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i form av regleringsbörda, möjligheterna att expandera verksam-
heter samt teknologiutvecklingens och globaliseringens inverkan 
på entreprenörskap. Klart stod att det finns att forska på i flera 
decennier till. 

Peter Nyllinge, vd PwC Sverige, var även inbjuden att – som 
samarbetspartner – hälsa välkommen. Han lyfte fram vikten av 
att småföretagen, basen i svenskt näringsliv, och deras villkor 
kommer upp på agendan. Han hänvisade bl a till en nyligt genom-
förd PwC-undersökning där småföretagarna anser att det blivit 
både svårare att driva företag och att hitta rätt kompetens idag. 
För att råda bot på detta efterfrågade han enklare regler och lägre 
skatter.

Jens Schollin, rektor Örebro universitet och Pontus Brauner-
hjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, hälsade 
alla varmt välkomna till Småföretagsdagarna. Jens Schollin fram-
höll Örebro universitets entreprenöriella ådra i att bygga ett nytt 
universitet medan Pontus Braunerhjelm lyfte fram att Småföre-
tagsdagarna 2014 är en del av Entreprenörskapsforums 20-års-
firande. Han berättade att Entreprenörskapsforum från starten 
fokuserat på forskning, nätverk och debatt och att Småföretags-
dagarna utgör ett bra exempel på när forskare får möta praktiker 
och beslutsfattare för att diskutera policyrelaterade frågor kring 
entreprenörskap, innovation och småföretagande. 

Finns det då något kvar att lyfta fram och forska på efter 20 
års verksamhet, frågade sig Pontus Braunerhjelm retoriskt. Ja, 
det behövs studier på bl a förutsättningarna för entreprenörskap 

Småföretagsdagarna 2014

Från vänster: Jens Schollin, Melker Schörling, H.K.H. Prins Daniel och Pontus Braunerhjelm.
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tionsklimatet såg hon också ett behov av att se över, bl a med 
hjälp av ett innovationsråd med statsministern som ordförande. 
Hon nämnde också att det statliga riskkapitalet har en viktig funk-
tion, att tolerans är en konkurrensfördel, att det offentliga, pri-
vata och akademiska bör samverka i högre utsträckning samt att 
möjligheten till innovationsupphandling kan göra stor skillnad för 
svenska entreprenörer. 

I den efterföljande panelen sa Mernosh Saatchi, vd på re-
klambyrån Humblestorm, att det bör bli enklare att anställa. Hon 
hänvisade till att hon vågade anställa som ”naiv 22-åring”, något 
hon kanske inte gjort idag. Hon ansåg även att Sverige behöver se 
över hur landet attraherar och behåller talanger som skapar egna 
handelsnätverk utomlands. Det gör vi inte genom att göra det dy-
rare och svårare att vara utbytesstudent vid svenska universitet 
och högskolor, sa Mernosh Saatchi. 

Anders Wilhelmsson, grundare Peepoople, ansåg att en bätt-
re innovationskultur skulle skapas genom tolerans mot avvikande 
människor: 

– Konsensus är också en form av diktatur. 
Han menade att företagare mår bra av besvärligheter och 

drivs av motstånd. På frågan om hur Sverige kan attrahera ta-
langer menade Anders Wilhelmsson att det handlar om att ha 
ett livaktigt kulturellt sammanhang, ta in kulturdepartementet 
på finansdepartementet eller varför inte tvärt om, avslutade han. 

Johan Eklund, docent och forskningsledare Entreprenörskaps-
forum och Internationella handelshögskolan i Jönköping, efter-
frågade mer bråk om arbetsrätten inklusive LAS och lyfte även 
paradoxen om matchningen på arbetsmarknaden. Efter 20 år av 
expansion av utbildningssystemet är arbetsmarknadens funk-
tionssätt försämrat. Detta faktum hävdade Johan Eklund kunde 
förbättras av en högre utbildningspremie, dvs att högre utbild-
ning ger högre inkomst. 

Peter Norman, finansmarknadsminister, öppnade det första pas-
set om jobb, tillväxt och jobbtillväxt. Han utgick från folkskole-
reformen 1842 som en av de lagar som tog Sverige från att vara 
ett perifert land med lågt välstånd. Andra bidragande faktorer 
såg han i såväl näringsfrihet, frihandelsavtal, svenska fackfören-
ingars reformistiska vägval till den entreprenöriella linje svenskt 
näringsliv valt med högt teknik- och kunskapsinnehåll. Därtill kom-
mer att Sverige, i linje med Joseph Schumpeters tankar om krea-
tiv förstörelse, har gjort sig av med näringar som t ex teko- och 
varvsindustrin. Dessa faktorer är enligt Peter Norman bidragande 
till den svenska modellen och att Sverige hamnat där vi är idag. 
Han menade att ljuset i tunneln på den värsta ekonomiska utveck-
lingen sedan 30-talet kan skönjas men hävdade samtidigt att för 
att inte minska ambitionsnivån i det offentliga åtagandet måste 
fler arbetstimmar skapas i ekonomin. På konferensens modera-
tor Mia Odabas, ekonomijournalist, fråga om det omdebatterade 
överskottsmålet svarade Peter Norman att det är ett i snudd på ett 
heligt mål och att inga ofinansierade skattesänkningar ska göras. 

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (S), 
tog vid och berättade att om partiet vinner valet kommer den 
främsta arbetsuppgiften vara att nå målet om den lägsta arbets-
lösheten i EU år 2020, vilket i dagens siffror skulle innebära en 
halvering till Österrikes nivå på fyra procent. Hon lade särskild 
vikt vid hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet men brydde 
sig också om entreprenörskap och innovation. Vägen framåt såg 
hon i hög kvalitet för alla genom hela utbildningssystemet: 

– I den globala konkurrensen är det viktigt att konkurrera med 
högt kunskapsinnehåll. Därför är det oroväckande att kunskapsresul-
taten faller snabbare i Sverige än för genomsnittet av andra länder. 

Att regeringen då drar ned på 18 000 utbildningsplatser på 
landets universitet och högskolor i tider av hög ungdomsarbets-
löshet är underligt. Ska vi konkurrera med kunskap och kompe-
tens måste vi prioritera det, sa Magdalena Andersson. Innova-

Jobb, tillväxt och jobbtillväxt 
– nu och efter valet

Överst från vänster: Peter Norman, Magdalena Anderson. Nedre bilden: Anders Wilhemsson, Mernosh Saatchi,  Magdalena Andersson, Johan 
Eklund och Peter Norman.

Från vänster: Jens Schollin, Melker Schörling, H.K.H. Prins Daniel och Pontus Braunerhjelm.



myndigheterna tror och att de inte har fått något stöd alls. 
– Som innovationsföretag får vi ingenting, vi har gett upp på 

det offentliga. 
Framförallt är det att anställa som är de små företagens 

främsta utmaning. Var pengarna kommer från är sekundärt. 
Gör det enkelt och lönsamt att vara företagare, var Fredrika 
Gullfots tydliga medskick till beslutsfattarna.

Charlotte Brogren, gd Vinnova, pekade på vikten av att po-
litiken är långsiktig och att vi ser till att hinder undanröjs. Då 
kommer fler våga, vilja och kunna driva företag. 

– Det är bra om företag får privat kapital, då ska Vinnova 
inte vara där. 

Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket betonade att det är mest 
lönsamt för Sverige att satsa på de företag som vill och kan växa 
genom att t ex erbjuda affärsutveckling och rådgivning. Även 
hon lyfte fram långsiktiga regelförändringar. 

Charles Edquist, professor Lunds universitet, menade att 
Sverige inte är så bra på innovation som vi vill tro. Den s k svens-
ka paradoxen gör sig gällande. Vi är fortfarande mycket sämre 
på output än på input. 

– Vi måste prioritera innovation, t ex genom ett innovations-
råd som Socialdemokraterna har föreslagit. 

Annie Lööf påpekade att dagens satsningar på innovation är 
historiskt stora. Vi är inte nöjda men kom inte och säg att vi är 
dåliga, avslutade hon.

Näringsminister Annie Lööf inledde passet och berättade att bil-
den av små och växande företag som viktiga jobbskapare inte är 
självklar i politiken. Själv ser hon entreprenörskapet som en platt-
form och grund för att skapa nya jobb. Dessutom lyfte hon att ett 
entreprenöriellt tänkande behövs inom alla sektorer i samhället.

– Utan företag stannar Sverige, för fyra av fem jobb skapas i 
små företag. 

Annie Lööf identifierade två huvudsakliga trender. För det för-
sta har entreprenörskap som attityd och begrepp fått en starkare 
position. För det andra påverkas svenska företag mer och mer 
av internationalisering. Enligt en rapport från Världsbanken ligger 
Sverige i topp på många listor. Men, att vi ligger i topp idag bety-
der inte att vi gör det för alltid, vi måste därför titta på fortsatta 
reformer, sa Annie Lööf. Bland annat framhävde hon att vi bör se 
över kostnader som drabbar de små företagen hårdare – sjuk-
löner, arbetsgivaravgifter och regelkrångel. Utmaningar specifika 
för Sverige ansåg hon vara bl a tillväxt- och internationaliserings-
viljan hos de svenska företagen och kommersialisering.

För att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen 
ser Annie Lööf och finansministern över ett förslag om perso-
naloptioner. Detta för att säkra att Sverige kan attrahera kompe-
tent arbetskraft från utlandet. Även internationaliseringscheckar, 
bostäder och infrastruktur lyfte näringsminstern fram som viktiga 
komponenter. 

Fredrika Gullfot, vd och grundare av Simris Alg, ett företag på 
Österlen som odlar alger och tillverkar naturliga kosttillskott och 
livsmedel, framhöll att de innovativa företagen inte fungerar som 

Innovationskraft för ett mer entreprenöriellt Sverige

Från vänster: Charles Edquist, Fredrika Gullfot, Charlotte Brogren, Gunilla Nordlöf och Annie Lööf.
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Jan Björklund, utbildningsminister, inledde sitt tal med en till-
bakablick till 70-talets bössor för Lutherhjälpen vars insamlade 
medel gick till svältande barn i Asien. Dessa barn har under sin 
livsresa varit med om den snabbaste ekonomiska utvecklingen 
världen skådat och har idag tagit över Volvo och Saab. Globalise-
ringen utmanar Sverige: 

– Vi har vant oss vid välstånd och funderar inte särskilt mycket 
på hur vi skapar det. 
Under sitt anförande avlivade Jan Björklund tio myter om Sve-
rige, bl a myten om att Sverige kan vara en stark välfärdsnation 
utan att vara en stark företagarnation. Han menade att företagare 
ofta bemöts av avundsjuka eller skadeglädje och att denna attityd 
också avspeglar sig i hur lagar och regler utformas. 

– Varken fack eller politiker skapar jobb. Det måste löna sig 
bättre att driva företag. Höjda marginalskatter leder snarare till 
att företagen emigrerar. Värnskatten bör avskaffas så snart som 
möjligt. 
Vidare öppnade Jan Björklund för att ändra LAS-regler, att delta 
i eurosamarbetet, förbättra yrkesutbildningen och skolresultaten 
samt att driva en energipolitik för industrisektorn inklusive en ut-
veckling av kärnkraften: 

– Det finns två nackdelar med rysk gas, det ena att det är gas, 
det andra att den är rysk. 

Gunnar Wetterberg, historiker och författare, ansåg att höjda lä-
rarlöner genom en engångsökning på 10 000 kronor skulle stärka 
statusen för läraryrket. Han lyfte också universitetens renässans 
som mötesplats i och med att innovation inte är en slump, männ-
iskor måste träffa varandra. 

Jens Schollin, rektor Örebro universitet, efterfrågade lärarfö-
rebilder men lyfte också föräldrars roll i skolan. Därtill framhävde 
han behovet av duktiga universitet som samarbetar med svenskt 
näringsliv. 
Göran Sandberg, professor KAW, framhävde att de allra bäst läm-
pade bör utbilda barnen i framtiden. 

– Idag är det för mycket fokus på pedagogik, en mattelärare 
måste kunna räkna. 

Göran Sandberg betonade också att utbildningssystemet är 
bipolärt, det tar fram elever i absolut världsklass men också elev-
er som är snudd på analfabeter. Drömmen vore istället hög kvali-
tet i dagis, skola och omsorg i ett samhälle där båda föräldrarna i 
familjen kan arbeta – det skulle också locka talanger.  

Sverige som kunskapsnation – återindustrialisering, 
avknoppningar och tjänsteinnovation

Från vänster: Mia Odabas, Jens Schollin, Gunnar Wetterberg, Göran Sandberg och Jan Björklund.



Småföretagens internationalisering (Företagarna)

Företagarna presenterade sin rapport Småföretagen är större än 
du tror i utrikeshandeln, som handlar om de svenska småföreta-
gens import och export. 

– Ca 90 000 företag importerar varor i Sverige och 95 procent 
av dessa är småföretag. Dessutom skapas fyra av fem jobb idag 
av de små företagen, sa Rebecca Källström, vice chefekonom på 
Företagarna. 

Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker (M), menar att innova-
tionsprocessen generellt sett är viktigare för småföretag eftersom 
de måste utvecklas snabbt för att kunna få in en fot på en konkur-
rensstark marknad. 

– Vi vill driva en politik för konkurrens, avbyråkratisering och 
innovationer som kan göra hela Europa till ett Småland där Sve-
rige ska vara Gnosjö.

På grund av den växande konkurrensen på den internatio-
nella marknaden måste Sverige visa framfötterna för att lyckas. 
Det innebär ett behov av en ökad import och export. Enligt Jonas 
Eriksson, riksdagsledamot (MP) känner de flesta småföretagare 
inte till de stöd som finns på marknaden.

Monica Lindstedt, Företagarnas ordförande, och Gunilla Alm-
gren, ordförande i UEAPME, argumenterade för att regeringen 
står för långt ifrån vanliga människor och att regeringen missar 
att se hur resultat från beslut faller ut. Det finns stöd och hjälp för 
småföretag på såväl EU-nivå som nationell nivå men byråkratin är 
för svår för att förstå. 

Finansering av innovation – en väg till affärsförnyelse 
och nya marknader för svenska småföretag (Vinnova)

Vinnova erbjuder, utöver riktade utlysningar för små och medel-
stora företag, hjälp till mindre företag som vill söka EU-stöd. 

Jenni Nordborg, enhetschef Vinnova modererade work-
shopen och berättade om myndighetens erbjudanden för små 
och medelstora företag. Syftet är att hjälpa de mindre företa-
gen med innovationssatsningar, stärka exporten och öka intäk-
ter. Vinnova gör stora satsningar på mindre företag eftersom 
de utgör 66 procent av alla företag. 

Två företag var inbjudna för att berätta om sina erfarenheter 
av att ha fått stöd från Vinnova. Mariette Nordzell från Vironova 
lyfte fram att utöver det finansiella stödet och hjälp i tidiga ske-
den finns även ett symbolvärde.

– Att få pengar är också en kvalitetsstämpel för verksamheten. 
Mikael Jern, tidigare NComVA, menade att kravet på en skriven 
affärsplan i samband med ansökan gör att verksamheten gås 
igenom och hjälper affärsutvecklingen framåt. Men det är bara 
i vissa skeden som bidrag är bra.  

– Du ska inte kunna göra det själv, då gör statens pengar 
ingen skillnad.

Workshops och mingel
Ovan från vänster: Hans-Peter Larsson – Mikael Jern och Mariette Nordzell – Henric Borgström, Johan Schück och Jan-Olof Edberg – Wilhelm von 
Seth.
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EU-medel till riskkapital och finansering för små och 
medelstora företag (Tillväxtverket)

I sina satsningar på små och medelstora företag har Tillväxtverket 
bl a lagt till en grön EU-fond. Snittinvesteringarna ligger på 9,9 mil-
jarder kronor och varje fondkrona genererar i sin tur 1,8 kr i priva-
ta medel. Totalt omfattar Tillväxtverkets verksamhet mellan 2014-
2025 fem miljarder kronor i finansieringsinstrument, uppdelat på 
EU-medel, svenska offentliga medel och privata medel. Dessutom 
planeras en ökning av den regionala fonden med en holdingfond 
och en cleantech-fond i ett nytt regionalfondsprogram.

– Vi avser att gå från bidrag till revolverande instrument som 
kan återanvändas under och efter programperiodens slut, berät-
tade Wilhelm von Seth, enhetschef på Tillväxtverket.

Mikael Karlsson, vvd för Almi Invest, berättade att 94 procent 
av de bolag som finansieras är i start-up eller tidig tillväxtfas. Varje 
investerad krona matchas med 1,94 kr av privata medel. Återkopp-
lingen både från entreprenörer och privata finansiärer är positiv:

– Vi finns där ute, nära entreprenören och där de verkar.
David Sonnek, chef för SEB Venture Capital, menade att det är 

lättare att investera i ett bolag där Almi har involverats eftersom 
bolaget fått hjälp med att bygga upp en struktur. Han avfärdade 
även idén om att statligt kapital skulle vara ett hot:

– Undanträngning finns inte i praktiken, det är en myt. 
I stället fungerar finansiärer kompletterande, Sverige behöver 

snarast fler aktörer eftersom det är genant få aktörer på markna-
den, avslutade David Sonnek.

Feltolkad folkopinion (Svenskt Näringsliv)

Christer Bengtsson, senior rådgivare på Svenskt näringsliv, 
höll ett föredrag om forskningsfrågor som valfråga. Han pe-
kade på att Sveriges forskningsintensitet har minskat från fyra 
till tre procent av BNP på tio år vilket innebär en faktisk minsk-
ning på 35 miljarder kronor per år. Dessutom visar jämförel-
ser med andra länder att Sverige tappar mark när det gäller 
forskningskvalitet. Problemet är inte att svensk forskning har 
försämrats utan att andra länder har kommit ikapp, fortsatte 
Christer Bengtsson. 

Han berättade också att i boken Feltolkad folkopinion visas 
att politikernas uppfattning om folkopinionen inte alltid stäm-
mer överens med verkligheten. Riksdagsledamöter har fått 
svara på frågor om forskningens vikt som politikområde och 
gångbarhet som valfråga. Enkätsvaren visar att riksdagsledamö-
terna bara tror att tio procent av väljarna anser att forskning är 
en viktig fråga, medan enkätsvaren från väljarna visar att den 
faktiska siffran är 26 procent. Christer Bengtssons slutsats var 
att politikerna har feltolkat folkopinionen och att det faktiskt går 
att lyfta forskning som valfråga.

Ovan från vänster:Annie Lööf, David Sonnek, Håkan Gergils, Pontus Braunerhjelm och Peter Nyllinge – Wilhelm von Seth, Marcus Holmström, 
Susanna Rockström, Mikael Karlsson och David Sonnek – Christer Bengtsson– Carl Naumburg och Karin Aase.



studeras. Det leder till ett visst avstånd, sa Karl Wennberg, do-
cent vid Handelshögskolan i Stockholm, tillhörande den yngre 
skaran entreprenörskapsforskare.

Johanna Palmberg, ekon dr och forskningsledare på Entrepre-
nörskapsforum, framhöll den svenska öppenheten som en viktig 
del i entreprenörskapsforskningens utveckling.

– Den lättillgängliga svenska statistiken har gjort gedigna em-
piriska studier möjliga. 

Svenska forskare har haft unika möjligheter att följa och stu-
dera företagens dagliga arbete och villkor. Många företag har va-
rit tillmötesgående och gett forskare tillgång till företagsinforma-
tion och intervjuer trots tidsbrist. 

Staffan Sundkvist, skattejurist på PwC, framhöll det viktiga i 
att fortsätta bedriva policyrelevant forskning men efterlyste mer 
genomslag av forskningsresultat i den faktiska lagstiftningen.

– Jag önskar att lagstiftarna var lite mer medvetna om de vill-
kor som företagare faktiskt lever under.

Entreprenörskapsforskningen har från början varit ett tvärdis-
ciplinärt ämne som innefattat företagsekonomer och national-
ekonomer såväl som sociologer och historiker. Om vi ska tro de 
medverkande forskarna kommer det vara fallet även i framtiden.

Entreprenörskapsforskningen utgör ett förhållandevis 
ungt forskningsfält. Med inspiration från amerikansk 
forskning tog den fart i Sverige i början på 90-talet. 

En av de svenska pionjärerna var Christer Olofsson, tidigare 
professor vid SLU och en av initiativtagarna till Entreprenör-
skapsforums grundande 1994. Han gläds åt att det idag talas 
väl om småföretagen – något som inte var självklart för tjugo 
år sedan.

– Det fanns en misstänksamhet mot de små företagens fak-
tiska betydelse för samhällsekonomin. Uppfattningen var att 
de snarast levde på de stora företagens framgångar, sa Christer 
Olofsson.

Amerikanska studier visade dock en helt annan bild och ef-
terföljande svenska studier pekade på ett klart samband mel-
lan ekonomisk tillväxt och små företag. Fältet har gått igenom 
en tydlig professionalisering de senaste tjugo åren. Idag finns 
det drygt tjugo svenska professurer inom entreprenörskaps-
fältet.

– Det finns tydligare riktlinjer och discipliner idag. Men det 
innebär även en viss risk att tappa kontakten med objekten som 

Entreprenörskapsforskning – då, nu och för framtiden 

Från vänster: Staffan Sundkvist, Christer Olofsson, Johanna Palmberg och Karl Wennberg.
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Vilka innovationskrafter finns i Sverige och hur kan vi förbättra 
den svenska skolan så att vi får ett förbättrat svenskt innovations- 
och entreprenörskapsklimat var huvudfrågorna för dagens andra 
eftermiddagspass. 

Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum och 
professor vid KTH, Klas Eklund, seniorekonom SEB, och Magnus 
Henrekson, vd och professor vid IFN, har tillsammans skrivit bo-
ken Ett ramverk för innovationspolitiken. Syftet var att inför reger-
ingens innovationsstrategi lyfta fram vad som driver entreprenör-
skap samt vad som behövs för att bygga upp och sprida kunskap. 

Författarna framhävde att utbildning och forskning hänger 
ihop. Det innebär att skolan måste förbättras genom bl a vida-
reutbildningar för lärare och ökad lärarstatus för att kunna driva 
forskning och entreprenörskap framåt. Magnus Henrekson efter-

Hamnade innovationsstrategin i byrålådan? 
frågade också det lärlingssystem som Jan Björklund konsekvent 
framhållit under hans åtta år som minister. 

Tidigare under dagen hade näringsminister Annie Lööf tagit 
upp regeringens innovationsstrategi som samtliga medverkande 
i passet ansåg att det inte hade hänt särskilt mycket med. Förfat-
tarna menade att det saknades konkreta förslag att ta tag i. 

– Innovationspolitiken verkar sitta i ett vitrinskåp, som är fint 
att titta på men till föga nytta, sa Annika Lundius, vvd Svenskt 
Näringsliv. 

Hon ansåg också att faran med ett innovationsråd – som Soci-
aldemokraterna har föreslagit – är att det kan få en märklig roll i 
politiken utan inflytande på lagstiftningen. Det resulterar mest i 
rent tyckande, avslutade hon. 

 

Från vänster: Pontus Braunerhjelm, Annika Lundius, Klas Eklund och Magnus Henrekson.



sor vid University of Sussex, tillika en av de tidigaste pristagarna 
av Global Award for Entrepreneurship Research. Han reflekterade 
över de 17 år som gått sedan han fick priset och kommenterade 
hur forskningen utvecklats och delgav sin egen förståelse för fäl-
tet. 

David Storey menade att av hundra företag som startas är det 
bara 40 som kommer att finnas kvar och fyra av dessa kommer att 
stå för hälften av alla jobb. Detta är naturligtvis intressant för be-
slutsfattare. Går det att undvika satsningar på 96 procent av alla 
företag genom att ”välja vinnarna”? Det finns anledning att foku-
sera på kvalitet snarare än kvantitet, sa David Storey, men tillade 
att det är svårt att identifiera de lyckade företagen. Svårigheten 
ligger i att avgöra vilka företag som kommer att bli framgångsrika 
och dessutom fortsätter att vara det. Statistiken visar att det är 
mest troligt att gasellernas framgång både föregås av en tid av 
ekonomiska svårigheter men att de också kommer att hamna i 
tuffare tider igen. Över tid går det att se att antalet snabbväxande 
företag är ungefär lika många men inte desamma som tidigare. 

Under dagens sista pass, lansering av jubileumsantolo-
gin, höll två av medförfattarna och tidigare pristagarna 
av Global Award for Entrepreneurship Research anfö-
randen baserade på sina bidrag. 

Elisabeth Gatewood, professor vid Wake Forest University, hade 
undersökt entreprenörskapet i Sverige och USA och jämfört mäns 
och kvinnors entreprenörskap i de båda länderna. Med några få 
undantag kunde hon konstatera att kvinnors entreprenörskap ge-
nerellt är lägre än mäns. 

USA har genomgående fler entreprenörer än Sverige, både 
vad gäller kvinnor och män, men analysen visar att det även finns 
skillnader. Svenska kvinnor har t ex en större rädsla för att miss-
lyckas. Policyslutsatserna från analysen är att förslag för att öka 
entreprenörskapet måste ta hänsyn till landets specifika kontext 
och genusaspekter. Exempelvis kan svenska utbildningsprogram 
startas för att stärka svenska kvinnors upplevda förmåga att star-
ta företag för att på så sätt råda bot på rädslan att misslyckas. 

Den andra kapitelförfattaren på plats var David Storey, profes-

20 år av entreprenörskapsforskning 

Från vänster: Elisabeth Gatewood, Mia Odabas och David Storey.
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Shaker Zahra, professor vid Carlson School of Manage-
ment vid University of Minnesota, tilldelas det världs-
ledande Global Award for Entrepreneurship Research 
2014. Shaker Zahra är mest känd för sin forskning om 
entreprenörskapets betydelse för företags skapande, 
absorption och omvandling av kunskap. Prissumman är 
100 000 euro.

Professor Zahras forskargärning imponerar med omfattande 
teoretiska och empiriska, så väl som institutionella studier. Hans 
forskning spänner över ett vitt fält men omfattar i första hand 
tre områden: företagens entreprenörskap, internationellt företa-
gande och socialt entreprenörskap.

– Shaker Zahra är mest känd för sin forskning om entrepre-
nörskapets betydelse för företags skapande, absorption och om-
vandling av kunskap. Men hans forskning har en betydligt breda-
re påverkan, säger professor Bo Carlsson, Case Western Reserve 
University och ordförande i priskommittén.

Professor Zahra har varit verksam i redaktionsråd på över 
25 vetenskapliga tidskrifter och har bland annat undervisat vid 
University of Minnesota, Babson College, Georgia State Univer-
sity och Georgia Institute of Technology. Dessutom har han varit 
verksam som konsult i ett flertal amerikanska och internationella 
företag samt organisationer.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en 
prisceremoni i Stockholm den 15 maj.

Forskning om företagens entreprenörskap belönas 
med Global Award for Entrepreneurship Research

Professor Shaker Zahra, årets vinnare av Global Award for Entrepreneurship Research.



Entreprenörskapsforums pris till årets unga entrepre-
nörskapsforskare 2014 tilldelas Daniel Örtqvist, profes-
sor Luleå tekniska universitet.

Daniel Örtqvist disputerade år 2007 med en ambitiös av-
handling ur rollperspektiv på entreprenörskap där han studera-
de hur entreprenörer som startar nya egna företag kan hantera 
rollkonflikter, överbelastning och förhandlingar med kringlig-
gande aktörer.

– Efter sin avhandling har Daniel Örtqvist fortsatt hålla hög 
takt och nivå på sitt vetenskapliga arbete genom 23 publicering-
ar i erkända internationella tidskrifter. Han har också bidragit 

med åtta bokkapitel och erövrat en rad olika priser och utmär-
kelser för sin forskning. Mot denna bakgrund framstår Daniel 
Örtqvist som en mycket värdig mottagare av 2014 års pris till 
unga entreprenörskapsforskare, säger professor Bo Carlsson, 
Case Western Reserve University, Ohio, och ordförande i den 
kommitté som utsett pristagarna.

Unga forskarpriset till svenska entreprenörskapsforskare 
delas ut årligen av Entreprenörskapsforum. Priset är på 50 000 
kronor och har sedan 2003 uppmuntrat ung svensk forskning 
inom entreprenörskapsfältet.

Ung forskning om entreprenörers stress prisades

Från vänster: Professor Daniel Örtqvist mottog Unga forskarpriset av priskommitténs ordförande professor Bo Carlsson.



Småföretagsdagarna arrangeras 

av Entreprenörskapsforum sedan 1993.
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