskapsutbyte och fungerar 
som en brobyggare mellan näringsliv, forskning, förvaltning 
och olika intressegrupper. Genom konferenser, forskarut-
byten och projekt genereras idéer och kunskap. Arbetet 
bedrivs inom verksamhetsfälten: utbildning och forskning, 
tekniköverföring och entreprenörskap, teknik och samhälle 
samt teknoekonomisk framsyn.

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

MediepartnerFinansiär
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Esbri har sedan 1997 verkat för ett mer entreprenöriellt Sverige. Vi tror 
att om fler lär sig mer om företagandets villkor, kommer vi att få starkare 
och mer innovativa företag.

En av Esbris viktigare aktiviteter är Estrad, föreläsningsserien där 
forskare möter företagare, finansiärer, rådgivare, policyskapare och 
andra med intresse för entreprenörskap. Den breda publiken får ta del 
av färska forskningsrön, samtidigt som föreläsaren får värdefull feed-
back till sin fortsatta forskning. Mötesplatsen är mycket uppskattad av 
båda parter!

Under de nio föreläsningar som genomfördes läsåret 2007-2008, fick 
vi bland annat ta del av psykologers, ekonomhistorikers, företagseko-
nomers och ekonomgeografers syn på frågor som rör entreprenörskap, 
innovation och småföretag. I den här rapporten har vi sammanfattat de 
viktigaste resultaten.

Längre referat från föreläsningarna finns på www.esbri.se/referat  
På webbplatsen hittar du även information om kommande Estradtill-
fällen. Varmt välkommen att delta i den pågående diskussionen!

»Debattörer pratar om mer företag och fler entreprenörer, men glömmer 
bort att bara 30 procent av de befintliga företagen går att leva på. Det 
är ganska okunnigt, anser jag.«

Mikael samuelsson, 17 september 2007

»Entreprenörskap är en del av den mänskliga aktiviteten och ska inte 
kopplas till vissa individer. Det finns en väldigt stark hjältefiering av 
entreprenören, som blir problematisk.«

Karin Berglund, 11 december 2007

»Hur är det till exempel med smink? Marknaden för manlig make up 
växer för närvarande med 300-400 procent per år. Leksaker och sex är 
två andra intressanta industrier.«

alf rehn, 12 februari 2008

»Att implementera ett kreativt arbetssätt är ett sätt att nå framtiden, och 
ett sätt att utveckla sig själv som individ och som företag. Det handlar 
om att stretcha sina tankar och se saker ur nya perspektiv.«

Farida rasulzada, 13 mars 2008

»Ni kan hyra [en film], eller ladda ner den till er telefon eller Ipod var ni 
än är i världen. Men varför produceras filmen fortfarande i Hollywood, 
eller i Bollywood, eller i Trollywood?«

dominic Power, 14 maj 2008

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

Brett forskningsfokus
på Estrad 2007–2008
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