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Stefan Lindström är en uppskattad föreläsare runt om i världen vid olika konferenser.
Han föreläser vid högskolor och universitet och för mängder av företag.

Tänkaren på
Tranholmen
STEFAN LINDSTRÖM KALLAR SIG ”ENTREPRENOLOG”, ÄR UTBILDAD INOM ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT PÅ
BOSTON UNIVERSITY OCH EN AV VÅRA MEST EFTERTRAKTADE FÖRELÄSARE INOM ENTREPRENÖRSKAP.
I SOMRAS DELTOG HAN SOM ENDA SKANDINAV PÅ ”THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON THINKING”
I BELFAST, EN INTERNATIONELL KONFERENS OM TÄNKANDE.
MORGONEN ÄR TIDIG och bara ett fåtal vakna
svanar guppar nöjt i takt med välförtöjda båtar inne
i Samsöviken. Djursholm sover ännu när tranholmsbon Stefan Lindström kommer glidandes i sin lika
praktiska som troget transporttjänande aluminiumbåt. Vant lägger han till, tar ett snabbt kliv iland,
presenterar sig artigt och börjar direkt leverera kloka
tänkvärdheter. Orden bubblar ur honom. Innan
mitt morgonkaffe har jag nästan svårt att hänga med
i tempot. Vi styr därför rakt stegen mot ett yrvaket
café och slår oss ner. Här berättar Stefan om hur
det kom sig att hans intresse för företagande och
människor kom att utveckla sig till internationell
forskningsnivå på världsledade nivå.
På ett förunderligt sätt lyckas han bland högt
med lågt, nära med konkret och framförallt leverera
idéer om hur det kommer sig att vissa av oss lyckas
stort som entreprenörer. Det här är också hans expertområde. I drygt 15 år har han rest land och rike
runt för att tala om olika entreprenörstyper och vikten av att lära känna sig själv. Han är en av våra mest
erkända föreläsare i ämnet. Nyligen deltog han också
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som föreläsare vid The International Conference on
Thinking, detta år i Belfast. Det var tredje gången på
raken som Stefan blev uttagen som enda skandinav.
Här deltar världens främsta inom ledarskap, utbildning, näringsliv, hälsa & medicin, vetenskap och
teknologi, miljö, pedagogik och humaniora.
- Konferensen hålls på olika platser runt om i
världen vartannat år. Det är så klart en fantastisk ära
att få vara med. Temat nu var ”Think thinking”.
Jag talade bland annat om entreprenörens egenskaper och olika sätt att vara kreativ, samt om
motivation och drivkrafter.
KREATIVITET OCH ENTREPRENÖRSKAP

Lika självklart som det är att vi behöver entreprenörer i vårt samhälle för att leda utvecklingen framåt,
konstaterar han att det inte är själva samhället som
skapar entreprenörer. Däremot går det att skapa förutsättningar för att få entreprenörslustan att flöda.
- Om du är uppvuxen i en stimulerande miljö,
där du känner lust att ta ansvar för ditt liv har du
bättre förutsättningar för att bli entreprenör. Ofta »
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finns ett program mot tandvårdsrädsla att tillgå med legitimerad psykolog här på kliniken.
Vi erbjuder implantatbehandlingar, behandling med narkos
och lustgas.
Visste du att det går att boka standby-tid hos oss för endast
299 kronor. Gå in på www.folktandvardenstockholm.se
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STEFAN LINDSTRÖM
I KORTHET
FÖDDA: 1963
FAMILJ: Singel med katten Jackson
BOR: Tranholmen, Stocksund
GÖR: Förbättrar verksamheter genom människor
UTBILDNING: Executive MBA, Gr Dipl. in Entrepreneurial Management,
diverse kurser på Harvard
FRAMTIDSVISION: Att göra färre seminarier i Sverige och istället flera workshops
internationellt
LÄRDOM ATT DELA MED SIG AV: Att såväl våga lita som agera på sin intuition
ÖVERRASKANDE TALANG: Skicklig kock
DET BÄSTA MED TRANHOLMEN: Vattnet, naturen och lugnet så nära storstaden

» är entreprenörskap en kombination av ansvarskänsla och intuition. Entreprenörer är de som vågar
ta ansvar för sig själva och vad de vill i större utsträckning än genomsnittsbefolkningen. Ett entreprenörskap handlar många gånger om att identifiera
problem, snarare än att hitta lösningar. Däremot
kan de flesta av oss bli företagare.
Själv har han en skön blandning av yrkeserfarenhet bakom sig och har gått från att vara julgransförsäljare med nytänk, storsäljare av skidboxar till ett
genuint intresse för hur människor och framförallt
entreprenörer fungerar - samt hur man kan dra nytta
av dessa egenskaper i verksamhets- och individutveckling.
Efter flera års managementstudier flyttade Stefan
till Boston i USA 2005 för att forska i ”entrepreneurial management” vid Boston University.
- När jag tänker efter kan man nog säga att jag
har hobbyforskat framförallt kring entreprenörskap
och drivkrafter inom förändring nästan hela livet,
ler han och nickar igenkännande åt ett anländande
frukosthungrigt kostymgäng.
Massachusetts Institute of Technology i USA var
först med att urskilja fem typer av entreprenörer: uppstartaren, den professionelle, serieentreprenören, uppfinnaren och livsstilsentreprenören. Stefan har tagit fram en
sjätte typ, den så kallade arbetsstilsentreprenören.
- Den här entreprenören njuter av livet, men inte
utanför jobbet – utan genom sitt jobb. Pengarna
spelar mindre roll, eftersom arbetet är så intressant.
Dessa bolag har ofta inga anställda och lågt täckningsbidrag. Många gånger har företagaren själv
uppfunnit något nytt, eller utvecklat en unik process.
På frågan vilken entreprenörstyp han själv är,
svara han något kryptiskt:
- I dag är jag en annan typ än den som jag var för
tio år sedan. Vi förändras och vi utvecklas. Det är det
viktigaste. Möjligheterna är i det närmaste oändliga,
däremot är det är upp till dig att fånga dem. 
Läs mer: www.stefanlindstrom.com
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