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Ett intensivt 2012 har lagts till handlingarna 

samtidigt som den internationella utveck-

lingen är fortsatt turbulent. Den efterlängtade 

vändningen kom av sig och förbyttes mot en 

vikande ekonomisk utveckling och krympande 

ekonomier. Stabiliseringspolitiken har inte 

leverat på förväntat sätt, allt fler ifrågasätter 

såväl utformning som omfattning. 

På omslaget: Björn Falkenhall, senior analytiker Tillväxtanalys, Hans Peter Larsson, partner och skatteexpert PwC, Anders Borg, finansminister, Pontus Braunerhjelm, VD och professor Entreprenörskapsfo-
rum och KTH, Martin Ådahl, dåvarande VD Fores, Karin Hellerstedt, ekon dr Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS), Caroline Wigren-Kristofferson, docent CIRCLE Lunds universitet, Gunnar 
Eliasson, professor emeritus, Mouna Esmaeilzadeh, VD och grundare SciLife Clinic, Pontus Braunerhjelm, VD och professor Entreprenörskapsforum och KTH, Mark Brzezinski, USAs ambassadör i Sverige, 
Kathleen Eisenhardt, professor Stanford University, Natalia Brzezinski, frilansjournalist, Göran Marklund, direktör VINNOVA, Christian Berggren, professor Linköpings universitet, Kristina Theander, VD 
Middagsfrid, Annie Lööf, näringsminister, Pontus Braunerhjelm, VD och professor Entreprenörskapsforum och KTH, Magnus Henrekson, VD och professor IFN, Martin Andersson, professor CIRCLE Lunds 
universitet, Karl Wennberg, docent Handelshögskolan i Stockholm, Martin Andersson, professor CIRCLE Lunds universitet, Pontus Braunerhjelm, VD och professor Entreprenörskapsforum och KTH, Roy 
Thurik, professor Erasmus University, Heidi Elmér, chefekonom Skandia, Bo Carlsson, professor Case Western Reserve University, Pernilla Heed, Per Thulin, Ulrika Stuart Hamilton, Pontus Braunerhjelm, 
Jan-Olof Edberg, Jacob Rennerfelt, alla Entreprenörskapsforum, och H.K.H. Prins Daniel, Thomas Berglund, VD Capio, Josh Lerner, professor Harvard Business School, och Pontus Braunerhjelm, VD och 
professor Entreprenörskapsforum och KTH, samt Bicky Chakraborty, ägare och VD Elite Hotels.
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Entreprenören – motorn för tillväxt
Entreprenörskapsforum har fört en aktiv roll i den samhällsekonomiska diskussionen genom att 

ihärdigt peka på behovet av en struktur- och näringspolitik som kompletterar de makroekonomis-

ka insatserna. Handlingskraft förefaller ofta definieras som fler och mer detaljerade regleringar. I 

själva verket är det ofta en större regleringsbörda som hämmar innovation och entreprenörskap, 

dvs själva fundamentet för ekonomisk tillväxt och välstånd. Kunskapssatsningar måste komplet-

teras med en politik som möjliggör att kunskap också omvandlas till samhälleliga nyttigheter. 

Kunskap må vara bränslet i ekonomisk tillväxt men entreprenören är utan tvekan motorn! 

26 studier som skapar debatt
Under 2012 har Entreprenörskapsforum publicerat 26 studier, från frågor som behandlat hur 

det digitala ”molnet” påverkar entreprenörskap, till de som studerat möjligheterna till en 

aktiv och konjunkturstabiliserande entreprenörskapspolitik. Den ekonomiska politiken måste 

ta sin utgångspunkt i att skapa generellt goda villkor för att individer ska våga satsa på nya 

idéer och nya verksamheter. Genom att nå ut i det offentliga samtalet med ny och policyre-

levant forskning om småföretag, entreprenörskap och innovationer skapas bättre förutsätt-

ningar för en dynamisk och tillväxtfrämjande ekonomisk politik. 

Entreprenöriella höjdpunkter 2012
Den årsberättelse du nu håller i handen – eller för all del läser på webben – ger en över-

blick över Entreprenörskapforums insatser under 2012.  Vi initierar, leder och genomför ny 

policyrelevant forskning särskilt på områden som ännu inte etablerats i Sverige och som 

berör entreprenörskap, innovation och småföretagande. Vi har avslutat ett större projekt om 

Entreprenörskapets ekonomi, i samarbete med IFN, och påbörjat ett par nya: om reglerings-

bördans effekter finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och Vinnova samt 

ett om hur robusta villkor för välfärdssektorn kan skapas. Det senare har en bred finansiering 

och sker i samarbete med Fores och Leading Health Care. 

Brobyggare för samhällsdebatt
Vi använder oss av våra nätverk bestående av forskare, beslutsfattare och praktiker för 

att lansera våra resultat och integrera olika grupper i projekten. På så sätt agerar vi också 

brobyggare mellan just dessa grupper. All forskning görs tillgänglig för en bredare krets och 

ambitionen är att leverera konkreta råd till ledande beslutsfattare i politik och näringsliv och 

föra fram dessa på seminarier, konferenser och i den allmänna samhällsdebatten. 

Besök gärna vår webbplats, www.entreprenorskapsforum.se för kontinuerlig information om 

vår verksamhet och aktuella aktiviteter. Du kan också prenumerera på vårt månatliga nyhets-

brev, registrera dig direkt på webben.    

Pontus Braunerhjelm 

VD Entreprenörskapsforum och professor KTH   



Pol icyre levant  forskn ing för 
ökad kunskap och 
vä lgrundat  bes lu t s fa t tande 
Sverige uppvisar de kanske starkaste offentliga finanserna efter krisen. Det borde öppna 

upp möjligheter för reformer på ekonomins utbudssida, dvs med avseende på just inno-

vation, entreprenörskap och småföretagande. När globaliseringen och konkurrensen så 

småningom ytterligare skjuter fart kommer frågeställningar kring företagens – nya, små och 

stora – omställningsförmåga och innovationskapacitet återigen att aktualiseras.  

En fortsatt central uppgift för Entreprenörskapsforum blir därför att utifrån högkvalitativ 

forskning brygga över resultat till praktisk kunskap inom de områden där osäkerheten och 

okunskapen är som störst. Forskningen ska präglas av policyrelevanta frågeställningar och 

bedrivas på ett sådant sätt att forskningens oberoende eller kvalitet inte kan ifrågasättas.

Forskningen är inriktad på tre huvudområden: 

• Entreprenörskap och småföretag i den globaliserade ekonomin

• Entreprenörskap och småföretag i den kunskapsdrivna tillväxtekonomin

• Entreprenörskap, småföretag, teknikskiften och avregleringar

BUDORD FÖR ETT MER INNOVATIVT SVERIGE
Näringsminister Annie Lööf presenterade i höstas 
regeringens nationella innovationsstrategi. Entre-
prenörskapsforums VD, Pontus Braunerhjelm, som 
också är professor vid KTH, har under lång tid och 
i flera forskarrapporter pekat just på behovet av ett 
innovationspolitiskt ramverk.

Bakgrunden till ramverket är att den framtida 
svenska ekonomiska utvecklingen något förenklat 
bygger på: dels att Sverige är internationellt konkur-
renskraftigt som kunskapsnation, dels att det finns 
effektiva mekanismer för att omvandla kunskap till 
innovationer. Det räcker inte med en politik som 
ensidigt satsar på högre kunskap, länkarna till kom-
mersialisering måste också fungera.

Redan 2010 presenterades idén om ett inno-
vationspolitiskt ramverk och i 2011 års Swedish 
Economic Forum Report, Ett innovationspolitiskt 
ramverk – ett steg vidare, utvecklades och konkre-
tiserades tankarna. Rapporten fokuserade på det 
innovationspolitiska ramverkets andra ben – dvs 

hur kunskap omvandlas till samhällsekonomiska 
nyttigheter.

Så till 2012, då Pontus Braunerhjelm, tillsammans 
med Klas Eklund och Magnus Henrekson, lanserade 
boken Ett ramverk för innovationspolitiken. Huvud-
budskapet är att entreprenörer är viktiga motorer 
för utveckling och spridning av kunskap. Författarna 
är starkt kritiska till att subventionera fram innova-
tioner och föreslår i stället en plan bestående av tio 
punkter för att skapa förutsättningar och drivkrafter 
för innovation. Dessa riktar in sig på två huvudupp-
gifter: att bygga upp och samla ihop kunskap och att 
sprida och kommersialisera kunskap. 

När slutligen Annie Lööf presenterade den natio-
nella innovationsstrategin var Pontus Braunerhjelm 
inbjuden att kommentera den. Hade hon och Nä-
ringsdepartementet tagit intryck av Entreprenör-
skapsforums och andra aktörers gedigna underlags-
arbete? Svårt att säga, men ramvillkor för innovation 
fanns faktiskt med i budgetpropositionen 2012! 
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ENTREPRENÖRSKAPETS EKONOMI 
Det omfattande internationella forskningsprojektet Entreprenörskapets 
ekonomi (i samarbete med IFN) har avslutats under 2012 och en policyinrik-
tad bok på svenska och en mer forskningsbaserad bok på engelska utkom-
mer under 2013. Åtta internationella toppforskare har samarbetat med nio 
yngre disputerade svenska forskare kring frågeställningar kopplade till insti-
tutioners utformning. Ambitionen har varit att jämföra utfallet i två länder 
med skilda institutioner, normer och traditioner vad gäller entreprenörskap. 
Forskningsprojektet har genererat värdefull kunskap om hur olika institutio-
ner och regelverk påverkar den entreprenörsdrivna ekonomiska tillväxten, 
en kunskap som kan vara av avgörande betydelse för entreprenörskapets 
och välståndets framtida utveckling i såväl Sverige som andra länder.

SWEDISH ECONOMIC FORUM 
Årsboken 2012 Entrepreneurship, norms and the business cycle utgör en 
viktig sammanställning av ny forskning om entreprenörskapets roll i den 
ekonomiska politiken och regional utveckling. Författarna visar att policy-
åtgärder riktat mot entreprenörskap kan dämpa effekterna av en konjunk-
turnedgång. I 2012 års volym medverkade bland andra tre välrenomme-
rade internationella forskare: Michael Fritsch, Friedrich Schiller University 
Jena, Simon Parker, Richard Ivey School of Business, Western University 
och Roy Thurik,Erasmus School of Economics, Erasmus University, samt 
Martin Andersson, Circle Lunds universitet och Pontus Braunerhjelm, 
Entreprenörskapsforum. Finansminister Anders Borg kommenterade års-
boken. Här med Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum.

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR 
I juni presenterades den svenska årsrapporten inom Global Entrepre-
neurship Monitor, GEM, världens största entreprenörskapsundersök-
ning. Projektet pågår sedan 1999 och har utvecklats från att inbegripa 
tio länder till 69 länder 2012. Urvalsundersökningarna täcker 74 procent 
av världens befolkning och 87 procent av världens BNP. Entreprenör-
skapsforum har sedan 2010 ansvar för den svenska undersökningen. I 
2012 års analys uppmärksammades bl a att svenskarna sticker ut med 
de högsta talen för intraprenörskap, dvs entreprenöriella aktiviteter 
som anställda, av alla undersökta länder.

UPPDRAG VÄLFÄRD OCH REGLERINGAR, 
ENTREPRENÖRSKAP OCH DYNAMISKA 
MARKNADER
Flera nya projekt har dragits igång under andra halvan av 2012 tack vare 
våra tre nya forskningsledare. Dit hör bl a Uppdrag välfärd, i samarbete 
med Fores och Leading Health Care, och Regleringar, entreprenörskap 
och dynamiska marknader tack vare det stora anslaget från Marianne och 
Marcus Wallenbergs Stiftelse. Inom ramen för Uppdrag välfärd har ett 
par startseminarier hållits och en aktiv referensgrupp träffats. Uppdrag 
välfärd finansieras, utöver referensgruppens medlemmar, av bland andra 
Vinnova och Svenskt Näringsliv.

THULINS TABELLER 
Under vinjetten Thulins Tabeller presenterar Per Thulin, forskare Entre-
prenörskapsforum, varje månad en analys baserad på färsk data. Under 
året har analyserna bl a visat att små och medelstora företag är ungdo-
mars jobbskapare, att regeringens regelförenklingsarbete ökar företagens 
regelbörda och att kombinatörer kan vara en potentiell jobbskapare.
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2 Cloud Computing – Challenges and Opportunities for Swedish
Entrepreneurs
Näringspolitiskt forum rapport #5
Åke Edlund, tekn dr KTH, diskuterar molnteknikens utmaningar för Sverige och 
svenska företag samt hur politiken kan bidra till en mer dynamisk och tillväxt-
befrämjande svensk molnmiljö.

Swedish Economic Forum Report 2012 – Entrepreneurship, 
Norms and the Business Cycle 
Entreprenörskapsforum lanserade för fjärde året i rad Swedish Economic Forum 
Report. Temat för 2012 års rapport var entreprenörskap, normer och konjunk-
turcykler och forskningsresultaten visade att ett ökat entreprenörskap följs av en 
konjunkturuppgång omkring ett till två år senare. Sju internationellt verksamma 
forskare hävdar därför att entreprenörskap kan vara en möjlig väg ur krisen.  

Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan 
stor företagen? 
Globaliseringsforum rapport #4
Professor Martin Andersson, ekon dr Sten Dieden och docent Olof Ejermo, 
alla vid Circle, Lunds universitet, tydliggör vikten av att Sverige förmår vara ett 
attraktivt lokaliseringsland för de stora kunskaps- och teknikintensiva multi-
nationella företagen. Förnyelsen av näringslivet sker nämligen såväl i de stora 
etablerade företagen som i de mindre snabbväxande företagen, och det finns 
ett viktigt samspel dem emellan.

Innovationer, regioner och kluster – vägen till en framgångsrik 
innovationspolitik
Näringspolitiskt forum rapport #4
Professor Örjan Sölvell och ekon dr Göran Lindqvist, båda Handelshögskolan i 
Stockholm, ger förslag på vägar till en framgångsrik innovationspolitik och på 
hur vi kan bygga ett mer innovationsdrivet Sverige.

Entreprenörskap i Sver ige 2012
En nationell rapport baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor. GEM 
ger en årlig och omfattande ögonblicksbild av företagandet i världen genom att i 
alla deltagande länder mäta attityder, aktiviter och ambitioner hos befolkningen – 
alltså inte endast hos entreprenörerna själva. 

Born globals
Globaliseringsforum rapport #3
Torbjörn Halldin, ekon dr KTH, visar hur svenska born global-företag, d v s fö-
retag som snabbt hittar en internationell marknad, skiljer sig från andra nystar-
tade företag när det gäller sysselsättning, export, överlevnad m.m. Rapporten 
utmynnar i ett antal policyslutsatser som skulle kunna påverka förutsättning-
arna för born global-företagen positivt.

Intresserad av att läsa rapporterna?
Samtliga Entreprenörskapsforums publikationer, forskningsrapporter, working papers och policy-
sammanfattningar finns tillgängliga för nedladdning på www.entreprenorskapsforum.se/publikationer



WORKING PAPERS 2012

21. University Entrepreneurship and Professor Privilege
 Erika Färnstrand Damsgaard and Marie Thursby

20.  Does Academic Entrepreneurship Pay?
 Pontus Braunerhjelm, Anders Broström and 
 Thomas Åstebro 

19.  Entrepreneurship, Institutions and Economic 
 Dynamism: Lessons from a Comparison of the  
 United States and Sweden
 Pontus Braunerhjelm and Magnus Henrekson 

18.  Billionaires
 Tino Sanandaji and Peter T. Leeson 

17.  Institutions and Venture Capital
 Josh Lerner and Joacim Tåg 

16.  Entrepreneurial Commercialization Choices and  
 the Interaction between IPR and Competition Policy
 Joshua S. Gans and Lars Persson 

15.  The Choice of Organizational Form by Closely-Held  
 Firms in Sweden: Tax vs. Non-Tax Determinants
 Karin Edmark and Roger Gordon 

14.  Characteristics and Performance of New Firms and  
 Spinoffs in Sweden
 Martin Andersson and Steven Klepper 

13.  Local Multipliers and Human Capital in the US and  
 Sweden
 Enrico Moretti and Per Thulin 

12.  Property Rights and the Cost of Capital
 Per-Olof Bjuggren och Johan Eklund 

11.  The Evolving Domain of Entrepreneurship Research
 Bo Carlsson, Pontus Braunerhjelm, Maureen 
 McKelvey, Christer Olofsson, Lars Persson, Håkan  
 Ylinenpää 

10.  Entrepreneurial Employees: Are they different  
 from independent entrepreneurs?
 Kristina Nyström 

9. Social Entrepreneurship – a survey of current research
 Pontus Braunerhjelm och Ulrika Stuart Hamilton 

POLICYSAMMANFATTNINGAR

Swedish Economic Forum Report 2012 
– Entreprenörskap, normer och konjunkturcykler

Entreprenörskapets kultur
Karl Wennberg & Caroline Wigren-Kristoferson

Innovation Management
Anna Brattström

Svensk innovationskraft  
– ett innovationsekonomiskt perspektiv
Olof Ejermo

Sweden’s position in the global 
economy
Globaliseringsforum rapport #2
Christian Ketels, forskare vid Handelshög-
skolan i Stockholm och Harvard Business 
School, analyserar faktorer som ligger till 
grund för Sveriges konkurrenskraft. Hur 
väl positionerat är Sverige för att hantera 
framtida utmaningar, globala struktur-
förändringar och en tilltagande global 
konkurrens? 

Hur skapas förutsättningar för 
tillväxt i näringslivet? 
Näringspolitiskt forum rapport #3
Gustav Martinsson, ekon dr Institute for 
Financial Research (SIFR), CECIS och KTH, 
kartlägger hur svensk ekonomi utvecklats 
med avseende på de faktorer som enligt 
modern tillväxtforskning påverkar ett lands 
utveckling. Likaså redogörs för det svenska 
näringslivets specialisering under de 
senaste decennierna fördelat på kunskaps-
intensiva tjänste- och industribranscher.

The current state of the venture 
capital industry 
Näringspolitiskt forum rapport #2 
Anna Söderblom, ekon dr Handelshögsko-
lan i Stockholm, ger ett internationellt per-
spektiv på den svenska riskkapitalsektorn 
samt analyserar tillgången på riskkapital 
och alternativa finansieringsformer för 
nystartade företag. Vidare diskuteras hur 
krisåren påverkat utbudet av riskkapital. 
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T RE  MÖTESPL ATSER 
FÖR  V IK T IGA 
FRAMT IDSFRÅGOR

För att bidra till ökad kunskap om viktiga 

framtidsfrågor har Entreprenörskapsforum 

tre fristående mötesplatser som samlar 

nätverk av centrala samhällsaktörer inom 

respektive område. Dessa nätverk av 

forskare, entreprenörer, företagsledare 

och opinionsbildare initierar diskussio-

ner utifrån forskningssammanställningar. 

Resultaten presenteras för berörda be-

slutsfattare vid utåtriktade aktiviteter. De 

rekommendationer till beslutsfattare inom 

politik och näringsliv – som kommer fram 

inom respektive forums arbete – ska vara 

förankrade i vetenskaplig forskning. 

Globaliseringsforum leds av en styrgrupp med Ulf Berg, VD Business 
Sweden, som ordförande. Fokus ligger på globaliseringens effekter på 
entreprenörskap, mindre företag, innovationer och i förlängningen 
den regionala och nationella utvecklingen i Sverige. Under 2012 pu-
blicerades tre rapporter inom Globaliseringsforums rapportserie. 

Styrgrupp: 
Ulf Berg, Business Sweden (ordförande)
Leona Achtenhagen, JIBS Jönköping
Svante Andersson, Högskolan i Halmstad
Anna Belfrage, Kreab Gavin Anderson
Birgitta Ed, Six Year Plan
Per Juth, Swedfund
Christian Ketels, Harvard Business School
Göran Marklund, VINNOVA
Fredrik Sjöholm, Lunds universitet, IFN och Örebro Universitet

Näringspolitiskt forum leds av Microsoft Sveriges VD Per Adolfsson 
och samlar viktiga näringspolitiska aktörer för regelbundna policy-
diskussioner om frågor med särskild relevans för det svenska nä-
ringslivets långsiktigt uthålliga utveckling. Under 2012 lanserades 
fyra rapporter i samband med öppna aktiviteter. 

Styrgrupp:
Per Adolfsson, Microsoft (ordförande)
Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity Innovations
Frédéric Delmar, EM LYON och IFN
Stefan Fölster, Reforminstitutet
Jöran Hägglund, Vattenfall
Hans Peter Larsson, PwC
Erik Lautmann, Radela
Daniel Lind, Unionen
Monica Lindstedt, Hemfrid
Jonas Milton, Almega
Diamanto Politis, Lunds universitet
Annika Rickne, Göteborgs universitet
Elisabeth Thand Ringqvist, Företagarna
Maria Dahl-Torgersson, VINNOVA
Håkan Gergils, Ecofin

Filantropiskt forum leds av Maria Rankka, VD Stockholms Handels-
kammare, och verkar för att med utgångspunkt i forskning redo-
göra för filantropins betydelse för ekonomisk tillväxt och välstånd. 
Under 2012 hölls fyra utåtriktade aktiviteter, varav ett stort inter-
nationellt symposium på Fotografiska i maj. Inom Filantropiskt fo-
rum utkom 2012 en skrift om stiftelser.

Styrgrupp: 
Maria Rankka, Stockholms Handelskammare (ordförande)
Camilla Backström, Naya AB
Dan Brändström, professor
Dilsa Demirbag Sten, Berättarministeriet
Kerstin Fagerberg, Föreningen Stiftelser i Samverkan, SEB
Annika Levin, Kulturkonsult
Emily Norton, Norton Cederström
Emma Stenström, Handelshögskolan Stockholm
Filip Wijkström, Handelshögskolan Stockholm
Gunilla von Platen, Xzakt

GLOBALISERINGS
FORUM

G LOBA L I S E R I NG S
FORUM

NÄRINGSPOLITISKT
FORUM

FILANTROPISKT
FORUM



TRE NÄTVERK FÖR SVENSK OCH 
INTERNATIONELL FORSKARELIT 
Entreprenörskapsforums nätverk inom den svenska och internationella 
forskareliten är unikt. I vårt Vetenskapliga forum finns ca 50 docenter 
och professorer inom forskningsområdet. Därmed täcker organisa-
tionen in i stort sett samtliga svenska lärosäten med forskning inom 
relevanta discipliner. Ungt forskarforum samlar in den nya generatio-
nens svenska entreprenörskapsforskare och i Internationella rådet ingår 
flera av världens ledande forskare inom området, bland andra samtliga 
tidigare mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research. 

VETENSKAPLIGT FORUM 
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 småfö-
retagsforskning med minst docentkompetens att delta. Under 2012 har 
forumet utökats och förnyats och vid årsskiftet ingick 99 forskare från 
ett 25-tal universitet och högskolor i nätverket. 

INTERNATIONELLA RÅDET    
Internationella rådet – med ett drygt 30-tal ledande forskare och 
experter från EU-kommissionen, Storbritannien, Danmark, Tyskland, 
Nederländerna, Kanada, Kina samt USA – har inte samlats under 2012. 
Däremot har flera av medlemmarna medverkat vid seminarier och 
konferenser, t ex professorerna Josh Lerner, Kathleen Eisenhardt och 
Roy Thurik. Inför jubileumsåret 2014 – då Entreprenörskapsforum fyller 
20 år – har ett urval av tidigare Global Award-mottagare ombetts bidra 
till en kommande skrift.      

UNGT FORSKARFORUM  
Ungt forskarforum, som skapades 2010, har 164 medlemmar. För 
detta nätverk av den nya generationens entreprenörskapsforskare har 
ett nytt ledningsteam tillsatts under hösten 2012: Mikaela Back-
man och Anna Jenkins, båda vid Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping, samt Johanna Palmberg, Entreprenörskapsforum och KTH, 
är forskartrion som sedan hösten 2012 håller i taktpinnen. Flera av 
nätverkets medlemmar har under året bidragit med policysamman-
fattningar och andra skrifter. 

FILANTROPI 
FÖR 
FRAMTIDEN

Internationell forskning pekar på betydelsen 
av filantropi som en viktig mekanism för 
att främja ekonomiskt välstånd och tillväxt. 
Entreprenörskapsforum har i samarbete med 
Stockholms Handelskammare startat Filan-
tropiskt forum, som samlar forskare och indi-
vider med engagemang för att kunskaper om 
filantropins betydelse utforskas och sprids.

Under 2012  genomfördes ett stort inter-
nationellt filantropisymposium i Stockholm 
och ett likadant planeras under 2013. Utöver 
detta kommer Filantropiskt forum även 
genomföra ett antal mindre seminarier med 
inriktning på filantropi, konst, akademi och 
ekonomisk utveckling. 

En ambition för 2013 är en kartläggning 
av filantropins omfattning och betydelse i 
Sverige med internationella utblickar och 
jämförelser, liksom en särskild forsknings-
studie Arena för studier och debatt om 
filantropins betydelse där en översikt av 
filantropins omfattning och betydelse i Sve-
rige presenteras. Den kunskap som tas fram 
kommer att rikta sig till forskare, kulturutö-
vare, myndighetsföreträdare och politiker på 
lokal, regional och nationell nivå. 

Stockholm Philanthropy Symposium 2012 på Fotografiska i Stockholm.
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“Företagarskattekommittén kan ta djärvare grepp
–från skuldsättning till sparandebyggda företag. ” 

Henrik von Sydow 
ordförande Skatteutskottet och riksdagsledamot (M)

“Vi måste våga prioritera i det it-politiska arbetet 
och inte låta oss lugnas av att Sverige ligger långt 

fram i den teknologiska utvecklingen” 
Per Adolfsson 

VD Microsof t Sverige

“Stif telselagstif tningen är föråldrad.
   Filantropi är en nygammal väg till välstånd.”  

Maria Rankka 
VD Stockholms Handelskammare

”Den som visste vilken knapp man ska 
trycka på för att få en ny Steve Jobs!”  

Anders Borg 
f inansminister

“Export är grunden för vår t välstånd och därför är det 
viktig att få upp exportfrågorna på agendan. ” 

Ulf Berg 
VD Business Sweden

 

“Filantropiska medel ska ses som 
  ett mervärde och inte undergräva 

de of fentliga medlen” 
Tove Lifvendahl 

senior fellow Fores

“Scenen börjar med företag.
 Inte med universitet eller myndigheter.” 

Örjan Sölvell 
professor Handelshögskolan i Stockholm

“We are struggling with welfare solutions 
         in the Western world and private equity 

                   might be par t of the answer.”
   Josh Lerner 

professor Harvard Business School

”Kunderna klagar mindre nu än 
tidigare men skattekonkurrensen ökar” 

Hans Peter Larsson 
par tner och skatteexper t PwC
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“AP-fondernas regelverk bör ses över så att 
investeringar kan läggas i mindre och växande företag” 
Heidi Elmér 
chefekonom Skandia

“Historien har en egen ef fekt och pekar på vikten av 
att det f inns en regional entreprenörskapskultur ”  
Martin Andersson 
professor CIRCLE Lunds universitet

”Jag vill göra skillnad. Jag vill bidra” 
Jane Walerud 
VD och medgrundare Teclo Networks AG

”Ledarskap är viktigt, men också hälsan hos cheferna ” 
Mouna Esmaeilzadeh 
VD och grundare SciLife Clinic

”Småföretagare är jobbskapande hjältar. Poli -
tiken är smörjmedlet ”   
Annie Lööf 
näringsminister

”Inom idrotten är frivilligkraf ter en självklarhet, inom 
andra områden ses det som otillbörlig konkurrens.” 
Lena Adelsohn Liljeroth 
kultur- och idrottsminister

“Det behövs mer politisk innovation!” 
Birgitta Ed 
seniorrådgivare och delägare Six Year Plan

”Meritokrati kräver engagemang från näringslivet” 
Dilsa Demirbag-Sten 
journalist och verksamhetsansvarig Berättarministeriet

“Entreprenörens problem är globalt. Man har ett 
eget ansvar”  
Bicky Chakraborty  
VD Elite Hotels
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30 jan Rapportlansering: Det svenska riskkapitalet
1-2 feb SMÅFÖRETAGSDAGARNA I ÖREBRO 2012

Sveriges viktigaste mötesplats för entreprenörskaps- och innovationsfrågor – Småföretagsdagarna i Öre-
bro – fyllde 20 år 2012. Jubileet firades på Örebro slott och Elite Stora Hotellet. Medverkade gjorde bland 
andra näringsminister Annie Lööf, Bicky Chakraborty, vd Elite Hotels och Mouna Esmaeilzadeh, vd SciLife 
Clinic. Traditionsenligt offentliggjordes vinnaren av Global Award for Entrepreneurship Research, värl-
dens mest prestigefyllda forskningspris inom entreprenörskaps- och innovationsområdet, samt utdelades 
Unga forskarpriset till årets främsta unga entreprenörskapsforskare.

2 feb  Företagardag i anslutning till Småföretagsdagarna (i samarbete med Företagarna)
7 feb  AstraZeneca seminarium: Framtiden för Sverige som kunskapsnation
8 mar  PS-lansering: Innovation Management
26 mar Det svenska riskkapitalet (samarbete med Connect Väst)
28 mar  Rapportlansering: Så skapar vi tillväxt i näringslivet
23 apr  Unemployment, Migration and Nationalism 
 – Threats to EU Cohesion?  (samarbete med SNEE och Skåne European Office)
24 apri  Stor konst och innovativ industri
4 maj  Rapportlansering: Sveriges position på världsmarknaden

S E M I N A R I E R  2 0 1 2

Överst från vänster: Annie Lööf, näringsminister, Dilsa Demirbag-Sten, journalist och verksamhetsansvarig Berättarministeriet, Birgitta Ed, seniorrådgivare och delägare Six Year Plan, Pernilla Heed, Per Thulin, Ulrika Stuart 
Hamilton, H.K.H. Prins Daniel, Pontus Braunerhjelm, Jan-Olov Edberg, Jacob Rennerfelt, Martin Andersson, professor CIRCLE Lunds universitet, Pontus Braunerhjelm, Roy Thurik, professor Erasmus School of Economics, Laurent 
Leksell, ordförande Stockholms Stadsmission, Tonika Hirdman, Director General, Fondation de Luxembourg, Joakim Stymne, statssekreterare, Gerry Salole, Director, European Foundation Center, Mattias Nordqvist, professor JIBS,  
Leif Melin, professor JIBS, Kathleen Eisenhardt, professor Stanford University, Ethel Brundin, professor JIBS, Karin Hellerstedt, universitetslektor JIBS, Ulrika Stuart Hamilton, Tove Lifvendahl, senior fellow Fores, Lena Adelsohn 
Liljeroth, kultur- och idrottsminister, Per Adolfsson, VD Microsoft Sverige, Hans Peter Larsson, skatteexpert och partner PwC, Pontus Braunerhjelm, Magnus Henrekson, professor och VD IFN, Martin Ådahl, dåvarande VD Fores, 
Thomas Berglund, VD Capio, Josh Lerner, professor Harvard Business School. 
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10 maj  Uppdrag Välfärd – samarbete med Fores och Leading Health Care
14-16 maj ENTREPRENÖRSKAPSVECKAN

Seminarieturnén med årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research, Kathleen Eisenhardt, 
professor Stanford University, genomfördes den 14-16 maj. Lund, Jönköping och Örebro besöktes liksom 
Stockholm där pristagaren höll en akademisk föreläsning på IFN, träffade ledande tjänstemän på Näringsde-
partementet samt slutligen fick Carl Milles statyett i handen av prisutdelare Charlotte Brogren, GD VINNOVA.

14 maj  E-veckan i Lund
14 maj  E-veckan i Jönköping
15 maj  E-veckan i Örebro
16 maj  Prisutdelning  Global Award for Entrepreneurship Research
30 maj  STOCKHOLM PHILANTHROPY SYMPOSIUM

Nära 200 personer samlades på Fotografiska för att delta i det första internationella symposiet med ett 
svenskt fokus på filantropi. Under en intensiv dag fick de lyssna på såväl svenska som internationella ta-
lare. Bland de medverkande återfanns affärsmän, opinionsbildare, politiker och företrädare för filantropisk 
verksamhet. 2013 planeras övningen till 12 september. 

11 jun  Skräddarsytt seminarium för H.K.H. Prins Daniel om entreprenörskapsforskning
12 jun  Rapportlansering: Born Globals
18 jun  Global Entrepreneurship Monitor 2012
2-5 jul ALMEDALSVECKAN

Under Almedalsveckan i Visby arrangerade Entreprenörskapsforum fem seminarier. Bland andra medver-
kade Global Award-pristagaren Josh Lerner, professor Harvard Business School, i seminariet om riskkapital 
och välfärdssektorns utveckling.

2 jul  Almedalen: Skattefrågan - reform eller delreform?
3 jul  Almedalen: Filantropins roll i marknadsekonomin
3 jul  Almedalen: Venture Capital Financing of Welfare Services
3 jul  Almedalen: Välfärden är värd en bättre debatt  (Uppdrag Välfärd)
5 juli  Almedalen: Kluster, innovation och tillväxt
21 aug  Ett ramverk för innovationspolitiken
12 sep Final Årets Studentföretagare 2012
9-10 okt Innovationer och kompetensförsörjning för 
 ekonomisk tillväxt – samarbete med SCB 
16 okt  En innovationspolitik i jakten på global dominans 
 (samarbete med Tillväxtanalys)
17 okt  Boklansering: Innovation & Growth 
 (samarbete med CESIS)
29 okt  PS-lansering: Entreprenöriell kultur– onödig satsning eller valuta för pengarna?
12-18 nov  GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK

För tredje och sista året stod Entreprenörskapsforum värd för Global Entrepreneurship Week, ett globalt initi-
ativ som under en höstvecka manifesterar entreprenörskapets möjligheter. Den 12-18 november genomför-
des ett 80-tal aktiviteter runt om i Sverige. Konferensen Good Morning och den globala innovationstävlingen 
Idea to Product, I2P, stack ut bland övningarna. Vecka 45 i Linköping och GEW Örebro var också ambitiösa 
satsningar som engagerade. Global Entrepreneurship Week är ett initiativ av Kauffman Foundation. 

13 nov  Rapportlansering: Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan storföretagen?
15 nov Global Student Entrepreneur Award i NY
19 nov  Swedish Economic Forum 2012
22 nov  Rapportlansering: Molnet, är vi redo?
3 dec  Öka Innovationskraften! Innovation management genom konstnärlig kompetens  
 (samarbete med TILLT)
 

13 dec  Samhällets stöttepelare som bestämt sig för att ge
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2012 års pris gick till den amerikanska professorn 
Kathleen M. Eisenhardt, Stanford University, USA. 
Hon fick priset för sin framstående entreprenör-
skapsforskning om ”företagens entreprenörskap”. 
Det handlar om hur befintliga organisationer kan 
fortsätta att vara innovativa, bl a genom skapan-
det av nya företag och affärsmöjligheter. Hon har 
särskilt studerat hur etablerade organisationer för-
mår att introducera en ständig ström av nya varor 
och tjänster genom bättre processer för produkt-
utveckling och ett mer effektivt sätt att organisera 
verksamheten. 
–  Jag känner mig hedrad över att min forskning 
uppmärksammats. Jag känner mig också hedrad 
över att vara i tidigare pristagares sällskap, sa 
Kathleen Eisenhardt om att få priset.

G L O B A L  A W A 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

FORSKNING OM FÖRETAGS FÖRMÅGA 
ATT FÖRNYA SIG PRISADES

Global Award for Entrepreneurship Research 
belönar forskning som bidragit till att öka 
förståelsen för entreprenörskap. Priset är med 
sin prissumma och sin globala ansats unikt i 
sitt slag. Det består av statyn ”Guds Hand” av 
Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro. 
Priset instiftades 1996 och lanserades 
under nytt namn 2008. Prisets grun-
dare är Entreprenörskapsforum, 
medgrundare är Institutet för 
Näringslivsforskning (IFN), medfi-
nansiär är VINNOVA och donator 
är Melker Schörling. (Under 2012 
var Tillväxtverket respek-
tive Rune Andersson, Mellby 
Gård AB medfinansiär och 
donator).

Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum, USAs ambassadör i Sverige Mark Brzezinski, Kathleen Eisenhardt och Natalia Brzezinski, frilansjournalist.
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Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets pris till unga entre-
prenörskapsforskare delades 2012 av Martin Andersson, Lunds 
universitet, och Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm. 
Deras forskning har beröringspunkter men skiljer sig också åt i 
flera avseenden. De förenas i sitt intresse för erfarenhetsbase-
rade mikroekonomiska frågeställningar inom industriell dynamik 
och tillväxt.

– Båda har på kort tid etablerat sig som Sveriges ledande 
forskare inom sina respektive discipliner, sa Bo Carlsson, ordfö-
rande i priskommittén.

Martin Anderssons forskning ligger i brytpunkten mellan 
ekonomisk geografi, innovation och entreprenörskap samt till-
växt på regional nivå. Karl Wennberg har specialiserat sig på 
företags uppkomst och nedläggning, betydelsen av detta för 
ekonomisk utveckling och tillväxt samt sambanden mellan ut-
bildning och entreprenörskap.

Unga forskarpriset delas sedan 2003 årligen ut till unga 
svenska entreprenörskapsforskare som har utmärkt sig genom 
sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. 
Prissumman är på 50 000 kronor.

ÅRETS STUDENT- 
FÖRETAGARE  
FÖRENKLAR VARDAGEN

P R I S K O M M I T T É
Bo Carlsson, Case Western Reserve University, Ohio, ordförande
Charlie Karlsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Magnus Klofsten, Linköpings universitet

Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning
Maureen McKelvey, Chalmers
Håkan Ylinenpää, Luleå Tekniska Högskola

U N G A  F O R S K A R P R I S E T Å R E T S  S T U D E N T F Ö R E T A G A R E

UNGA FORSKARPRISET TILL 
FORSKNING INOM MIKRO -
EKONOMI OCH TILLVÄXT

Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets pris till 
Årets Studentföretagare 2012 tilldelades Dick Pe-
tersson med företaget Verendus System AB i Jönkö-
ping. Prissumman är på 50 000 kronor.

Juryns motivering löd ”Byggt på kundbehov och 
med en genomtänkt affärsmodell har Verendus 
System AB skapat ett växande företag med tillväxt-
potential. Företaget tänker i team och hjälper kun-
derna att skapa mervärde”.

Årets Studentföretagare är en tävling för stu-
denter som jämte studier på universitet eller hög-
skola äger och driver företag. Tävlingen är en del av 
Global Student Entrepreneur Awards (GSEA). 

Verendus System AB utvecklar affärsstöd- och 
verkstadsprogram med målet att förenkla varda-
gen för handlare, tillverkare, importörer och fi-
nansbolag inom husvagns- och husbilsbranschen.
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DÄRFÖR  S TÖDJER  V I 
    ENTREPREN ÖRSKAPSFORUM

Bengt Ågerup, Q-Meds grundare och tidigare koncernchef
 – Jag stödjer Entreprenörskapsforums forskning kring globa-
liseringsfrågor för att jag sätter värde på analyser av globali-
seringens långsiktiga möjligheter och effekter. Fokus ligger på 
entreprenörskap, mindre företag och innovationer – områden 
som ligger mig varmt om hjärtat. 

Melker Schörling, styrelseordförande i Melker Schörling 
AB, Hexagon AB, Securitas AB, AAK AB, Hexpol AB och 
Entreprenörskapsforum
– Jag ser att Entreprenörskapsforum fyller en viktig roll när det 
gäller att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och 
innovation. Mitt stöd går till att främja forskning och debatt 
kring samhällsfrågor som är avgörande för Sveriges ekonomiska 
utveckling framöver. 

Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare 
– Handelskammarens engagemang för filantropi handlar om 
att vi ser en tydlig koppling mellan tillväxt och filantropi. Mer 
pengar till kultur och forskning leder till större mångfald och det 
påverkar den miljö som våra medlemsföretag verkar i positivt. 
Samarbetet med Entreprenörskapsforum i projektet Filantro-
piskt forum är dynamiskt och intellektuellt stimulerande.

Pia Norstedt, regiondirektör Regionförbundet Örebro 
– Vi stödjer Entreprenörskapsforum för att det helt enkelt 
finns ett behov av en kunskapsspridande organisation som 
verkar för att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap 
och innovation i Sverige. Entreprenörskapsforum har också en 
koppling till Örebro universitet som vi värnar om. 

Hans Börsvik, vd PwC
– Vi tycker att det är viktigt att det finns en fristående arena för 
företagandets roll i ekonomisk tillväxt och välståndsutveckling. 
Entreprenörskapsforum samlar ett nätverk av de viktigaste 
näringspolitiska aktörerna. För oss är det angeläget att göra det 
möjligt för detta forum att existera.  
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Örebro universitet är stiftare av Entreprenörskapsforum och utser sedan starten 1994 stiftel-
sens styrelseledamöter.  I och med flytten av  huvudkontoret till universitetets campus utveck-
las förutsättningarna för  närmare samröre med universitetet och framförallt med forskare vid 
Handelshögskolan.
– Vi har redan ett gott samarbete och vi ser många framtida samarbetsmöjligheter. Handels-
högskolan är under utveckling och nya lokaler är under byggnation, säger Jens Schollin
De nya lokalerna på campus beräknas vara klara för inflytt under 2014. 
Som ett resultat av ett avtal om närmare samarbete producerar Entreprenörskapsforum årli-
gen en rapport på uppdrag av Örebro universitet. 2012 års rapport, Universitet som drivkraft 
för tillväxt och utveckling, författades av Olof Ejermo, docent vid Lunds universitet, och pre-
senterades vid ett seminarium i Almedalen. En ny rapport för 2013 är under produktion.

Efter fem års vistelse i Örebros centrala delar återfinns Entreprenörskapsfo-
rums huvudkontor återigen på Örebro universitets campus. Entreprenörskaps-
forum delar nu lokaler med Handelshögskolan och universitetets rektor Jens 
Schollin ser positivt på den nygamla närvaron.

TILLBAKA TILL URSPRUNGET
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ME LKER  SC HÖRL IN G
styrelseordförande, ordförande i Melker Schörling AB

CEC I L IA  BERGH
grundare och koncernchef Mando Group

DAN BRÄNDS TRÖM
professor, ordförande Linnéuniversitetet

B IRG I T TA  ED
grundare och delägare i Six Year Plan

C AR IN  HOLMqUIS T
professor Handelshögskolan i Stockholm

L ARS  HULTKRANTZ
professor Handelshögskolan, Örebro universitet

JÖRAN HÄGGLUND
chef Public Affairs Vattenfall AB

HANS  PETER  L ARSSON
skatteexpert PwC

ER IK  L AUTMANN
Radela

MARIA  ADENFELT
forskningledare, docent

PONTUS  BRAUNERHJE LM
VD, professor

L INDA DAS TORY
doktorand 

JAN -OLOF  EDBERG
seniorrådgivare

JOHAN EKLUND
forskningsledare, docent

HÅKAN GERGI LS
seniorrådgivare

PERNI L L A  HEED
projektledare

KL AS  HÅKANSSON
webbredaktör, originalare

MIKAEL  JORS T IG
projektledare

MARCUS  L I L LHAGER
ekonomichef

BR I T T -MAR IE  N ORDS TRÖM
projektledare

PERNI L L A  N ORL IN
kommunikationschef

JOHANN A PALMBERG
forskningsledare, ekon dr

AB IE L  SEBHATU
forskningsassistent

PER  THUL IN
forskare, ekon dr
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FINANSIÄRER
Entreprenörskapsforums 
f inansiärer 2012:

Bengt Ågerups stiftelse

IFN (tack vare donation av Rune Andersson, Mellby Gård)

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Näringsdepartementet

PwC

Regionförbundet Örebro

Stockholms Handelskammare

Svenskt Näringsliv

Tillväxtverket

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Vinnova

Örebro Universitet

I N TÄ K T S S T R U K T U R

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM 
I FÖRÄNDRING
Under hösten 2012 anslöt tre nya forskningsledare till Entreprenör-

skapsforum.

Johan Eklund, docent påbörjar ett nytt forskningsprojekt om reg-

leringar (regulatory economics) som är ett högaktuellt ämne

och internationellt pågår ett omfattande arbete med att åstadkom-

ma effektivare och mera ändamålsenliga regleringar.

Johanna Palmberg, ekonomie doktor, har forskat på bolagsstyr-

ning (corporate governance) och tar med sig sina erfarenheter till

Entreprenörskapsforum. Hon kommer att titta närmare på familjefö-

retag och ägarfrågor.

Maria Adenfelt, docent, tar sig an ett nytt forskningsområde på 

Entreprenörskapsforum, Uppdrag välfärd, i samarbete med Leading 

Health Care och Fores kring hur framtidens välfärdstjänster ska utfö-

ras, organiseras, styras, och utvärderas.

Under hösten anställdes även två doktorander, Linda Dastory och 

Abiel Sebhatu, som är knutna till KTH respektive Handelshögskolan i 

Stockholm.

Ulrika Stuart Hamilton, vice vd, lämnade Entreprenörskapsforum 

i februari 2013 då hon blev rekryterad av jämställdhetsminister 

Maria Arnholm till ett prestigefyllt uppdrag som statssekreterare på 

Utbildningsdepartmentet. Ulrika Stuart Hamilton anställdes 2008 på 

Entreprenörskapsforum och har spelat en konstruktiv roll i uppbygg-

naden av organisationen som den ser ut idag. 

Håkan Gergils anställdes som seniorrådgivare i och med att Ulrika 

Stuart Hamilton lämnade. 

Johan Eklund, Johanna Palmberg och Maria Adenfelt

VINNOVA (19%)

ÖVRIG STATLIG/OFFENTLIG SEKTOR (36%)

FILANTROPER (6%)

FORSKNINGSSTIFTELSER (12%)

NÄRINGSLIVSORGANISATIONER (13%)

FÖRETAG (6%)

KONFERENSINTÄKTER (8%)

VINNOVA (19%)

ÖVRIG STATLIG/OFFENTLIG SEKTOR (36%)

FILANTROPER (6%)

FORSKNINGSSTIFTELSER (12%)

NÄRINGSLIVSORGANISATIONER (13%)

FÖRETAG (6%)

KONFERENSINTÄKTER (8%)



W W W - E N T R E P R E N O R S K A P S F O R U M . S E

F O R S K N I N G
Initierar, leder och bedriver policyrelevant forskning. En huvuduppgift är 

att bidra till en ökad förståelse för småföretagens och entreprenörernas 

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 ett hundratal 

professorer och docenter inom den svenska och internationella forskar-

världen i form av Vetenskapligt forum och Internationella rådet samt Ungt 

forskarforum. Dessutom inkluderar Globaliserings-, Näringspolitiskt- och 

Filantropiskt forum ledande beslutsfattare, praktiker och forskare inom 

respektive område. 

D E B A T T
Huvuduppgiften, att utgöra en länk mellan teori och praktik, innebär  

kommunikation av kunskap baserad på hög vetenskaplig kvalitet till rele-

vanta beslutsfattare på alla nivåer. Ett arbete som betyder kontinuerligt 

deltagande i det offentliga samtalet i form av artiklar, publikationer, in-

tervjuer och arrangerande av mötesplatser.


