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– Jag är den första att skriva under betydelsen av Entreprenörskapsforums 

målsättning att genom forskning, nätverk och debatt verka för att förbättra 

förutsättningarna för entreprenörskap, innovation och småföretag. Årsboken ”En 

innovationsstrategi för Sverige” utgör ett gediget underlag som vi kan ha nytta 

av i regeringens kommande innovationsstrategi och är ett gott exempel på hur 

Entreprenörskapsforum arbetar för att bredda den ekonomisk-politiska debatten.

Maud Olofsson, näringsminister

– Entreprenörskapsforum är bra på att initiera forskning på områden som ännu 

inte etablerats i Sverige, t ex kring globaliseringens betydelse för småföretag, 

entreprenörernas roll i den snabba teknikutvecklingen och hur småföretagen 

bidrar till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och omvandlingstryck. Att 

Braunerhjelms organisation även är duktiga på att kommunicera ut forskningens 

policyslutsatser till relevanta målgrupper och agera brobyggare mellan närings-

liv, politik och forskning gör Entreprenörskapsforum till en ledande tankesmedja.

Magnus Henrekson, professor och VD Institutet för Näringslivsforskning

– Vi förlorar jobb i globaliseringsprocessen. För att ersätta dem behöver vi 

entreprenörer och nya och växande småföretag. För att nå dit är forskningen 

och dess resultat grundläggande för skapandet av ny policy. Entreprenörskaps-

forums fokus på forskningsprojekt som rör entreprenörers och mindre företags 

villkor är därför oerhört betydelsefulla och ligger helt rätt i tiden. Det är också 

därför jag är donator till Global Award for Entrepreneurship Research.

Rune Andersson, styrelseordförande Mellby Gård AB

Bilder framsida: Karl Wennberg, ekon dr Handelshögskolan i Stockholm och Ratio, Sharon Jåma, journalist och moderator, Tomas Eneroth, 
vice ordförande näringsutskottet (S), Kristina Nyström, docent KTH och Ratio, och näringsminister Maud Olofsson (C) har precis diskuterat 
framtida åtgärder för att främja företagande på Småföretagsdagarna. • Peter Diamond, professor, MIT och en av årets tre pristagare till Sve-
riges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne föreläste på Entreprenörskapsforums och KTHs gemensamma seminarium 
den 9 december • Josh Lerner, professor Harvard Business School och 2010 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research.
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Entreprenörskapsforum är en nätverksorganisation för brobyggande mellan 
teori och praktik inom entreprenörskaps-, innovations-, och småföretagsom-
rådet. Vi ska genom forskning och kommunikation av forskning verka för att 
förbättra förutsättningarna för entreprenörer och småföretag att bidra till en 
dynamisk och innovativ ekonomisk utveckling i Sverige.

Målsättningen med verksamheten är att dels initiera och stödja ny policyrelevant 
forskning på områden som ännu inte etablerats i Sverige, dels kommunicera 
ledande forskning till beslutsfattare på lokal, nationell och EU-nivå. 

Sedan 2008 finns vi i Stockholm och Örebro. På dessa orter – liksom runt om i 
landet – arrangerar vi seminarier och konferenser och ökar därmed forsknings-
resultatens tillgänglighet. Entreprenörskapsforums kanske främsta komparativa 
fördel är vårt unika kompetensnätverk av svenska och internationella toppfors-
kare som medverkar i våra projekt och aktiviteter. 

Under 2010 har Entreprenörskapsforum synts på drygt 70 seminarie- och 
konferensaktiviteter, publicerat ett antal publikationer inklusive årsboken En 
innovationsstrategi för Sverige, delat ut världens ledande pris inom entrepre-
nörskapsforskning – Global Award for Entrepreneurship Research – samt andra 
priser till unga forskare och studentföretagare, startat nya forskningsprojekt 
och underhållit våra tre forskarnätverk – Internationella rådet, Vetenskapligt 
forum och Ungt forskarforum. Årets höjdpunkter finns beskrivna på s 4-5. 

Entreprenörskapsforum sjösätter under 2011 flera helt nya aktiviteter som 
kombinerar ny forskningsbaserad kunskap med en aktiv dialog med beslutsfat-
tare inom näringsliv, politik och förvaltning. Vi startar bland annat Globalise-
ringsforum och Näringspolitiskt forum. Dessa nya fora representerar det vi 
är bäst på: att kommunicera policyrelevant forskning för att därmed bredda 
debatten och förbättra beslutsunderlaget för den ekonomiska politiken. 

Vi ser fram mot ett innehållsrikt 2011. Håll dig uppdaterad om vad som 
händer framöver på  www.entreprenorskapsforum.se.

F O R S K N I N G ,  N Ä T V E R K  O C H  D E B A T T  F Ö R  B Ä T T R E  F Ö R U T S Ä T T N I N G A R 

F Ö R  E N T R E P R E N Ö R S K A P ,  I N N O V A T I O N  O C H  S M Å F Ö R E T A G

Pontus Braunerhjelm
VD Entreprenörskapsforum
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S M Å F Ö R E T A G S D A G A R N A

För artonde året i rad lockade Småföretags-
dagarna stora skaror till Örebro och runt 500 
personer tog del av workshops, höjdpunkter i 
plenum och ett fruktbart nätverkande. Närings-
minister Maud Olofsson medverkade, liksom 
namnkunniga forskare, företagare, organisa-
tionsföreträdare, politiker och andra besluts-
fattare. Avslutningen med de båda entrepre-
nörerna Carl Jan Granqvist och Johan Norberg 
blev för många av deltagarna något av det allra 
mest inspirerande vid Småföretagsdagarna. 

Läs mer på s 11-13

F O R S K N I N G S P R O J E K T 

Projekten Entreprenörskapets ekonomi, i 
samarbete med IFN, liksom Samhällsentrepre-
nörskap i glesa miljöer, i samarbete med Mitt-
universitetet, är två nya och stora projekt som 
kommit igång under året. Årsboken, Swedish 
Economic Forum Report: En innovationsstra-
tegi för Sverige utgör en unik och mycket ak-
tuell sammanställning av forskningsfronten på 
området samt presenterar idén om ett innova-
tionspolitiskt ramverk för att långsiktigt stärka 
näringslivets utvecklingskraft.

Läs mer på s 7-9

 

    G L O B A L 
  E N T R E P R E N E U R S H I P 
M O N I T O R 

Entreprenörskapsforum har, på uppmaning av 
det internationella GEM-konsortiet, tagit över 
ansvaret för datainsamling och analys i Sverige 
som nod i ett världsomspännande och unikt 
forskningsprojekt. GEM är världens största 
studie i entreprenörskap med syfte att årligen 
mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i 
alla medverkande länder. Resultaten presente-
ras bl a i en global sammanfattande årsrapport 
och i nationella rapporter från samtliga med-
verkande länder.
 

Läs mer på s 7
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    G L O B A L  AWA R D  F O R 
  E N T R E P R E N E U R S H I P 
R E S E A R C H
 

Årets pristagare professor Josh Lerner, Har-
vard Business School fick € 100000 och väckte 
mycket stort intresse tack vare det högaktuella 
ämnet för hans forskning om riskkapital i tidiga 
skeden och sin osedvanligt goda pedagogiska 
förmåga. Hans forskning har förändrat sättet 
att se på riskkapitalets roll för att nya företag 
med innovationer och entreprenörskap ska 
kunna etableras och expandera. Under Entre-
prenörskapsveckan i maj deltog Josh Lerner i 
den officiella prisceremonin på Rosenbad och 
gav även föreläsningar i Göteborg och Malmö. 
 

Läs mer på s 16
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  F O R T S A T T  S T A R K 
R E G I O N A L  N Ä R VA R O

Entreprenörskapsforum har nu särskilda sam-
arbetsavtal och -projekt med flera regioner och 
utvecklar fler sådana. Det stora EU-finansiera-
de projektet Samhällsentreprenörskap i glesa 
miljöer (SESPA) fördjupar vårt samarbete med 
Mittuniversitetet i såväl Jämtland som Väster-
norrlands län. Entreprenörskapsforum med-
verkade också tillsammans med Region Örebro 
med två seminarier på den s k Promotionbåten 
och under våren hölls en stor konferens på te-
mat entreprenörskap i skolan tillsammans med 
Region Halland, Region Skåne och Västra Göta-
landsregionen (VGR).

Läs mer på  s 13

    G L O B A L 
  E N T R E P R E N E U R S H I P 
W E E K 
  

Välrenommerade Kauffman Foundation i USA 
har utsett Entreprenörskapsforum till ansvarig 
organisation i Sverige för att koordinera alla 
aktiviteter i landet under den globala entre-
prenörskapsveckan. Redan första året blev det 
runt 90 aktiviteter av vitt skilda slag – konstut-
ställning på litet galleri, högprofilerade inter-
nationella konferenser och ett antal aktiviteter 
bland relevanta aktörer i hela landet. Av de 
104 länder där Global Entrepreneurship Week 
genomfördes rankas Sverige på 6:e plats när 
det gäller antal aktiviteter och besökare! 
 

Läs mer på s 13
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Entreprenörskapsforums forskning präglas av policyrelevanta frågeställningar. 

Sedan slutet av 2008 inriktas forskningen på fyra huvudområden: 

• Entreprenörskap och småföretag i den globaliserade ekonomin

• Entreprenörskap och småföretag i den kunskapsdrivna tillväxtekonomin

• Entreprenörskap, småföretagen, teknikskiften och avregleringar

• Entreprenörskap och småföretag i de växande tjänstesektorerna

Under 2010 har flera mindre projekt genomförts och några större initierats eller 

förberetts inom de fyra områdena. Forskningen bedrivs vid universitet och högskolor 

i de nätverk som byggts upp sedan Entreprenörskapsforum startade, men också av 

våra egna forskare och forskningsassistenter. Entreprenörskapsforum bidrar till att 

den genererade kunskapen kommuniceras till beslutsfattare och aktörer inom det 

entreprenörskaps- och innovationspolitiska området. 

F O R S K N I N G
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P Å G Å E N D E  P R O J E K T 
N Y T T  S V E N S K T  G E M - T E A M
Entreprenörskapsforum tar fr o m 2010 ansvar för de årliga undersökningarna 

inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor (GEM). GEM är ett världsom-

spännande och unikt forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera 

entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder. Projektet har vuxit från tio 

medverkande länder vid starten 1999, till förra årets 59 länder, och länderanta-

let fortsätter öka. 

G E N E R A T I O N S S K I F T E  I  N Ä R I N G S L I V E T
Entreprenörskapsforum har i samarbete med tre forskare startat ett treårigt 

forskningsprojekt för att studera strukturförändringar i näringslivet: Vad innebär 

det för utvecklingen av såväl regionalt som nationellt företagande att sextio 

procent av alla privatägda företag behöver skifta ägare under de närmaste 

åren? Forskarna är Karin Hellerstedt, ekon dr och Mattias Nordqvist, docent, 

båda Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Karl Wennberg, ekon dr, 

Handelshögskolan i Stockholm och Ratio. 

E N T R E P R E N Ö R S K A P E T S  E K O N O M I 
Åtta internationella toppforskare samarbetar med nio yngre disputerade 

svenska forskare för att studera hur olika faktorer påverkar entreprenörskap, 

innovationer och näringslivsdynamik. Medverkar i projektet gör bland andra de 

två mottagarna av Global Award for Entrepreneurship Research, Steven Klep-

per och Josh Lerner samt Enrico Moretti och Marie Thursby. Ambitionen är att 

utifrån ett entreprenörskapsekonomiskt perspektiv beskriva och analysera det 

svenska näringslivet, samt de institutioner och regelverk som omgärdar detta. 

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum och IFN.

 
NYSTARTAT PROJEK T OM SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP
I det treåriga och tvärvetenskapliga projektet Samhällsentreprenörskap 

– gränsöverskridande kraft för regional och lokal utveckling i glesa miljöer finns 

ett generellt intresse av att utveckla nya modeller och kunskaper om samhälls-

entreprenörer och lokal utveckling. Projektet är ett samarbete mellan Entrepre-

nörskapsforum, Mittuniversitetet, Europeiska regionala utvecklingsfonden och 

länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län.

Läs mer under forskning på Entreprenörskapsforums webbplats, 

www.entreprenorskapsforum.se

Överst: De som genomför GEM-undersökning 
och analys, samt skriver en nationell rapport är 
forskarna Pontus Braunerhjelm, professor KTH 
(team leader), Kristina Nyström, docent KTH och 
Ratio, Mikael Samuelsson, docent, Handelshög-
skolan i Stockholm och Per Thulin, ekon dr KTH. 
I teamet ingår även Ulrika Stuart Hamilton, vice 
VD Entreprenörskapsforum. 
Bilden längst ned: Några av de seniora forskarna 
i projektet Entreprenörskapets ekonomi är profes-
sorerna Enrico Moretti, University of California, 
Marie Thursby, Georgia Institute of Technology, 
Steven Klepper, Carnegie Mellon University och 
Josh Lerner, Harvard Business School.
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I årets Swedish Economic Forum Report, En innovationsstra-
tegi för Sverige, presenteras idén om ett innovationspolitiskt 
ramverk för att långsiktigt stärka näringslivets utvecklingskraft. 
Förslaget är inspirerat av Sveriges finanspolitiska ramverk som 
bidragit till att Sverige är det land som kanske kommer starkast 
ur den globala finansmarknadskrisen.

Den framtida svenska ekonomiska utvecklingen bygger något 
förenklat på två grundläggande förutsättningar: dels att Sve-
rige är internationellt konkurrenskraftigt som kunskapsnation, 
dels att det finns effektiva mekanismer för att omvandla kun-
skap till innovationer. Det räcker inte med en politik som ensidigt 
satsar på högre kunskap, länkarna till kommersialisering måste också fungera.

Rapportens författare är Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum, profes-
sor KTH (red.), Martin Andersson, docent BTH, IHH i Jönköping och KTH, Navid Baz-
zazian, ek dr HEC Paris, Olof Ejermo, docent Lunds universitet, Hans Lööf, professor 
KTH, Gustav Martinsson, ek dr, HHS i Stockholm, Lars Persson, docent och vice VD, 
IFN, Karl Wennberg, ek dr HHS i Stockholm och Ratio, Erik Wetter, ek dr HHS i Stock-
holm, och Thomas Åstebro, docent HEC, Paris.

ETT INNOVATIONS-
POLITISKT RAMVERK
Baserat på rapporterns forskningsresultat 

presenteras ett innovationspolitiskt ramverk 

som bygger  på tre hörnpelare: kunskapsförstär-

kande insatser, kunskapsomvandlande insatser 

och kunskapskritisk massa.

SWEDISH ECONOMIC 
   FORUM REPORT 
      2010

Bilder från vänster: Mattias Uhlén, profes-
sor i mikrobiologi och entreprenör KTH. 
•  Charlotta Dahlborg, projektledare och 
doktorand, Unit for Bioentrepreneurship 
KI, Saeid Esmaeilzadeh, professor i kemi 
och VD Serendipity Innovations, Pernilla 
Rönnberg, VD och grundare av Estelle & 
Thild, och Susanne Ås Sivborg, GD Patent- 
och Registreringsverket, medverkade alla 
i diskussionen om innehållet i ett innova-
tionspolitiskt ramverk för Sverige.
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Bland de resultat som Entreprenörskapsforums forskningsprojekt
generat kan bl a nämnas:
 
1.  Vikten av att införa ett innovationspolitiskt ramverk, motsvarande det 
 finanspolitiska ramverket, för att säkerställa långsiktighet i innovations- och  
 näringspolitiken. Denna nya näringspolitiska ansats lyfts fram i 2010 års   
 Swedish Economic Forum rapport. Bland annat visas att:

 •  såväl små och medelstora som stora företag är centralt viktiga för innovations- 
  kapaciteten i svensk ekonomi. Innovativa mindre företag har högre produktivitet   
  och löneutbetalningsförmåga, större humankapital samt är mer innovativa och  
  internationaliserade;
 •       krisen slagit särskilt hårt på mindre, innovativa företag med begränsat eget kapital;
 •      universitetens organisation, forskningsfinansiering och utbildningsstrategier 
  påverkar hur de bidrar till kommersialisering av ny kunskap och lokal utveckling 
 • storföretag är en viktig ”marknad för idéer” för entreprenörer och mindre företag; 
 •     den svenska FoU-paradoxen förefaller koncentrerad till vissa sektorer och att
  den sannolikt beror på låga spridningseffekter i termer av nya företag och 
  avknoppningar.

2.  Struktur och kunskapsintensitet i nyföretagandet. Bland annat konstateras att:

 •    utbildningsnivån är betydligt högre hos entreprenörer i USA jämfört med Sverige  
  och att nyföretagandet domineras av enklare tjänster följt av mer avancerade   
  tjänster;
 •      nyetablering har positiva produktivitetseffekter på existerande företag men att   
  dessa uppstår med ett par års eftersläpning.

3.  Ett urval övriga ekonomisk-politiska slutsatser: 

 •  avregleringar skapar utrymme för nya företag och entreprenörskap;
 •       en ”digital divide” föreligger mellan mindre och stora företag vilket på sikt kan   
  hämma konkurrensförmåga och produktivitet i mindre företag; 
 •      att sysselsättningen i nya företag har ökat årligen sedan krisen på 1990-talet och  
  dessutom utvecklats till något av en stabilisator under kriserna på 2000-talet;
 •      Att den ekonomiska politiken i högre grad bör vila på insikten att både kunskaps- 
  uppbyggnad (forskning, utveckling och utbildning) och omvandling av kunskap   
  till kommersiella nyttigheter (innovation, entreprenörskap, rörlighet, mm) krävs  
  för att skapa tillväxt.

F O R S K N I N G S R E S U L T A T  I  K O R T H E T
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MÖTESPLATSER OCH SEMINARIER
Entreprenörskapsforum har arrangerat 26 egna seminarier 

och konferenser, och ytterligare 14 tillsammans med andra 

samt medverkat i 30 andra utåtriktade evenemang,

 sammanlagt har Entreprenörskapsforum synts på drygt 

70 seminarie- och konferensaktiviteter under året. 
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Bland de aktiviteter som Entreprenörskapsforum 
genomförde under 2010 märks: 

• Den 3-4 februari genomfördes Småföretagsdagarna, Sveriges viktigaste 

 mötesplats för entreprenörskaps-, småföretags- och innovationsfrågor.   

 Medverkade gjorde bland andra Maud Olofsson, Ewa Björling och Carl-Jan  

 Granqvist tillsammans med forskare, beslutsfattare, entreprenörer och   

 organisationföreträdare. 

• Entreprenörskapsveckan är Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets   

 årliga seminarieturné som arrangeras i samband med att mottagaren av   

 Global Award for Entrepreneurship Research besöker Sverige. I år besökte  

 Josh Lerner, professor vid Harvard Business School, Malmö, Göteborg och  

 Stockholm. 

• Under Almedalsveckan i Visby arrangerades fyra möten. Bland andra 

 medverkade forskarna Paul D. Reynolds, George Mason University, Johan  

 Wiklund, Syracuse University och Jönköpings Internationella Handelshög- 

 skola, samt Denny Dennis, NFIB, i ett seminarium på temat Still in, or 

 beyond, the economic crisis? Chefekonomerna Lena Hagman, Almega, 

 och Lars Jagrén, Företagarna, kommenterade. 

• På Swedish Economic Forum 2010 lanserades årsrapporten En innovations- 

 strategi för Sverige. På konferensen träffade Entreprenörskapsforums   

 forskare riskkapitalister, entreprenörer och politiker för att diskutera hur ett  

 långsiktigt innovationspolitiskt ramverk bör se ut. 

• Stämningen var hög och lokalen var fullsatt när professor Peter Diamond,  

 professor MIT och en av årets tre pristagare till Sveriges riksbanks pris i  

 ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne och en kunskapsförmedlare  

 av rang, föreläste på Entreprenörskapsforums och KTHs gemensamma   

 seminarium 9 dember.

Bilder: Per Frankelius, universitetslektor, Han-
delshögskolan vid Örebro universitet, föreläser 
under Småföretagsdagarna. • Peter Diamond, 
professor, MIT och en av årets tre pristagare till 
Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till 
Alfred Nobels minne föreläser om sin livsgärning. 
• Handelsminister Ewa Björling delade ut Global 
Award for Entrepreneurship Research. • Christi-
na Lugnet, GD Tillväxtverket, Staffan Larsson, nu-
mera Tillväxtanalys, och Anna Hallberg, vice VD 
Almi Företagspartner väntar på att äntra scenen 
på Småföretagsdagarna. • Josh Lerner i en dis-
kussionspanel under Entreprenörskapsveckans 
stopp i Malmö. • Siri Terjesen, docent Indiana 
University, och Nyamko Sabuni, jämställdhetsmi-
nister och biträdande utbildningsminister, pratar 
kvinnors företagande på ett seminarium i de-
cember. • Rikard Forslid, professor Stockholms 
universitet, Pontus Braunerhjelm, VD Entrepre-
nörskapsforum och professor KTH, Karolina Ek-
holm, vice riksbankschef och Anthony Venables, 
professor och direktör, Oxford Institute for Glo-
bal Economic Development. 
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27 januari  Innovation: Why it matters for growth, med IVA 
28 januari  Seminarium med David Audretsch på Näringsdepartementet
2-3 februari  Småföretagsdagarna i Örebro 2010
3 februari  Företagardag i anslutning till Småföretagsdagarna, med Företagarna
10 mars  European Union and the Financial Crisis, Brysselseminarium, med 
 Nätverket för europaforskning
27-28 april Entreprenöriellt Lärande - Skolans Framtid? med Region Skåne, 
 Region Halland och Västra Götalandsregionen
4 maj Hur spåras entreprenörskap? Sverige tillbaka i GEM-samarbetet
5 maj The Future for Entrepreneurship and SME Policies in European Countries, 
 med Tillväxtanalys och European Council for Small Business (ECSB)
17 maj Advanced Public Procurement as Industrial Policy? Brysselseminarium
24 maj Entreprenörskapsveckan Malmö - VIP Seminarium
24 maj Entreprenörskapsveckan Malmö
25 maj Entreprenörskapsveckan Göteborg
25 maj Entreprenörskapsveckan Göteborg - Akademiskt seminarium
25 maj Entreprenörskapsveckan Stockholm - Akademiskt seminarium, IFN
26 maj Entreprenörskapsveckan Stockholm – Seminarium, Näringsdepartementet
26 maj Entreprenörskapsveckan Stockholm
9 juni Final årets studentföretagare
14 juni Kan man lära sig att bli entreprenör? Ungt Forskarforum 
5 juli Akademisk examen = bättre karriärvägar, löneutveckling 
 och entreprenöriellt tänkande?
6 juli Hur innovativa är småföretagen? Hur hänger patent och tillgång 
 på riskkapital ihop?
7 juli Still in, or beyond the economic crisis?
8 juli Hur påverkar etniska koncentrationer invandrares sysselsättning och företagande?
22 augusti Future Challenges for Entrepreneurship Research, ERSA Congress 2010 
22 augusti Outsourcing, Entrepreneurship and Relocation, ERSA Congress 2010
3 september IT-användningen i småföretagen
12 oktober Entreprenöriell finansiering – Friends, fools and family vs bank credits
24-25 oktober  Promotionbåten: Kluster och regioner - var i världen befinner sig Örebro? 
24-25 oktober Promotionbåten: Globaliseringens möjligheter och hot för 
 Örebroregionens utveckling
15 november Entreprenörskap 2010 - Global Entrepreneurship Week
15 november  Internationaliseringen och småföretagen, Ungt forskarforum 
16 november  Entreprenörskap 2010 - Global Entrepreneurship Week
17 november Entreprenörskap 2010 - Global Entrepreneurship Week
18 november  Entreprenörskap 2010 - Global Entrepreneurship Week
18 november Svensk entreprenörskapsforsknings framtid, Ungt forskarforum
19 november  Entreprenörskap 2010 - Global Entrepreneurship Week
29 november Swedish Economic Forum 2010
30 november  Seminarium med Thomas Åstebro på Näringsdepartementet 
8 december  Kvinnors företagande - så funkar det! 
9 december Samhällsentreprenörskap - vad säger internationell forskning? 
9 december  Föreläsning av nobelpristagaren Peter Diamond, med KTH

4 0  E G N A  O C H  S A M A R R A N G E R A D E  A K T I V I T E T E R

Överst från vänster: Peter Gudmundsson, rektor 
KTH, Peter Diamond, Peter Diamond, professor, MIT 
och en av årets tre pristagare till Sveriges riksbanks 
pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, 
och Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskaps-
forum och professor KTH. • Torbjörn Näslund, VD 
Statoil Brändåsen, Anna-Stina Nordmark Nilsson, 
dåvarande VD Företagarna, Lena Gustafsson, vice 
VD Vinnova och Kristina Alsér, landshövding Krono-
bergs län, diskuterar hur det går för småföretagen 
efter krisen. • Pär Hedberg, VD STING. • Professor 
David T Robinson, Duke University, Fuqua School 
of Business och NBER, talar om entreprenöriell 
finansiering. • Jonas Vlachos, docent Stockholms 
universitet och IFN, Rickard Bengtsson, docent 
Lunds Universitet, och Sophie Nachemson-Ekwall, 
ekonomijournalist och doktorand vid Handelshög-
skolan i Stockholm, vid ett seminarium i Bryssel 
• Maud Olofsson, näringsminister, har talat om 
småföretagspolitik inför valet. • Bengt Johannisson, 
professor Linnéuniversitetet. • Kristina Nyström, 
docent KTH och Ratio, Karl Wennberg, ekon dr HHS 
i Stockholm och Ratio, och Lucia Naldi, ekon dr 
Bocconi University och IHH i Jönköping, presenterar 
Ungt forskarforum under ett pass på Småföretags-
dagarna. • Benny Carlson, professor Lunds universi-
tet, Elias Eldenblom, företagare Ekängens Pensionat 
Gotland, Christer Hallerby, statssekreterare, och 
Pieter Bevelander, docent Malmö högskola, vid ett 
seminarium i Almedalen • Peter Vikström, avdel-
ningschef Tillväxtanalys, Pontus Braunerhjelm, VD 
Entreprenörskapsforum, och Joao Leitao, professor 
ECSB/University of Beira Interior • Josh Lerner, pro-
fessor Harvard Business School, och årets pristagare 
av Global Award for Entrepreneurship Research 
besöker Malmö, Göteborg och Stockholm under 
Entreprenörskapsveckan. 
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Huvuduppgiften, att utgöra en länk mellan teori och praktik, innebär kommunika-
tion av kunskap baserad på hög vetenskaplig kvalitet till relevanta beslutsfattare 
på alla nivåer. Ambitionen är att vara den naturliga kunskapsbasen för beslutsfat-
tare inom näringsliv och offentlig sektor i frågor som rör entreprenörskapets och 
de mindre företagens villkor. Detta arbete innebär ett kontinuerligt deltagande i 
det offentliga samtalet i form av artiklar, publikationer, sammanfattningar samt 
dagliga uppdateringar på webbplatsen och i sociala medier (Facebook och Twit-
ter). Kunskap från programmen sprids på mer än ett sätt, även om grunden i regel 
är rapporter, papers, policysammanfattningar eller böcker. 

En studie av hinder för investeringar i informations- och kommunikationsteknik 
(IKT) i mindre företag har genomförts och rapporterats på uppdrag av Näringsde-
partementet. I Entreprenörskapsforums serie av policysammanfattningar har ti-
teln Utbildningens betydelse för framgångsrikt entreprenörskap publicerats. Även 
årsboken, En innovationsstrategi för Sverige, har getts ut som policysammanfatt-
ning på svenska och engelska. Samtliga dessa publikationer finns för nedladdning 
på webbplatsen.  

Entreprenörskapsforums VD har under året varit åtekommande gästexpert i Sveri-
ges Radios sändningar och även medverkat i flera debattprogram i tv.

ÖV R I GA  KO M M U N I K AT I O N S K A N A L E R
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Policysammanfattningar
I en ambition att popularisera och tillgängliggöra 
delar av den forskning som sker vid universitet 
och högskolor i Sverige och internationellt tar vi 
fram  policysammanfattningar under rubriken, PS 
från Entreprenörskapsforum, som på några minu-
ter sätter dig in i flera års forskningserfarenheter.

Working papers
Entreprenörskapsforum publicerar en serie Wor-
king Papers för nedladdning på webbplatsen i en 
ambition att göra kvalitetsforskning tillgänglig för 
en bredare publik. Forskare från olika discipliner 
inbjuds att publicera artiklar med den gemen-
samma nämnaren  att de har policyrelevans 
inom entreprenörskapsområdet.

Thulins tabeller
Under vinjetten Thulins tabeller publicerar Per 
Thulin, verksam som forskare vid Entreprenör-
skapsforum och KTH, varje månad en analys 
baserad på färsk data.

Se www.entreprenorskapsforum.se

Publiceringar i vetenskapliga tidskrifter av forskare knutna till Entreprenör-
skapsforum utgörs under 2010 bl a av artiklar i Small Business Economics och 
Journal of Evolutionary Economics, men även i svenska Ekonomisk Debatt. 

Bland publicerade vetenskapliga arbeten märks :

Braunerhjelm, P and Parker, S, Josh Lerner: Recipient of the 2010 Global Award for Entrepreneur-
ship Research, Small Business Economics, publicerad i maj/juni. 

Braunerhjelm, P and Svensson, R, The Inventor’s Role: Was Schumpeter Right?, Journal of Evolu-
tionary Economics, 20, 314-344. 

Braunerhjelm, P och Thulin, P, Nyföretagande i kristid. Tre kriser, tre dynamiker, Ekonomisk 
Debatt, 38, 8. 

Braunerhjelm, P, och Halldin, T, Heum, P, Kalvet, T, Pajarinen, M, Pedersen, T, Ylä-Anttila, P, Large 
firm dynamics on the Nordic-Baltic scene Implications for innovation and growth, SNF Report 
01/10. 

Braunerhjelm, P and Borgman, B., Entrepreneurship and Local Growth: a comparison of the US 
and Sweden, i (red. Karlsson, C, Johansson, B and Stough, R), Entrepreneurship and Regional 
Development, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.

Braunerhjelm, P, Entrepreneurship, Innovation and Economic, Growth interdependencies, ir-
regularities and regularities, in  Handbook of Innovation and Entrepreneurship, forthcoming from 
Edward Elgar.

Braunerhjelm, P, och O Djerf, H Frisén and Olsson, H, I finanskrisens kölvatten – risker och utma-
ningar, Rapport från Industrins Ekonomiska Råd. 
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• GLOBAL  AWARD FOR  ENTREPRENEURSH IP  RESEARC H
Global Award for Entrepreneurship Research 2010 tilldelades professor Josh Lerner vid 
Harvard Business School. Josh Lerner är främst känd för sin banbrytande forskning om 
riskkapital i tidiga skeden. Genom att förklara riskkapitalets roll och funktion i ekonomin 
har har medverkat till att förbättra förståelsen för drivkrafterna i modern ekonomisk till-
växt och därmed försett politiska beslutsfattare med ett avsevärt bättre underlag.

Enligt priskommitténs motivering har hans nyskapande bidrag förändrat sättet att se på 
riskkapitalets roll för att nya företag med innovationer och entreprenörskap ska kunna 
etableras och expandera. Josh Lerner mottog priset på 100 000 euro vid en prisceremoni 
på Rosenbad i maj.

• UN GA FORSKARPR ISET
Det Unga forskarpriset 2010 gick till Joakim Wincent vid Luleå Tekniska Universitet och 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Joakim Wincent prisades med 50 000 kr för sin 
forskning kring samverkan och nätverk som kombineras med ett forskningintresse för 
entreprenören som individ. Det handlar bland annat om den passion som många entre-
prenörer drivs av och hur entreprenörer kan hantera en extrem arbetsroll när de grundar 
sina företag. 

P R I S E R

Global Award for Entrepreneurship 
Research är Entreprenörskapsforums, 

Institutets för Näringslivsforskning och 
Tillväxtverkets unika internationella 

forskningspris som årligen tilldelas en 
forskare som väsentligt bidragit till att 

öka kunskapen om entreprenörskap, 
småföretag och dess betydelse för 
ekonomisk utveckling. Donator är 
Rune Andersson, Mellby Gård AB.

Josh Lerner vid den officiella prisceremonin för Global Award for Entrepreneurship 
Research. Ceremonin ägde rum på Rosenbad och prisutdelare var Ewa Björling, 
handelsminister.
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Priskommittén, överst från vänster: 
Pontus Braunerhjelm (ordf), Bo Carlsson, 

Maureen McKelvey, Christer Olofsson Lars 
Persson och Håkan Ylinenpää.

Enligt priskommittén har Joakim Wincent ”... visat stor talang och skicklighet i 
forskning rörande företagsamhet och företagsutveckling.” Unga forskapriset instif-
tades 2003 av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket för att uppmuntra svensk 
forskning inom entreprenörskapsfältet.

Priskommittén för Global Award for Entrepreneurship Research och Unga fors-
karpriset bestod inför 2010 års utdelning av professorerna Pontus Braunerhjelm, 
Entreprenörskapsforum och KTH, (ordförande), Christer Olofsson, Sveriges Lant-
bruksuniversitet, Maureen McKelvey, Handelshögskolan i Göteborg, Bo Carlsson, 
Case Western Reserve University, och Håkan Ylinenpää, Luleå Tekniska Universitet, 
och Lars Persson, docent och vice VD Institutet för näringslivsforskning, IFN, som 
ledamöter. Kommittén har under året haft tre möten. 

• ÅRETS  S TUDENTFÖRETAGARE  (GSEA) 
I juni avgjordes den svenska finalen i Årets studentföretagare. Chu Zhu, student 
vid Kungliga Tekniska Högskolan, vann med sitt företag studentcompetitions.com 
som sedan fick tävla i den internationella finalen i Kansas, USA. I juryns motive-
ring framhävdes att företagets affärsidé skapar broar och stora möjligheter att 
utveckla nya samverkansformer mellan studenter och företagare, såväl i Sverige 
som internationellt. Juryn bedömde även att de tjänster som studentcompetitions.
com erbjuder kan komma att förändra chanser och karriärvägar för många unga 
människor runt om i världen. 

Årets studentföretagare är Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets årliga täv-
ling för studenter som jämte studier på universitet eller högskola äger och driver 
företag. Prissumman är på 50 000 kr. 
  

Ovan: Chu Zhu, Årets studentföretagare, mottar priset 
från Anna Ekström, ordförande SACO. Tlll vänster: 
Joakim Wincent tilldelas Unga forskarpriset av Pontus 
Braunerhjelm, priskommitténs ordförande och VD 
Entreprenörskapsforum.
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•  V E T E N S K A P L I G T  F O R U M 
Vetenskapligt forum samlades i samband med Småföretagsdagarna i februari samt 
bjuds regelmässigt in till seminarier och konferenser. Syftet med Vetenskapligt forum 
är huvudsakligen att utveckla nätverket och skapa en mötesplats för aktiva forskare. 
Till Vetenskapligt forum inbjuds samtliga forskare inom området entreprenörskaps- 
och småföretagsforskning med minst docentkompetens som medlemmar. Under 2010 
har nätverket 53 forskare från ett 25-tal universitet och högskolor och fyra andra 
organisationer varit medlemmar. Verksamhetens innehåll utformas i dialog mellan 
medlemmarna och Entreprenörskapsforum. 

•  I N T E R N A T I O N E L L A  R Å D E T    
Internationella rådet – med ett drygt 30-tal ledande forskare och experter från 
EU-kommissionen, Storbritannien, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Kanada, Kina 
samt USA – har inte träffats i sin helhet under 2010. Däremot samlades en mindre 
grupp under Almedalsveckan i Visby.     

•  U N G T  F O R S K A R F O R U M  
Vid Småföretagsdagarna 2010 presenterades ett nytt och mycket uppskattat nätverk, 
Ungt forskarforum, som nu når 147 medlemmar. Sedan drygt ett år tillbaka har detta 
nätverk av den nya generationens entreprenörskapsforskare byggts upp, under led-
ning av tre disputerade national- och företagsekonomer: Karl Wennberg, som dispute-
rade i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 2009, Kristina Nyström, 
som disputerade i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 
2006, samt Lucia Naldi, som disputerade i företagsekonomi vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping 2008. 

Inom ramen för Ungt forskarforums verksamhet kan yngre forskare presentera sin 
forskning för bredare publik, skapa debatt och diskussion kring policyförslag som 
forskningen resulterat i, samt forma ett nätverk för akademisk diskussion yngre 
forskare emellan. Särskild vikt läggs vid den interdisciplinära dimensionen, att såväl 
företagsekonomer som nationalekonomer ingår i nätverket.

Förutom vid Småföretagsdagarna 2010 har nätverket lyfts fram vid två egna konfe-
renser i Stockholm, ”Kan man lära sig att bli entreprenör?” i juni, ”Internationalisation 
and SMEs” i samarbete med Stockholm Innovation and Growth i november, samt, ett 
forskningsinriktat internat med ett 15-tal unga forskare, även det i november.  

N Ä T V E R K

Överst från vänster:
• Arvid Morin, VD och grundare Ung 
Omsorg, och Siri Terjesen, docent Indiana 
University på konferens om samhällsen-
treprenörskap i teori och praktik • Karl 
Wennberg, ekon dr HHS i Stockholm och 
Ratio, Kristina Nyström, docent KTH och 
Ratio, och Lucia Naldi, ekon dr Bocconi 
University och IHH i Jönköping • Doug 
Richard, investerare och entreprenör, och 
Nick Kaye, rektor SSES • Kosmopoliter 
och handel var temat för Per Bolunds, 
riksdagsledamot (MP), Ewa Björlings, 
handelsminister och Lucia Naldis, forskare 
vid Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping, pass under Småföretagsda-
garna. • Denny Dennis, Senior Research 
Fellow NFIB, på seminarium I Almeda-
len • Ulrika Stuart Hamilton, vice VD 
Entreprenörskapsforum, David Audretsch, 
professor Indiana University, och Magnus 
Henrekson, VD Institutet för Näringslivs-
forskning. • Cecilia Bergh, med dr och 
koncernchef Mando Group AB, Pontus 
Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsfo-
rum, Nyamko Sabuni, jämställdhetsminis-
ter och biträdande utbildningsminister, 
och Siri Terjesen, docent Indiana Univer-
sity, medverkade i ett seminarium om 
kvinnors företagande • Lars Jagrén, chefs-
ekonom Företagarna, och Lena Hagman, 
chefekonom Almega, vid ett seminarium 
i Almedalen • David Storey, professor 
University of Sussex • Ungt forskarforum 
samlades för att ge feedback på varandras 
arbeten vid en workshop. Karl Wennberg, 
ekon dr HHS i Stockholm och Ratio, Lucia 
Naldi, ekon dr Bocconi University och IHH 
i Jönköping, Erika Färnstrand-Damsgaard, 
fil dr IFN, Sara Thorgren, ekon dr Luleå 
tekniska universitet, Anders Broström, 
ekon dr KTH, Tommy Larsson-Segerlind, 
ekon dr Stockholms universitet, Marcus 
Box, ekon dr Södertörns högskola, Kristina 
Nyström, docent KTH och Ratio, och Karl 
Palmås, forskare Chalmers. 
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S A G T  O C H  H Ö R T  U N D E R  E N T R E P R E N Ö R S K A P S F O R U M S  A K T I V I T E T E R  2 0 1 0

”Framtidens utmaning är att investera i forskning och 
utbildning annars förlorar vi i konkurrenskraft” 
– Tomas Eneroth, riksdagsledamot (S)

”... vi ska bli mer företagsamma än
 anställningsbara”

 – Ewa Björling, handelsminister

“Känslan av att ha kämpat för resultatet är det 
som skiljer entreprenören från lottovinnaren”

 – Johan Norberg, idéhistoriker och debattör

”Den ekonomiska härdsmältan har 
undvikits genom politiska initiativ och 

krisen därför förkortats avsevärt” 
– Lars Jonung, professor Lunds universitet

”Riskkapital har visat sig vara ett mer kraftfullt 
instrument i skapandet av innovation än 
investeringar i traditionell FoU” 
– Josh Lerner, professor Harvard Business School

“Det är lätt att starta företag i Sverige. 
Svårigheterna börjar när du vill att det ska växa” 

– Marie Reinius, VD Riskkapitalföreningen

”Det är viktigt att kunna utöva sitt yrke, och 
göra det som företagare. Jag ser företagande 
som en superfacklig fråga” 
– Anna Ekström, ordförande SACO

“Förr låg fokus på stora företag och strukturer, 
inte på individer. Nu handlar det om hur man 

från statlig nivå kan stimulera entreprenörskap” 
– Zoltan Acs, professor George Mason University  

”Tillgången till riskkapital i tidiga stadier bör öka 
liksom stimulanserna för små företag att växa” 

– Mattias Uhlén, professor i mikrobiologi och 

entreprenör Kungliga Tekniska Högskolan

”Vi måste tänka nytt angående innovationer från att 
tidigare ha sett dem uteslutande som produkter. Vi 
håller på att ta fram en tjänsteinnovationspolicy” 
– Maud Olofsson, näringsminister

”Vi behöver fler internationella  riskkapitalbolag 
som investerar i svenska företag” 

– Pär Hedberg, VD STING

“Innovation sker inte i vakuum, vi måste
 skapa fler mötesplatser” 

– Charlotta Dahlborg , projektledare och doktorand KI

”Vi har ingen innovationspolicy vilket gör oss 
ganska unika i världen” 
– Björn O Nilsson, VD IVA

“Att EU identifierade entreprenörskap som nyckel 
till framgång var överraskande och glädjande” 
– David Audretsch, professor Indiana University
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S A G T  O C H  H Ö R T  U N D E R  E N T R E P R E N Ö R S K A P S F O R U M S  A K T I V I T E T E R  2 0 1 0

“Det finns en spänning mellan komparativa 
kostnader och de absoluta fördelarna 
med att omlokalisera en verksamhet” 

– Anthony Venables, professor och direktör, 
Oxford Institute for Global Economic Development

”Om vi skall stimulera dynamik, måste vi se 
entreprenörskapet som en kollektiv kraft.” 

– Bengt Johannisson, professor Linnéuniversitetet

“Riskkapitalutlåningen har sjunkit 
med 60 procent sedan 2008” 

– Anna Hallberg, vice VD Almi

”De mindre företagen kommer inte vara de jobbskapare 
de vanligtvis är efter en konjunkturnedgång i USA“ 
– Denny Dennis, Senior Research Fellow NFIB

”Att amerikaner startar företag med kreditkort är en myt. 
Banker står för fyrtio procent av finansieringen” 
– David T Robinson, professor Duke University, 
Fuqua School of Business och NBER

“Internationella aktiviteter är viktiga källor till kunskap 
både vad gäller nya marknader och ny teknologi” 
– Lucia Naldi, ekon dr, Bocconi University och
 Internationella Handelshögskolan i Jönköping

”Vi behöver fler internationella  riskkapitalbolag 
som investerar i svenska företag” 

– Pär Hedberg, VD STING

“Innovation sker inte i vakuum, vi måste
 skapa fler mötesplatser” 

– Charlotta Dahlborg , projektledare och doktorand KI

“Företagen svarar för 70 procent av 
landets totala FoU-utgifter” 
– Martin Andersson, docent Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping och KTH

”Det finns behov av riskkapital där statligt 
och privat kapital samverkar” 

– Pernilla Rönnberg, VD och grundare Estelle & Thild

”Dagens lärare saknar kunskap och intresse att lära ut 
entreprenörskap. I den nya lärarutbildningen ska 
entreprenörskap genomsyra skolarbetet” 
– Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister och
 biträdande utbildningsminister

“Att EU identifierade entreprenörskap som nyckel 
till framgång var överraskande och glädjande” 
– David Audretsch, professor Indiana University

”Socialt entreprenörskap är en liten men viktig 
del av den totala entreprenöriella aktiviteten 
i innovationsdrivna länder” 
– Siri Terjesen, docent Indiana University
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Ordförande i Entreprenörskapsforums styrelse har varit professor emeritus Clas Wahlbin och vice ordfö-
rande Peter Geisler. Övriga styrelseledamöter har varit Åsa Lindholm Dahlstrand, Per Juth, Per Frankelius, 
Marie Halling samt – del av året – Birgitta Ed och Dan Brännström.

Under året har Pontus Braunerhjelm, VD sedan augusti 2008, vid sidan av Entreprenörskapsforum också 
innehaft en professur på Kungliga Tekniska Högskolan på deltid. Vice VD är Ulrika Stuart Hamilton.

Antalet tillsvidareanställda var vid slutet av året nio vilket under helåret 2010 motsvarat ca 7,5 heltider.

M E D A R B E T A R E

S T Y R E L S E 

Överst från vänster: 
Claes Wahlbin

 professor emeritus IHH i Jönköping
Dan Brändström 

styrelseordförande Linnéuniversitetet 
och f d VD Riksbankens jubileumsfond 

Åsa Lindholm Dahlstrand
 professor Högskolan i Halmstad

Per Frankelius
universitetslektor, Handelshögskolan 

vid Örebro universitet
Marie Halling

regionchef Swedbank
Per Juth 

direktör Swedfund International AB 
Birgitta Ed

delägare Springtime 
Peter Geisler 

VD Arbesko AB

Överst från vänster: 
Pontus Braunerhjelm, VD, 

Ulrika Stuart Hamilton, vice VD, 
Jan-Olof Edberg, finansierings- och 

kommunikationsstrateg, 
Klas Håkansson, webbredaktör, 

Mikael Jorstig, projektledare, 
Marcus Lillhager, ekonomichef, 
Anders Lundström, styrgrupps-
ordförande ICSB-konferensen,

Britt-Marie Nordström, projektledare, 
Pernilla Norlin, kommunikationschef, 

Per Thulin, forskningsassistent.
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T A C K !
Entreprenörskapsforums verksamhet finansieras från flera källor. Vid sidan av 
rena forskningsanslag kommer intäkter från ett flertal organisationer uppräk-
nade nedan. Stort tack för ert stöd under 2010!

• Almi Företagspartner Gävleborg AB
• Almi Företagspartner Nord AB
• Almi Företagspartner Östergötland AB
• Bengt Ågerups stiftelse
• European Parliament
• Företagsakademin FA AB
• GEM-konsortiet
• Göteborg & CO - näringslivsgruppen
• CESIS, KTH
• Mittuniversitetet
• Regionförbundet Örebro
• Indirekt via Institutet för Näringslivsforskning stöder också Rune   
 Andersson Mellby Gård AB, Global Award for Entrepreneurship Research
• Svenskt Näringsliv
• Swedfund
• Tillväxtanalys
• Tillväxtverket
• Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser
• Vinnova
• Västra Götalandsregionen

S T I F T E L S E N S  S Ä T E
Entreprenörskapsforum har sitt säte i Örebro och verksamheten bedrivs från ett kontor i 
centrala Örebro. Sedan 2008 har Entreprenörskapsforum ett kontor i Stockholm i Södra 
Kungstornet, Kungsgatan 33, med tillgång till seminarie- och konferenslokaler i huset. 



24

F O R S K N I N G
Initierar, leder och genomför policyrelevant forskning. Utifrån högkvalitativ, policy-
relevant forskning som präglas av objektivitet bryggas resultat över till praktisk 
kunskap inom de områden där osäkerheten och okunskapen är som störst. En 
huvuduppgift är att bidra till en ökad förståelse för småföretagens och entrepre-
nörernas roll i samhällsekonomin genom att dra ekonomisk-politiska slutsatser av 
forskningsresultaten. 

N Ä T V E R K
Entreprenörskapsforum har ett unikt nätverk som inkluderar över 300 professorer 
och docenter inom den svenska och internationella forskarvärlden. I Vetenskapligt 
forum finns forskare från i stort sett samtliga svenska lärosäten inom relevanta dis-
cipliner. Internationella rådet består i första hand av mottagare av Global Award for 
Entrepreneurship Research samt välrenommerade policy-experter. Under året har 
dessa nätverk kompletterats med Ungt forskarforum vars medlemmar utgör en ny 
generation forskare med entreprenörskaps- och innovationsfrågor i fokus. 

D E B A T T
Huvuduppgiften, att utgöra en länk mellan teori och praktik, innebär  kommunika-
tion av kunskap baserad på hög vetenskaplig kvalitet till relevanta beslutsfattare på 
alla nivåer. Ambitionen är att utgöra den naturliga kunskapsbasen för beslutsfattare 
inom näringslivet och den offentliga sektorn i frågor som rör  entreprenörskapets 
och de mindre företagens villkor. Ett arbete som innefattar ett kontinuerligt delta-
gande i det offentliga samtalet i form av artiklar, publikationer, intervjuer och ar-
rangerande av mötesplatser.
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