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Vägar till förbättring
Många av de samhällsutmaningar som vi står inför, allt från miljöproblem till en åldrande befolkning, kan hanteras lättare med hjälp av ökad produktivitet. Genom produktivitetstillväxt läggs grunden för högre välstånd. Dessvärre uppvisar Sverige en synnerligen låg produktivitetsutveckling idag och tillväxten av BNP per capita har under
2017, och sannolikt även 2018, varit lägst inom EU. Men det finns hopp, med rätt och
systematiskt utformad ekonomisk politik – som främjar entreprenörskap – kan
Sverige sannolikt återta sin position i välståndsligan.

I en av 2018 års publikationer, 250 miljarder
fattigare! Svensk produktivitetsutveckling
1950–2027, skriver jag och min medförfattare Per
Thulin att svenskt välstånd med stor sannolikhet
hade varit betydligt högre om Sverige på senare
år förmått genomföra ekonomiska reformer i
samma omfattning som skedde i samband med
1990-talskrisen.
Försämringen av arbetsmarknadens funktionssätt och de tilltagande matchningsproblemen på
dagens arbetsmarknad motsvarar enligt våra beräkningar mer än 250 miljarder kronor! Sverige
är med andra ord minst 250 miljarder fattigare
än vad som vore möjligt.
Att Sverige presterar under sin ekonomiska
potential har negativa välståndseffekter. Att
fördelningspolitik har fått företräde framför
effektivitetsfrågor har resulterat i att det finns
mindre att fördela och att välfärden för majoriteten av svenska befolkningen är lägre än vad den
annars hade varit.
Men det finns två vägar till förbättring: 1)
genom att minska ineffektiviteten i den svenska
ekonomin kan betydande vinster uppnås; 2) genom att bedriva en ekonomisk politik som gynnar
innovationer och entreprenörskap kan svensk
ekonomi bli starkare och välståndet högre.
Under den kommande mandatperioden – och
med den nyligt tillträdda regeringen – bör politiken därför fokuseras på den svenska ekonomins
företagsklimat och drivkrafter, dvs. områden
som är avgörande för ett fortsatt högt välstånd.
Detta kommer att kräva en ambitiös och genomgripande reformagenda där fokus inriktas

på tillväxtens mikrofundament och incitamentsstrukturer i svensk ekonomi.
Entreprenörskapsforum ställer förstås upp
med forskningsgrundade policyförslag på angelägna områden.
Sedan 1994 har Entreprenörskapsforum
levererat kunskap för väl underbyggda beslut
som förbättrar klimatet för entreprenörskap och
småföretagande i landet. 25 år senare levererar
vi fortfarande på området och i år sätter vi fokus
på att angripa källor till ineffektivitet på ett
flertal områden i ekonomin: arbetsmarknaden,
utbildningsystemet, näringspolitiken, bostadsmarknaden, infrastrukturen och skatterna. Därtill
– förstås – på vad som krävs för en politik som
reducerar hinder för entreprenörskap, innovation
och uppskalning. Jag hoppas att vi ses och hörs
under 2019!

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och
JIBS samt affilierad forskare Indiana University
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1994 till 2019
– från småföretagsdynamik till
entreprenöriell tillväxt
För 25 år sedan startades Entreprenörskapsforum med ambitionen att vara
”den ledande nätverksorganisationen i Sverige för brobyggande mellan teori och praktik inom
entreprenörskaps- och småföretagsområdet”. Verksamheten vilar fortfarande i denna grundtanke,
även om förutsättningarna och omvärlden förändrats sedan starten 1994.

Idén till Entreprenörskapsforum har sitt ursprung i en frågeställning 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. Ur denna diskussion föddes idén om en
organisation som skulle samla en stor del av den nationella och
internationella forskarkompetensen inom entreprenörskapsområdet, och samtidigt ha spridning av kunskap som en av
huvuduppgifterna.
Denna tanke har förvaltats och utvecklats över de senaste 25
åren, samtidigt som kunskapsfältet efterhand fått en långt mer
framskjuten position både inom forskning, utbildning och politik.
1994 var det akademiska och politiska intresset för små och
medelstora företag svagt. Frågorna hade visserligen rönt ett
ökande engagemang sedan slutet av 1980-talet, men fortfarande var entreprenörskap en obetydlig del av universitetens
kursplaner samtidigt som den ekonomiska politiken huvudsakligen dominerades av ett storföretagsperspektiv.
2019 har forskningen om små och medelstora företag,
innovation och företagande formligen exploderat. Insikten att
ekonomisk utveckling drivs av entreprenören har blivit allt mer
uppenbar. Trots framstegen finns fortfarande ett betydande behov av att ytterligare analysera och förstå hur lagar och regelverk
bör utformas för att främja innovation och entreprenörskap.
Entreprenörskapet startar i mötet mellan individen och en idé.
Huruvida detta möte utvecklas till en innovation, ett nytt eller
växande företag beror på förutsättningarna i den omgivande
miljön. Med andra ord, den ekonomiska politikens utformning
är avgörande.
Vi vill fira att Entreprenörskapsforum framgångsrikt agerat
brobyggare mellan forskare, praktiker och beslutsfattare under
två och ett halvt decennium genom att lyfta entreprenörens
betydelse liksom vikten av fortsatt forskning om sambanden
mellan entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och
tillväxt. Entreprenörskapsforum har för avsikt att spela en aktiv
roll i dessa frågor även under kommande årtionden.

Johan Eklund om
framtidens forskning
Entreprenörskapsforums forskning vägleds av policyrelevans och bedrivs så att dess oberoende respektive
kvalitet inte kan ifrågasättas. Det gäller även framgent.
Vi följer utvecklingen på en rad spännande områden,
inte minst den snabba teknikutvecklingen. Utöver vårt
forskningsprojekt om disruptiva teknikskiften följer
Entreprenörskapsforums forskare fortlöpande digitaliseringstrenden och de affärsförutsättningar, organisationsförändringar och nya arbetsformer den skapar.
Andra områden vi initierar projekt inom är utvärdering
av näringspolitiken och s.k. främjarinsatser samt produktivitet och entreprenörskap. Därtill satsar vi ytterligare
på att stärka vårt internationella nätverk.
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Unga forskarpriset lyfter
tjänstefiering av industrin
Entreprenörskapsforums Unga forskarpris tilldelades
David R. Sjödin, för forskning kring industriföretags
omställning från produkt till tjänsteleverans. Priset
på 150 000 kronor utdelades vid en ceremoni på
Grand Hôtel i Stockholm 14 maj.
I sin avhandling satte David R. Sjödin fokus på samverkan mellan
processindustriföretag och deras utrustningsleverantörer och lyfte
därmed en fråga av kritisk vikt för att stärka konkurrenskraften hos
företag som LKAB, SSAB och Boliden. Han är idag docent/biträdande professor inom entreprenörskap och innovation vid LTU.
– Priset är en sporre att fortsätta arbetet med att utveckla metoder och kunskap för att stödja svensk industris omställning mot nya
affärsmodeller, innovation och konkurrenskraft, sa David R. Sjödin.
Idag centrerar han sin forskning kring ledning och organisering av innovativ verksamhet relaterat till nya produkter, tjänster,
produktionsprocesser och affärsmodeller. Särskilt fokus ligger på
digitaliseringens inverkan på innovation och nya affärsmodeller i
industriella ekosystem av samverkande aktörer.
– David R. Sjödin är en produktiv forskare som utvecklar ett ämnesområde med en stark tradition inom svensk akademi och svenskt
näringsliv, sa Martin Andersson, ordförande i priskommittén.
Unga forskarpriset delas årligen ut 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.

Årets studentföretagare
2018 tog VM-brons i Toronto
Max Mohammadi, Årets Studentföretagare i Sverige
2018, blev utnämnd till en av de tre mest lovande
unga entreprenörerna globalt när han vann brons i
världens största entreprenörskapstävling för unga
företagare, Global Student Entrepreneur Awards.
– Det har varit en stor ära att få representera Sverige i den globala
finalen. Jag är jätteglad, tacksam och stolt över att kunna sätta Sverige
på kartan, sa Max Mohammadi, KTH-student och grundare av Hippogriff, som utvecklat Heartstrings - en teknologi för att tidigt diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar med hjälp av artificiell intelligens.
Årets studentföretagare syftar till att uppmärksamma och
premiera entreprenöriella och kreativa studenter. Förstapriset är
150 000 kronor och en plats i den internationella finalen.

Unga forskarpristagaren 2018 David R. Sjödin, docent, biträdande professor LTU, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Olav Sorenson, 2018
års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research och professor Yale School of Management, Karin Thorburn, professor Norwegian School of Economics och Johan
Eklund, vd Entreprenörskapsforum samt professor BTH och JIBS.
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Nya ledamöter i
Entreprenörskapsforums
styrelse

Almedalens bästa
Stockholmsperspektiv
För fjärde året i rad utsåg Region Västerbotten
Almedalens bästa Stockholmsperspektiv – och vinnare
blev Entreprenörskapsforum!

Entreprenörskapsforum välkomnade under året Sofia
Larsen och Annika Lundius som nya styrelseledamöter.

Motiveringen löd: ”Entreprenörskapsforum är en av de ledande
nationella mötesplatserna för kunskapsinhämtning för beslutsfattare,
forskare och opinionsbildare i ekonomiskpolitiska frågor rörande
bland annat entreprenörskap och innovation. Genom att använda
Stockholm som motor i sin verksamhet ges i sin tur kraft till att vara
den spjutspets man önskar för att förbättra entreprenörskapet, inte
bara i Stockholm, utan i hela landet”. På bilden Entreprenörskapsforums medarbetare Ylva Skoogberg, Marcus Larsson och Pernilla
Norlin som tog emot diplomet under Almedalsveckan i Visby.

Styrelsen stärker i och med detta sin kompetens med gedigna erfarenheter som kommer att bidra med viktig kunskap i arbetet. Sofia
Larsen är avdelningschef för kommunikation och samverkan vid
Örebro universitet och förbundsordförande för akademikerförbundet Jusek. Annika Lundius är styrelseproffs och har uppdrag i
Industrivärden och SSAB.
– Att främja förutsättningarna för entreprenörskap och innovation
är grundpelare för samhällsutveckling och tillväxt. Jag ser mycket
fram emot arbetet i styrelsen med dessa frågor, sa Sofia Larsen.

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, även professor BTH och KTH, medverkade i Svenska ICCs årsmöte och kommenterade på Hernando de Soto,
förra årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research. På bilden: Marcus Wallenberg, Hernando de Soto, Lena Johansson, Kung Carl XVI Gustaf, Fredrik Persson,
Pontus Braunerhjelm och Jan-Olof Jacke.
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Ett svagt år för
svenskt entreprenörskap
Under 2017 minskade det svenska entreprenörskapet, 7,3 procent av den svenska befolkningen är aktiva i
ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Även tillväxtambitionerna, liksom innovationshöjden, har enligt
entreprenörerna själva fallit tillbaka. Det framkom i 2018 års nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som publicerades av Entreprenörskapsforum.

Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande på en
minskning i kvinnors entreprenörskap.
– För en regering med ett feministiskt perspektiv och uttalade
ambitioner om att främja entreprenörskap och innovation är
årets GEM-rapport en dyster läsning, sa Pontus Braunerhjelm,
forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och
KTH, vid lanseringen av årets rapport den 14 juni i Stockholm.
Nytt i den nationella undersökningen är att serieentreprenörskap uppmärksammas, dvs. tidigare erfarenhet av företagande.
Detta visar sig ha en positiv effekt på nästan samtliga faktorer
som analyseras i rapporten: kompetens, rädsla att misslyckas,
viljan att öka antalet anställda m.m. Den bästa skolan för entreprenörskap tycks vara att prova eget företagande.
– Erfarenhet av entreprenörskap förädlar framtida entreprenöriella satsningar och förefaller leda till fler högpresterande
entreprenörer, sa Pontus Braunerhjelm.
Ur ett policyperspektiv pekar det på vikten av att skapa
goda förutsättningar inte bara för att starta företag utan också
för möjligheter till en andra chans vid ett misslyckande. Andelen individer som hävdar att rädslan att misslyckas hindrar
dem från att starta företag har ökat från 29 till 37 procent
under det senaste decenniet.
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– Om rekonstruktion görs enklare och billigare och konkurs
inte innebär livslånga skulder, bidrar det till att fler tillväxtorienterade företag etableras. Det signalerar också hur samhället
värderar risktagande och entreprenörskap, menade Pontus
Braunerhjelm.
Saeid Esmaeilzadeh, serieentreprenör och medgrundare Serendipity Group, medverkade i lanseringsseminariet och tyckte
att entreprenörskap ofta upplevs svårare än vad det är.
– Det talas om the american dream, att det där ska vara möjligt
att förverkliga sin dröm. Men de bästa länderna att faktiskt genomföra sina drömmar i är de nordiska. Vi borde marknadsföra
the swedish dream!
Jane Walerud, affärsängel, entreprenör och ledamot Innovationsrådet, som också var med och diskuterade GEM-rapporten kände inte riktigt igen sig i resultaten eftersom de senaste
20 åren fört med sig en enorm skillnad med en ökad synlighet
av hela start up-sektorn.
– Idag finns det många serieentreprenörer och affärsänglar, vi
har sett en entreprenörskapsvåg. Men det är ändå inte självklart
med finansiering, det måste bli en perfect match precis som på
Tinder.
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80%
DEN SVENSKA ENTREPRENÖRSPARADOXEN LEVER
KVAR – NÄSTAN 80 PROCENT
AV SVENSKARNA UPPLEVER ATT DET FINNS GODA
ENTREPRENÖRIELLA AFFÄRSMÖJLIGHETER I NÄRMILJÖN,
BETYDLIGT HÖGRE ÄN FÖR
ANDRA LÄNDER. SAMTIDIGT
FALLER ANDELEN SVENSKAR
SOM ANSER SIG HA KUNSKAP
ATT STARTA FÖRETAG OCH
RÄDSLAN ATT MISSLYCKAS
ÖKAR.

7,3%
AV DEN SVENSKA
BEFOLKNINGEN KAN
DEFINIERAS SOM
ENTREPRENÖRER ENLIGT
GEM:S DEFINITION (TEA).
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NEDGÅNGEN I ENTREPRENÖRIELL AKTIVITET BEROR
UTESLUTANDE PÅ ETT
MINSKAT ENTREPRENÖRSKAP
BLAND KVINNOR. PRECIS
SOM 2014 HAR NEDGÅNGEN
FÖREGÅTTS AV EN DISKUSSION OM VINSTER OCH
FÖRETAGANDE I DEN S.K.
VÄLFÄRDSSEKTORN (VÅRD,
SKOLA, OMSORG) I SAMBAND MED REEPALU-UTREDNINGEN.

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM

Seminarier
och mötesplatser
Entreprenörskapsforum arrangerar årligen ett antal framgångsrika evenemang:
Swedish Entrepreneurship Summit, Swedish Philanthropy Summit, prisutdelningen av Global Award for Entrepreneurship Research, Swedish Schumpeter
Lecture och Swedish Economic Forum. Därtill kommer aktiviteter inom ramen
för Entreprenörskapsforums olika fora.
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18 jan

24 maj

Final i Årets studentföretagare

Tillväxt genom specialisering – kunskap,
försvar och entreprenörskap i en osäker värld

Finalen som gick av stapeln i Stockholm vanns av
Max M. Mohammadi med företaget Hippogriff.

Entreprenörskapsforum, BTH och Tillväxtverket,
bjöd in till konferens i Karlskrona för diskussioner
med utgångspunkt i Blekinges starka band till försvar, säkerhetsföretag och teknologiforskningen.

14 feb

Swedish Entrepreneurship Summit
Arrangerades för 25:e gången, i år i Örebro med
temat arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

04 jun

Livslångt lärande i en föränderlig värld - kunskapsutveckling i takt med teknikutvecklingen

21 feb

Att studera på högskolan ska öppna dörrar både till
nya kunskapsvärldar och till arbetsmarknaden. Men
är det fallet idag? Entreprenörskapsforum och TCO
anordnade ett seminarium på temat livslångt lärande.

Donationsförordningen
och forskningsfinansiering
Under de senaste decennierna har extern forskningsfinansiering ökat i betydelse. Men hur går det ihop
med donationsförordningen? Peter Melz har rett ut
vägarna framåt i rapporten Donationsförordningen
och forskningsfinasiering.

14 jun

Den årliga GEM-lanseringen,
en entreprenöriell högtidsstund!
Den nationella rapporten av Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), världens största studie av entreprenörskap, lanserades med namnkunniga kommentatorer från politik och näringsliv på plats.

08 mar

Samtal om jämställt företagande
Vad betyder fler kvinnor för entreprenörskapet? På
den internationella kvinnodagen arrangerades ett frukostsamtal i Örebro om ett mer jämställt företagande.

02 jul

En skattepolitik för innovation
och entreprenörskap

13 mar

Att lära av staden – ekonomi och
fysisk planering i urbaniseringens tidevarv

Eftersom finansministern efterfrågat en konstruktiv
dialog om konkurrenskraftiga och likformiga skatteintäkter arrangerade Entreprenörskapsforum och
Företagarna en diskussion om skattepolitik under
ett Almedalsseminarium.

Lansering av rapporten Att lära av staden, i vilken
Entreprenörskapsforums forskare Martin Andersson och Johan P. Larsson förklarar vilka ekonomiska drivkrafter som för människor och företag
till städerna.

02 jul

Blir Sverige starkare som kunskapsnation
genom internationalisering av universitet?

20 apr

Swedish Philanthropy Summit 2018

Entreprenörskapsforum höll ett Almedalsseminarium om hur vi kan öka Sveriges attraktivitet som
studiedestination och kunskapsnation.

Årets upplaga av Swedish Philanthropy Summit
hade temat Nya investeringsformer och en ökad roll
för filantropi i att möta samhällsutmaningar.

02 jul
08 maj

Den svenska kunskapssynen

Hur står det till med svensk konkurrenskraft?
Svensk BNP visar att Sverige går som en nyproducerad Tesla, men analyseras BNP per capita väcks
farhågor. På ett seminarium hos Tillväxtverket fick vi
svaret på hur det står till med svensk konkurrenskraft.

Så får vi utbildning och forskning som bidrar till en
konkurrenskraftig kunskapsekonomi! Det var temat
för Entreprenörskapsforums och IFNs gemensamma
Almedalsseminarium där högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson medverkade.

14 maj

02 jul

Hur kan fler svenska företag skala upp?

Prisutdelning Global Award for
Entrepreneurship Research 2018

Vilka policyåtgärder kan stimulera entreprenörskap
och öka internationaliseringen av svenska företag.
Gemensamt Almedalsseminarium med
Business Sweden.

Olav Sorenson, professor Yale School of Management, mottog årets prestigefyllda pris på
Grand Hôtel i Stockholm.
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02 jul

08 nov

Tar plattformsföretagen över?

Stad och land – konkurrens eller komplement?

Vad är egentligen ett plattformsföretag och hur
påverkar plattformsföretagen svensk ekonomi? Det
var frågor som togs upp på Entreprenörskapsforums Almedalsseminarium som arrangerades
med Unionen.

Kommer stora delar av Sverige att bli ”skräpytor”
i framtiden? Vad innebär närheten till en stad för
landsbygden? Seminarium i samarbete med Tillväxtverket och Östersunds kommun.

04 jul

250 miljarder fattigare!
– Svensk produktivitetsutveckling 1950–2027

13 nov

Stad och land
– konkurrens eller komplement

Ett frukostsamtal om de svenska produktivitetsproblemen där John Hassler, professor IIES Stockholms universitet, och Annika Winsth, chefekonom
Nordea, medverkade.

I Almedalen hölls en diskussion om vad närheten till
en stad innebär för landsbygden: om landsbygden
kan lära av staden och tvärtom, effekter av digitaliseringen samt hur entreprenörskapet kan utvecklas
och vad som krävs av politiken.

22 nov

Swedish Economic Forum 2018:
Navigera under osäkerhet

06 sep

Attraktion av talang
– för rätt kompetens och bättre lärosäten

Lansering av 2018 års Swedish Economic Forum Report med fokus på hur entreprenöriella marknadsexperiment och experimentell policy kan visa vägen
framåt i en osäker och föränderlig värld.

Lansering av rapporten Studiedestination Sverige
– privat kapital för ökad kompetensförsörjning och
konkurrenskraft av Johan Eklund och Martin Wikström.

28 nov

Spelar regionalpolitik någon roll?

Undantag i turordningsreglerna
– Dynamit för sysselsättning?

Max Nathan från What Works Centre for Local
Economic Growth (WWG), Storbritannien, höll en
föreläsning om regional och lokal policyutveckling.

Lansering av en rapport om sysselsättningseffekterna av tvåundantaget i lagen om anställningsskydd
av Sven-Olov Daunfeldt och Anders Bornhäll.

11 sep

16 okt

12 dec

Born Globals
– Kan en snabb internationalisering
skala upp svenska företag?

Företagsamma filantroper och
välfärdsstatens framväxt
Ett lunchseminarium om filantropins och civilsamhällets utveckling och betydelse för den svenska
välfärdsstaten, såväl ur ett historiskt som ett framåtblickande perspektiv.

Sverige har blivit en start-up nation men vi har
fortfarande långt kvar till en scale-up nation, sa Pontus Braunerhjelm vid lanseringen av en ny skrift som
han samförfattat med Torbjörn Halldin.

26 okt

Tjänstefiering av industrin:
Hur kan företag tjäna på digitaliseringen?

Bilder överst från vänster: Pernilla Norlin, Entreprenörskapsforum, Carin
Wallenthin, LO, Rebecca Filis, Skatteverket, Jessika Roswall, riksdagsledamot (M) och Irene Wennemo, statssekreterare (S). Gunilla Nordlöf,
Tillväxtverket. Karin Thorburn, Norwegian School of Economics,
Magnus Henrekson, IFN, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre
utbildning och forskning, Olav Sorenson, Yale School of Management
och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum. David Audretsch, Indiana
University, Annika Lundius, styrelseproffs, Marie Wall, Näringsdepartementet och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum. Lotta Engzell-Larsson, Dagens Industri och Bettina Kashefi, Svenskt Näringsliv. Ulrika
Stuart Hamilton, Famna, Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Bräcke högskola
och Anders Johnson, skriftställare och näringslivshistoriker, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum. Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, Helena Nyberg Brehnfors, Tillväxtverket, Max M. Mohammadi,
Hippogriff och Carl Johan Renvall, Triton Advisers Sweden AB. John
Hassler, Stockholms universitet, Annika Winsth, Nordea, Per Thulin,
Entreprenörskapsforum, och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum

Hur kan företag genomföra en digitalt driven
omvandling? David R Sjödin, vinnare av Unga forskarpriset 2018, föreläste på ett lunchseminarium.

31 okt

Kreativ förstörelse i
globaliseringens tidevarv
Swedish Schumpeter Lecture 2018, i år med David
Audretsch, professor vid School of Public and Environmental Affairs (SPEA), Indiana University.
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Forskning om sociala nätverk
och entreprenörskap belönades
Olav Sorenson, professor Yale School of Management, mottog årets Global Award for Entrepreneurship Research vid en prisceremoni på Grand Hôtel i Stockholm 14 maj. Priset som består av 100 000 euro delades ut av
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Bildtrext

Vid prisutdelningen framhöll Helene
Hellmark Knutsson att hon är stolt
över att Sverige är ett kunskapssamhälle och att regeringen ska fortsätta
att investera i kunskap och innovation.
- Innovationer är nödvändiga för
att lösa framtidens samhälls- och
miljöfrågor, sa Hellmark Knutsson.
Olav Sorenson får priset för att ha
ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplar till sociala nätverk
och till den ekonomisk-geografiska
miljön där entreprenören verkar. Hans
forskning understryker betydelsen av
sociala nätverk. Pengar, idéer, information, influenser och kunskap är
inte fritt tillgängliga för alla individer
och organisationer, utan förmedlas
via sociala nätverk. Nätverk som ofta

är lokalt anknutna. Detta innebär att
framgångsrikt entreprenörskap ofta
sker i geografiska kluster inom sociala
nätverk mellan entreprenörer, riskkapitalister och andra aktörer.
- Ingen börjar forska för att vinna ett
sådant här pris, men det uppmuntrar
forskare och skapar uppmärksamhet
för forskningsområdet, sa Sorenson
när han mottog priset.
Under den efterföljande föreläsningen fokuserade Sorenson på sociala nätverks betydelse för entreprenörens möjligheter att lyckas. Hans
intresse väcktes under IT-boomens
guldålder i mitten på 90-talet då
han studerade vid Stanford University. Han insåg att sociala nätverk är
viktiga för entreprenörskap på flera

sätt. Dels för att bedöma sin egen
lämplighet och potential som entreprenör, dels som en väg att skaffa de
nödvändiga resurserna och slutligen
för att skapa förutsättningar för det
liv man vill leva med vänner, familj
och bekvämligheter i sin omgivning.
– Att ha entreprenörer i sin nära
omgivning ökar chansen betydligt
för att du själv blir en entreprenör, menade Sorenson. Dels finns
förebilder, dels minskar pressen från
omgivningen.

Global Award for Entrepreneurship Research
Priset belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap.
Priset är med sin prissumma och sin globala ansats unikt i sitt slag. Det består av
statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro. Priset instiftades 1996 av Entreprenörskapsforum, medgrundare är Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medfinansiär är VINNOVA. Donator är Stockholms Köpmansklubb.
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I debatten
En viktig del i Entreprenörskapsforums uppdrag är att
kommunicera forskning och dess policyimplikationer till
relevanta beslutsfattare. En förutsättning för att nå ut i det
offentliga samtalet och att nå fram till beslutsfattare inom
såväl privat näringsliv som politik och förvaltning är att
synas i medier.
SvD '2018-11-27 - sida 4

2018-11-28 10'42

'

SvD '2018-05-24 - sida 6

2018-11-28 10'38

'

about:blank
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Publicerade debattartiklar 2018
2018-12-31
Jönköping på bronsplats i entreprenörskap (Jönköpings-Posten)
2018-12-29
Goda tider för Blekinges entreprenörer (Sydöstran)
2018-11-26
Låt företagen välja vilka som ska sägas upp (SvD)
2018-11-22
Använd experiment för att följa upp näringspolitiken
(Dagens Samhälle)
2018-11-14
Akut behov av reformer (DI)
2018-11-06
Det är nästintill arrogant att vifta bort människors intresse
för sin hälsa. (Sydsvenskan)
2018-10-26
Så här kan industrin lyckas med omvandlingen till 4.0 (Ny Teknik)
2018-10-16
Born global-strategi svår och riskfylld (SvD)
2018-10-14
Vården bör anpassas till den utveckling som entreprenörerna
redan har påbörjat (Sydsvenskan)
2018-09-18
Nästa regering måste investera mer i kunskap (DI)
2018-09-17
Regioner med entreprenörer lockar till sig fler nya företag (NA)
2018-09-10
Åtta råd till nya regeringen – så stärker vi ekonomin (SvD)
2018-08-12
Digitalisering avgör Sveriges framtid som ledande nation (DN)
2018-08-08
Vi felutbildar och överutbildar (DI)
SvD '2018-09-10 - sida 6

2018-11-28 10'37

'

2018-06-29
Entreprenörskapet kunde vara bättre (NWT)
2018-06-29
Så värnar vi om nya exportföretag (Altinget)
2018-05-24
Radikal upprustning kan bli självfinansierad (SvD)
2018-05-21
Höjd produktivitet kräver gott entreprenörsklimat (DI)
2018-05-14
Politiken måste gynna entreprenörerna (SvD)
2018-03-09
En förändrad filantropi kan göra större skillnad (Liberal Debatt)
2018-02-21
Det måste bli lättare att ta emot donationer (Tidningen Curie)
2018-02-14
Arbetsmarknaden behöver århundradets regelreform (NA)
2018-01-08
Allvarliga problem med Sveriges konkurrenskraft (SvD Näringsliv)

about:blank

Sida 1 av 1
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Mötesplatser för
kunskapsspridning
Det nätverk som Entreprenörskapsforum har byggt upp inom forskarvärlden, näringsliv och bland ledande beslutsfattare är organiserat
inom Entreprenörskapsforums tre fora. Varje forum leds av en styrgrupp som tar fram rapportidéer inom respektive ämnesområde och
planerar utåtriktade aktiviteter i samband med rapportlanseringar.

FIL ANTROPISKT
FORUM

Fokuserar på förutsättningarna för
det svenska näringslivets långsiktiga
utveckling utifrån en global kontext.
STYRGRUPP:
Per Adolfsson (ordf.)

Samlar filantroper, praktiker och beslutsfattare för att med utgångspunkt
i forskning redogöra för filantropins
betydelse för förnyelse, ekonomisk
tillväxt och välstånd.

REGI

NALP LITISKT
FORUM

Fokuserar på ekonomisk-politiska
insatser kring hur entreprenörskap,
företagande och innovation långsiktigt kan stärka regioners ställning.

Softronic

STYRGRUPP:

STYRGRUPP:

Karin Apelman

Dan Brändström (ordf.)

FAR

Professor

Per Tryding (ordf.)

Anna Belfrage

Camilla Backström

Körsbärsträdgården

Hoist Finance

Anna Breman

Pontus Braunerhjelm

Swedbank

Tim Brooks

Entreprenörskapsforum

Kerstin Fagerberg

Tillväxtverket

Föreningen Stiftelser i Samverkan, SEB

Christian Ketels

Anne Holm Rannaleet

Boston Consulting Group Henderson Institute

IK Investment Partners

Hans Peter Larsson

Annika Levin

FAR

Kulturkonsult

Annika Lundius

Amelie Silfverstolpe

styrelseproffs

Katarina Lundahl
Unionen

Kjell Håkan Närfelt
Vinnova

Bo-Erik Pers
Jernkontoret

Axfoundation

Agneta Trygg

Summit och Stiftelsen Trygga barnen

Johan Vamstad

Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Filip Wijkström

Handelshögskolan Stockholm

Lena Sellgren

Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren

Martin Andersson

Entreprenörskapsforum, BTH,
Lunds universitet och IFN

Petter Arneback
Region Örebro

Mikael Blomqvist
entreprenör

Björn Falkenhall

Sveriges apoteksförening

Helena Karlberg
Piteå Science Park

Johan P Larsson

Entreprenörskapsforum

Therese Sjölund
Destination Åre AB

Katrien Vanhaverbeke

Sveriges kommuner och landsting

Caroline Wigren
Lunds universitet

Business Sweden

Lars Wikström

Daniel Wiberg

Tillväxtverket

Företagarna
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Tio års fokus på
innovationer och
tillväxt

Navigera under osäkerhet
– Entreprenörskap, innovationer och
experimentell policy

2017

Svensk konkurrenskraft – har vi problem
med den ekonomiska förnyelseförmågan?

2016

Immigration, ekonomisk integration
och entreprenörskap

2015

Vinster, välfärd och entreprenörskap

Sedan 2009 presenterar Entreprenörskapsforum en årligen återkommande forskningspublikation – Swedish Economic Forum Report.
Rapporterna behandlar ett aktuellt forskningsämne som kan bidra till
att fördjupa samhällsdebatten genom att utifrån kvalificerad forskning ta upp högaktuella och policyrelevanta frågor. I samband med
publiceringen arrangeras konferensen Swedish Economic Forum.

2014

En fungerande arbetsmarknad
– nyckel till innovation och
kunskapsdriven tillväxt

2013

Institutioner och incitament för innovation

2012

Entrepreneurship, Norms and the
Business Cycle

2018 års rapport, Navigera under osäkerhet – Entreprenörskap, innovation och experimentell policy, fokuserar på hur förmågan att navigera i en föränderlig värld utgör en
kritisk faktor för ett land som vill fortsätta att upprätthålla ett högt välstånd. I rapporten betonas vikten av att snabbare lära sig vilken politik och vilka policyåtgärder som
fungerar i praktiken och ger faktiska resultat.
- I dagsläget finns begränsad kunskap om de faktiska effekterna av det svenska
främjandesystemet och om regelverkens effektivitet. Det är uppenbart att vi behöver
ett system som ger oss bättre kunskaper om vilka politiska åtgärder som faktiskt fungerar och ger effekt, sa Johan Eklund, vd, professor och en av rapportens redaktörer, i
samband med rapportens lansering den 22 november 2018.
Samtliga rapporter finns att ladda ned på Entreprenörskapsforums webbplats.

E C O N O M I C

F O R U M

R E P O R T

2 014
Sverige har det största flyktingmottagandet inom OECD räknat per capita, under
2015 anlände 163 000 asylsökande flyktingar. Med detta följer ekonomisk-politiska
möjligheter och utmaningar. Rapporten Immigration, ekonomisk integration

EC ON OMIC

omic Forum Report 2014 är Lina Bjerke
andelshögskolan i Jönköping, Pontus
reprenörskapsforum och professor KTH,
H, Johan Eklund (red.), forskningsum och professor vid Internationella
g, Johan P Larsson, forskare Entreprenörationella Handelshögskolan i Jönköping,
n, Johanna Palmberg, forskningsledare
kon dr CECIS, KTH, Lars Pettersson, ekon
gskolan i Jönköping, Per Thulin, ekon dr
TH, och Hulya Ulku, PhD, Världsbanken.

och entreprenörskap 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.

R E PO R T

Entreprenörskapsforum presenterar för åttonde året i rad en forskningspublikation i anslutning till konferensen Swedish Economic Forum. Rapportserien
bidrar till att fördjupa samhällsdebatten genom djuplodande analyser och
policyrekommendationer. Analyserna har ett entreprenörskaps-, småföretagsoch innovationsfokus kopplat till samhällsekonomiska effekter och svensk
ekonomisk förnyelsekraft.
Författarna till Swedish Economic Forum Report 2016 är Johan Eklund (red),
vd Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola och Jönköping
International Business School, Pernilla Andersson Joona, docent och forskare
Stockholms universitet, Lars Calmfors, ordförande Arbetsmarknadsekonomiska
rådet, forskare IFN och professor emeritus Stockholms universitet och
Sameeksha Desai, docent och associate director för Institute for Development
Studies vid Indiana University, USA.

FORU M

um Report analyseras rörlighet, matcheringars effekter samt hur detta påverkar
litativt entreprenörskap, innovation och
nad jämförs också med såväl EU:s, G7:s
na. Ett antal ekonomisk-politiska slutsatpremie, den högre utbildningens organibilitet på arbetsmarknaden.

2011

Ett innovationspolitiskt ramverk
– ett steg vidare

2010

En innovationsstrategi för Sverige

2009

Entreprenörskap och innovationer
för hållbar utveckling

S WEDISH ECONOMIC FORUM REPORT 2016

S W E D I S H

S WEDISH

v den högre utbildningen fungerar den
t sämre. Arbetsgivare har det allt svårare
ätt kompentens. Samtidigt är en fungeavgörande för det svenska näringslivets
veriges framtida välstånd.
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IMMIGRATION

ARBETSMARKNAD

EKONOMISK

NYCKEL TILL INNOVATION OCH
KUNSKAPSDRIVEN TILLVÄXT

INTEGRATION
OCH ENTREPRENÖRSKAP
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e
is addressed
2012. New findings are presented as to how entrepreneurship influences, and is influenced by, different phases of the business cycle
and the level of unemployment. The role and dynamics of entrepreneurial cultures and norms, and how these interact with the business cycle, is also examined through a detailed analysis on regional data for Germany and Sweden. Finally, the report discusses how
economic policy can benefit from these new insights concerning
the interconnection between entrepreneurship, the business cycle,
unemployment and entrepreneurial cultures.
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The authors of the Swedish Economic Forum Report 2012 are Martin
Andersson, Professor Lund University, Pontus Braunerhjelm (ed.),
Managing Director Swedish Entrepreneurship Forum and Professor
Royal Institute of Technology, Michael Fritsch, Professor University
of Jena, Tim Lamballais Tessensohn, Research Assistant Erasmus
University, Simon Parker, Professor Richard Ivey School of Business,
Roy Thurik, Professor Erasmus University and Michael Wyrwich, PhD
University of Jena.

INN OVATIONSS TRATEGI

S WE D I S H

2012
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INSTITUTIONER OCH INCITAMENT
FÖR INNOVATION

FO RU M

REPO R T

RE POR T

The authors of the Swedish Economic Forum Report 2012 are Martin
Andersson, Professor Lund University, Pontus Braunerhjelm (ed.), Managing
Director Swedish Entrepreneurship Forum and Professor Royal Institute of
Technology, Michael Fritsch, Professor University of Jena, Tim Lamballais
Tessensohn, Research Assistant Erasmus University, Simon Parker, Professor
Richard Ivey School of Business, Roy Thurik, Professor Erasmus University
and Michael Wyrwich, PhD University of Jena.

FO RU M

This question is addressed in The Swedish Economic Forum Report 2012.
New findings are presented as to how entrepreneurship influences, and
is influenced by, different phases of the business cycle and the level of
unemployment. The role and dynamics of entrepreneurial cultures and
norms, and how these interact with the business cycle, is also examined
through a detailed analysis on regional data for Germany and Sweden.
Finally, the report discusses how economic policy can benefit from these
new insights concerning the interconnection between entrepreneurship,
the business cycle, unemployment and entrepreneurial cultures.
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By the end of 2012 the leading economies and strongest regions are still
searchingforawayoutofslowgrowthandrecession.Conventionalmonetary
policies have been replaced by more unconventional measures such
as quantitative easing with uncertain long-time outcomes, and fiscal policies are circumscribed due to either divergent political views
(e g US fiscal cliff) or demand for austerity measures (within the
EU). Might entrepreneurship provide a way out of this political dead
end?

S W E DI S H
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EC ON O MIC

By the end of 2012 the leading economies and strongest regions are still
searching for a way out of slow growth and recession. Conventional monetary
policies have been replaced by more unconventional measures such as
quantitative easing with uncertain long-time outcomes, and fiscal policies
are circumscribed due to either divergent political views (e g US fiscal cliff)
or demand for austerity measures (within the EU). Might entrepreneurship
provide a way out of this political dead end?
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Författarna bakom Swedish Economic Forum Report 2011 är Pontus
Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum, professor, KTH, Bengt Domeij, professor, Uppsala universitet, Johan E. Eklund, doktor i nationalekonomi, JIBS,
CESIS och Ratio, Boel Flodgren, professor, Lunds universitet, Hans Peter Larsson,
skattejurist/partner, PwC, Richard Murray, fil dr i nationalekonomi, och Sten
Nyberg, professor, Stockholms universitet, chefsekonom, Konkurrensverket.

S W ED IS H

Bland de frågor som uppmärksammas kan nämnas regelbördans direkta och
indirekta samhällsekonomiska kostnader, betydelsen av patent och avtal i
innovationsprocessen, relationen mellan konkurrens, innovationer och entreprenörskap inom offentlig sektor samt förvaltningspolitikens, rättsreglernas
och skatternas betydelse för entreprenörskap och innovation. I rapporten presenteras ett flertal konkreta ekonomisk-politiska policyförslag.

R EP ORT

Författarna bakom Swedish Economic Forum Report 2009 är Christian
Berggren, Linköpings universitet, Karl Johan Bonnedahl, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Pontus Braunerhjelm (red.) Entreprenörskapsforum, Jessica Eriksson, Handelshögskolan vid Umeå universitet,
Mads Greaker, Statisk Sentralbyrå, Norge, och Göteborgs universitet,
Michael Hoel, Oslo universitet, Fredrik Lagergren, KTH Executive School,
och Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet.

RE P O RT

Årets Swedish Economic Forum Report, Ett innovationspolitiskt ramverk – ett
steg vidare, fokuserar på hur den ekonomiska politiken kan utformas för att
kunskap ska omvandlas till samhällsekonomiska nyttigheter, dvs. den andra
pelaren i det innovationspolitiska ramverk som lanserades i förra årets rapport. De övriga två handlade om kunskapsförstärkande åtgärder samt vikten
av innovationskritisk massa.

F ORUM

Oavsett hur förhandlingarna vid klimatmötet i Köpenhamn slutar så
kommer frågan att leva vidare under många decennier framåt. I rapporten
presenteras ett ﬂertal konkreta ekonomisk-politiska policyförslag som
skulle kunna utgöra stommen i en global strategi för teknik- och innovationssatsningar för att bemöta klimathotet.

F O RU M

S WEDISH

ECON OM IC

I den första Swedish Economic Forum-rapporten, Entreprenörskap och
innovationer för hållbar utveckling, hävdas att en global satsning på
teknisk utveckling och innovation måste vara en integrerad del i
kampen mot en fortsatt global uppvärmning. Det ﬁnns inga kostnadseller osäkerhetsskäl att avstå från åtgärder idag som på sikt kan stabilisera klimatet. Det räcker dock inte med ett nytt och något striktare
Kyotoavtal för att världen ska kunna frigöra sig från ett fossilberoende.

E CON OMI C

Innovationer lyfts ofta fram som det strategiskt viktigaste området för att
skapa tillväxt och välstånd. De vanligaste instrumenten för att öka innovationsbenägenheten är ökade satsningar på forskning och utveckling (FoU)
samt utbildning. Men det räcker inte med en politik som ensidigt satsar på
kunskap, länkarna till kommersialisering måste också fungera. Utan incitament att omvandla kunskap till samhällsekonomiska nyttigheter blir kunskapen steril. Och utan kunskap blir i sin tur incitamenten mindre verkningsfulla.

SWE DI S H

Under en lång följd av år har utsläppen av växthusgaser stigit med
påtagliga klimatförändringar – avsmältning av glaciärer, försvinnande
havsis och frekventa värmeböljor – som följd. På global nivå har
ledande politiker antagit målet att jordens temperatur inte ska stiga
mer än två grader. Det innebär att OECD-länderna måste sänka sina
utsläpp av växthusgaser med minst 50 procent till 2050. Men hur ska en
global och nationell klimatpolitik utformas för att nå detta mål?

ENTREPRENÖRIELL A VÄGVAL
FÖR SVENSK TILLVÄXT

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM

Forskningsprojekt
ANALYS AV FRÄMJANDEINSATSER RIKTAT MOT

FÖRETAG, ENTREPRENÖRSKAP OCH INNOVATION

I projektet vidareutvecklas de förslag som lämnades i Entreprenörskapsutredningen rörande ett effektivare främjandesystem, inklusive en internationell utblick.
Finansiärer: Svenskt Näringsliv
Ansvarig forskningsledare: Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS

FILANTROPI I EN ENTREPRENÖRIELL EKONOMI

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.
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INNOVATION UTAN ENTREPRENÖRER?

SWEDISH ECONOMIC FORUM

Finansiärer: Rune Andersson, Mellby Gård och Carl Bennet, CBAB
Ansvarig forskningsledare: Johan P. Larsson, forskningsledare
Entreprenörskapsforum.

Finansiärer: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Tillväxtverket
Ansvarig forskningsledare: Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS.

GLOBALA MEGATRENDER, STRUKTUR-

COPORATE GOVERNANCE AND INVESTMENT

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.

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.

OMVANDLING OCH EKONOMISK POLITIK

Såväl i Sverige som i hela EU ägnas idag en betydande
uppmärksamhet åt den relativt tröga ekonomiska tillväxten,
produktivitetsnedgångar och förlorandet av marknadsandelar.
En förklaring kan vara kvaliteten på de beslut som företagsledningarna fattar.

Hur kan entreprenörskap säkerställa framtida sysselsättning,
produktivitet och ekonomisk tillväxt?
Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Ansvarig forskningsledare: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH, Johan Eklund,
vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS, och Joakim
Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

Finansiärer: Erasmus och 2016 Jean Monnet Activities
Ansvarig forskningsledare: Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS.

FAMILJEFÖRETAG, ENTREPRENÖRSKAP

ENTREPRENÖRSKAP PÅ LANDSBYGDEN

OCH EKONOMISK UTVECKLING

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.

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.

Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse
Ansvariga forskningsledare: Martin Andersson, professor BTH och
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS.

COMBAT CLIMATE CHANGE

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Ansvarig forskningsledare: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH.

Finansiärer: Vinnova och Svenskt Näringsliv
Ansvarig forskningsledare: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH.

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.

Entreprenörskapsforum lanserar årligen en nationell rapport
från Global Entrepreneurship Monitor, världens största
entreprenörskapsundersökning som baseras på knappt
164 000 enkäter och intervjuer.
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Publicerat

Effektiva städer är
ett nationellt intresse

Svenska lärosäten kan stärkas
genom att klargöra reglerna
för forskningsfinansiering

En politik som sätter individen i första rummet
och inriktas på generella ramvillkor, utbildning och
en fungerande infrastruktur, som ger tillgång till
städer, bidrar till att stärka svensk konkurrenskraft,
menar författarna till rapporten Att lära av staden.

Sveriges konkurrenskraft bygger på att svenska
lärosäten kan leverera kompetent arbetskraft och
bedriva forskning som håller hög nivå och i vissa
fall är världsledande, vilket förutsätter långsiktigt
uthållig finansiering.

I en genomgång av forskning kring förtätningens ekonomiska
drivkrafter finner författarna att städerna spelar stor roll för
tillväxten. Ett skifte i komparativa fördelar och teknologisk utveckling har varit drivande i att förstärka städernas roll och det
gäller inte bara storstadsregionerna.
- En politik för regional utveckling bör utgå från nätverksstrukturer mellan stad och land. Tillgänglighet, mobilitet och
nätverk – såväl av bredband som individer – är centrala delar
av regional utveckling, säger Johan P. Larsson, forskningsledare
Entreprenörskapsforum som författat rapporten tillsammans
med Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum.
Samtidigt gäller att regioner är olika och har olika egenskaper, strukturer och resurser, men också olika flaskhalsar. Det
finns därför även argument för en platsbaserad politik i den
mån den inriktas på att stödja omvandling i det lokala näringslivet för att uppnå sin tillväxtpotential. Eftersom regioner skiljer
sig åt finns det fog för en differentierad regionalpolitik som
anpassas till olika platsers unika förutsättningar.

Extern finansiering av universitet och högskolor har ökat i
betydelse. Idag står staten, forskningsråd och myndigheter för
ca 65 procent av finansieringen. Privata donationer har blivit en
allt viktigare forskningsfinansiär och uppgår idag till omkring
tolv procent.
Men regelverken kring privat finansiering öppnar för olika
tolkningsmöjligheter. I rapporten Donationsförordningen och
forskningsfinansiering – i samklang med nutiden? från Entreprenörskapsforum, författad av Peter Melz, professor Stockholms
universitet, görs en genomgång av donationsförordningens regler.
- Vill vi se välfinansierade och välfungerande universitet och
högskolor behöver regelverken kring forskningsfinansiering
tydliggöras, säger Peter Melz.
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Braunerhjelm på Summer
Residence Week for
Entrepreneurship Scholars
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum samt professor BTH och
KTH, blev inbjuden till Oxford på Summer Residence Week for Entrepreneurship Scholars
som organiserades för sjätte gången.
20 världsledande forskare inom entreprenörskapsfältet
deltog på det prestigefyllda evenemanget för att presentera forskning och nätverka. Bland deltagarna märktes
bland andra Maryann Feldman, University of North Carolina och Saul Estrin, LSE och University of Oxford.

Born Globals - Ovanlig
och riskfylld strategi
Det ställs höga förväntningar på born globals –
nyetablerade företag som väljer att exportera till
ett stort antal marknader redan från start – och
deras betydelse för svensk ekonomi.
Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin menar i Born Globals
– Kan en snabb internationalisering bidra till att skala upp
svenska företag? att born globals är ett ovanligt fenomen. Born
globals har dessutom sämre produktivitetstillväxt än motsvarande bolag med försiktigare internationaliseringsstrategi och en
svag vinstutveckling.
I rapporten visar de att endast 0,6–3,3 procent av företagen
inom svensk tillverkningsindustri kan definieras som born globals fem år efter att de startat. Dessutom säljer born global-företag till ett relativt begränsat antal exportmarknader. De är
därmed inte så globala som begreppet antyder.
– En mer gradvis internationaliseringsstrategi, på ett fåtal
marknader över lite längre tid, är många gånger att föredra för
att minska sårbarheten för unga företag, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum.
Framgångsrika exempel som Skype och Spotify kan inte tas
som intäkt för att born globals överlag har ökat. Författarna
menar att om ett eller två företag faktiskt utvecklas till internationella storföretag är det dock ett mycket starkt utfall.

Sameeksha Desai ny
affilierad forskare
Vid Indiana University är Sameeksha Desai
verksam vid School of Public and Environmental
Affairs. Hon är också ny affilierad forskare vid
Entreprenörskapsforum.
För närvarande är Sameeksha Desai tjänstledig från universitetet för en tjänst som Director of Knowledge Creation &
Research in Entrepreneurship på Kauffman Foundation där
hon ansvarar för att utforma stiftelsens forskningsmässiga
entreprenörskapsstrategi. Tidigare har hon medverkat i
Swedish Economic Forum 2016 på temat immigration,
ekonomisk integration och entreprenörskap. Sameeksha
Desai är även redaktör för Small Business Economics.
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Publikationer 2018
Donationsförordningen och forskningsfinansiering – i samklang med nutiden?

Entreprenörskap i Sverige – Nationell
GEM-rapport 2018

Peter Melz
I rapporten redogörs för de lagar och förordningar som reglerar
universitet och högskolors mottagande och förvaltning av donationer till forskningsverksamhet. Ett antal förslag presenteras på
hur donationsförordningen bör förtydligas för att främja en mer
likformig tillämpning och skapa klarhet för såväl donatorer som
universitet och högskolor.

Pontus Braunerhjelm, Carin Holmquist, Ylva Skoogberg och Per
Thulin
7,3 procent av den svenska befolkningen kan definieras som entreprenörer enligt GEM:s definition (TEA) 2017. Sverige har 16 av 23 innovationsdrivna länder framför sig. Intraprenörskapet uppgår till drygt sex
procent av befolkningen och nio länder placerar sig bättre. Sverige
ligger dock i topp 2017 vad gäller andel informella investerare, s.k.
affärsänglar, ungefär åtta procent av den svenska vuxna befolkningen
har investerat i ettungt eller nystartat företag. Det framkom i årets
nationella Global Entrepreneurship Monitor, GEM-rapport.

Studiedestination Sverige - Privat kapital
för ökad kompetensförsörjning och
konkurrenskraft?

Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tidevarv

Martin Wikström och Johan Eklund
I rapporten diskuterar författarna hur vi kan stärka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation. Bl.a. undersöks hur
näringslivet skulle kunna engageras och motiveras att bidra och på
vilket sätt privat kapital kan användas för att attrahera och göra det
möjligt för kvalificerade studenter att välja Sverige.

Martin Andersson och Johan P. Larsson
Vad är urbaniseringens drivkrafter och betyder urbanisering att
endast storstäderna växer? Författarna går igenom modern forskning kring förtätningens ekonomiska drivkrafter och tydliggör vad
forskningen säger; dels om generella konsekvenser av förtätning,
dels om hur förtätningens effekter sprids i geografin.

Svensk konkurrenskraft – Har vi problem med
den ekonomiska förnyelseförmågan?

Festskrift till Pontus Braunerhjelm
Johan Eklund och Pernilla Norlin (red.)
I tolv kapitel hyllas Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH, i en festskrift som publiceras i anslutning till hans 65-årsdag. Bland bidragen märks Lars
Leijonborg med Globaliseringsrådet tio år senare, Gunnar Eliasson
med Från anställd mot lön till entreprenör på jobbet och Karolina
Ekholm med Pontus och forskning om multinationella företag.

Johan Eklund och Per Thulin (red.)
Policysammanfattning baserad på Swedish Economic Forum Report
2017. Med utgångspunkt i kunskapsuppbyggnadens betydelse för
konkurrenskraft, via förutsättningar för entreprenörskap och värdeskapande, ges policyrelevanta förslag för hur Sverige långsiktigt kan
upprätthålla förädlingsvärden i ekonomin.
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Born globals - Kan en snabb internationalisering bidra till att skala upp svenska företag?

Navigera under osäkerhet – Entreprenörskap,
innovationer och experimentell policy

Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin
Det ställs höga förväntningar på born globals – nyetablerade företag
som väljer att exportera till ett stort antal marknader redan från start
– och deras betydelse för svensk ekonomi. I en policysammanfattning visas att born globals är ett ovanligt fenomen. Born globals har
dessutom sämre produktivitetstillväxt än motsvarande bolag med
försiktigare internationaliseringsstrategi och en svag vinstutveckling.

Martin Andersson och Johan Eklund (red.)
I Swedish Economic Forum Report 2018 lyfts kontinuerlig anpassningsförmåga som en kritisk faktor för att upprätthålla ett högt
välstånd. I en alltmer osäker och föränderlig ekonomi ställs höga
krav på beslutsfattande och snabbt lärande inom offentlig såväl som
privat verksamhet. I rapporten uppmärksammas behovet av system
för att snabbare lära sig vilken politik och vilka policyåtgärder som
faktiskt fungerar i praktiken och ger resultat. Författarna lyfter teori
såväl som praktisk erfarenhet av evidensbaserad policyutveckling
genom experiment bl.a. genom tre internationella utblickar.

Hur företag kan tjäna på digitalisering
– möjligheter, fallgropar och lärdomar

Det svenska anställningsskyddet – Vilka sysselsättningseffekter ger undantagsreglerna?

David R. Sjödin
Svensk industri går in i den fjärde industriella revolutionen som
förväntas omvandla företag och industriella ekosystem från grunden.
Det industriella internet of things, big data och artificiell intelligens
möjliggör digital affärsinnovation och nya sätt att skapa värden där
tjänster och ökat kundfokus är centralt. I denna policysammanfattning lyfts sex lärdomar och tre fallgropar fram för företag som vill dra
nytta av digitaliseringen.

Anders Bornhäll och Sven-Olov Daunfeldt
Dagens regelverk kring anställningsskydd utformades för mer än
40 år sedan under en period då den svenska arbetsmarknaden var
väsentligt olik dagens. I rapporten analyseras sysselsättningseffekterna av att turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd gjordes
mindre restriktiva 2001. Då fick företag med mindre än tio anställda
möjligheten att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen
vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

250 miljarder fattigare!
Svensk produktivitetsutveckling 1950-2027
Johan Eklund och Per Thulin
I denna policysammanfattning pekar författarna på att Sverige
presterar under sin ekonomiska potential med negativa välståndseffekter som följd. Enligt beräkningar motsvarar effektivitetsförlusterna
p.g.a. tilltagande matchningsproblem mer än 250 miljarder kronor!
Sverige är med andra ord minst 250 miljarder fattigare – eller har
rättare sagt 250 miljarder lägre inkomster per år – än vad som vore
möjligt. Författarna föreslår vägar till förbättring vad gäller de strukturella problemen liksom de reformer som krävs för en ekonomisk
politik som gynnar innovationer och entreprenörskap.
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Medarbetare

Johan Eklund
vd, professor

Pernilla Heed

Martin Andersson

Pontus Braunerhjelm

Håkan Gergils

Klas Håkansson

Emma Lappi

Johan P. Larsson

professor, forskare

projektledare, kommunikatör

webbredaktör, kommunikatör

Marcus Larsson

Marcus Lillhager

projektledare, kommunikatör

Pernilla Norlin

forskningsledare, professor

doktorand

forskningsledare

ekonomichef

doktorerade under hösten 2018

Arvid Malm

Britt-Marie Nordström

Fredrik Söderqvist

vice vd, kommunikationschef

forskningsledare, docent

Johanna Palmberg

Ylva Skoogberg

Per Thulin

Joakim Wernberg

Sameeksha Desai

forskare, ekon dr

seniorrådgivare

projektledare

forskningsledare

affilierad forskare
Indiana University
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Styrelse

grundare och styrelseordförande Recipharm

Lars Backsell (ordf)

professor, ordförande
Linnéuniversitetet

Dan Brändström

Saeid Esmaeilzadeh

Agneta Bladh

Pontus Braunerhjelm

Annika Lundius

ordförande
Vetenskapsrådet

medgrundare
Serendipity Group

forskningsledare
Entreprenörskapsforum,
professor BTH och KTH

styrelseproffs

Finansiering
Finansiärer:
Carl Bennet
Kampradstiftelsen
Marianne och Marcus
Wallenbergs stiftelse
Mellby Gård
Svenskt Näringsliv
Tillväxtverket

Finansiering 2018 fördelning:
Finansiering 2018 fördelning:
Vinnova
Övrig statlig/offentlig sektor
Forskningsstiftelser
Näringslivsorganisationer
Företag
Konferenser

Triton
Vinnova
Örebro Universitet
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Sofia Larsen

avdelningschef kommunikation
och samverkan Örebro universitet
och ordförande Jusek

Pia Sandvik

vd RISE Research
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14

1

mars

april

SWEDISH PHILANTHROPY SUMMIT

SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT

Entreprenörskapsforums årliga konferens Swedish
Philanthropy Summit arrangeras 21 april. Temat
för i år är filantropins och kulturens roll för
samhällsutveckling.

Sveriges viktigaste mötesplats för innovationsoch entreprenörskapsfrågor arrangeras på Örebro slott
14 mars 2019. Årets fokus är smart specialisering. Vilka
strategier krävs för att stärka regional utvecklingskraft och
tillväxt?

Save the
dates 2019
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16

1

maj

juli

PRISUTDELNING GLOBAL AWARD
FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH

ALMEDALEN
Entreprenörskapsforum kommer även i år
att medverka under Almedalsveckan Visby med ett
antal seminarier under måndagen den 1 juli.

Global Award for Entrepreneurship Research är det
världsledande priset inom entreprenörskapsforskning
med en prissumma på 100 000 euro. 2019 kommer
priset att delas ut den 16 maj på IVA, Grev Turegatan
16, Stockholm.
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I

juni

oktober

GEM - NATIONELL RAPPORT

SWEDISH SCHUMPETER LECTURE
En årligen återkommande föreläsningsserie. Varje höst
bjuds en internationellt välkänd forskare in att hålla en
föreläsning i ekonomen Joseph Schumpeters anda.

Den svenska delen av Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), världens största undersökning av
entreprenöriella ambitioner, attityder och aktiviteter, lanseras 14 juni i Stockholm.

19

november

SWEDISH ECONOMIC FORUM
I anslutning till lanseringen av årets Swedish Economic
Forum Report arrangeras konferensen Swedish Economic
Forum. Rapporten ska utifrån kvalificerad forskning ta upp
högaktuella och policyrelevanta frågor. I år på temat
entreprenöriellt lärande.
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