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Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS, in-
ledde eftermiddagen den 18 mars 2015 med att hälsa alla väl-
komna till Swedish Entrepreneurship Summit, tidigare Småföre-
tagsdagarna, som i 20 år gått av stapeln i Örebro. Efter ett år i exil 
i Stockholm var nu konferensen åter på plats på Slottet och Stora 
Hotellet. 

Örebro – en 750-årig kärlek 
Eklund välkomnade Jens Schollin, rektor Örebro universitet, att 
tala under rubriken Örebro 750 år – en företagsam resa från knal-
lar till entreprenörer. Rubriken gav Schollin möjligheten att tala 
om en av sina stora kärlekar – Örebro! Han beskrev staden som 
en tidig samlingsplats för handel med hindersmässan som en av 
de stora mötesplatserna för jägare och bergsmän och berättade 
vidare om Örebro som skostad och numera en plats för ett rikt 
idrotts- och kulturliv. 

– Ingen stad kan kalla sig levande eller entreprenöriell utan ett 
universitet. 

Hälften av studenterna som examineras i Örebro stannar också 
kvar i staden. Idag har universitetet 17 000 studenter och erbjuder 
därmed en enorm kompetensförsörjning. 

Till lunchkaffet bjöd Caxton Njuki på sin entreprenörskapsresa. 
Han kom till Sverige från Uganda när han var fem år och anser 
att han idag, 33 år gammal, lever sin dröm. Han är föreläsaren, 
skribenten, kommunikatören, rappartisten mm som tycker att den 
svåraste frågan att svara på är: var gör du Caxton? 

– Där det finns människor finns jag! Jag vill skapa medveten-
het, beröra och förhoppningsvis inspirera människor.

Caxton Njuki definierar framgång som ”vadsomhelst, om jag 
vaknar upp och känner wow! ”. Han lyfter fram vikten av perspek-
tiv, hur du möter dagen avgör om du ser möjligheterna.

–Att vara entreprenör är att sätta på sig rätt glasögon varje dag. 
Tron på att allt är möjligt har tagit honom dit han är idag. Njuki 
betonar vikten av att ge tillbaka. 

–Skicka ut positiva impulser. Vi tänder varandra! Kan jag så kan 
du - lev din dröm!
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Entrepreneurship 
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Född med en  
entreprenörs hjärna

Jens Schollin, rektor Örebro universitet och Johan Eklund, vd och professor 
Entreprenörskapsforum.

Caxton Njuki, grundare av Caxton Sports Management.
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ditmarknadens respektive arbetsmarknadens funktionssätt som 
nödvändiga förbättringsområden. 

– Det har blivit svårare att få lån. Det måste bli enklare att kunna 
spara till en egen insats. Dessutom ska generellt goda villkor gälla. 
Det ska inte finnas extrainsatser för vissa branscher, sa Öberg. 

Lars Backsell, ordförande Entreprenörskapsforum och Recip-
harm, såg ett fel i signalsystemet i det att bolaget och entrepre-
nören inte hålls isär vad gäller mindre bolag. En bank lånar inte ut 
pengar till en entreprenör om denne inte går i personlig borgen. 
Backsell menade att regelverk och system måste titta på individ 
och bolag separat. 

– Systemet med A- och B-aktier har varit en lycka för vårt land. 
Ändrar vi de reglerna gör vi ett stolpskott av kolossalt format,sa han. 

Anna Hallberg, vice vd Almi, medade att det finns en brist på 
strukturerad samverkan mellan akademi, näringsliv och enskilda 
entreprenörer. 

– Jag hoppas att det handlar om ovana. Med kunskap kan det 
skapas nya kluster eller magneter där människor vill bo och verka. 

– Politiker inte kan rädda enstaka branscher, med däremot 
sätta breda ramverk som stimulerar skapandet av levande kluster. 
Samtidigt måste vi hela tiden ifrågasätta huruvida den offentliga 
sidan gör rätt saker, sa Anna Hallberg.  

I den efterföljande diskussionen lyftes kompetensförsörjning 
som en utmaning för svensk ekonomi. Jennie Nilsson noterade 
att vi inte utbildar i förhållande till vad näringslivet efterfrågar och 
ansåg att vi behöver vara mer lyhörda för det. Erik Ullenhag upp-
märksammade en tidigare diskussion om livslön och tyckte att ut-
bildningspremien är för låg. Ann Öberg menade att svaga grupper 
bör få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden till lägre lön 
samt att värnskatten bör tas bort. 

– Det måste löna sig att göra karriär under hela yrkeslivet, sa 
Ann Öberg. 

Pontus Braunerhjelm lyfte behovet av ett samlat grepp över 
skatterna eftersom stabilitet och förutsägbarhet är viktigt för en-
treprenörerna. 

Johan Eklund inledde passet med att beskriva Sverige 
som ett land på förhållandevis bra placering, dock en bit 
från fronten. Hur kan vi då stärka förutsättningarna för 
det svenska näringslivsklimatet? 

– Det finns ingen helig graal utan ett stort antal faktorer; t ex 
byggprocesser, skattesystem, enkelheten att starta företag, ar-
betsmarknadslagstiftning mm som har betydelse. 

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsfo-
rum och professor KTH, berättade om sin uppgift som av reger-
ingen tillsatt entreprenörskapsutredare. 

– Uppdraget gäller att se över hur Sverige kan bli mer kreativt 
och attraktivt i ett globaliserat system där allt är mer rörligt. 

Till sin hjälp har Braunerhjelm en referensgrupp av personer 
som har erfarenhet av att starta och bygga företag.

– Tillväxtens kärna är entreprenörer, de är förändringsagenter 
som utmanar befintliga strukturer. Nu för vi in den aspekten i Re-
geringskansliet också, sa Braunerhjelm. 

Jennie Nilsson, ordförande Näringsutskottet (S), uppgav att nä-
ringslivsklimatet inte ska underskattas för jobb och tillväxt. Hon 
såg ett behov av samarbete på åtgärdsområdet: 

– Som ett litet exportberoende land har vi inte råd att inte vara 
extremt pricksäkra. Innovation är viktigt men det gäller att komma 
ut med en vara eller tjänst för att det ska bli något värt, sa hon. 

För att förbättra näringslivsklimatet efterfrågade Nilsson därför 
ett mer riskbenäget privat kapital, satsningar på matchning, kom-
petensförsörjning, innovationsupphandling och exportsstrategier. 

Erik Ullenhag, ledamot Finansutskottet och gruppledare (FP) 
lyfte fram flera områden med åtgärdsbehov. Bland annat ansåg 
han  att skattesystemet måste uppmuntra risktagande och entre-
prenörskap, arbetsmarknadsreglerna måste erbjuda möjligheter 
att växa och expandera i Sverige,  och att satsningar på utbildning 
och forskning behövs. Lärande måste ske över hela livet.

Ann Öberg, chefsekonom Svenskt Näringsliv, menade att vi i 
en internationell jämförelse är  medelmåttiga. Hon pekade ut kre-

Hur kan det svenska 
näringslivsklimatet stärkas?

Från vänster: Pontus Braunerhjelm, professor KTH och forskningsledare Entreprenörskapsforum, Ann Öberg, chefekonom Svenskt Näringsliv, 
Lars Backsell, grundare och ordförande Recipharm, Erik Ullenhag, ledamot Finansutskottet och gruppledare (FP), Anna Hallberg, vice vd Almi, 
Jennie Nilsson, ordförande Näringsutskottet (S), och Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS.
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I den andra workshopen belyste Björn Falkenhall, avdelningschef Tillväxt-
analys, och Stefan Jonsson, professor Uppsala universitet, Sveriges roll i de 
globala värdekedjorna och hur den påverkar svensk ekonomi. Tillväxtanaly-
ser kan vara svårtolkade, menade Jonsson.

– Det kan verka lätt att mäta svensk konkurrenskraft genom att t ex se 
hur många Volvobilar som exporterats, men hälften av värdet på produkten 
är producerat i något annat land. 

Bilen och mobiltelefonen är exempel på produkter där vissa delar till-
verkas i andra länder, men ändå räknas in i svensk tillväxt. Detta ger en mer 
svårtolkad bild av förändringar och Jonsson menar att det krävs ett bättre 
sätt att ta pulsen på svensk ekonomi. 

– Bruttoexport är inte längre ett fungerade mått för svenskt värdeska-
pande. 

Jonsson menade att värdekedjeperspektivet i Sverige borde nyanseras 
för att kunna mäta förändringarna i svensk ekonomi. Små- och medelstora 
företag i Sverige bidrar till en högre grad av värdet i svenska produkter än 
storföretagen som oftare flyttar ut verksamheter.  En ökad regional koncen-
tration av jobben i Sverige har lett till en ökad inflyttning till storstadsregio-
nerna. Framförallt har Stockholmsregionen gynnats av den utvecklingen. 

Vid en av eftermiddagens två workshops berättade Anders Källström, vd 
LRF, om att det pågår ett omfattande arbete för att vända trenden för den 
svenska livsmedelsindustrin från negativ till positiv. Målet är att Sverige blir 
en livsmedelsnation med exportsatsningar, konkurrenskraft och stigande 
volymer. Detta håller på att hända menade Anders Källström - det finns ett 
starkt intresse både från marknaden och från politiker.

För att detta ska ske krävs en översyn av de kontroller och regelverk 
som idag försvårar arbetet för svenska bönder, en investeringsstrategi för 
förädling och en tilltro till böndernas förmåga. Anders Källström önskar sig 
överlag en annan grundsyn på den svenska livsmedelsindustrin:

– Politiker måste signalera att livsmedelsindustrin är en tillväxtnäring. 
Lennart Bjurström, seniorkonsult Macklean – livsmedelsbranschens 

konsulter, gav åhörarna en global utblick. En växande population kommer 
att kräva en större produktion och Sverige har stora möjligheter som livs-
medelsexportland. T ex finns det stora underskott av mjölk i Kina, Indien 
och i afrikanska länder dit svenska bönder skulle kunna skicka sina över-
skott. Enligt Bjurström pratas det mycket om ”growth within limits” nu – 
hur vi kan leva inom våra resurser och få smart tillväxt. Jordbruk och livs-
medelsproduktion är en del av problemet men också en del av lösningen. 
Hur då?

– Kött och vegetabilier liksom, livsmedel och bioenergi i samklang samt 
självförsörjning och global handel i samvaro. 

I den moderna livsmedelsindustrin måste bönder bli företagare. Kom-
petensutveckling och bilaterala avtal som gör den svenska förädlingsindu-
strin mer värdeeffektiv bör satsas på.

– Svensk livsmedelsindustri bör satsa på kvalitet! Vi har en ekoboom i 
handeln och jordbruket har inte riktigt hängt med. 

Sveriges roll ut i de 
globala värdekedjorna

Livsmedel  
– näring för tillväxt

Från ovan: Andreas Källström, vd LRF, Lennart Bjurström, senior-
konsult Macklean, Björn Falkenhall, avdelningschef Tillväxtana-
lys, och Stefan Jonsson, professor Uppsala universitet.
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– Svag AI är en maskin som beter sig intelligent men som sak-
nar djup, t ex IKEA-roboten. Stark AI håller fortfarande på att ut-
vecklas men det finns exempel på relativt stark AI i Deep Blue, en 
schack-robot, och GPS-system. 

Cecilia Warrol, ansvarig för produktionsfrågor Teknikföretagen 
och programchef för Produktion 2030, ser en positiv trend för den 
svenska teknikindustrin:

– Vi blir bättre på mer komplexa produkter och produktionsfrå-
gor blir mer centrala i företag. Tekniken går snabbt framåt. 

Automation och 3D-printing kommer att spela en stor roll för 
framtidens företag och deras konkurrenskraft, trodde Warrol.

Anna Felländer, chefekonom Swedbank, tror att digitalisering-
en har enorm potential och kommer att spridas till alla delar av 
ekonomin.

– Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras.  
Felländer förutser en utbudschock av digitala tjänster vilket 

leder till att det som inte går att digitalisera kommer att skjuta i 
värde, en effektivisering av utbud och efterfrågan och att det tek-
nologiska paradigmskiftet kommer främja innovation.

– Digitaliseringen skapar nya värdekedjor i behov av mindre ka-
pital och som har lägre risk i och med att mellanhänderna slopas.

Dagens sista pass handlade om nya tekniker och vad dessa inne-
bär för Sverige och svensk konkurrenskraft. Helene Hellmark 
Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S), ser po-
sitivt på en ökad digitalisering då den ger ökad effektivitet. Men, 
digitalisering innebär nya sätt att arbeta på vilket kommer att ställa 
högre krav på svenskarna. Därför är utbildning och forskning av-
görande frågor.

– Ansvaret för forskning och utveckling är det viktigaste upp-
draget för regeringen enligt många.

Den nuvarande regeringen står bakom många av de satsningar 
som den tidigare regeringen arbetade för och Hellmark Knuts-
son framhöll vikten av långsiktighet. Statsminister Stefan Löfven 
vill skapa en ledande forskningsnation. För att lyckas med detta 
är det även viktigt att företagen själva satsar på forskning. Idag 
står regeringen för en tredjedel av forskningsmedlen medan två 
tredjedelar satsas av den privata sektorn vilket Hellmark Knutsson 
ansåg vara positivt.

– Stat och näringsliv måste samarbeta för att stärka den svens-
ka innovationskraften genom utbildning och forskning. 

Amy Loutfi, docent Örebro universitet, forskar kring robotik 
och Artificiell Intelligens (AI). Hon berättade om skillnaden på svag 
AI, den teknik som finns nu, och stark AI, den som vi mestadels 
ser i filmer.

Teknikskiftesrevolutionen – vad betyder 
AI, 3D och digitaliseringen för dig?

Ovan från vänster: Amy Loutfi, docent Örebro universitet, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Cecilia Warrol, ansvarig 
för produktionsfrågor Teknikföretagen, och Anna Felländer, chefekonom Swedbank.
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Johan Wendt, grundare av Mattecentrum och Kodcen-
trum berättade om vad som motiverade honom att sluta 
sitt jobb på Vattenfall och påbörja en bana inom socialt 
entreprenörskap. 

När Johan Wendt tog sin civilingenjörsexamen precis efter it-
bubblan var möjligheterna få. Till slut fick han jobb som avlopps-
ingenjör på Vattenfall. Wendt trivdes inte och började fundera på 
alternativa vägar i livet och kom och tänka på när han hjälpte ett 
grannbarn med matteläxorna under sin studietid. 

– Jag tänkte tillbaka på när jag var lycklig senast och bestämde 
mig för att göra samma sak men i större skala. 
Han lyckades få låna ett klassrum en skola och hjälpa elever efter 
skoltid.  Antalet elever ökade snabbt. Samtidigt kontaktade Wendt 
finansiärer för att sälja in idén om gratis extraundervisning i ma-
tematik. De flesta sade att det var en galen idé och rådde honom 
att stanna kvar på sitt jobb. För Wendt kom brytpunkten när en 
potentiell finansiär kallade det för ”den dummaste idén han nå-

gonsin hade hört”. Då bestämde han sig för att satsa fullt ut och 
bevisa att det var genomförbart. 

Genom tidigare erfarenheter hade Wendt förstått vikten av att 
använda media. När han sade upp sig från ett blufföretag tipsade 
han media om sin tidigare chef och fick företaget på fall. När hans 
syster hade svårt att få ett jobb satte han in en annons med hittelön 
och fick en överväldigande respons. Efter starten av Mattecentrum 
utmanade han alla i riksdagen att komma och delta i matteunder-
visningen, som elever eller lärare. Många nappade vilket skapade 
både politisk medvetenhet och stor medial exponering.
Mattecentrum växer enormt och idag kommer 5000 barn till Mat-
tecentrums klassrum varje vecka och 500 entusiastiska volontärer 
finns på plats för att undervisa dem. Den enda lönen lärarna får 
är kärlek. 

– Om man ger villkorslöst så får man alltid mer tillbaka. 
Våren 2014 startade Wendt även Kodcentrum. Tanken är att ge gra-
tis utbildning i programmering till barn och unga i Sverige. Målet 
är ställt på att utbilda 100 000 unga i programmering innan 2016.
 

Dum idé blev en framgångssaga

Johan Wendt, grundare Mattecentrum och Kodcentrum.  
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Samhällsentreprenörskap, sociala innovationer och im-
pact investment var några av ämnen som berördes i 
nästa pass modererat av Johanna Palmberg, forsknings-
ledare Entreprenörskapsforum. 

Först ut var Kristina Persson, minister för strategi- och framtids-
frågor (S), som inledde med en tillbakablick till 80-talet. Då bör-
jade hon arbeta med frågor kring social innovation och mycket har 
hänt sedan dess. Fenomenet har fått ett namn och blivit brett ac-
cepterat. Ministern riktade kritik inåt, mot de egna korridorerna. 
Systemen i offentlig sektor är gamla och har inte hängt med i sam-
hällsutvecklingen.
– Hindren finns i centrum, där jag finns. Verkligheten är inga stuprör. 
Jag önskar att vi hade plats för entreprenörskap i offentlig sektor men 
förnyelse är inte alltid populärt. Det är ett demokratiskt problem.

Kristina Persson erbjöd även en tydlig definition av vad som 
utmärker en entreprenör: 

– Skillnaden mellan en entreprenör och en person med goda 
idéer är genomförandet.
Camilla Backström, senior advisor Mötesplats Social Innovation 
berättade om social impact investment – investeringar för att 
uppnå positiva samhällsförändringar. 

– Det finns ett antal innovativa finansieringsformer som vid si-
dan av en finansiell avkastning också genererar mätbara samhälls-
effekter. Vi behöver inte välja. 

Sverige ligger bara i startgroparna och har mycket att lära från län-
der som ligger i framkant i arbetet med impact investment (t ex 
USA och Storbritannien) menar Camilla Backström. Anledning till 
att Sverige och våra nordiska grannar inte har kommit längre kan 
härledas till att vi har en annan kontext och kultur där staten tradi-
tionellt har skött arbetet med samhällsförändringar. 

Tomas Bokström, projektledare Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), visade att sociala investeringar har spritt sig bra 
över landet, över 50 kommuner jobbar med sociala investerings-
fonder och det finns i dagsläget ca en miljon avsatta medel för so-
ciala investeringar. Att intresset hos kommunerna ökar ser Tomas 
Bokström som positivt.

– Tanken är att mjuka upp stuprör och uppmunta sociala före-
tag och innovativa lösningar på samhällsutmaningar. 

Jacob Stedman, vice vd Reach for Change, Kinneviks organisa-
tion som stöttar sociala entreprenörer med idéer som gör livet 
bättre för barn, delgav åhörarna hur de hjälper entreprenörer 
att förädla sina idéer och skala upp sin verksamhet. Med 105 en-
treprenörer i 16 länder i sitt stall försöker organisationen genom 
rådgivning förbättra livet för barn runt om i världen. T ex kan det 
handla om att hitta hållbar finansering eller hjälp med affärsstra-
tegi, ofta med metoder lånade från näringslivet.  

– Som social entreprenör är det viktigt att välja strategi och 
hålla fokus på målet med verksamheten. Det finns många sätt att 
skapa impact men allt handlar inte om att bli störst. 

Sociala innovationer för framtidens 
utmaningar

Från vänster: Johan Wendt, grundare Mattecentrum och Kodcentrum, Camilla Backström, senior advisor Mötesplats Social Innovation, Jacob Stedman, 
vice vd Reach for Change, Tomas Bokström, projektledare sociala investeringar SKL, Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor, och Johanna 
Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH.  
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med lokala entreprenörer är ett framgångsrecept. Svenska kon-
sumenter är medvetna och väl pålästa vilket medför höga krav 
på säljaren. Borell menar att koll på forskningen och nya innova-
tioner avgör för att vara konkurrenskraftig på marknaden.

– Det ”intelligenta hemmet” är en stor grej just nu. Kunderna 
vill kunna starta kaffemaskinen när de är på väg hem ifrån job-
bet, sa Borell.

Per Eriksson, vd Karlskoga Automation som fem år tidigare 
var ett enskåpsföretag – en spinoff av ett storföretag - berät-
tade att de idag har spetskompetens inom robotteknik och ar-
betar som utförare av uppdrag från storföretag. Enligt Eriksson 
har medelstora företag i Sverige en rad utmaningar: likviditet, 
storföretagens regelverk, kompetensutveckling samt offentliga 
regelverk som prioriterar lägsta pris över rätt kompetens. 

– Risken finns att Asien tar över om inte Sverige behåller sin 
teknikintensiva industri- och innovationsförmåga. Vi behöver 
större fokus på automatisering.       

Anna Bünger, avdelningschef näringsliv Tillväxtverket, ansåg 
att storföretagen ofta agerar kompetenscentrum i Sverige. Idag 
outsourcar storföretagen vissa verksamheter genom att köpa 
upp små- och medelstora företag vilket gör att stora företag drar 
ner på egen kapacitet men samtidigt vinner de små och medel-
stora företagens innovativa förmågor. Bünger såg dock onödiga 
hinder för de som har ambitionen att växa.

– Bristande matchningsfunktioner och långsamma processer 
i utbildningsystemet hindrar våra tillväxtföretag.

Andreas Nordbrandt, vd Atlas Copco Drock Drills som arbetar 
med sten- och gruvdrift, konstruktions-, industriell- och kom-
pressorteknik både lokalt och globalt. Nordbrandt ser en ökande 
konkurrens, främst från Asien men även från Europa och fram-
höll att Sverige behöver mer relevant utbildning och ökad kvali-
tet för att kunna konkurrera utomlands. 

– Vi behöver svensk kompetens för att kunna projektleda 
verksamheter i Asien.

Under torsdagens andra pass diskuterades storföreta-
gens roll i den svenska kunskapsekonomin. Merit Isra-
elsson, näringslivschef Lindesbergs Kommun, berättade 
om Lindesbergs potential att bli en framgångsrik och 
attraktiv kommun ur en företagares perspektiv. Den 
existerande verkstadsindustrin är en bra plattform för 
utveckling, men kommunen har fokuserat på fel saker, 
anser Israelsson.  

– Det finns problemområden som måste åtgärdas - bristen på 
bostäder och avsaknaden av storföretag. Vi skulle behöva system 
för att skapa dialog med storföretagen innan de flyttar ut. 

Martin Andersson, professor CIRCLE Lunds universitet, lyfte 
fram storföretagens viktiga roll lokalt. Andersson pekade på en 
rad aspekter där storföretag spelar en betydande roll för den lo-
kala ekonomin.

– Storföretagen utbildar arbetskraft, investerar i FoU och 
fungerar som plantskolor för avknoppningsföretag.  

Christian Borell, cfo EEL AB, pekade på vikten av lokalt en-
treprenörskap för att främja handel och menade att samarbete 

Storföretagen 
driver  
kunskaps- 
ekonomin

Ovan från vänster: Anna Bünger, avdelningschef näringsliv Tillväxtverket, Andreas Nordbrandt, vd Atlas Copco Rock Drills AB, Martin Andersson, profes-
sor Circle, Lunds universitet. Nedre bilden: Martin Andersson, Per Eriksson, vd Karlskoga Automation AB, Anna Bünger, Merit Israelsson, näringslivschef 
Lindesbergs kommun, Christian Borell, CFO EEL AB, och Andreas Nordbrandt.



SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT 2015

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund och rektor för Örebro 
universitet Jens Schollin sammanfattade konferensen och tackade 
deltagarna för de två dagarna. 

Johan Eklund konstaterade att det verkar finnas konsensus 
kring vilka utmaningar vi står inför men att det inte finns ett lika 
tydligt samförstånd om lösningarna. 

– Här ser jag att Entreprenörskapsforums roll är att driva dis-
kussionerna vidare, men i många av de här frågorna så sitter vi i 
baksätet på såväl näringsliv, politik som akademi. 

Jens Schollin menade att det är viktigt att vara med på re-
san för att förstå globaliseringen och på så sätt hitta lösningar på 
framtida utmaningar för Sverige.

– Vi sitter i baksätet men vi kan ta betydligt mycket mer initia-
tiv själva. Universitetssektorn har också en stor roll i att ta initia-
tiv för att hitta lösningar på dessa frågor. 

Avslutande reflektioner 
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