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Engångsföretaget eller ”Why All Creative Business Will 
Be Like Show Business” 
Det finns en organisatorisk företeelse på marknaden som av allt att döma håller på att få en 
allt större betydelse. Vi kan kalla den engångsföretag. Ett engångsföretag är, mera precist, ett 
större projekt som syftar till att framställa en unik produkt som skall säljas på marknaden med 
vinst. Det är en speciell form av temporär organisation.1  
    Att det skall vara ett större projekt innebär att flera aktörer samverkar i ett nätverk, att det 
krävs betydande kapitalinsatser och specialistkunskap av olika slag och att därmed en 
samordning via en entreprenör eller ett management blir nödvändig. Engångsföretaget skall 
vara ett ”företag”. Det skall med andra ord finnas en aktör, ägaren, som har det residuala 
kontraktet för de tillgångar som konstituerar företaget. 
    Engångsföretaget skall, som begreppet antyder, vara en temporär företeelse. Det skall alltså 
inte vara något som regelbundet kommer tillbaka med samma mål och samma 
teamuppsättning eller nätverk. Det skall vara en unik produkt, något nyskapat. Produkten 
finns när projektet är avslutat i ett exemplar, låt vara att den i nästa steg kan mångfaldigas 
eller i vissa fall spridas i massupplaga med olika tekniker. 
    Produkten skall säljas på marknaden. Att den skall vara unik ger också engångsföretaget 
ett drag av spekulation. Produkten har inte sin avsättning garanterad, någon skall ta en 
ekonomisk risk. Det betyder att ett byggföretag, i meningen uppförandet av en viss byggnad, i 
normalfallet inte är ett engångsföretag. Byggnaden har en beställare och slutfinansieringen är 
garanterad. Bara om byggnaden uppförs på spekulation kan man tala om ett engångsföretag. 
    Vad innebär det här mera konkret? Ja, i sin mest renodlade form betyder det att i stället för 
att ett företag, kanske ett stort vertikalt integrerat företag, ensamt svarar för produktionen görs 
den i en tillfällighetsstruktur av många företag, de flesta små och medelstora, sammanvävda 
ad hoc i ett utvecklingsnätverk med ett enda mål för ögonen – att se till att det man är överens 
om skall göras också blir gjort. Det är den enda uppgiften. När den är avklarad löses företaget 
upp. Det är det som berättigar epitetet engångsföretag.  
    Det finns gott om engångsföretag i denna mening. Engångsföretag är dessutom en snabbt 
växande företeelse. Det gäller bl a inom underhållningsbranschen. En mycket stor del, kanske 

                                                
1 Rolf A. Lundin och Anders Söderholm menar att fyra kriterier karaktäriserar en temporär organisation: ”(1) 
First time is crucial. There must be some conception of the time horizons and time limits for the temporary 
organization…(2) A temporary organization is dependent on one, or a very limited number of, defined tasks (or 
focuses of attention). Tasks definitions then provide the raision d’etre for the temporary organization…(3) The 
team concept may be a fruitful tool in further defining the temporary organization…(4) Aspirations and 
accomplishments concerned with some sort of transition are of crucial importance to the temporary 
organization.” 
    Skillnaden gentemot permanenta organisationer beskriver författarna på följande sätt: ”Permanent 
organizations are more naturally defined by goals (rather than tasks), survival (rather than time), working 
organization (rather than team) and production processes and continual development (rather than transition).” Se 
Lundin, R. A. & Söderholm, A., 1995, ”A Theory of The Temporary Organization”, Journal of Scandinavian 

Management, Vol. 11, No. 4, s 438-439. 
    Två kommentarer. (1) Ett engångsföretag är en speciell form av temporär organisation – enklast uttryckt som 
ett tidsbegränsat företag (där ”företag” definieras på det sätt som preciseras i kapitel 1). Begreppet adhocrati har 
också använts med ungefär samma innebörd. Det kommer vi emellertid inte att göra här eftersom adhocrati 
främst genom Henry Mintzberg blivit mer eller mindre synonymt med en projektorganisation, ett expertteam 
som samarbetar kring ett långtidsprojekt. (2) Det är tankeväckande att denna definition av temporär organisation 
på det hela taget skulle kunna användas som definition på ett tillväxtföretag, t ex inom IT. Fokus på ”time, task, 
team och transition” är mycket stark i dessa företag. Det förefaller mera allmänt som om gränsen mellan en 
temporär organisation i den mening som den här definieras och ett modernt företag alltmera suddas ut. 
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den helt dominerande delen av all underhållningsfilm, alla TV-serier, all teaterproduktion, all 
musikvideoproduktion etc., produceras idag i engångsföretag.  
    Syftet här är att med en avkastning-risk-modell till hjälp förklara uppkomsten av 
engångsföretaget. Produktion av underhållningsfilm får vara åskådningsexemplet.  

Storbolagsmodellens tillbakagång 
Under lång tid, från 1920-talet och fram till 1950-talet, dominerades filmproduktionen i 
Hollywood av de stora filmbolagen. MGM, Warner Bros., Columbia och andra var i praktiken 
inte något annat än stora, vertikalt integrerade filmfabriker. All film gjordes av anställda i 
filmbolagen, till och med manusförfattarna var i många fall anställda. Och förutom 
producenterna och den administrativa personalen, var ofta också regissörerna, skådespelarna, 
kameramännen, kostymmakarna, belysningsteknikerna och alla andra som krävdes för att 
producera en film antingen formellt anställda eller med kontrakt bundna till filmbolaget. Till 
och med distributionen av filmen skedde till stor del inom företaget. Merparten av alla 
biografer i USA ägdes fram till slutet av 1940-talet av filmbolagen. Eller som den här 
utvecklingen har sammanfattats i den mycket uppmärksammade Inc. Magazine-artikeln, Why 

Every Business Will Be Like Show Business: ”Up to the 1950s, in fact, there were few better 
examples of vertically integrated, mass-production industries in the world than filmed 
entertainment. Far from attracting customers on the basis of product uniqueness, the studios – 
like their counterparts in autos or steel – sold their products by the foot, churning 
out…cinematic entertainment through the movie houses they exclusively controlled”, (Kotkin 
& Friedman, 1995). 
    Det är ingen överdrift att säga att denna produktionsmodell var mycket framgångsrik. 
Hollywood dominerade världens filmproduktion under dessa decennier. 
    Steg för steg bröts hegemonin. TV-mediets framväxt under 1950- och 60-talen var den 
viktigaste orsaken. Att andra än Hollywood kunde göra kommersiellt framgångsrik film blev 
också en faktor. Filmer från Europa, särskilt franska och italienska filmer, blev under 1950- 
och 60-talen många gånger både konstnärligt, tekniskt och ekonomiskt mer framgångsrika än 
Hollywoodproduktionerna. 
    För att göra en flera decennier lång nedgångshistoria kort kan man säga att idag, i början av 
2000-talet, tycks omdömet vara att de stora filmbolagen i Hollywood är marginaliserade. De 
svarar för en allt mindre del av filmproduktionen. 1960 gjordes 72 procent av all film i 
Hollywood av de stora filmbolagen, 1990 hade den andelen sjunkit till 36 procent. I början av 
2000-talet är den siffran än lägre. De har, av naturliga skäl, väsentligt färre anställda. Och 
viktigast, de har förlorat sin ledande roll i filmproduktionen. Eller som det uttrycks i en New 
York Times-artikel: ”Today, some entrepreneurs at the independent firms regard mainline 
studios as technologically backward, artistically tone-deaf and poorly managed. Worst of 
all…the studios have allowed their historic brands and images to wither”. (New York Times, 
May 23rd, 1999). 
    Den ledande rollen som filmmakare i Hollywood har övertagits av independents, alltså 
enskilda personer eller grupper av personer som fristående från de stora filmbolagen gör film, 
nästan alltid i engångsföretag. Steven Spielberg kan vara det konkreta exemplet. Det betyder 
att när en idé om en film formulerats, finansieringen är ordnad och processen kan börja bildas 
ett bolag, skräddarsytt för filmen, kanske med samma namn. Bolaget engagerar, ibland genom 
tillfällig anställning, för det mesta genom kontrakt, de personer och företag som tillsammans 
skall producera fïlmen, allt från regissörer till specialeffektleverantörer. När filmen är färdig 
likvideras bolaget. 
    Det är den här utvecklingen mot filmskapande i engångsföretag som steg för steg har ändrat 
strukturen i underhållningsbranschen i södra Kalifornien. Under en femtonårsperiod räknat 
från 1980 och framåt hade antalet frilansare i sektorn ökat med mer än tre gånger. Det fanns i 
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mitten av 1990-talet i Los Angeles-området 95 000 personer som arbetade med underhållning 
på frilansbasis eller var anställda i företag med mindre än 10 anställda. Vid samma tid fanns 
det i hela Kalifornien endast 19 företag i underhållningsbranschen med över 1 000 anställda. 
Eftersom vi vet att det sammantaget var åtminstone 300 000 personer som arbetade med 
underhållning i södra Kalifornien vid denna tid, varav således ungefär en tredjedel i 
soloföretag eller mycket små företag, framträder bilden av en bransch som numera är 
dominerad av små, mindre och medelstora företag. 
    Det är två frågor som vi skall försöka besvara. Varför har de stora filmbolagen steg för steg 
överlämnat, frivilligt eller inte, en allt större del av filmproduktionen till independents? Och 
av vilken anledning produceras en allt större del av dessa filmer, och för den delen även de 
filmer som filmbolagen själva producerar, i engångsföretag? 
    Vi tar en fråga i sänder. 
    Filmbolagens disintegrationsbeslut kan bara ha två förklaringar. Antingen att de själva har 
funnit ekonomiska skäl att sälja ut eller avveckla viss verksamhet. Eller att de har tvingats till 
disintegration genom att vissa nyckelmedarbetare har brutit sig loss, det jag har kallat ”trycka 
ut”- respektive ”vilja ut”-effekten (för en förklaring till dessa båda begrepp, se Varför gör 

storföretagen mindre och mindre själva?). Det är detsamma som att säga att avkastning-risk 
måste bedömas både i företagets perspektiv och i de enskilda nyckelpersonernas eller teamens 
perspektiv. 
    Vad först gäller bolagen kan man på goda grunder räkna med att det har varit både 
avkastning och risk som har påverkat besluten. Det är troligt att de relativa driftskostnaderna 
med filmproduktion i studio relativt i engångsföretag har kommit att stiga, inte minst genom 
att filmproduktionens intermittenta karaktär har gjort att filmerna har måst bära kostnaderna 
också för de perioder när ingen film gjordes. Den kostnaden försvinner när film görs i ett 
engångsföretag. (Och det var inte heller hela bilden. I den litteratur som beskriver 
förhållandena inom 1950- och 60-talens stora filmbolag nämns det inte så sällan att de var 
toppstyrda, byråkratiska företag med bristande anpassningsförmåga och problem med de 
fackliga organisationerna. Det ökar också relativkostnaderna.) 
    Man kan spekulera i att även intäktssidan påverkades negativt. Eftersom filmproduktion är 
en skapande process kan det finnas nackdelar med att en och samma uppsättning producenter 
och teknisk personal gör filmerna, låt vara att regissörer och aktörer skiftar. Det är möjligt att 
bolagen fann att det fanns större sannolikhet för kommersiell framgång om man friare kunde 
välja bland de nyckelpersoner som skulle arbeta med en viss film. Det sägs att den typen av 
resonemang blev vanligare under 1960- och 70-talen när Hollywood utsattes för en intensiv 
konkurrens från utländsk film och tvingades lämna massproduktionstänkandet. 
    Kan det också ha varit risköverväganden som styrde bort filmbolagen från det traditionella 
arbets- och organisationssättet? Det är troligt. Det finns betydande risker förknippade med 
filmproduktion, framförallt genom att ingen på förhand vet hur en viss film skall gå hem hos 
publiken. Intäktssidan är osäker. Då blir det särskilt riskfyllt att ha en stor mängd anställda, i 
synnerhet när dessa under perioder där det inte görs film sätts i ett slags kostsamt stand-by-
läge. Sättet att möta en sådan risk är för varje företagsledning att så långt möjligt göra 
arbetskraften mer flexibel, begränsa antalet fast anställda, arbeta mer med tillfällig arbetskraft 
och lägga ut så mycket som möjligt på underleverantörer.  
    Det var så filmbolagen i Hollywood började arbeta redan under 1960-talet och sedan har 
fortsatt fram till det läge av nästan fullständig utplåning som vissa iakttagare av branschen 
idag tycker sig kunna skönja, (Malone & Laubacher, 1998).2  

                                                
2 Tankeväckande nog finns det ett undantag från regeln att det vertikalt integrerade studiosystemet avvecklats, 
det gäller inte för den Hollywoodska porrfilmindustrin. I varje fall inte för det största och framgångsrikaste 
företaget Vivid Video. Porrfilmindustrin är ingen marginell företeelse, 1998 såldes det porrvideofilmer för 4,1 
miljarder dollar och porrfilm svarar för nästan en tredjedel av all försäljning och uthyrning av videos i USA. 



4 
 

    Intressant nog är den här beskrivningen av hur filmbolagens disintegration kan tänkas ha 
gått till under de gångna 20-30 åren också en beskrivning av de krafter som har verkat på 
snart alla storföretag efter 1990. I början av 1990-talet utsattes företagen i alla OECD-länder 
för en vinstchock. Lönsamheten och avkastningen sjönk dramatiskt under några år och 
företagen inledde en period av anpassning som är påfallande lik den som filmbolagen då 
redan hade arbetat med i decennier. Det Charles Handy skrev om ”treklöverorganisationen” i 
slutet av 1980-talet och som har passat så bra in på 1990-talets utveckling, kunde ha skrivits 
för 30 år sedan av den som då hade studerat de krafter som verkade på filmbolagen.3 
    ”Trycka-ut”-krafter har således av allt att döma verkat. Det har funnits ekonomiska skäl för 
filmbolagen att disintegrera. Kan den andra sidans, nyckelpersonernas och specialistteamens, 
överväganden också ha påverkat utvecklingen mot de stora filmbolagens uppsplittring? Med 
andra ord, har också ”vilja-ut”-effekten verkat?  
    Det är högst sannolikt. I själva verket är det troligt att den kraften har varit minst lika 
avgörande som filmbolagens egna disinvesteringar av det enkla skälet att framgångsrik 
filmproduktion i så hög grad är beroende av viss nyckelkompetens, bra manusförfattare, 
duktiga skådespelare, nytänkande regissörer, skickliga hantverkare etc. Att tjäna ännu mera 
pengar på sin egen kompetens blir en kraft som driver dessa personer – och det gäller i 
synnerhet de verkligt skickliga och erfarna – att ”vilja ut”. De höga tillgängliga kvasiräntorna 
blir samtidigt en kraft som driver filmbolaget att bejaka den utvecklingen.4  

En miljö för skapande verksamhet 
Vad krävs av en kommersiell miljö för skapande verksamhet? Ja, låt oss börja med att försöka 
precisera vad som fordras för att ett filmprojekt skall förverkligas genom ett engångsföretag. 

    Det måste finnas ett antal delmarknader där det som krävs för att göra en film finns att 
tillgå. Det första som måste ordnas är finansieringen. Det är sannolikt att utan de moderna 
finansmarknaderna skulle ett engångsföretag för filmproduktion inte ha kunnat finansieras. 
Framförallt riskkapitalet, för stora filmer kan det röra sig om flera hundra miljoner kronor, 
hade knappast kunnat skaffas fram så som finansmarknaderna såg ut före 1980. Det är möjligt 
idag, inte minst i USA med sin väl utvecklade, specialiserade riskkapitalmarknad. 
    Har den växande andelen filmer producerade i engångsföretag höjt risken i 
filmproduktionen? Ja, det är sannolikt om jämförelsen görs mot att samma filmer skulle ha 
producerats i ett tänkt stort filmbolag. Det senare skulle ju ha inneburit att den specifika 

                                                                                                                                                   
Vivid Video, som således är störst på den amerikanska marknaden, framställer sina filmer som i gamla tider. Till 
studion är fast knutna de personer (inklusive de s k Vivid Girls) och övriga resurser som krävs för att göra en 
film och distribuera den, (Economist, August 14th, 1999). 
      Man kan med hjälp av avkastning-risk-modellen spekulera i hur det kan komma sig att just framställning av 
porrfilm bryter det mönster av disintegration som man så tydligt kan iaktta för annan, ”normal” 
filmframställning. Förmodligen har det att göra med att företaget, Vivid Video i det här fallet, har funnit att en 
noggrann kontroll över varumärket, i praktiken över hur filmen framställs, är avgörande för en hög och uthållig 
avkastning. Studiosystemet blir en slags nyckel till den kvalitet som krävs för att långsiktigt tjäna pengar. 
Framställning av film i studio med fasta resurser blir i praktiken ett system för riskkontroll. Dessutom kan man 
misstänka att skådespelarna och andra nyckelpersoner finner att studiomodellen skapar mervärden och lägre risk. 
Att vara freelancer i porrfilmbranschen är erfarenhetsmässigt liktydigt med att bli utnyttjad. Det blir så bl a 
därför att handlingsalternativen är få. Dörren till den övriga filmbranschen är exempelvis av allt att döma stängd 
för den som en gång har förknippats med porrfilm. 
3 Treklöverorganisationen (Handy, 1989; Bodin, 1996), trenden mot att företagen organiserar sina resurser i en 
tredelad struktur – (1) en kärna av fast anställd personal, (2) ett nätverk av samarbetspartners, många 
soloföretagare samt (3) tillfällighetsanställda. Det talas också om 20/80-företaget ”…där endast 20 procent av 
alla de som bidrar till värdet av den slutliga produkten …faktiskt är anställda vid företaget”, (Handy, 1996). 
Andra författare talar om E/A-talet, kvoten mellan antalet engagerade och antalet anställda i ledarföretaget, 
(Hedberg et al, 1994); 
4 Notera att det vi här talar om är samma krafter som vi tidigare diskuterat när det gäller Jan Guillou och andra 
storsäljande författares relation till sina gamla förlag. 
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risken diversifierades ner, i varje fall om vi antar att filmerna var gjorda oberoende av 
varandra och för olika målgrupper. Det som förklarar att denna ökade risk inte har blivit en 
hämsko för engångsföretagen är att riskdiversifieringen i allt väsentligt i dag sker på 
kapitalmarknaden. De moderna finansmarknaderna ser till att riskerna sprids. Det är 
visserligen så att i många fall kräver finansiärerna betydande egeninsatser av riskkapital från 
producenter, regissörer och andra nyckelpersoner, men det blir inga prohibitiva hinder, i 
synnerhet inte eftersom dessa personer många gånger har varit ekonomiskt framgångsrika 
med tidigare produktioner. 
    Det andra som fordras är marknader för den administrativa kompetensen – och viktigast av 
allt för att projektet skall kunna förverkligas är producenten. Banker och andra finansiärer 
kräver – utöver de kalkyler och konkreta planer som måste finnas – att producenten är rätt 
person. Han eller hon måste framförallt ha rykte om sig att klara ett filmprojekt.  
    Och sedan kan man bygga på listan. Det måste finnas marknader för den konstnärliga 

kompetensen, regissörer och skådespelare. Den marknaden har i alla tider funnits i 
Hollywood, också under filmbolagens storhetstid före 1960. Däremot är en bred, 
differentierad marknad för de hantverkare och specialister som filmproduktion kräver en 
förhållandevis ny företeelse. Det brukar sägas att ett större filmprojekt i ett engångsföretag i 
Hollywood idag engagerar 30-50 leverantörer.  
    Det praktiska tillvägagångssättet är med all säkerhet att ett antal av nyckelpersonerna, 
särskilt producenten och regissören, i det första steget plockar ihop det team och nätverk av 
företag som man idealt skulle vilja arbeta tillsammans med. I det andra steget undersöker man 
om det går att förverkliga – och den processen går tydligen mycket snabbt i den miljö som har 
skapats i södra Kalifornien. ”We decide to make a film on Friday, and we have a team on 
Monday” som någon uttryckte det. 
    Även om det är en tillspetsad formulering, understryker den en sak, den geografiska 

närheten är väsentlig. De personer och företag som vill delta i ett engångsföretag måste finnas 
på plats när det ”bränner till”, när projektets praktiska planering kommer i gång. Det förklarar 
antagligen varför engångsföretag och ett kluster av frilansare och små och mindre företag i 
TV- och filmbranschen följs åt. Transaktionskostnaderna kan hållas låga.  
    Ytterligare en iakttagelse kan göras när vi beskriver modern filmproduktion i 
engångsföretag. Ord och uttryck som ofta återkommer när man i litteraturen läser om vilka 
krav som ställs på de personer och företag som skall ingå i nätverket av specialister, är av 
typen: ”han har en oöverträffad hantverksskicklighet”, ”den bästa som man kan få tag i” etc. 
Det understryker att det vi talar om är personer som inom sitt speciella gebit har lång 
erfarenhet. Det visar sig också att dessa personer i många fall, ja nästan undantagslöst, har fått 
sin utbildning och praktiska skolning när de var anställda i något av de stora filmbolagen, 
(Kotkin & Friedman, 1995). De har med andra ord brutit sig loss från det stora företaget.  
    Den bild som framträder är tydlig. Här finns inom ett relativt begränsat område i södra 
Kalifornien den kritiska massa av kunskap och erfarenheter om filmskapande som är 
nödvändig för att förverkliga ett spelfilmprojekt. Transaktionskostnaderna kan hållas låga 
genom det breda utbudet, den geografiska närheten och att ”alla känner alla” inom respektive 
delmarknader. Här finns också det kunniga riskkapitalet och den 
företagsledningsprofessionalism som filmproduktion kräver. Det är, kort sagt, svårt att tänka 
sig att det idag finns någon effektivare form för att producera underhållningsfilm än i ett 
engångsföretag i Hollywood.  
    Det betyder inte att Hollywood kommer att producera all spelfilm. Det kommer att 
ekonomiskt framgångsrikt kunna göras film på en mängd andra platser i världen om dessa 
uppfyller de krav som en avkastning-risk-modell stipulerar. Driftskostnaderna måste kunna 
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hållas låga relativt sett.5 Den erforderliga specialistkompetensen måste finnas tillgänglig på ett 
sådant sätt att transaktionskostnaderna kan hållas nere. Det måste finnas en 
riskkapitalmarknad som har erforderlig kunskap om filmproduktion och som är tillräckligt 
stor för att kunna svälja de stora finansieringsbehoven. Och det måste finnas 
managementkunskap inom filmskapande. I USA har New York och Florida utvecklat 
liknande kluster av frilansare och specialistföretag inom underhållningsbranschen som finns i 
Los Angeles-området. Det betyder i praktiken att en stor del, och sannolikt växande del, av 
amerikansk film, inte minst film för TV, produceras i New York-området och på andra platser 
på USAs östkust. 
    Den intressanta fråga som återstår att kommentera är om det som kännetecknat Hollywood 
under senare decennier är en allmängiltig utveckling. Alltså, kan vi räkna med att 
produktionen också i andra branscher i växande utsträckning kommer att ske i engångsföretag 
och i miljöer som med alla sina frilansare och småföretag får drag av den perfekta 
marknaden? Det finns personer som tror det, bl a Joel Kotkin och David Friedman. Det var 
den utvecklingen de syftade på med titeln för sin artikel Why Every Business Will Be Like 

Show Business. 
    Det påståendet är inte helt övertygande. 

Produktion som inte lämpar sig för engångsföretag 
Det är uppenbart att det finns företag som av ekonomiska skäl måste bedrivas permanent. Det 
gäller all produktion där ett skräddarsytt realkapital används och där det så gott som 
undantagslöst finns betydande skalekonomiska fördelar. Det blir, allt annat lika, oekonomiskt 
att låta realkapitalet stå outnyttjat. Av samma skäl måste kapitaltunga verksamheter med stora 
ställ- och uppstartningskostnader bedrivas löpande för att det skall vara ekonomiskt 
försvarbart.  
    Dessa båda kännetecken har så gott som all tillverkning, från biltillverkning till 
processindustrier av olika slag. Det är svårt att föreställa sig ett tillverkande företag som inte 
tjänar pengar på att bedriva sin verksamhet under så många timmar som möjligt per dygn. Att 
marknadens efterfrågan på produkten, personalens arbetstider, underhållsbehov, 
myndighetsregleringar och annat sätter gränser för hur länge produktionen kan fortgå är en 
helt annan sak. 
    Tänker man efter finns samma behov i många servicenäringar där stort realkapital arbetar – 
det gäller allt från bank och försäkring till McDonald´s-restauranger.  
    För andra verksamheter kan det vara förknippat med risk att inte alltid ”sitta i marknaden”. 
Det går fort och under den tid man avbryter produktionen kan väsentliga händelser inträffa 
som påverkar risken i verksamheten. Trading i valutor och andra instrument på de finansiella 
marknaderna kan vara ett exempel (även om aktörerna på de finansiella marknaderna har 
utvecklat tekniker för att gardera sig mot risker i öppna positioner under de perioder man inte 
arbetar på marknaden. Å andra sidan är dessa försäkringar inga gratisprodukter). Den 
generella iakttagelsen är att alla verksamheter där kontinuerligt lärande är en förutsättning för 
att göra goda affärer kan kräva en löpande produktion. 
    Till dessa ekonomiskt tvingande orsaker till en mer eller mindre permanent produktion kan 
också läggas andra. Produktion som har med djur och natur att göra ställer ofta krav på en 
löpande verksamhet. En transport av färskvaror kan inte vänta, (i varje fall kan den inte vänta 
utan att det kostar något. En frystransport är dyrare än en traditionell transport). En 
mjölkbonde måste mjölka sin besättning åtminstone två gånger per dygn etc. 

                                                
5 Det är ingen tillfällighet att en växande andel av den film som tidigare med stor säkerhet skulle ha gjorts i 
Hollywood, nu görs i Kanada. Den billiga kanadensiska dollarn gör att vissa driftskostnader, särskilt lönerna för 
det som kallas ”blue-collar film workers”, har kunnat sänkas avsevärt, (Los Angeles Times, April 25th, 1999). 
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    Vad är det då för produktion som lämpar sig för engångsföretag? Ja, en stor del av det som 
har med bygga nytt och skapa att göra, kommer antagligen i högre grad än idag att bedrivas i 
engångsföretag. Och en växande del av den högt utvecklade kompetensen och det djupa 
specialistkunnandet i dagens västekonomier används just för att bygga nytt och skapa. De 
hetaste ekonomiska sektorerna – bioteknik och verksamheter som har med data- och telekom 
att göra – är i praktiken inget annat än företag som i ett alltmer hektiskt tempo ”bygger nytt”. 
Och om vi till dessa sektorer lägger de redan stora och snabbt växande underhållnings- och 
mediabranscherna som definitionsmässigt baseras på kreativitet samt all annan genuint 
entreprenöriell verksamhet, ja då blir det inte osannolikt att en dominerande del av det 
framtida förädlingsvärdet i OECD-länderna kommer att produceras i engångsföretag. Titeln 
på Kotkins och Friedmans artikel kanske i stället borde ha varit ”Why All Creative Business 
Will Be Like Show Business?” 

   Låt oss ta ett exempel. 

Forskningsbolag  
En mycket snabbt växande företeelse i USA men också i Sverige, Storbritannien och andra 
OECD-länder är de s k forskningsbolagen. Det är en kategori små och medelstora företag som 
skulle kunna kallas specialister på systematiserat nyskapande, ett ”discovery company”.6 Kort 
sagt är det företag som i de flesta fall utvecklar forskningsintensiva produkter i pre-
marknadsfasen i samarbete med ett större företag. Samarbetsformerna varierar. I de flesta fall 
betalar partnern någon form av inträdesbiljett, deltar i finansieringen av forskningsarbetet 
(ofta finns s k ”milestone payments”) och betalar royalty för en produkt som når marknaden. I 
några fall sker det mer utpräglat på spekulation från forskningsbolagets sida, inte med syfte att 
kommersialisera produkten i egen regi utan att mot en engångsbetalning och en löpande 
royalty sälja produkten till den som är beredd att betala bäst och bedöms ha bäst 
förutsättningar att lyckas med att slutföra utvecklingen och med en lansering på marknaden.  
    Merparten av alla forskningsbolag arbetar i idag inom bioteknik och läkemedel. Active 
Biotech, Karo Bio, Maxim och Medivir är kanske de mest kända svenska exemplen. Det är 
måttligt stora företag. Karo Bio hade exempelvis i början av 2003 124 anställda varav mer än 
tre fjärdedelar arbetade med forskningsverksamhet. Företaget bedriver verksamhet både i 
Sverige och USA. Maxim, vars mest kända produkt har sitt ursprung i svensk forskning, har 
till och med sitt huvudkontor i San Diego, USA. Forskningsbolagen inom 
läkemedelsindustrin bedriver normalt sin utvecklingsverksamhet i tidiga faser, oftast 
licensieras produkterna ut före fas III (som är den sista, mest kostnadskrävande kliniska fasen 
i utvecklingen av ett läkemedel). 
    Vi kan konstatera att de stora läkemedelsbolagen på marknaden köper vissa resurser för sin 
FoU-verksamhet, resurser som tidigare regelmässigt var en del av kärnkompetensen in-house.7 
Hur kan den förändringen i synsätt förklaras? Ja, delvis hänger det ganska säkert samman med 
avregleringen och den nya informationsteknologin som vidgat marknaderna och sänkt 
transaktionskostnaderna. Det i sin tur gör, allt annat lika, att den företagsekonomiska kalkylen 
för ett disintegrationsbeslut blir mer attraktiv. Men bortom detta allmänna konstaterande 
måste det finnas mera specifika skäl till varför vissa stora företag att döma av tillgänglig 
statistik disintegrerar sin FoU i snabbt ökande takt.  

                                                
6 Det svenska Karo Bio kallar sig på sin hemsida ”…a leading drug discovery company”.  
7 En studie av förhållandena i Storbritannien visar att den s k extramurala forskningen, det vill säga den del av 
företagens samlade FoU-kostnader som utförs av företag och institutioner utanför företaget, har vuxit dramatiskt 
under framförallt 1990-talet. Räknat i fasta priser ökade i Storbritannien denna del av FoU-insatserna från ca 5 
procent av totalkostnaderna 1990 till något över 15 procent i slutet av 1990-talet. Tongivande i utvecklingen var 
de stora läkemedelsföretagen. ”According to government statistics…between 1993 and 1998 pharmaceutical 
extramural R&D spent rose from £253m to £555m which in real terms was an increase of more than 90 procent.” 
Se Jones, 2000, s 349. 
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    Ett skäl kan vara att man vill reducera kostnaderna för sin forskning. Ett annat att man vill 
sprida riskerna. Den bredare och vitalare riskkapitalmarknaden har gjort det möjligt för små 
forskningsbolag att själva bekosta delar av sin FoU-verksamhet. Även om det stora 
läkemedelsföretaget medverkar i projektet på olika sätt, för det mesta även finansiellt, blir den 
praktiska konsekvensen riskdelning, (”Trycka ut”-krafter). 
    Ett andra skäl kan vara att den kompetens som krävs på ett visst område helt enkelt inte 
finns inom företaget eller kan köpas in genom anställning av det skäl som vi just antydde. 
Eller också finns dessa nyckelmedarbetare och team i företaget men vill bryta sig loss för att 
komma åt en större del av den kvasiränta som de anser sig bidra med, (”Vilja ut”-krafter).  
    Ett tredje skäl kan vara att det skulle ta så lång tid att i den egna organisationen bygga upp 
de team och andra resurser som skulle krävas att det är tidsmässigt och därmed riskmässigt en 
bättre lösning att köpa dessa resurser av ett forskningsbolag. Och det finns säkerligen även 
andra orsaker. 
    Forskningsbolag i denna mening är ingenting annat än specialister på engångsföretagande. 
Kärnkompetensen ligger i förmågan att projektvis administrera avancerad FoU-verksamhet 
inklusive de team av hög egen specialistkompetens på olika områden och externa resurser och 
göra det med en tydlig kommersiellt-ekonomisk målsättning. Varje projekt har 
engångsföretagets kännetecken. Det är stort, kapitalkrävande och kräver hög 
managementkompetens, det handlar om nyskapande för marknaden och det bedrivs, 
åtminstone till viss del, på spekulation. Det som skiljer filmskapande á la Hollywood från 
kommersiellt inriktat FoU-arbete i forskningsbolag för t ex läkemedelsindustrin är egentligen 
väldigt lite.  
    En sak måste tilläggas. Det är inte en självklarhet att forskningsbolagen som 
organisationsmodell kommer att visa sig uthålligt framgångsrik. Det brukar sägas att det 
erfarenhetsmässigt bara är omkring tre av tio läkemedelskandidater i fas II, den fas som de 
flesta forskningsbolag med en eller några få kandidater engagerar sig i, som blir 
kommersialiserade läkemedel.8 Risken för forskningsbolagens ägare är med andra ord mycket 
hög. Den dag som aktiemarknaden finner att risken är för hög kommer forskningsbolagen så 
som vi känner dem idag att försvinna eftersom basen för finansieringen rycks undan (och 
därmed, som vi just konstaterade, ett av skälen – riskspridning – till varför läkemedelsbolagen 
skulle vara intresserade).9 Det som organisatoriskt skulle komma i stället måste ganska säkert 
kännetecknas av reducerad risk, kanske genom att forskningsbolagen uteslutande skulle arbeta 
med projekt på uppdrag där ”slutfinansieringen” är ordnad redan från start.  

Innovatörer och entreprenörer driver egentligen engångsföretag 
En ytterligare tankeväckande iakttagelse kan vi göra – alla små innovatörer och entreprenörer, 
särskilt de som utvecklar ny teknologi, driver också engångsföretag. Det uppfattas inte så 
eftersom deras mål är att lyckas på marknaden med den nya idén. Det entreprenören oftast ser 
framför sig är ett växande, framgångsrikt företag med honom själv som ägare och ledare. 
Verkligheten ser emellertid så gott som alltid annorlunda ut. Det finns en tydlig gräns mellan 
den skapande fasen och den kommersiella. I den övergången förlorar ofta den som drivit 

                                                
8 Veckans Affärer, 24 september 2001. 
9 Det finns när det här skrivs, 2003, tydliga tecken på att den svenska aktiemarknaden inte tror på 
forskningsbolagen. Active Biotech, Karo Bio, Medivir och Maxim, de mest kända svenska forskningsbolagen, 
har alla haft en sämre utveckling än marknadsportföljen (SAX) under perioden 1999-2003. De flesta har ett 
marknadsvärde som understiger kassan. Det betyder att marknaden sätter ett negativt värde på 
forskningsportföljen. Om detta i första hand är en spegling av den allmänt pressade aktiemarknaden för 
tillväxtföretag eller ett uttryck för att forskningsbolag inte är en effektiv organisationsmodell, eller möjligen en 
kombination av båda, kan inte avgöras när det här skrivs (september 2003). 
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projektet initiativet. Det tas över av personer som är mer professionella på att leda företag och 
som har finansmarknadernas förtroende (vilket genuina innovatörer och kreatörer mycket 
sällan har). I det här perspektivet blir den innovativa fasen i utvecklingen inget annat än ett 
engångsföretag. Den har, återigen, engångsföretagets alla karaktäristika. Det är ett större 
engångsprojekt, det är en unik produkt, det utvecklas för marknaden och det görs på 
spekulation.  
    Engångsföretaget är ganska säkert en central del i det som kännetecknar morgondagens 
produktionssystem. 
 
 
 
Texten är en något redigerad version av kapitel 8  i Det exploderande storföretaget (SNS, 
2044), s 174 ff. 


