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Entreprenörskapsforum sätter sedan 1994 fokus på att tillgängliggöra forskning så att beslutsfattare inom privat, offentlig och politisk
verksamhet kan ta del av den senaste kunskapen.
Inriktningen är policyrelevanta frågeställningar om entreprenörskap,
innovation, näringslivsdynamik och tillväxt där forskningen kan bidra
till bättre och mer långsiktiga näringspolitiska beslut.
Entreprenörskapsforums forskningssatsningar syftar till att initiera, bedriva
och kommunicera nationellt och internationellt ledande forskning.
Verksamheten kan sammanfattas i tre ledord:
Forskning
– Initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning
Nätverk
– Unikt nätverk av svenska och internationella forskare,
beslutsfattare och praktiker
Debatt
– Länk mellan teori och praktik i samhällsdebatten

Bilder omslag från vänster: Niklas Adalberth, grundare Klarna. Rosie Linder,
grundare Peppy Pals, Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP),
Annie Lööf, partiledare (C). Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden.
Baksida från vänster: Lars Calmfors, forskare IFN och professor Stockholms
universitet. Martin Andersson, partner Oliver Wyman och tidigare gd Finansinspektionen, Per Strömberg, professor Handelshögskolan i Stockholm, Henrik
Storm Dyrssen, vd Leksell Social Ventures, Lotta Engzell Larsson, ledarskribent
Dagens Industri, Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal, Håkan
Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. Elisabeth Svantesson, vice ordf
Arbetsmarknadsutskottet (M).

Mest betydelsefulla
kraften för ekonomisk förändring
Entreprenörer är de förändringsagenter som driver på samhällsutvecklingen. De utgör därmed den
mest betydelsefulla kraften för ekonomisk förändring i samhället. Därför anser jag att Entreprenörskapsforums uppgift är så viktig. För oss handlar det om att initiera, bedriva och kommunicera policynära
forskning om entreprenörskap, innovation och näringslivsdynamik. På så sätt identifieras ekonomisk-politiska rekommendationer som förbättrar förutsättningarna för entreprenörskap och i förlängningen för
tillväxt och välfärd.
Det är viktigt att genom lagar och regelverk – d v s ekonomisk politik – bygga och förstärka en ekonomis
förutsättningar för entreprenörskap. Entreprenörskapsforum är den svenska noden i Global Entrepreneurship Monitor, det mest omfattande forskningsprojektet i världen som årligen mäter entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. Inom projektet har vi sett att det är tydligt att oklarheter om
förutsättningar för det framtida entreprenörskapet är något som snabbt påverkar den entreprenöriella
aktiviteten. Tidigare studier har också visat att omfattande regleringar hämmar entreprenörskap. En
strategiskt viktig fråga är alltså att minska de regleringar som omgärdar entreprenörskapet med fokus
på områden där regleringar är särskilt administrativt betungande och kostsamma. Kompetensförsörjning är likaså ett nyckelområde för att ett kvalitativt entreprenörskap ska kunna växa fram och för en
bibehållen hög innovationsförmåga.
Samhället kan dra nytta av vår forskning. Frågor om
entreprenörskap och innovation utgör ett brett forskningsfält med många forskningsfrågor som återstår
att besvara.
Slutligen vill jag lyfta ett tips i vår, och det är prisutdelningen av det tyngsta och mest prestigefyllda priset
till en framstående entreprenörskapsforskare, Global
Award for Entrepreneurship Research. Prisföreläsningen hålls i Konserthuset i Stockholm den 15 maj,
varmt välkommen!

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum
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ENTREPRENÖRSKAPSFORUM 2016
”Growth is driven by innovation
– accumulating capital cannot
alone accelerate growth”

”Vi måste minska risken för
företagen att anställa
immigranter i Sverige”

”Globalieringen är 50
gånger större än den
industriella revolutionen”

Philippe Aghion

Bettina Kashefi

Johan Norberg

7,2%

Det uppgick totalt det svenska entreprenörskapet till
2015 jämfört med 6,7 procent 2014 och 8,2 procent
2013. Detta enligt Entreprenörskap i Sverige, 2016 års

nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor.

MARTIN ANDERSSON – NY FORSKARE
Professor Martin Andersson är ny forskare på Entreprenörskapsforum sedan årsskiftet 16/17. Martin har sin huvudsakliga verksamhet som professor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Han är även
professor i innovationsstudier vid Lunds Universitet samt affilierad forskare
vid Institutet för näringslivsforskning.

MEST BESÖKTA
AKTIVITETER 2016:
1. Swedish Philanthropy Summit 2016
2. Swedish Entrepreneurship Summit 2016
3. Prisutdelning Global Award
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JOHAN EKLUND
KNYTS TILL BTH
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor Jönköping International Business School, JIBS, är
fr o m den 1 december 2016 professor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Eklund är
förstås fortsatt vd samt behåller affilieringen till JIBS.   

TUNGA NAMN TILL
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS STYRELSE
2017 välkomnar Entreprenörskapsforum två nya ledamöter i styrelsen: Agneta
Bladh, ordf Vetenskapsrådet och med gedigen erfarenhet inom högre utbildning. Hon har bl a varit generaldirektör för Verket för högskoleservice,
rektor för Högskolan i Kalmar samt vd och akademisk ledare för Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Saeid Esmailzadeh är medgrundare av
företagsgruppen Serendipity Group och adjungerad professor i materialkemi
vid Stockholms universitet.

Entreprenörskap
i det tjugoförsta
århundradet

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet är titeln på den under hösten
2016 avrapporterade Entreprenörskapsutredningen som Pontus Braunerhjelm,
forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, varit ordförande för.
Ledarsidorna på bl a DI, DN och SvD har kommenterat och tycks överens: Långsiktigt risktagande uppmuntras inte tillräckligt och det går inte heller att komma
runt skatterna.

4%

Bruttoavkastningen, d v s lön före skatt, på
utbildning ligger på ca fyra procent per utbildningsår i Sverige. Detta kan jämföras med
t ex Tyskland och Holland där utbildningspremien ligger på ca 9,5 respektive 8,2 procent
per år. Den genomsnittliga avkastningen på
utbildning i Sverige får därför ses som låg.
För icke-västerländska immigranter är utbildningspremien inte mer än dryga två procent
per utbildningsår. Det framkommer i Swedish
Economic Forum Report 2016.

Sverige ligger på fjärde plats globalt,
efter USA, Nederländerna och Storbritannien vad gäller offentliga riskkapitalinvesteringar i företag som fokuserar
på blockkedjeteknik. Beslutsfattare bör
noggrant följa utvecklingen runt blockkedjeteknik och om möjligt upplåta testbäddar, infrastruktur och data för experimenterande med tekniken.
Ur rapporten Blockchain - Decentralized Trust

MEST NEDLADDADE
RAPPORTER 2016:
1. Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2016
2. Det smittsamma entreprenörskapet
– från bruksmentalitet till Gnosjöanda
3. Den svaga länken
– inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet

5

ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Global Entrepreneurship Monitor
Efter det dramatiska tappet 2014 ökar det svenska entreprenörskapet igen. Hälften av den kraftiga nedgången har återhämtats 2015 och kvinnors entreprenörskap förklarar hela uppgången. Totalt uppgick det svenska entreprenörskapet till
7,2 procent 2015 jämfört med 6,7 procent 2014. Det framkom i Entreprenörskap i
Sverige – årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning GEM, som publicerades av Entreprenörskapsforum.

Lansering av den
nationella GEM-rapporten

Bryssellansering av
internationell GEM-studie

Tisdagen den 7 juni 2016 lanserades årets nationella rapport från Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) på ett välbesökt seminarium
på SUP46 i Stockholm.
Rapporten visar en splittrad bild. Samtidigt som kvinnors entreprenörskap är på
uppgång igen minskar mäns entreprenörskap liksom det riktigt unga entreprenörskapet. Det råder därmed en fortsatt osäkerhet
kring framtida förutsättningar för det svenska
entreprenörskapet.
- Kvinnors entreprenörskap har ökat med
ca en procentenhet vilket förklarar hela uppgången i det totala svenska entreprenörskapet (7,2%). Detta kan tolkas som att den osäkerhet som fanns 2014 i den tidvis animerade
valdebatten delvis har skingrats, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH och projektledare för det svenska GEM-teamet.
GEM är världens största entreprenörskapsundersökning och baseras på drygt
181 000 enkäter där entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner mäts. Undersökningen omfattar 72 procent av världens
befolkning samt 90 procent av global BNP.

Rapporten The entrepreneurial challenge – A
comparative study of entrepreneurial dynamics in China, Europe and the US, baserad på
data från GEM, lanserades den 20 juni vid den
svenska representationen i Bryssel. Rapporten visar att andelen personer som är aktivt
involverade i att starta företag ökar snabbare
i Sverige än i många andra europeiska länder
De anglosaxiska länderna rankar dock mycket högre än alla andra länder i alla aspekter
av entreprenörskap – entreprenörskapsnivå,
nyföretagande, kvinnors entreprenörskap och
entreprenörskap i vardande. För att skynda på
tillväxten och minska entreprenörskapsklyftan,
framförallt till USA, måste risk och tillväxtföretagande uppmuntras mycket tydligare. Författarna framhäver fem policyområden av särskild vikt för entreprenörskapets tidiga skeden:
kompetensförsörjning, tillgång till kapital, regleringar, rädsla att misslyckas och skatter.
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Ovan från vänster: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH. Rosie Linder, grundare Peppy
Pals, Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP), Annie Lööf, partiledare (C). Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum
och professor BTH, och JIBS. Pontus Braunerhjelm, Muriel Attané,
Secretary General EARTO och Richard L. Hudson, CEO & Editor,
Science Business Publishing.
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Swedish
Economic Forum
Sverige är det OECD-land som under 2014-2016 tagit
emot flest flyktingar per capita. Dessvärre har vi lyckats
dåligt med integrationen. Det tar idag åtta år innan hälften är i arbete. I Swedish Economic Forum Report 2016
föreslås fyra sätt för att förbättra den ekonomiska
integrationen av immigranter.
Swedish Economic Forum Report 2016 lanserades den 24 november
och vid seminariet diskuterades antologin Immigration, ekonomisk
integration och entreprenörskap, som sätter fokus på de ekonomisk-politiska möjligheter och utmaningar som ökad migration ställer Sverige inför.
I rapporten framkommer att Sverige numera har en tudelad arbetsmarknad där särskilt utomeuropeiska immigranter med låg färdighetsnivå har svårt att få arbete. I de fall en immigrant inte omedelbart kan träda in på arbetsmarknaden finns i princip fyra vägar till
ekonomisk integration: utbildning, anställningsstöd, lägre minimilöner (större lönespridning) och entreprenörskap.

Till höger: Dan Olofsson, entreprenör och filantrop, Elisabeth Svantesson, vice ordf Arbetsmarknadsutskottet (M), Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S) Södertälje och Pernilla Norlin, vice vd
och kommunikationschef Entreprenörskapsforum. Nedan från vänster: Jonas Milton, ordf Valideringskommissionen, Anna Bünger, avdelningschef Tillväxtverket, Annika Wallenskog, chefsekonom
SKL, Amelie Silfverstolpe, program director Axfoundation och Pernilla Norlin. Rapportens författare
Lars Calmfors, forskare IFN och professor Stockholms universitet, Pernilla Andersson Joona, docent
Stockholms universitet, Sameeksha Desai, Associate Professor Indiana University och Johan Eklund,
vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS.
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SEMINARIER OCH KONFERENSER
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2016-12-13

Civilsamhällets betydelse för integration
Filantropiskt forum bjöd in till ett luciaseminarium med bland andra
professor Una Osili, Indiana University och Camilla Backström, senior
rådgivare hos Ashoka Scandinavia.
2016-12-09

Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv
Entreprenörskapsforum frukostlanserade den nya rapporten En värld i
rörelse 1990-2015: Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv,
av Johan Norberg, författare och debattör.
2016-11-24

Swedish Economic Forum 2016
2016-10-27

Inkubatorer – pang för pengarna?
Ett seminarium med anledning av den nya rapporten Den svaga länken? Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet författad
av Olof Ejermo, docent Lunds universitet.
2016-10-19

Entreprenörskapsutredningen – så säkrar vi svensk
förnyelsekraft
Den av regeringen tillsatta utredningen Utveckling av innovationsoch entreprenörsklimatet presenterades vid ett seminarium på Entreprenörskapsforum.
2017-10-17

Swedish Schumpeter Lecture
Professor Saras D Sarasvathy, University of Virginia, höll årets Swedish
Schumpeter Lecture. Hon är mest känd för att ha utvecklat ”effectuation”
som handlar om hur entreprenörer fattar beslut och använder sina resurser.
2016-10-11

Blockkedjan – nu händer det!
Rapporten Blockchain – Decentralized Trust lanserades vid ett fullsatt
seminarium. Rapporten presenterar blockkedjan, en revolutionerande teknik som har fått stor uppmärksamhet på bred front.
Ovan från vänster: Una Osili, Professor and Director of Research Indiana University, Lilly Family
School of Philanthropy. Saras D Sarasvathy, professor Darden School of Business, University
of Virginia, Magnus Henrekson, vd och professor IFN, Cecilia Bergh, grundare Mando Group.
Johan Norberg, författare och debattör. Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna, Lars Backsell, grundare Recipharm och ordf Entreprenörskapsforum, Pernilla Johansson,
chefekonom Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Maria Lindqvist, sekreterare Entreprenörskapsutredningen, Annina H Persson, professor Örebro universitet, Johanna Palmberg,
forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Södertörn. Joakim Wernberg, senior
näringspolitisk analytiker Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Anna Felländer, expert
i regeringens digitaliseringskommission, Lauri Rosendahl, vd Nasdaq Stockholm och Johan
Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS.
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2016-10-03

Vinna eller försvinna? Konkurrenskraft i en
föränderlig värld
Den 3-4 oktober arrangerades en konferens där konkurrenskraftsfrågor analyserades på djupet tillsammans med SCB och Tillväxtanalys.
2016-09-27

Innovation Hubs & Global Entrepreneurship
Ett seminarium i Washington DC om hur villkoren för entreprenörskap
varierar mellan länder och om hur relationen mellan entreprenörskap
och regleringar hänger ihop.
2016-09-07

Seven Secrets of Germany
Professor David Audretsch presenterade sin och professor Erik E.
Lehmanns nya bok The Seven Secrets of Germany: Economic Resilience
in an Era of Global Turbulence.
2016-07-04

Entreprenörskapsforum i Almedalen
•
•
•
•
•

Etablerade stora och unga små – vinnande samarbete
för svensk konkurrenskraft
Digitalisering, delning, gig-ekonomi – hur rustade är 		
företag och samhälle för snabba förändringar?
En skattereform för entreprenörskap
Har inkubatorerna spelat ut sin roll? 9 av 10 av idéer
kommer från näringslivet!
Socialt entreprenörskap och filantropi – modeller för
att lösa samhällsutmaningar

2016-06-28

Värdet av Schengenavtalet i svenska kronor
Dr. Thiess Petersen, Bertelsmann Stiftung i Tyskland, presenterade en
bedömning av Schengens påverkan på svensk ekonomi.
2016-06-21

Bryssellansering av GEM-rapporten The Entrepreneurial
Challenge – Entrepreneurship in EU, China and the US

Ovan från vänster: Marek Gootman, Director Strategic Partnerships and Global Initiatives
Brookings, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS, Augusto
Lopez-Claros, chef Global Indicators Group, Världsbanken, Sameeksha Desai, Associate Professor Indiana University. Niklas Adalberth, grundare av Klarna, Madeleine Linins
Mörner, programchef Axfoundation, Nina Hoas, chef filantropisk rådgivning UBS Wealth
Management, Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor
KTH. Karolina Ekholm, statssekreterare hos Magdalena Andersson, Per Tryding, vice vd
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden,
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS, Thiess Petersen, Dr
Bertelsmann Stiftung. Marek Gootman, Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom Stockholms
Handelskammare, Mark Cafferty, CEO San Diego Regional Economic Development
Corporation. Martin Andersson, professor BTH och Lunds universitet, Henrik Bergqvist,
grundare Pickit, Anders Carlsson, divisionschef Electrification Products ABB, Daniel Wiberg,
chefsekonom Företagarna, Helena Lindahl, riksdagsledamot (C), Jennie Nilsson, ordförande
näringsutskottet (S). Augusto Lopez-Claros, chef Global Indicators Group, Världsbanken.
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2016-06-14

Kinas ekonomi i fokus: Från statlig järnhand till
marknadsdriven entreprenöriell guldålder?
Den 14 juni anordnade Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett seminarium om reformer av den kinesiska ekonomin. Professor Mao Yushi,
grundare och hederspresident Unirule Institute of Economics, berättade om den ekonomiska utvecklingen i Kina de senaste decennierna.
2016-06-07

Lansering av Global Entrepreneurship Monitor
2016-06-02

Melker Schörling Symposium – Stadens triumf eller
landsbygdens återtåg?
Melker Schörling Symposium satte fokus på stad och lands ömsesidiga
beroende där kluster, mångfald och digitaliseringens betydelse diskuterades. Medverkade gjorde bl a Robin Teigland, professor Handelshögskolan i Stockholm, Örjan Sölvell, professor Handelshögskolan i Stockholm och Martin Andersson, professor Circle Lunds universitet och BTH.
2016-05-26

Finansmarknadernas regleringar
– lärdomar för välfärdssektorerna?
Vid lanseringen av policysammanfattningen Finansmarknadens regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna? presenterade författarna
Martin Andersson och Per Strömberg en idéskiss över hur deras erfarenhet av finanssektorn kan överföras till välfärdssektorn.
2016-05-10

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research
Med prisföreläsningar i Stockholm, Lund, Uppsala och Göteborg.
2016-04-20

Det smittsamma entreprenörskapet – Örebrolansering
Johan P Larsson presenterade forskningsrapporten Det smittsamma
entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda.
2016-04-07

Swedish Entrepreneurship Summit
Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren bjöd in till Swedish Entrepreneurship Summit 2016 i Malmö
7-8 april. På agendan stod bl a växande företag, produktivitet, Life
Science och hållbarhet.
Ovan från vänster: Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket, Pia Kinhult, rådgivare European Spallation Source, Pontus de Laval, teknikchef SAAB. Melker Schörling, Melker Schörling AB. Rune
Andersson, Mellby gård AB. Anders Ceder, regionråd Örebro län (S), Katarina Tolgfors,
oppositionsråd Örebro län (M). Johan P Larsson, forskningsledare Entreprenörskapsforum
och lektor JIBS. Martin Andersson, partner Oliver Wyman och tidigare gd Finansinspektionen, Pär Strömberg, professor HHS, Henrik Storm Dyrssen, vd Leksell Social Ventures,
Lotta Engzell Larsson, ledarskribent Dagens Industri, Kristina Mårtensson, samhällspolitisk
chef Kommunal, Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. Mao Yushi, professor,
grundare och hederspresident Unirule Institute of Economics.
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2016-03-22

OECD om svensk forskning och innovation
Entreprenörskapsforum och Vinnova bjöd in till seminarium då Andrew W. Wyckoff, Director for Science, Technology and Innovation
OECD, besökte Sverige för att presentera OECDs rapport The 2016
Sweden Review of Innovation Policy.
2016-03-16

Till, från och mellan marknader – småföretag på export
Entreprenörskapsforum lanserade rapporten International Market Exit
and Re-entry: An empirical study of export patterns of Swedish SMEs.
2016-03-15

Ruter Dam på företagsbesök
Ruter Dams nätverk av kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag
bjöds in till företagsbesök hos Entreprenörskapsforum.
2016-03-14

Swedish Philanthropy Summit
På årets stora filantropievent diskuterades filantropi med utgångspunkt från ett amerikanskt, ett europeiskt och ett svenskt perspektiv.
Det stod klart att olika förutsättningar råder men att villkoren finns på
plats för att filantropi ska kunna bidra till att lösa våra gemensamma
samhällsutmaningar. Keynote var Una Osili, professor och forskningschef Indiana University, Lilly Family School of Philanthropy.
2016-03-08

På väg mot 2020: Är entreprenörskap en genusfråga?
Seminarium i Örebro med anledning av den internationella kvinnodagen.
2016-02-24

Final i Årets studentföretagare
2016-02-11

Det smittsamma entreprenörskapet
Stockholmslansering av Det smittsamma entreprenörskapet – från
bruksmentalitet till Gnosjöanda.

Ovan från vänster: Andrew W. Wyckoff, Director for Science, Technology and Innovation
OECD, Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket, Joakim Appelqvist, direktör Vinnova, Pontus
Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, Johan Eklund, vd
Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS. Andrew W. Wyckoff. Charlotte Brogren,
gd Vinnova. Mingel med anledning av Ruter Dams företagsbesök. Lisa Hehenberger, PhD
och forsknings- och policychef på EVPA, Una Osili, professor och forskningschef Indiana
University, Lilly Family School of Philanthropy, Pontus Braunerhjelm, Nina Hoas, chef filantropisk
rådgivning UBS Wealth Management, Erik Ullenhag, då Finansutskottet och gruppledare
(L), Khashayar Farmanbar, oppositionsråd (S) i Nacka kommun. Pernilla Norlin, vice vd och
kommunikationschef Entreprenörskapsforum, Lena Johansson, generalsekreterare, Sweden
International Chamber of Commerce, Lucia Naldi, professor Jönköping International Business
School, JIBS, Carl B Hamilton, professor och särskild rådgivare till EU-kommissionen, Helen
Rönnholm, chef Regionala Exportrådgivare och småföretagarprogrammet, Business Sweden,
Andrea Kuiken, doktorand JIBS. Filip Wijkström, docent Handelshögskolan i Stockholm, Jesper
Roine, Handelshögskolan i Stockholm, Carolina Sachs, generalsekreterare Axfoundation, Anna
Johansson, socialchef Stockholms stadsmission, Sam Manaberi, vd och grundare Trine och
Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Södertörn.
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ENTREPRENÖRSKAPSFORUM
I DEBATTEN
2016-12-08

Globaliseringen en enorm kraft för mänskligheten (SvD)

2016-11-24

Svenska modellen klarar inte integrationen (SvD Näringsliv)

2016-11-05

Entreprenörer: Stoppa skadliga skatteförslaget (SvD Näringsliv)

2016-11-03

Vi har en regering som inte värdesätter entreprenörer (DI Digital)
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entreprenörer (DI)
2016-10-12
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Pionjär inom
tillväxtforskning belönas
GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH
Global Award for Entrepreneurship Research 2016 tilldelades
Philippe Aghion, professor vid Collège de France och tidigare
Harvard University. Philippe Aghion fick priset för sin forskning om
hur viktiga innovationer är för företag.
Professor Aghion är sedan två decennier en av världens mest
inflytelserika forskare på ekonomiområdet. Han har i sin forskning
bl a visat:
• att ekonomier med hög konkurrens kännetecknas av en tillväxt
som uppstår genom att innovationer utvecklas av entreprenörer
som strävar efter att få temporärt monopol innan deras produkt
imiteras av konkurrenter.		
• att nya företags påverkan på tillväxt i ekonomin beror på hur
teknologiskt avancerade de är.
• att det finns ett samband mellan tillväxt och företagsdynamik:
små och nya företag läggs ned oftare än stora och etablerade företag, men de små och nya företag som överlever växer
snabbare än de stora och etablerade.
			
Aghion mottog priset vid en ceremoni i Stockholm den 10 maj.
Priset består av av 100 000 euro och Carl Milles staty ”Guds hand”.
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Företagsam
student prisades
ÅRETS STUDENTFÖRETAGARE
Årets studentföretagare 2016 gick av stapeln 24 februari i
Stockholm där fem finalister tävlade om 150 000 kr och en
plats i den internationella finalen i Bangkok.
Årets vinnare, Johan Wikström, student och grundare
av Genomtänkt kommunikationsbyrå AB berättade att
han startat sitt företag för att få rätt erfarenhet och de
rätta kontakterna för att få jobb efter studierna. Idag arbetar ett flertal personer på Genomtänkt och en nyckel
till deras framgång är ett nytt sätt att tänka kring lojalitet.
Juryns motivering löd: Från nutid till framtid i ett
osvenskt format. En driven serieentreprenör med internationellt fokus van att klara motgångar i en digital värld. Du
är Genomtänkt!
Årets studentföretagare är en tävling för studenter på kandidatnivå
som jämte studier på universitet eller högskola äger och driver företag.
Syftet är att uppmärksamma och stödja entreprenöriella och kreativa studenter. Årets studentföretagare är en del av den internationella tävlingen
Global Student Entrepreneur Awards (GSEA).

Du måste kunna nätverka
för att lyckas globalt
UNGA FORSKARPRISET
Unga forskarpriset 2016 tilldelades Vinit Parida, professor Luleå tekniska universitet. Parida disputerade år 2010
med avhandlingen Achieving Competitiveness through
Externally Oriented Capabilities. Han har i sin forskning
visat att förmågan att nätverka samt att kunna omvandla
detta till konkurrenskraft är central.
- Paridas studier bidrar till kunskap om hur öppna innovationsprocesser, internationalisering av FoU och företagens strategiska förmågor kan leda till framgångsrikt entreprenörskap, säger professor Charlie Karlsson, professor
emeritus Internationella Handelshögskolan i Jönköping
och ordförande i den kommitté som utsett pristagaren.

Ovan: Stina Billinger, planeringschef Näringsdepartementet, Carl-Johan
Renvall, Portfolio Monitoring & Development Group Triton Advisers
Sweden AB, Johan Wikström, grundare Genomtänkt, Anna Bünger, enhetschef Näringsliv Tillväxtverket, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum
och professor BTH och JIBS. Johan Eklund och Vinit Parida, professor Luleå
tekniska universitet.
Föregående sida från vänster: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare
Entreprenörskapsforum och professor KTH, Anna Breman, chefekonom
Swedbank, Magnus Henrekson, professor och vd IFN, Philippe Aghion,
professor Collège de France och Göran Marklund, direktör Vinnova.

”En sjätte plats i världen
är inte så illa ändå. Vi fick mycket
beröm och blev till och med
belönade för bästa pitch”
Johan Wikström
Vinnare av Årets Studentföretagare 2016

”Att endast vara entreprenöriell
leder inte till tillväxt. Ett företag
behöver även kunna nätverka och
ha digitaliseringsförmåga”
Vinit Parida
Vinnare av Unga forskarpriset 2016

Unga forskarpriset delas ut årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och
småföretagsområdet. Priset är på 150 000 kronor, prisets grundare är Entreprenörskapsforum och donator är Triton Advisers Sweden AB.
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REGI
FIL ANTROPISKT
FORUM

STYRGRUPP:

STYRGRUPP:
Camilla Backström
Naya AB

Pontus Braunerhjelm
Entreprenörskapsforum

Dan Brändström
Professor (ordf)

Kerstin Fagerberg
Föreningen Stiftelser i Samverkan, SEB

Anne Holm Rannaleet
IK Investment Partners
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NALP LITISKT
FORUM

Annika Levin

Per Tryding (ordförande)

Kulturkonsult

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Johanna Palmberg

Martin Andersson

Entreprenörskapsforum

BTH och Lunds universitet

Amelie Silfverstolpe

Petter Arneback

Axfoundation och Volontärbyrån

Region Örebro

Agneta Trygg

Mikael Blomqvist

Summit och Trygga barnen

entreprenör

Filip Wijkström

Björn Falkenhall

Handelshögskolan Stockholm

Tillväxtanalys

Enrico Deiaco
Tillväxtanalys

Johan Eklund
Entreprenörskapsforum

Anna Hallberg
Almi

Peter Holmstedt
egen företagare och affärsängel

Christian Ketels
Harvard Business School

STYRGRUPP:

Hans Peter Larsson
PwC

Johan P Larsson

Per Adolfsson (ordförande)

Annika Lundius

Entreprenörskapsforum

Avega Group

styrelseproffs

Mats Philipsson

Karin Apelman

Sara Melén

Almi

styrelseproffs

Handelshögskolan i Stockholm

Therese Sjölundh

Anna Belfrage

Kjell Håkan Närfelt

Destination Åre AB

Körsbärsträdgården

Vinnova

Caroline Wigren

Ulf Berg

Jan-Eric Sundgren

Lunds Universitet

Speed Identity

oberoende konsult

Lars Wikström

Anna Bünger

Ivo Zander

Tillväxtverket

Tillväxtverket

Uppsala universitet
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FORSKNINGSPROJEKT
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR
Entreprenörskapsforum lanserar årligen en nationell
rapport från Global Entrepreneurship Monitor, världens största entreprenörskapsundersökning som baseras på knappt 206 000 enkäter och intervjuer.

ENTREPRENÖRSKAP PÅ LANDSBYGDEN
Projektet handlar om förutsättningar och drivkrafter för
framväxt och tillväxt av nya branscher och verksamheter som byggs upp kring ”gamla resurser” som skog,
fiske och jordbruk, på landsbygden.

Finansiärer: Vinnova och Svenskt Näringsliv

Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse

Ansvarig forskningsledare: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare
Entreprenörskapsforum och professor KTH

Ansvariga forskningsledare: Martin Andersson, professor BTH och Jo-
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han Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS

COMBAT CLIMATE CHANGE
Projektet syftar till att analysera vad som krävs för att
skapa globala förutsättningar för att kraftigt förstärka
och förbättra möjligheterna för innovation och företagande för en hållbar framtida utveckling.

SWEDISH ECONOMIC FORUM
Entreprenörskapsforum presenterar årligen Swedish
Economic Forum Report, som utifrån kvalificerad forskning tar upp högaktuella och policyrelevanta frågor i
syftet att bidra till en fördjupad samhällsdebatt.

Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Finansiärer: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Tillväxtverket

Ansvarig forskningsledare: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare
Entreprenörskapsforum och professor KTH

Ansvarig forskningsledare: Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS

INNOVATION UTAN ENTREPRENÖRER?
Projektet kartlägger innovationers ursprung och undersöker entreprenörens arbete med att t ex förbättra
organisationer, att söka nya marknader och att gradvis
effektivisera den befintliga produktionen.

FINANSIELLA REGLERINGAR OCH FÖRETAGSDYNAMIK
Sambandet och effekterna av finansiella regleringar på
företag, i synnerhet små och medelstora företag, samt
företagsdynamik studeras i projektet som är ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum och JIBS.

Finansiärer: Rune Andersson, Mellby Gård och Carl Bennett, CBAB

Finansiär: Vinnova

Ansvarig forskningsledare: Johan P Larsson, forskningsledare Entreprenörskapsforum och lektor JIBS

Ansvarig forskningsledare: Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum
och professor BTH och JIBS

ENTREPRENÖRSKAP, REGLERINGAR OCH

FILANTROPI I EN ENTREPRENÖRIELL EKONOMI

DYNAMISKA MARKNADER
Projektet fokuserar på samhällsekonomiska effekter
av regleringar med avseende på entreprenörskap, företags- och marknadsdynamik, innovationer, offentlig
sektor och välstånd.
Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Projektet syftar till att utifrån ett svenskt perspektiv öka
kunskapen om samt betydelsen av filantropi i en entreprenöriell ekonomi.
Finansiärer: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Vetenskapsrådet
Ansvarig forskningsledare: Johanna Palmberg, forskningsledare
Entreprenörskapsforum och docent Södertörns högskola

Ansvariga forskningsledare: Pontus Braunerhjelm, professor och
forskningsledare och Johan Eklund, vd och professor

FAMILJEFÖRETAG, ENTREPRENÖRSKAP OCH

EKONOMISK UTVECKLING
I projektet studeras bolagsstyrning, t ex ägarstruktur,
styrelse och företagsledning med ett särskilt fokus på
familjen som ägare.
Finansiärer: CESIS (Centre of Excellence for Science and Innovation Studies) och stiftelsen SMELINK
Ansvarig forskningsledare: Johanna Palmberg, forskningsledare
Entreprenörskapsforum och docent Södertörns högskola
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PUBLIKATIONER 2016

Det smittsamma entreprenörskapet

International Market Exit and Re-Entry

Johan P Larsson

Lucia Naldi och Andrea Kuiken

I rapporten utforskas hur produktiva entreprenörskulturer uppstår, hur de utvecklas i tätt
samspel med lokalt näringsliv samt hur de samverkar med lokal och nationell policy. Författaren
konstaterar att det går att vända en negativ trend
genom proaktivt arbete med att förbättra skatter,
regelbördor och skapa mer effektiva stödsystem
för lokalt entreprenörskap.

I rapporten kartläggs svenska små och medelstora
företags internationaliseringsmönster. Specifikt
tittar författarna på om, hur och varför företag gör
exit från internationella marknader och huruvida
de återvänder eller söker sig till nya marknader.
Dessutom presenteras ett antal rekommendationer för hur svenska små och medelstora företag
kan stödjas i sina internationaliseringssatsningar.

Johan P Larsson

Den svaga länken

Blockchain – Decentralized Trust

Olof Ejermo

David Bauman, Pontus Lindblom
och Claudia Olsson

Immigration, ekonomisk integration
och entreprenörskap

I rapporten diskuteras konsekvenser och risker
med att kopplingarna mellan inkubatorer och akademin har försvagats. Det har skett en minskning
av idéflödet in i inkubatorerna från akademin,
både i relativa och absoluta tal. Inkubatorer är
idag inte nödvändigtvis en akademinära verksamhet. Vilken funktion fyller inkubatorer idag och vad
vet vi om deras effekter?
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I rapporten presenteras blockkedjeteknikens
funktion, utveckling och genomslag. I rapporten
undersöks möjliga konsekvenser av en utbredd
framtida användning av blockkedjeteknik och ett
antal spännande framtidsscenarier presenteras.

Inventering av den svenska
innovationspolitiken
I rapporten analyseras FoI-propositionerna från
2008 respektive 2012 mot bakgrund av bl a
OECDs utredning av det svenska innovationssystemet. Analysen fördjupas av en internationell
utblick där den svenska politiken jämförs med ett
antal europeiska referensländer.

Johan Eklund (red)
Swedish Economic Forum Report 2016 syftar till
att sätta fokus på hur vi bättre kan tillvarata den
ekonomiska potential som immigranterna utgör.
Författarna analyserar framförallt fyra vägar till
ekonomisk integration – utbildning, sänkning av
minimilöner (ökad lönespridning), anställningsstöd samt entreprenörskap.

Finansmarknadens regleringar
Martin Andersson och Per Strömberg
Medan det pågår en diskussion om förbud eller
begränsning av vinst för företag inom välfärdssektorn, alternativt att begränsa möjligheten
för privata aktörer att konkurrera med offentliga
leverantörer, stängdes denna debatt för årtionden
sedan gällande den finansiella sektorn. Vilka lärdomar kan välfärdssektorerna dra från regleringar
på finansmarknaden?

Entreprenörskap i Sverige
– Nationell Rapport 2016
Pontus Braunerhjelm (red)
2016 års nationella entreprenörskapsrapport
baserad på data från Global Entrepreneurship
Monitor, GEM. GEM är det mest omfattande
och världsomspännande forskningsprojekt som
årligen mäter och analyserar entreprenöriella
aktiviteter, ambitioner och attityder.

The Entrepreneurial Challenge
- A Comparative study of Entrepreneurial
Dynamics in China, Europe and the US
Pontus Braunerhjelm (red)
De anglosaxiska länderna rankar mycket högre än
alla andra länder i alla aspekter av entreprenörskap
– entreprenörskapsnivå, nyföretagande, kvinnors
entreprenörskap och entreprenörskap i vardande,
enligt rapporten. Rapporten baseras på data från
Global Entrepreneurship Monitor.

Samtliga publikationer går
att ladda ned kostnadsfritt på
www.entreprenorskapsforum.se

Organizational Capabilites for Small
Firms’ Competitiveness
Vinit Parida
Allt fler tillverkande företag satsar idag på ökad
innovation och tillväxt genom att kombinera existerande produkter med avancerade industriella
tjänsteinnovationer. I policysammanfattningen
lyfts företagens förmågor att använda digitalisering och nätverkande i sina satsningar på global
tjänsteinnovation.

En värld i rörelse 1990–2015:
Utveckling och ojämlikhet i
globaliseringens tidevarv
Johan Norberg
Konsekvenserna av globalisering på mänsklig
levnadsstandard undersöks under åren 1990-2015.
Författaren visar statistik över levnadsstandard
vad gäller ekonomi, hälsa, säkerhet och frihet såväl som en kartläggning av olika sätt att bedöma
globaliseringens betydelse för utvecklingen.
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STYRELSE

Lars Backsell (ordförande)
grundare och styrelseordförande Recipharm

Cecilia Bergh
grundare och koncernchef Mando Group

Magnus Billing
vd Alecta

Agneta Blad
ordförande Vetenskapsrådet
(f r o m 2017)

Pontus Braunerhjelm
forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH

Dan Brändström
professor, ordförande
Linnéuniversitetet

Saeid Esmaeilzadeh
medgrundare Serendipity
Group (f r o m 2017)

Lars Hultkrantz
professor Handelshögskolan Örebro universitet

Hans Peter Larsson
skattejurist, partner PwC Tax

Pia Sandvik
vd RISE
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MEDARBETARE

Pontus Braunerhjelm
forskningsledare, professor

Linda Dastory
doktorand

Johan Eklund
vd, professor

Håkan Gergils
seniorrådgivare

Carl B Hamilton
affilierad professor

Pernilla Heed
projektledare, kommunikatör

Klas Håkansson
webbredaktör, originalare

Emma Lappi
doktorand

Johan P Larsson
forskningsledare, lektor

Marcus Larsson
vd-assistent

Marcus Lillhager
ekonomichef

Arvid Malm
doktorand

Pardis Nabavi
forskare, ekon dr

Britt-Marie Nordström
projektledare

Pernilla Norlin
vice vd, kommunikationschef

Johanna Palmberg
forskningsledare, docent

Abiel Sebhatu
doktorand

Lisa Silver
projektledare

Ylva Skoogberg
projektledare

Per Thulin
forskare, ekon dr
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FINANSIERING – FÖRDELNING 2016

VINNOVA
ÖVRIG STATLIG/OFFENTLIG SEKTOR
FORSKNINGSSTIFTELSER
NÄRINGSLIVSORGANISATIONER
FÖRETAG
KONFERENSINTÄKTER

FINANSIÄRER 2016
ALMI FÖRETAGSPARTNER

SVENSKT NÄRINGSLIV

CARL BENNET

TRITON ADVISER (SWEDEN)

FAMILJEN KAMPRADS STIFTELSE

AB

MARIANNE OCH MARCUS WALLENBERGS STIFTELSE

TILLVÄXTVERKET

MELLBY GÅRD (RUNE ANDERSSON)

VINNOVA

SAAB

ÖREBRO UNIVERSITET
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