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I år 20-årsjubilerar Entreprenörskapsforum. 1994 var det aka-

demiska och politiska intresset för små och medelstora företag 

lågt. Även om engagemanget varit på uppgång sedan slutet av 

1980-talet fanns entreprenörskap som en mycket liten del av 

universitetens kursplaner samtidigt som den ekonomiska politi-

ken var dominerad av ett storföretagsperspektiv. Den framväx-

ande empiriska litteraturen hade dock börjat visa att de små och 

medelstora företagen var de egentliga jobbskaparna i de flesta 

ekonomier och att de stod för en oväntat stor andel av näringsli-

vets innovationer. 

Uppmuntrade av de framväxande insikterna om vikten och 

betydelsen av små och medelstora företags betydelse för att 

främja sysselsättning, innovation och tillväxt bestämde sig 

grundarna av Forum för småföretagsforskning för att upprätta 

ett institut med uppgift att i första hand initiera men också kom-

municera forskning på detta område.  

20 år senare har forskningen om små och medelstora före-

tag, innovation och företagande exploderat och visionen att 

entreprenören verkligen är en förändringsagent har etablerats. 

Flera vetenskapliga tidskrifter finns numera på området, ett 

stort antal universitet undervisar och bedriver forskning på 

temat och policymässigt har dessa frågor varit bland de mest 

högprioriterade bland beslutsfattare under det senaste decen-

niet. Den riskbenägna entreprenören ses numera som nödvän-

dig för den ekonomiska utvecklingen.

För Entreprenörskapsforum (som vi namnändrade till 2009) 

handlade således det första decenniets arbete om att sätta 

entreprenörskap, innovation och småföretagande på agendan. 

De senaste tio åren har varit mer inriktade på att undersöka och 

förklara varför entreprenörskap och intraprenörskap spelar en 

central roll för ekonomisk tillväxt och välstånd. Hur den ekono-

miska politiken kan utformas för att främja entreprenörskap, 

växande företag och innovation har stått i fokus.

Den enorma förändring som skett under de senaste 20 åren 

när det gäller synen på – och förståelsen för – den entrepre-

nöriella rollen bör förstås krediteras ett stort antal aktörer och 

institutioner. Entreprenörskapsforum har varit en viktig röst 

i den kören. Trots framstegen finns det fortfarande behov av 

att ytterligare studera hur de institutionella strukturerna bör 

utformas för att främja och attrahera entreprenörskap. Sätten att 

20 ÅR AV FORSKNING OCH KUNSKAPSFÖRMEDLING
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organisera företagande och innovationsprocesser håller på att 

förändras, och kommer sannolikt att göra det än mer i framti-

den, som en följd av tillgången till big data, molnbaserade tjäns-

ter och den teknikutveckling som påverkar industriell dynamik. 

Världen står dessutom inför en rad globala utmaningar – 

klimatförändringar, fattigdomsbekämpning, demokratisering 

och ohälsa – vars lösningar kommer att kräva innovation och 

entreprenörskap. Det har följaktligen blivit allt mer angeläget att 

förbättra vår förståelse för de entreprenöriellt drivna innova-

tionsprocesserna. Entreprenörskapsforum har för avsikt att spela 

en aktiv roll i dessa frågor även under de kommande årtiondena.

Pontus Braunerhjelm 

vd Entreprenörskapsforum
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”Entreprenörskapsforum ska vara den ledande nätverks-
organisationen i Sverige för brobyggande mellan teori 
och praktik inom entreprenörskaps- och småföretags-
området” .

Så löd Entreprenörskapsforums verksamhetsidé vid starten 1994 

och är gällande än idag, 20 år senare. Då som nu har ambitionen 

varit att samla en så stor del av den nationella och internatio-

nella forskarkompetensen inom området som möjligt.

Det ökade intresset för och efterfrågan på ny och omfattande 

kunskap kring entreprenörskapets och innovationers förutsätt-

ningar är ett tecken på att grundtanken behållit, och snarast 

ökat, sin relevans under de senaste 20 åren.

Förutsättningarna har ändrats sedan starten. Entreprenör-

skap som fenomen har fått en långt mer framskjuten position 

såväl som forskningsområde som i den politiska debatten kring 

tillväxt och jobbskapande. Dessutom ska entreprenörskap nu-

mera löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.

Universitetens ”tredje uppgift” har sedan 1994 blivit allt 

viktigare och forskningskommunikation och samarbete utanför 

den akademiska världen har blivit en självklarhet för lärosäten. 

Det nytänkande som låg till grund för Entreprenörskapsforums 

grundande har i många avseenden blivit en naturlig del av forsk-

ningsvärlden. Att fler arbetar hårt med att öka tillgängligheten 

av forskningsresultat bekräftar att verksamhetsidén är viktig och 

att det finns ett behov av att nå ut med evidensbaserad kunskap 

i samhällsdebatten. Entreprenörskapsforum ligger fortfarande i 

framkant när det gäller spridning av kunskap och policyrelevant 

forskning inom entreprenörskaps- och innovationsområdet.

HUR ALLT BÖRJADE
Historien om Entreprenörskapsforum (tidigare Forum för 

småföretagsforskning) börjar på en pizzeria i Stockholm 1991. 

Anders Lundström, tidigare vd för Forum för småföretagsforsk-

ning och Christer Olofsson, professor SLU, samtalade om varför 

det inte ansågs meriterande att sprida sin forskning utanför den 

akademiska världen och varför politiker och beslutsfattare i liten 

omfattning grundade sina beslut på forskningsresultat. I denna 

diskussion föddes idén om en nätverksbaserad forskningsorga-

nisation med spridning av kunskap som en av huvuduppgifterna. 

Initiativtagarna kom i kontakt med Ingemar Lind, dåvarande rek-

tor vid Örebro universitet, och Thomas Henningsson, dåvarande 

vd för ALMI (Utvecklingsfonden). Tillsammans utvecklade de 

konceptet för vad som idag är Entreprenörskapsforum.

2008 lämnade Anders Lundström över vd-posten till Pontus 

Braunerhjelm och 2009 bytte Forum för småföretagsforskning 

namn till Entreprenörskapsforum. Namnbytet utgjorde ett led i 

en omorganisering och modernisering av verksamheten med än 

tydligare fokus på forskningskommunikation samt en integration 

av innovationsperspektivet. 

TJUGO ÅR MED ENTREPRENÖRSKAPSFORUM 
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Ovan från vänster: Anders Lundström, då vd Forum för småföretagsforskning och Christer Olofsson, professor SLU • Charles Sabel, professor Columbia University • Clas Wahlbin, tidigare styrelseordf Entreprenör-
skapsforum • H.M.K. Carl XVI Gustaf besöker Småföretagsdagarna • Debatt på Småföretagsdagarna 2004 – Leif Pagrotsky (S), Pernilla Zethraeus (V), Peter Eriksson (MP), Maud Olofsson (C), Anna Grönlund (FP), 
Fredrik Reinfeldt (M) och Maria Larsson (KD).
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Ovan från vänster: Kjell Olof Feldt , f d finansminister (S)• Bengt Johannisson, professor Linnéuniversitetet • Maud Olofsson, f d näringsminister (C)• Maria Larsson, barn- och äldreminister (KD), Maria Wetterstrand, f d språkrör 
(MP) • Scenen på Småföretagsdagarna 2011

TJUGO ÅR AV KUNSKAPSFÖRMEDLING 
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Ovan från vänster: Spanarna i P1 Jonas Hallberg, Göran Everdahl och Jessica Gedin •Myra Hart, professor Harvard Business School, Paul Reynolds, professor George Washington University och Nancy Carter, senior vice president Catalyst 
• Professorerna Howard Aldrich, University of North Carolina, David Birch, MIT, David Audretsch, Indiana University, Paul Reynolds, George Washington University, David Storey, University of Sussex och William Gartner, Clemson University.



Entreprenörskapsforum bedriver och kommunicerar forskning inom området 
entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Utifrån högkva-
litativ forskning bryggas resultat över till praktisk kunskap inom områden där 
kunskapsbehoven är som störst. Fokus ligger på policyrelevanta frågeställning-
ar och forskningen bedrivs så att oberoende eller kvalitet inte kan ifrågasättas.

Entreprenörskapsforums forskning är inriktad på tre huvudområden: 

• Entreprenörskap och småföretag i den globaliserade ekonomin

• Entreprenörskap och småföretag i den kunskapsdrivna tillväxtekonomin

• Entreprenörskap, småföretag, teknikskiften och avregleringar

FORSKNING FÖR 
KUNSKAP OCH 

RÅD TILL 
BESLUTSFATTARE
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GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR
Entreprenörskapsforum lanserar årligen en 
nationell rapport från Global Entrepreneurship 
Monitor. Den är en del av världens största entre-
prenörskapsundersökning och baseras på knappt 
200 000 enkäter och intervjuer där entreprenö-
riella attityder, aktiviteter och ambitioner mäts. 
Undersökningen omfattar 74 procent av världens 
befolkning samt 87 procent av global BNP. Det 
svenska entreprenörskapet sammanfattades 
2013 på följande sätt: entreprenörskapet växer 
och fler kvinnor driver företag men sammantaget 
har svenska entreprenörer låga tillväxtambitioner 
och tillgången på kapital har minskat kraftigt. 

Det svenska GEM-teamet består av Maria Adenfelt, 
forskningsledare Entreprenörskapsforum och do-
cent Uppsala universitet, Pontus Braunerhjelm, 
vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, 
Carin Holmquist, professor Handelshögskolan i 
Stockholm, Mikael Jorstig, projektledare Entre-
prenörskapsforum och Per Thulin, ekon dr och 
forskare Entreprenörskapsforum och KTH.

SWEDISH ECONOMIC FORUM
Entreprenörskapsforum presenterar en årligen 
återkommande forskningspublikation, Swedish 
Economic Forum Report, i anslutning till konfe-
rensen Swedish Economic Forum i november. 
Rapporten ska utifrån kvalificerad forskning 
ta upp högaktuella och policyrelevanta frågor. 
Syftet är att bidra till en fördjupad samhälls-
debatt kring aktuella problem och presentera 
policyrekommendationer baserade på forsk-
ning om entreprenörskap, småföretagande och 
innovationer. 

Swedish Economic Forum Report 2013, Insti-
tutioner och incitament för innovation – Entre-
prenöriella vägval för svensk tillväxt skrevs av 
Martin Andersson, professor Lunds universitet, 
Pontus Braunerhjelm (red.), vd Entreprenör-
skapsforum och professor KTH, Anders Bro-
ström, tekn dr KTH, Magnus Henrekson, vd och 
professor IFN, Tino Sanandaji, ekon dr IFN, Per 
Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH 
och Joacim Tåg, ekon dr IFN.

2013
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UPPDRAG VÄLFÄRD: 
FÖR ATT VÄLFÄRDEN ÄR VÄRD EN BÄTTRE DEBATT
Två rapporter och en stor internationell konferens hann Uppdrag 
Välfärd, projektet som drivs tillsammans med Fores och Leading 
Health Care, leverera innan årets slut. Upphandling och kundval av 
välfärdstjänster – en teoribakgrund och Skolmarknaden – nya vägar 
framåt lanserades vid fullsatta seminarier och uppmärksammades väl i 
medierna. Dessutom gästades konferensen om hur framtidens välfärd 
organiseras av internationella stjärnor, bland andra världens mest 
citerade ekonom Andrei Shleifer, Harvard University och Maryann 

Feldman, University of North Carolina. Projektet leds från Entrepre-

nörskapsforums sida av Maria Adenfelt, docent och forskningsledare.

REGLERINGAR, ENTREPRENÖRSKAP OCH DYNAMISKA 
MARKNADER
Samhällsekonomiska effekter av regleringar med avseende på entre-
prenörskap, företags- och marknadsdynamik, innovationer, offentlig 
sektor och välstånd står i fokus för ett fyraårigt forskningsprogram. 

I projektet tas en bred ansats för att öka förståelsen för de ekonomiska 
konsekvenser regleringar får samt hur regleringar kan utformas på ett 
effektivt sätt. Tre doktorander har anställts i, och en referensgrupp har 
knutits till, programmet som leds av Johan Eklund, docent Entrepre-
nörskapsforum och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 

GREEN FUNDING – AFFÄRSMÖJLIGHETER I HÅLLBAR EKONOMI 
De globala miljöutmaningar som världen står inför kräver ökat engage-
mang från privata aktörer på finansmarknaden samtidigt som satsning-
arna från offentliga aktörer är otillräckliga. Omställningen till en mer 
hållbar ekonomi skapar affärsmöjligheter. Hur tillvaratas dessa och 
hur omsätts de i konkurrenskraft? I projektet Green funding kartlägger 
Maria Adenfelt, docent och forskningsledare Entreprenörskapsforum 
och Uppsala universitet – i samarbete med forskarkollegor från FORES 
och University of Utrecht – hur politiska beslut i Sverige inverkar på 
privata investerares vilja och intresse att satsa på miljöteknologier. 
Internationella jämförelser görs för att samla lärdomar av effekter av 
ekonomisk-politiska åtgärder. 

FORSKNING FÖR KUNSKAP OCH RÅD TILL BESLUTSFATTARE 
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KLIMATINNOVATION KRÄVER INTERNATIONELL SAMVERKAN  
Svenskt och internationellt stöd till miljöteknik har ett starkt fokus på 
export av produkter och tjänster från det egna landet. Studier pekar 
dock på att mer krut bör läggas på att utveckla nya affärsmodeller och 
teknologier för att lösa de globala miljöutmaningarna. Syftet med det 
projekt som WWF medfinansierar är att identifiera möjliga samver-
kansformer i den globala värdekedjan för utveckling och spridning 
av klimatinnovationer. Under 2013 har en intervjubaserad förstudie 
genomförts. Ansvarig forskningsledare är Maria Adenfelt, docent 
Entreprenörskapsforum och Uppsala universitet. 

FINANSIELLA REGLERINGAR OCH FÖRETAGSDYNAMIK 
Sambandet mellan och effekterna av finansiella regleringar på före-
tag, i synnerhet små och medelstora företag, och företagsdynamik 
står i centrum för ett projekt mellan Entreprenörskapsforum och In-
ternationella Handelshögskolan i Jönköping där tre forskare arbetar 
med frågorna. Från Entreprenörskapsforum drivs projektet av Johan 
Eklund, docent och forskningsledare.

FAMILJEFÖRETAG, ENTREPRENÖRSKAP OCH EKONOMISK 
UTVECKLING 
Olika aspekter av bolagsstyrning för familjeföretag: ägarstruktur, sty-
relsesammansättning och företagsledning är av intresse för forskarna 
i ett fyraårigt projekt som drivs av Johanna Palmberg, ekon dr och 
forskningsledare Entreprenörskapsforum och KTH. Andra aspekter 
som behandlas är kapitalförsörjning och hur ägarstrukturen påverkar 
behovet av och efterfrågan på externt kapital. Under 2013 har fyra 
working papers påbörjats. 

THULINS TABELLER 
Under vinjetten Thulins Tabeller presenterar Per Thulin, ekon 

dr och forskare Entreprenörskapsforum och KTH, månatligen en 
analys baserad på färsk data. Under 2013 har bl a visats att riskka-
pitalmarknaden är i fritt fall vilket är ytterst oroväckande, att ökad 
skatteregelbörda och sämre konkurrenskraft går hand i hand samt 
att Sverige inte nyttjar innovativa tillgångar effektivt.
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RAPPORTER

Upphandling och kundval av välfärdstjänster 

– en teoribakgrund

Uppdrag Välfärd # 1

Mats Bergman, professor Södertörns högskola, 

levererar en rad förslag om hur upphandling 

och kundval kan användas för att höja kvaliteten 

i välfärdstjänsterna. En slutsats är att experter 

bör granska anbud när välfärden upphandlas. 

 

Skolmarknaden – nya vägar framåt

Uppdrag Välfärd # 2

Fredrik Bergström, ekon dr WSP och Emanuel 

Welander, Handelshögskolan i Stockholm, un-

dersöker vilka konsekvenser införandet av skol-

pengen och det fria skolvalet gett och vad som 

kan göras för att förbättra förutsättningarna för 

ett fritt val och konkurrens på skolmarknaden. 

Institutioner och incitament för innovation

Swedish Economic Forum Report # 5

Årets Swedish Economic Forum Report fo-

kuserar på institutioner, lagar och regelverk 

som främjar ett produktivt entreprenörskap 

och en uthållig ekonomisk tillväxt. (Läs mer 

på s 9 och 24)

Offentliga insatser för exportfinansiering

Globaliseringsforum rapport # 5

Ari Kokko, professor Copenhagen Business 

School, belyser offentliga insatser för exportfi-

nansiering i Sverige. Rapporten mynnar ut i fyra 

förslag på förbättringar och förändringar som kan 

bidra till att förbättra små- och medelstora före-

tags möjligheter att konkurrera internationellt.

 

Ett givande givande – verktyg för svenska 

filantroper

Filantropiskt forum # 2

Amelie Silfverstolpe, filantropisk rådgivare 

och grundare av Volontärbyrån, presenterar 

den filantropiska processen. Förutom att öka 

kunskapen om filantropins utveckling och roll 

i samhället lämnas 25 rekommendationer till 

presumtiva filantroper.

 
Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2013

GEM – Global Entrepreneurship Monitor

Den svenska upplagan av GEM, världens störs-

ta entreprenörskapsundersökning som baseras 

på knapp 200 000 enkäter och intervjuer där 

entreprenöriella attityder, aktiviteter och am-

bitioner mäts. (Läs mer på s 9 och 24)
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WORKING PAPERS 
27. The Internationalization process of SMEs in 
medical technology – exploring the impact of 
different types of knowledge  
Maria Adenfelt och Katarina Lagerström

26. Does Proximity Increase the Survival of 
Firms in Remote Areas? 
Cédric Brunelle and Jean Dubé

25. Entry Regulation and Persistence of Profits 
in Incumbent Firms
Johan Eklund and Sameeksha Desai 

24. Ownership and Allocation of Capital:  
Evidence from 44 Countries
Johan Eklund and Sameeksha Desai

23. Taxes, Tax Administrative Burdens and 
New Firm Formation
Johan Eklund and Pontus Braunerhjelm 

22. Theories of Investment: A Theoretical 
Review with Empirical Applications
Johan Eklund 

POLICYSAMMANFATTNINGAR

Nyföretagande och närhet till finansiellt kapital 

Mikaela Backman, ekon dr  Internationella handels-

högskolan i Jönköping

Entreprenörskapsutbildning – från ABC till PhD 

Martin Lackéus, doktorand Chalmers och Kåre 

Moberg, doktorand Copenhagen Business School

Vill du läsa rapporterna? Samtliga publikationer: rapporter, working papers och policysammanfattningar 
finns på www.entreprenorskapsforum.se/publikationer. 



För att bidra till ökad kunskap om viktiga framtidsfrågor 
har Entreprenörskapsforum tre särskilda mötesplatser 
– fora. Här möts beslutsfattare, forskare, entreprenörer 
och opinionsbildare för att diskutera samband som styr 
den ekonomiska utvecklingen på lång sikt. 

NÄTVERK OCH
MÖTESPLATSER
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GLOBALISERINGSFORUM
Utifrån ett svenskt företagarperspektiv analyseras hur 

globaliseringen påverkar marknadsförutsättningar, konkur-

renskraft och tillväxtmöjligheter. Globaliseringsforum har 

gett ut fem rapporter och i mars 2013 genomfördes en 

stor konferens, Litet land, gränslösa marknader – svenska 

företag i en globaliserad värld, där Leif Johansson, styrel-

seordförande Ericsson, Magnus Nilsson, CFO och grundare 

av iZettle medverkade. Samtliga Globaliseringsforums 

rapporter diskuterades. I oktober genomfördes ett semi-

narium på temat Det nya Afrika – entreprenörskap, handel 

och tillväxt. Under 2014 utkommer fyra nya rapporter bl a 

på teman som globala innovationsnätverk och utlandsfödda 

och internationalisering. 

Globaliseringsforum leds av en styrgrupp bestående av:  

Ordf. Ulf Berg, tidigare vd Business Sweden

Leona Achtenhagen, professor JIBS

Svante Andersson, professor Högskolan i Halmstad

Anna Belfrage, senior advisor Kreab Gavin Anderson

Birgitta Ed, grundare Six Year Plan

Anna Hallberg, vvd Almi

Christian Ketels, forskare Harvard Business School

Göran Marklund, direktör och avdelningschef Vinnova

Fredrik Sjöholm, professor Lunds universitet, 

IFN och Örebro universitet 

NÄRINGSPOLITISKT FORUM
Näringspolitiskt forum startade under 2011 och utgör en 

oberoende arena för att sätta särskilt fokus på förutsätt-

ningarna för näringslivets långsiktiga utveckling. I forumet 

diskuterar och föreslår näringspolitiska aktörer frågeställ-

ningar samt initierar studier inom områden som bör belysas 

och lyftas fram i den ekonomisk-politiska debatten. Hittills 

har fem rapporter getts ut och ytterligare tre – som tagits 

fram under 2013 – lanseras under våren 2014. 

Näringspolitiskt forum leds av en styrgrupp bestående av:  

Ordf. Per Adolfsson, tidigare vd Microsoft Sverige 

Maria Dahl Torgerson, kommunikationschef Vinnova

Enrico Deiaco, avdelningschef Tillväxtanalys

Anna Felländer, chefekonom Swedbank (2014)

Stefan Fölster, chef Reforminstitutet

Peter Holmstedt, vd RISE

Jöran Hägglund, seniorrådgivare Nordic Public Affairs

Hans Peter Larsson, skattejurist och partner PwC

Erik Lautmann, Radela

Jonas Milton, vd Almega

Diamanto Politis, docent CIRCLE Lunds universitet

Annika Rickne, professor Göteborgs universitet

Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna
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FILANTROPISKT FORUM
Internationell forskning pekar på betydelsen av filantropi 

som en viktig mekanism för att främja ekonomiskt väl-

stånd och tillväxt. Filantropiskt forum samlar forskare och 

individer med engagemang för att kunskaper om filantro-

pins betydelse sprids. Under 2013 lanserades rapporten Ett 

givande givande – verktyg för svenska filantroper samt hölls 

ett antal seminarier. 

Filantropiskt forum leds av en styrgrupp bestående av:  

Maria Rankka, (ordf.) vd Stockholms Handelskammare

Camilla Backström, seniorrådgivare, Forum Social Innovation

Dan Brändström, professor

Dilsa Demirbag Sten, verksamhetsansvarig Berättarministeriet

Kerstin Fagerberg, ordf. Föreningen Stiftelser i Samverkan, SEB

Annika Levin, kulturkonsult

Emily Norton, Norton Cederström

Filip Wijkström, professor Handelshögskolan Stockholm

Gunilla von Platen, grundare Xzakt Kundrelation

Amelie Silfverstolpe, filantropirådgivare och grundare Volontärbyrån

Maria Dahl Torgerson, kommunikationschef Vinnova

Agneta Trygg, grundare Summit och Trygga barnen 

TRE NÄTVERK FÖR SVENSK OCH INTERNATIONELL 
FORSKARELIT
Entreprenörskapsforum har ett unikt nätverk inom den 

svenska och internationella forskareliten: 

INTERNATIONELLA RÅDET    
Ett drygt 30-tal ledande internationella forskare och exper-

ter inklusive samtliga tidigare mottagare av Global Award for 

Entrepreneurship Research.

VETENSKAPLIGT FORUM 
Mötesplatsen för aktiva forskare med lägst docentkompe-

tens inom entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Vid 

årsskiftet ingick 99 forskare från ett 25-tal universitet och 

högskolor i nätverket. 

UNGT FORSKARFORUM  
Den nya generationens entreprenörskapsforskare med 164 

medlemmar. Ledningsteamet består av Mikaela Backman, 

Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Anna Jenkins, 

numera University of Queensland samt Johanna Palmberg, 

Entreprenörskapsforum och KTH, samtliga ekon dr.

NÄTVERK OCH MÖTESPLATSER 
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Ovan från vänster: Per Bolund, ekonomisk-politisk talesperson (MP) • Agneta Trygg, grundare Summit och stiftelsen Trygga Barnen, Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, 
Tove Lifvendahl, samhällsdebattör, författare och då Senior Fellow FORES • Ibrahim Baylan, vice ordförande utbildningsutskottet (S) • Ilmar Reepalu, då finanskommunalråd, Malmö 
stad (S) • Leif Johansson, styrelseordförande i Ericsson och Astra Zeneca • Elisabeth Tarras-Wahlberg, seniorrådgivare Kreab Gavin Anderson • Filip Wijkström, docent Handelshög-
skolan i Stockholm • Amelie Silfverstolpe, filantropirådgivare och grundare av Volontärbyrån • Ari Kokko, professor Copenhagen Business School, Cecilia Bergh, vd Mando Group, 
Helen Andersson, regionchef Almi Stockholm, Susanne With, seniorrådgivare Exportkreditnämnden. 



För att stimulera och belöna vetenskapliga verk av ut-
märkt kvalitet och öka förståelsen för entreprenörskap 
delar Entreprenörskapsforum med samverkanspartners 
årligen ut ett internationellt uppmärksammat forskar-
pris. Dessutom uppmuntras ung svensk forskning inom 
entreprenörskapsfältet liksom studenter som driver 
företag vid sidan av studier. 

P R I S E R



19

GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP 
RESEARCH

Sedan instiftandet 1996 har Global Award for Entre-

prenurship Research etablerats som det mest presti-

gefyllda internationella priset inom entreprenörskaps-

forskningen. Det delas ut årligen och består av en staty 

– Carl Milles ”Guds hand” – och en prissumma på 100 

000 euro.

Priset ges till ”en person som producerat vetenskap-

liga verk av enastående kvalitet och vikt, och därigenom 

givit ett betydelsefullt bidrag till teoribildning kring 

entreprenörskap och småföretagsutveckling, vikten av 

nyföretagande och små och medelstora företags roll 

i ekonomin”. Utvärderingen och urvalet av vinnare är 

delegerat till en självständig priskommitté, som utses av 

Entreprenörskapsforums styrelse. Priset delas ut den 15 

maj varje år.

Nuvarande organisationer bakom priset är Entrepre-

nörskapsforum (grundare), Institutet för Näringslivs-

forskning (medgrundare), Vinnova (medfinansiär), och 

Melker Schörling (donator).

Priset har spelat en betydande roll för Entreprenör-

skapsforums internationella nätverk och satt organi-

sationen på kartan i den internationella akademiska 

världen. Tidigare pristagare utgör även stommen för 

Entreprenörskapsforums internationella råd.

I samband med prisutdelningen besöker pristagaren 

ett antal lärosäten i Sverige, liksom departement och 

organisationer, under den så kallade Entreprenörskaps-

veckan.

Bo Carlsson 
Case Western Reserve University, Ohio (ordf.)

Charlie Karlsson 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Magnus Klofsten 
Linköpings universitet

Lars Persson 
Institutet för Näringslivsforskning

Maureen McKelvey 
Chalmers

Håkan Ylinenpää 
Luleå Tekniska Högskola

PRISKOMMITTÉN 2013

2013 Maryann Feldman
2012  Kathleen M. Eisenhardt
2011  Steven Klepper
2010  Josh Lerner
2009  Scott A. Shane
2008  Bengt Johannisson
2007  The Diana Project
     Candida G. Brush
     Nancy M. Carter
     Elizabeth J. Gatewood
     Patricia G. Greene
     Myra M. Hart
2006  Israel M. Kirzner
2005 William B. Gartner
2004  Paul D. Reynolds
2003  William J. Baumol
2002  Giacomo Becattini and
 Charles F. Sabel
2001 Zoltan J. Acs and 
 David B. Audretsch
2000  Howard E. Aldrich
1999 Ian C. MacMillan
1998  David J. Storey
1997  Arnold C. Cooper
1996  David L. Birch

VINNARE 1996-2013

Ovan: H.K.H. Prins Daniel och Steven Klepper, professor Carnegie Mellon Uni-
versity• David Audretsch, professor Indiana University och Zoltan Acs, professor 
George Mason University • William Baumol, professor New York University • 
Diana-gruppen: Myra Hart, professor Harvard Business School, Candida Brush, 
professor Babson College, Nancy Carter, senior vice president Catalyst, Patricia 
Greene, professor Babson College och Elisabeth Gatewood, professor Wake 
Forest University.
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Global Award for Entrepreneurship Research 2013 

tilldelades professor Maryann Feldman, Heninger 

Distinguished Professor in the Department of Public 

Policy vid University of North Carolina.

Maryann Feldman är mest känd för sin forskning inom 

innovationers geografi med fokus på entreprenörska-

pets betydelse vid tillkomsten av regionala indu-

strikluster. Hennes arbete har även haft betydande 

policyrelevans. Hon har varit strategisk rådgivare 

åt den amerikanska kongressen i innovations- och 

entreprenörskapsrelaterade frågor, åt regionala och 

kommunala beslutsfattare såväl som entreprenör-

skapsorganisationer.

– Professor Feldman har genom sin forskning bidragit 

till förståelsen av innovationsområden, kommersiali-

sering av akademisk forskning och bidragande faktorer 

till teknologisk förändring och ekonomisk tillväxt, sa 

professor Bo Carlsson, Case Western Reserve Univer-

sity och ordförande i priskommittén, vid utnämnandet.

GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH 2013

Maryann Feldman, professor University of North Carolina och Anders Borg, finansminister (M).
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Forskning om entreprenöriell passion och företagartraditioner 

stod i fokus då Entreprenörskapsforums pris till unga entreprenör-

skapsforskare 2013 delades mellan Lina Aldén (då Andersson), fil 

dr, Linnéuniversitetet och Sara Thorgren, ekon dr Luleå Tekniska 

Högskola. Lina Aldén har bidragit till att öka kunskaperna om 

entreprenörskap och företagande bland olika grupper på svensk 

arbetsmarknad. Sara Thorgrens forskning har fokuserat på relatio-

ner mellan organisationer kopplat till entreprenörskap, men även 

studier där entreprenören själv satts under forskarluppen. 

Unga forskarpriset delas sedan 2003 årligen ut till unga svenska 

entreprenörskapsforskare som har utmärkt sig genom sin forsk-

ning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Prissum-

man är på 50 000 kronor.

Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets pris till Årets Student-

företagare 2013 tilldelades Joachim Ronneback Thomson med 

företaget Live+ i Stockholm. Prissumman är på 50 000 kronor.

Juryns motivering löd ”För sann entreprenörsanda och värdering-

ar som genomsyrar företaget och entreprenörskapet. Företaget 

drivs av en idéspruta, är byggt på många ben, har kommit en bit 

på väg och har goda framtidsutsikter.”

Årets Studentföretagare är en tävling för studenter som jämte 

studier på universitet eller högskola äger och driver företag. Täv-

lingen är en del av Global Student Entrepreneur Awards (GSEA). 

ÅRETS STUDENTFÖRETAGARE 2013UNGA FORSKARPRISET 2013



 FYRTIOTALET 
SEMINARIER 

OCH 
KONFERENSER

ÅRLIGEN 

Bland Entreprenörskapsforums traditionella och framgångsrika årliga evene-

mang finns Småföretagsdagarna, Swedish Schumpeter Lecture, Entreprenör-

skapsveckan inklusive prisutdelningen av Global Award for Entrepreneurship 

Research och Almedalsveckans aktiviteter. Dessutom hålls större lanserings-

seminarier kring den nationella GEM-rapporten och Swedish Economic Forum 

Report. Under våren arrangerades dessutom en seminarieserie på temat 

Gröna innovationer och hållbart entreprenörskap tillsammans med Cesis, KTH. 

Totalt (sam)arrangerades 44 seminarier och konferenser under året. Dess-

utom har våra forskningsledare medverkat och spridit kunskaper på andra 

arrangörers externa aktiviteter. 
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SMÅFÖRETAGSDAGARNA 
Sveriges viktigaste mötesplats för entreprenörskaps- och innovations-

frågor – Småföretagsdagarna i Örebro genomfördes den 5-6 februari. 

Medverkade gjorde näringsminister Annie Lööf som talade under rub-

riken Småföretagen som tillväxtmotor. Även Elisabeth Svantesson, då 

arbetsmarknadsutskottets ordförande och numera arbetsmarknads-

minister medverkade liksom Maria Strömme, professor i nanotekno-

logi vid Uppsala universitet, som gjorde en mycket intresseväckande 

dragning om hur nanoteknologin kommer att frälsa världen. 

SWEDISH SCHUMPETER LECTURE 
Den årligen återkommande övningen Swedish Schumpeter Lecture 

– där ledande forskare ges möjlighet att presentera sin forskning för 

en bredare publik – hölls på temat Schumpeteriansk tillväxt av och 

med Philippe Aghion, professor Harvard University. Den energiske 

forskaren lyfte med stark scennärvaro fram demokrati, utvecklings-

nivå och rätt förhållande till konkurrens som viktiga komponenter 

för design av en innovation- och tillväxtpolicy.

ENTREPRENÖRSKAPSVECKAN 
Seminarieturnén med årets pristagare av Global Award for Entrepre-

neurship Research, Maryann Feldman, professor University of North 

Carolina, genomfördes den 13-17 maj. Luleå, Göteborg och Lund 

besöktes liksom Stockholm där pristagaren träffade ledande tjänstemän 

på Näringsdepartementet samt fick Carl Milles statyett i handen av pris-

utdelare finansminister Anders Borg. Även Philippe Aghion, Harvard 

University, Melker Schörling, näringslivsprofil och Maria Strömme, 

Uppsala universitet medverkade vid prisutdelningsseminariet.

Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna, Petter Hojem, ämnessakkunnig Framtidskommissionen 
och Per Frankelius, docent Linköpings universitet • Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum 
och professor KTH och Robert J. Shiller, professor Yale University.
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ALMEDALSVECKAN
Under årets Almedalsvecka i Visby arrangerade Entreprenörskapsfo-

rum tre seminarier: Hur får vi kvalitet i välfärden? (Uppdrag Välfärd), 

Filantropi – framtidens finansiering av kultur? (med Kulturbryggan), 

och Riskkapitalfond, personaloptioner och investeraravdrag – hur 

löser vi kapitalförsörjningen i de svenska (små)företagen? Bland 

de medverkande fanns en väl avvägd mix av forskare, politiker och 

praktiker. 

DEN NATIONELLA GEM-RAPPORTEN 
Den 17 juni släpptes 2013 års nationella entreprenörskapsrapport 

baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Bland 

resultaten framkom bl a att svenska entreprenörer har låga ambitioner 

vad gäller tillväxt och nyanställningar. Kommentatorerna Marita Ljung, 

statssekreterare åt Annie Lööf (C) och Per Bolund, ekonomisk-politisk 

talesperson (MP) levererade förslag till förbättrade företagarvillkor. 

Självklart nämndes optionsprogram, FoU-avdrag och 3:12-regler.

SWEDISH ECONOMIC FORUM 

2013 års Swedish Economic Forum Report lanserades den 27 no-

vember och tog utgångspunkten i innovativa entreprenörer som har 

en ambition att växa och skapa nya jobb. Pontus Braunerhjelm, vd 

Entreprenörskapsforum och professor KTH, var rapportens redaktör. 

Han visade att ekonomins förändringsagenter – dvs entreprenörerna 

– är beroende av det innovationspolitiska ramverkets utformning 

och levererade förslag till hur det bör se ut.
Ovan: Martin Ådahl, chefekonom (C), Kristina Nyström, docent KTH, Philippe Aghion, professor 
Harvard University och Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH • : Bo-Erik 
Gyberg, rektor Stockholms Dramatiska Högskola och ordförande Kulturbryggan, Anne Holm Rannaleet, 
direktör IK Aid and Relief Enterprise Ltd, Isak From, riksdagsledamot (S), Mikael Oscarsson, riksdagsle-
damot (KD), Hans Peter Larsson, skattejurist och partner PwC.

SEMINARIER OCH KONFERENSER 
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Ovan: Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, Fredrik Arnander, grundare Keybroker Group, Benedicte Schilbred Fasmer, affärsutvecklings- och investeringschef Argentum, Mats Odell, ordf näringsutskottet (KD), 
Ingela Nylund-Watz, riksdagsledamot (S), Anna Söderblom, ekon dr Handelshögskolan i Stockholm • Pernilla Norlin, kommunikationschef Entreprenörskapsforum, Caroline Wigren-Kristoferson, docent Lunds universitet • Maria Adenfelt, 
docent och forskningsledare Entreprenörskapsforum och Uppsala universitet, Andreas Bergström, vice vd Fores • Maria Strömme, professor Uppsala universitet. 
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Ovan: Melker Schörling, ordf i Melker Schörling AB • Joacim Tåg, ekon dr IFN, Martin Andersson, professor Lunds universitet, Anders Broström, tekn dr KTH, Per Thulin, ekon dr och forskare Entreprenörskapsforum och KTH • Peter 
Gudmundson, rektor KTH, Robert J. Shiller, professor Yale University, Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH • Elisabeth Svantesson, då ordf arbetsmarknadsutskottet (M) • Philippe Aghion, professor Harvard 
University • Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, Annie Lööf, näringsminister (C), Madelene Sandström, gd KK-stiftelsen, Martin Andersson, professor Lunds universitet. 

SEMINARIER OCH KONFERENSER 
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Ovan: Caroline Krensler, vvd Vinngroup, Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket, Mikael Damberg, gruppledare i Riksdagen (S), Jessica Polfjärd, ordf arbetsmarknadsutskottet (M), Magnus Henrekson, vd och professor IFN • Maria Adenfelt,  do-
cent och forskningsledare Entreprenörskapsforum och Uppsala universitet, och Carin Holmquist, professor Handelshögskolan i Stockholm • Mats Odell, ordf näringsutskottet (KD), Jens Spendrup, ordf Svenskt Näringsliv • Anders Borg, finans-
minister (M), Maryann Feldman, professor University of North Carolina, Philippe Aghion, professor Harvard University, Maria Strömme, professor Uppsala universitet och Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH. 



ORGANISATION
OCH

FINANSIERING

Entreprenörskapsforum är en nätverksorganisation 
och en stor del av det huvudsakliga arbetet sker ute 
i nätverket. Organisationen är väl förankrad i såväl 
den akademiska världen som i näringslivet.
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Melker Schörling, styrelseordförande, ordförande i Melker Schörling AB

Cecilia Bergh, grundare och koncernchef Mando Group

Dan Brändström, professor 
Birgitta Ed, partner och seniorrådgivare Six Year Plan

Carin Holmquist, professor Handelshögskolan i Stockholm

Lars Hultkrantz, professor vid Handelshögskolan, Örebro universitet

Jöran Hägglund, seniorrådgivare Nordic Public Affairs

Hans Peter Larsson, skatteexpert och partner, PwC

Erik Lautmann, Radela

S T Y R E L S E  2 013
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Maria Adenfelt, forskningsledare, docent 

Pontus Braunerhjelm, vd, professor

Kristin Burrescia, praktikant ht 2013 
Linda Dastory, doktorand 

Johan Eklund, forskningsledare, docent 

Håkan Gergils, seniorrådgivare 

Pernilla Heed, projektledare 
Klas Håkansson, webbmaster, originalare 

Mikael Jorstig, projektledare

M E D A R B E T A R E
Emilia Jönsson, praktikant vt 2014 
Marcus Lillhager, ekonomichef

Arvid Malm, doktorand 

Britt-Marie Nordström, projektledare 

Pernilla Norlin, kommunikationschef  

Johanna Palmberg, forskningsledare, ekon dr 

Abiel Sebhatu, doktorand 

Lisa Silver, vd-assistent 

Per Thulin, forskare, ekon dr 

ORGANISATION OCH FINANSIERING
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FINANSIÄRER 2013

BENGT ÅGERUPS STIFTELSE CESIS KULTURBRYGGAN MARIANNE OCH MARCUS WALLENBERGS STIFTELSE

MELKER SCHÖRLING NÄRINGSDEPARTEMENTET PWC REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE SVENSKT NÄRINGSLIV TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSETILLVÄXTVERKET

UNGDOMSSTYRELSEN ÖREBRO UNIVERSITETVINNOVA

FINANSIERING 2013 – FÖRDELNING

VINNOVA 

ÖVRIG STATLIG/OFFENTLIG SEKTOR 

FILANTROPER 

FORSKNINGSSTIFTELSER 

NÄRINGSLIVSORGANISATIONER 

FÖRETAG 

KONFERENSINTÄKTER 

OFFENTLIG FINANSIERING (50%)

PRIVAT FINANSIERING (50%)



ENTREPRENÖRSKAP • INNOVATION • NÄRINGSLIVSDYNAMIK • TILLVÄXT

F O R S K N I N G
Initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning.

N Ä T V E R K
Unikt nätverk av forskare, beslutsfattare, och praktiker. 

D E B A T T
Länk mellan teori och praktik i samhällsdebatten.

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


