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Vd har ordet
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Svenskt välstånd hade varit betydligt högre om
vi på senare år förmått genomföra ekonomiska
reformer i samma omfattning som skedde i samband med 1990-talskrisen. Om Sverige bedrivit
en mer entreprenörskaps- och konkurrenskraftsorienterad politik under de gångna två årtiondena hade vi haft goda möjligheter att befinna oss
betydligt högre upp i välståndsligan.
Idag har Sverige ett omfattande uppdämt
reformbehov, vilket förstärks av en snabbt föränderlig omvärld. Detta reformbehov sträcker sig
brett från att arbetsmarknadens funktionssätt
måste förbättras liksom näringslivets konkurrenskraft stärkas till att omställningar i förhållande
till makrotrender som globalisering, teknikutveckling, migration, urbanisering och växande
klimatpåverkan behöver hanteras.
Entreprenörskapsforums roll är att initiera policyinriktad forskning som syftar till välgrundade
beslut för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft
och tillväxt. Det är med ett reformarbete som
stärker förutsättningarna för entreprenörskap och

”Idag har Sverige ett omfattande
uppdämt reformbehov”
konkurrenskraft som vi kan bemöta samhällsproblem och fortsatt upprätthålla ett högt välstånd.
För Sverige har områden med stora reformbehov. Entreprenörskapsforum satsar därför
bland annat på projektet Integration Sverige (se
s 8) som skapar ett samlat underlag för bättre
förståelse för migrations- och integrationsfrågor
i Sverige. Det handlar om att sammanställa kunskap om migrationen till Sverige, konsekvenser
av ekonomiskt utanförskap och vad vi kan lära av
länder med framgångsrik integration. Med bättre

kunskap, lärdomar från forskning och utländska
erfarenheter kan utanförskapet i Sverige minska.
Håll utkik efter projektets slutrapport som kommer i juni 2020.
En viktig slutsats från ekonomisk analys är att
förutsättningarna för entreprenörskap inte låter
sig avgränsas inom ramen för en reform eller ett
politikområde. Ingen enstaka reform åstadkom-

”Med bättre kunskap, lärdomar från

forskning och utländska erfarenheter kan
utanförskapet i Sverige minska”
mer ett gott företagsklimat, det kräver ett brett
anslag där bland annat skatte-, arbetsmarknadsoch utbildningspolitik medvetet reformeras och
utformas i syfte att stärka konkurrenskraft och
entreprenörskap. Nyare forskning visar till exempel att rörlighet på arbetsmarknaden är viktigt för
innovationsverksamheten.
Så följ oss, stöd oss och engagera dig i oss,
Entreprenörskapsforum avser fortsättningsvis
vara den ledande nationella mötesplatsen för
kunskapsinhämtning i ekonomisk-politiska frågor
rörande entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt.

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS
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Vad vi gör...
Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse vars
huvuduppgift är att initiera, bedriva och kommunicera policyrelevant forskning i syfte att beslutsfattare och opinionsbildare inom
privat, offentlig och politisk verksamhet ska kunna ta del av den
senaste forskningsbaserade kunskapen inom entreprenörskap,
innovation, näringslivsdynamik och tillväxt.
Vi strävar efter att vara den ledande nationella mötesplatsen för
kunskapsinhämtning i ekonomisk-politiska frågor. En ambition som
innebär att kommunikation utgör en väsentlig del av vår verksamhet och att forskningen presenteras på ett sätt som gör den
tillgänglig och mottaglig även utanför den akademiska världen. På
så sätt sprids kunskap för väl underbyggda beslut.

”Jag brinner för entreprenörskap
– det förändrar världen”
Mikael Blomqvist
grundare Michano och ny i
Entreprenörskapsforums styrelse

”Att investera i kunskap och
innovation är avgörande för vårt
välstånd och konkurrenskraft”
Lars Backsell
ordförande Entreprenörskapsforum
och Recipharm

och varför?
Verksamheten syftar till att skapa så goda förutsättningar som
möjligt för tillväxt, innovation och samhällsutveckling i Sverige.
Det bidrar vi till genom att ge landets beslutsfattare förutsättningar att ta välgrundade beslut baserade på aktuell forskning.
Med den ambitionen ska Entreprenörskapsforums forskning
vara policyrelevant och diskutera tänkbara ekonomisk-politiska
förslag, reformer och strategier.

Entreprenörskapsforums tre ledord
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Forskning

Nätverk

Debatt

Initierar, bedriver och kommunicerar
policyrelevant forskning

Unikt nätverk av forskare,
beslutsfattare och praktiker

Länk mellan teori och
praktik i samhällsdebatten
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27

seminarier
och konferenser

15

debattartiklar

1

globalt
forskningspris

12

publikationer

Finansiärer fördelning 2019:

VINNOVA
ÖVRIG STATLIG/OFFENTLIG SEKTOR
FORSKNINGSSTIFTELSER
NÄRINGSLIVSORGANISATIONER
FÖRETAG/ENTREPRENÖRER

Finansiärer 2019:
Carl Bennet • Dan Olofsson • Familjen Kamprads
stiftelse • Lars Backsell • Lovisa Hamrin • Marianne
och Marcus Wallenbergs stiftelse • Rune Andersson
Svenskt Näringsliv • Tillväxtverket • Triton Advisers
(Sweden) AB • Vinnova • Örebro Universitet

Entreprenörskap

•

Innovation

•

Tillväxt

•

Samhällsutveckling
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Gigekonomin utgör en
plattform för framtida entreprenörer
Individer som är en del av gigekonomin har ofta en betydligt högre
ambition att starta ett företag inom en treårsperiod än de individer
som inte är det.

Hur står det till med
det svenska entreprenörskapet?
Under 2018 minskade återigen det svenska
entreprenörskapet, 6,8 procent av den svenska
befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller
driver ett ungt företag. Hela minskningen i
svenskt entreprenörskap beror uteslutande
på en nedgång i kvinnors entreprenörskap,
från ca 6 till 4 procent. Det framkommer i 2019
års nationella rapport inom världens största
entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som publiceras av
Entreprenörskapsforum.
– I Sverige har entreprenörskap i allt högre
utsträckning blivit ett manligt fenomen, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH.
Minskningen i kvinnors entreprenörskap kan,
enligt Braunerhjelm, kopplas till den uppskruvade politiska diskussion inför valet 2018 om
vinstbegränsningar i de branscher där kvinnor

är överrepresenterade. Sannolikt har ett stort
antal kvinnor avstått från att starta företag
2018. Männens entreprenörskap ökade under
samma period vilket talar för att en starkare
arbetsmarknad inte styrt utvecklingen.

”Olika gig kan bidra till att dryga ut
lönen, men kan också vara ett första steg
mot entreprenörskap”

Nytt i årets GEM-rapport är att gig- och delningsekonomi uppmärksammas. Sverige intar
plats sex av 27 länder vad gäller andelen av befolkningen som är involverad i entreprenörskap i
gig- och delningsekonomin.
– Gig-arbetare utgör en intressant pool av
potentiella framtida entreprenörer. Olika gig
kan bidra till att dryga ut lönen, men kan också
vara ett första steg mot entreprenörskap, säger
Pontus Braunerhjelm.
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9%

4%

Fortfarande stor
skillnad mellan
könen vad gäller entreprenörskap

Intraprenörskapet lika
vanligt som entreprenörskapet

Total entreprenöriell aktivitet i tidiga stadier, TEA, är knappt
nio procent för männen och drygt fyra procent för kvinnor.
Kvinnor driver i högre utsträckning än män företag i branscher
som är lokala, konsumentnära och arbetsintensiva.

I Sverige är det minst lika vanligt med intraprenörskap som med
entreprenörskap. Intraprenörskapet uppgår till 6,8 procent och
ökade med en knapp procentenhet 2018.

Det svenska GEM-teamet

Pontus Braunerhjelm

Carin Holmquist

Claire Ingram Bogusz

Martin Svensson

Per Thulin

professor KTH och BTH
samt forskningsledare
Entreprenörskapsforum

professor emerita
Handelshögskolan i
Stockholm

ekon dr Handelshögskolan i Stockholm

universitetslektor BTH

ekon dr KTH och forskare projektledare
Entreprenörskapsforum
Entreprenörskapsforum

Marcus Kardelo
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Nytt forskningsprojekt:
Integration Sverige
En ny opinionsmätning, utförd av Sifo på uppdrag av Entreprenörskapsforum, visar att svenska folket anser att integrationen fungerar dåligt samt att politikerna hålls ansvariga
utan att tilltros ha några lösningar.

För att få en uppfattning om hur stort utanförskapet är och komma fram
till vilka nödvändiga åtgärder som behövs för att både på kort och lång
sikt hantera denna utmaning inleds ett forskningsprojekt i Entreprenörskapsforums regi.
Förhoppningen är att projektet ska tillföra åtgärdsförslag som de politiska
partierna och arbetsmarknadens parter med positiv nyfikenhet kan ta till sig
utan förutbestämda låsningar till gamla positioner och sedan genomföra
åtgärder i syfte att bryta ekonomiskt utanförskap.
Projektgruppen ska titta på hur utanförskapet ser ut, dels omfattning och
varaktighet över tid, dels vilka grupper som löper störst risk att hamna i detta
utanförskap. Men framförallt ska projektet studera och analysera lyckade
åtgärder som bryter utanförskapet i Sverige och utomlands i syfte få fram en
lista med åtgärdsförslag.
I styrgruppen för projektet ingår bland andra Lars Backsell, grundare Recipharm och ordförande Entreprenörskapsforum, Lovisa Hamrin, ägare Herenco, Rune Andersson, grundare Mellby Gård, och Dan Olofsson, entreprenör.
En slutrapport i projektet planeras redan till halvårsskiftet 2020.
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Från vänster: Pernilla Heed, projektledare och kommunikatör Entreprenörskapsforum, Sara Övreby, samhällspolitisk chef Google Sverige, Jon Simonsson, ordförande
KOMET, Kommittén för teknologisk innovation och etik, Fredrik Heintz, docent och AI-forskare Linköpings universitet, Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion,
Sveriges Digital Champion KTH och Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

Kommer robotarna att ta våra jobb?
Den snabba framväxten av AI-tillämpningar i ekonomin leder till en omorganisering av
arbete och ett ökat behov av lärande som kräver ett politiskt helhetsgrepp kring framtidens arbetsmarknad och utbildningsystem, enligt rapporten ”Människor, maskiner och
framtidens arbete”.
- Vi går från en kunskapsekonomi till en lärandeekonomi där det handlar om att kontinuerligt utveckla
de kognitiva förmågor som är unika för oss som
människor, säger Joakim Wernberg, forskningsledare
Entreprenörskapsforum.
I rapporten framkommer att framtidens arbetsuppgifter –
för oss människor – kommer att innebära en större andel
icke-rutinbaserat arbete samt samarbete med lärande maskiner och andra människor. Detta samtidigt som en snabb
teknologisk utveckling ställer högre krav på anpassningsförmåga och flexibilitet, det vill säga löpande lärande. Det
kommer därmed inte att räcka med att utbildas i början av
karriären för att få kompetenser som räcker fram till pensionen. Men svaret på hur det livslånga lärandet ska se ut är
inte heller att med jämna mellanrum läsa en ny kurs.

gande kompetenser med lång hållbarhet och specifika
spetskompetenser med högre omsättning, säger Joakim Wernberg.
Det krävs ett politiskt helhetsgrepp, menar han.
Frågor om turordningsregler, kompetensomställning,
utbildning eller vidareutbildning kan inte separeras
och utredas i isolering från varandra – det räcker inte
att justera en detalj i taget.
- Regeringen behöver tillsätta en utredning av
framtidens arbete, utbildning och lärande arbetsliv på
både Utbildnings- och Arbetsmarknadsdepartementets
område, säger Joakim Wernberg.

- Det livslånga lärandet handlar inte bara om mer av
den utbildning vi har idag. Vi måste skilja på grundläg-
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Filantropiskt forum:

Ett samhälleligt
riskkapital

Intresset för filantropi har ökat i det svenska
samhället under det senaste decenniet. Som
en följd av ökad rörlighet av individer, investeringar och finansiellt kapital kombinerat med
en globaliserad skattemiljö kan filantropi som ett komplement till offentlig finansiering
- förväntas bli allt viktigare.
Donationer bidrar med såväl ökade ekonomiska resurser
som innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar.
På så sätt kan filantropi betraktas som ett ”samhälleligt
riskkapital”.
Inom Filantropiskt forum har en rapport av Anders Johnson, skribent och näringslivshistoriker, publicerats. Entreprenörer som välfärdsbyggare beskriver välfärdsentreprenörer verksamma under fyra århundraden. Bland annat
framhävs att den svenska välfärdsmodellen idag ställs mot
samhällsproblem där offentliga insatser av allt fler bedöms
som otillräckliga.
Rapporten lanserades på ett seminarium som lyfte frågan
om hur skolentreprenörer bidrar till Sveriges roll som
kunskapsnation. Den mest genomgripande förändringen
vad gäller entreprenöriellt välfärdsbyggande är just de
politiska reformer som har genomförts sedan 1990-talet,
och som innebär att villkoren för privata entreprenörer
inom välfärdssektorn kraftigt har förbättrats.
Under senare år har uppmärksamheten ökat kring företagares donationer. För miljö och klimat, utanförskap
eller den demografiska utvecklingen kan vi förvänta oss
att entreprenörer blir alltmer synliga i rollen att utveckla
välfärden. Kanske kan vi kan vänta oss en renässans för
entreprenöriellt välfärdsbygge i Sverige, skriver Johnson,
där filantropiska insatser alltmer – och återigen – kan
betraktas som ett samhälleligt riskkapital.
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Swedish Economic Forum 2019:

Entreprenörskapsutbildning

Entreprenören är avgörande för förnyelse,
ekonomisk dynamik och högre välstånd.
Givet detta erbjuds idag en uppsjö entreprenörskapsutbildningar på alla nivåer i utbildningssystemet. Men vad leder det till?
I Entreprenörskapsutbildning - Går det att lära ut entreprenörskap finner författarna stöd för att entreprenörskapsutbildningar i grundskola och gymnasium ger positiva effekter,
till exempel i form av Ung Företagsamhet. Att det fungerar
på högre utbildningsnivåer kan dock inte styrkas.
- Det betyder inte att entreprenörskapsutbildning på
högre nivåer är bortkastad tid eller pengar men vi bör
utvärdera dessa utbildningar i termer av arbetsmarknadsutfall såsom inkomst, karriär eller intraprenörskap, säger
Johan Eklund, professor BTH och JIBS samt vd Entreprenörskapsforum och skriftens redaktör.
Ett huvudproblem är att
det inte finns en tydlig
definition av vad som
menas med entreprenörskap och därmed
finns en otydlighet i
vilka förmågor som bör
läras ut eller främjas.
– Entreprenörskapsutbildningar som vill
lyckas behöver vara
tydliga med just vad
som menas med
entreprenörskap och
vilka förmågor som
ska läras ut, menar
Johan Eklund.

Överst från vänster: Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund, Louise Ankarcrona,
grundare av Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, Saras D. Sarasvathy, professor University of
Virginia, Darden School of Business, Anders Johnson, skribent och näringslivshistoriker,
Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum, Staffan Forsell,
gd Kulturrådet, Lina Sjöquist, generalsekreterare Robert Weil Family Foundation, Nina
Beckmann, vd Grafikens hus, Michael Fritsch, professor Friedrich Schiller, University Jena,
Edilia Gänz, vd Fedora, Renée Steenbergen, konsthistoriker och senior research fellow
Utrecht University och Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och
docent Södertörns högskola.
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Internationella
samarbeten
Entreprenörskapsforum medverkar i ett flertal
internationella forskningssammanhang. Forskarna
besöker internationella konferenser, till Stockholm
kommer forskningsdelegationer på besök och
stiftelsens forskare är engagerade i internationella
forskningsprojekt. Därtill publicerar sig forskarna
i välrenommerade internationella tidskrifter som
European Economic Review och Research Policy.
Under 2019 har Entreprenörskapsforum anslutit sig
till OECD Trento Centre for Local Development
som driver partnernätverket Spatial Productivity Lab
(SPL). SPL är ett centre of excellence med fokus på
rumslig produktivitet. Bland annat handlar det om
att bedöma i vilken utsträckning produktivitet kan
ökas genom nationella, regionala och lokala politiska
åtgärder. Entreprenörskapsforums forskare Martin
Andersson, även professor BTH, är kontaktperson.
Pontus Braunerhjelm deltog i 2019 års Residence
Week for Entrepreneurship Scholars, Oxford University, till vilken 25-30 forskare inom entreprenörskapsfältet är inbjudna. Professorerna Saul Estrin, London
School of Economics och Oxford University samt
Maryann Feldman, University of North Carolina,
håller i arrangemanget.
Entreprenörskapsforums forskare Johan P Larsson,
är numera även universitetslektor vid University of
Cambridge.
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Entreprenörskapsforums affilierade forskare David
Audretsch och Sameeksha Desai är båda verksamma
vid Indiana University där Entreprenörskapsforums vd
Johan Eklund även har en affiliering.

Forskningsprojekt
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Entreprenörskapsforums forskning präglas av policyrelevanta frågeställningar
samt oberoende, objektivitet och kvalitet. Projektmedel söks i konkurrens hos
erkända anslagsgivare och forskningsfinansiärer. Stiftelsens forskning vägleds
av policyrelevans. Forskningssatsningarna syftar till att dels initiera, bedriva
och stödja forskning på områden som ännu inte etablerats i Sverige, dels
kommunicera nationellt och internationellt ledande forskning.

COMBAT CLIMATE CHANGE

Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR
Finansiärer: Vinnova och Svenskt Näringsliv

INTEGRATION SVERIGE

Finansiärer: Rune Andersson, Lars Backsell, Lovisa Hamrin och Dan Olofsson

INNOVATION UTAN ENTREPRENÖRSKAP?

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

GLOBALA MEGATRENDER, STRUKTUROMVANDLING OCH EKONOMISK POLITIK
Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

SWEDISH ECONOMIC FORUM

Finansiärer: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Tillväxtverket

ENTREPRENÖRSKAP PÅ LANDSBYGDEN
Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse

COPORATE GOVERNANCE AND INVESTMENT
Finansiärer: Erasmus och 2016 Jean Monnet Activities

FILANTROPI I EN ENTREPRENÖRIELL EKONOMI
Finansiärer: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Vetenskapsrådet
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Publikationer

Entreprenörskapsforum har som målsättning att vara en central aktör i samhällsdebatten genom utgivning av publikationer med konkreta policyförslag. Diskussioner
kring reformer och strategier som når den breda samhällsdebatten presenteras i form
av forskningsrapporter, policysammanfattningar och working papers.

Entreprenörer som välfärdsbyggare
Anders Johnson
Hur har svenska entreprenörer historiskt bidragit
till att utveckla den svenska välfärden? Tre typer av
samhälleliga stöttepelare verksamma under fyra
århundraden beskrivs på en resa över hela Sverige.

Entreprenörskapsutbildning
– kan man lära ut entreprenörskap?
Johan Eklund (red.)
I Swedish Economic Forum Report 2019 kartläggs
forskningen om entreprenörskapsutbildningar: Går
det att utbilda i entreprenörskap? Hur bör entreprenörskapsutbildningar utformas för att fungera?

Vad betyder platsen?
Özge Öner
Svarar på frågorna: Vad säger forskningen om
geografins betydelse för entreprenörskapet?
Hur kan regionalt entreprenörskap bidra till
integrationen? Hur kan beslutsfattare öka
stadens eller regionens attraktionskraft?

Människor, maskiner
och framtidens arbete
Joakim Wernberg
Hur ser arbetsmarknad och kompetensbehov ut
i kölvattnet av digitalisering, artificiell intelligens
och automatisering? Den omfattande strukturomvandlingen kommer att ha betydande påverkan
på både utbildningssystem och arbetsmarknad.

Entreprenörskap i Sverige
Nationell GEM-rapport 2019
Pontus Braunerhjelm (red.)
Den svenska rapporten som utgör en del av
Global Entrepreneurship Monitor som är världens
största undersökning av entreprenöriell aktivitet.

Integrationspolitiska insatser för nyanlända
– vilken roll spelar egenföretagande?
Pernilla Andersson Joona
Under flera decennier har sysselsättningen bland
flykting- och anhöriginvandrare understigit nivåerna för inrikes födda. Bland annat diskuteras hur
en ökning av andelen nyanlända som får stöd till
start av eget företag kan påverka sysselsättningen
i hela gruppen.

Ett företagsamt Sverige?
– En studie om regionala entreprenöriella
aktiviteter, ambitioner och attityd
Johanna Palmberg och Per Thulin
Hur ser det regionala entreprenörskapet ut i
Sverige? Finns det regionala variationer i ambitioner kring och attityder till entreprenörskap? Hur
hamnar länen i en nationell ranking?

Äldre som företagare – finns de?
Carin Holmquist och Elisabeth Sundin
Det är de äldre som till stor del bär upp Sveriges
företagssektor. Trots det möts de ofta av negativa
attityder och diskrimineras på arbetsmarknaden.
Istället bör äldre ses som en resurs och äldres
företagande bör främjas mer aktivt.

Samtliga rapporter, policysammanfattningar och working papers
kan laddas ned kostnadsfritt på www.entreprenorskapsforum.se
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”På nationell nivå behövs goda förutsättningar för att
entreprenörer ska kunna investera, växa och skapa välfärd.
Att därtill ha en tydlig entreprenörskapsprofil på den
regionala politiken är sannolikt den bästa investeringen
för fortsatt tillväxt och nya arbetstillfällen”
Johanna Palmberg, forskningsledare
Entreprenörskapsforum i Ett företagsamt Sverige?

”En högre rörlighet hos välutbildad arbetskraft har en positiv
och starkt signifikant påverkan på ett företags innovativa output, mätt som
patentansökningar. Det innebär att det finns en tydlig koppling mellan rörlighet
på arbetsmarknaden och tillväxt eftersom innovationer anses driva tillväxt.”
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och
professor BTH och KTH i Labour market mobility, knowledge diffusion
and innovation, European Economic Review.

””Företag drar nytta av tätheten i den större staden.
Lokaliseringen av ett industrikluster inom en stad har betydelse, i en diversifierad och tät stad ökar produktiviteten.”
Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH i
The economic microgeography of diversity and specialization externalities –
firm-level evidence from Swedish cities, Research Policy.

”Vi har inte sett något som talar mot att gruppen
äldre skulle kunna vara än mer aktiva som företagsstartare. Riskvilligheten ökar med åldern, de äldsta
företagarna är nästan dubbelt så riskvilliga
som de yngsta.”
Carin Holmquist, professor emerita Handelshögskolan i
Stockholm i Äldre som företagare – finns de?

”Vinster som under längre tid ligger över eller under
normalnivå avslöjar en brist på konkurrens och innebär
en systematisk snedfördelning av resurser.”
Emma Lappi, doktorand Entreprenörskapsforum i
Persistence of profits in the EU: How competitive
are EU member countries?, Empirica.
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Seminarier & mötesplatser

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM

Hamza Qadoumi, student KTH och grundare av Ecobloom
blev Årets studentföretagare 2019. Ecobloom har skapat en
interaktiv och självförsörjande ekofarm som ska få människor
att bli kunnigare, odla smartare och äta mer hållbart.
Swedish Entrepreneurship Summit i Örebro satte fokus på
den framgångsrika regionen. Bland annat diskuterades hur
smart specialisering kan stärka regional utvecklingskraft och
vad utbildning, digital kompetens och entreprenörskap betyder för regional tillväxt.
Under Swedish Philanthropy Summit lyftes hur de kulturella
och kreativa näringarna bidrar till tillväxt och välfärd i samhället. Privat, offentlig och filantropisk finansiering av kultur
diskuterades också.
Under Almedalsveckan var Entreprenörskapsforum medarrangör vid sju seminarier kring teman som matchning,
arbetsrätt, arbetskraftsinvandring, AI och gigekonomi, framtidens arbete, digitalt entreprenörskap i vården och teknologiutveckling. Tre seminarier hölls inom ramen för Google
sessions.
I augusti besökte Heritage Foundation Entreprenörskapsforum
för att presentera den tjugofemte upplagan av Index of Economic Freedom, ett årligt index som används för att analysera
186 länder och förstå sambandet mellan ekonomisk frihet och
välstånd.
Årets föreläsare på Swedish Schumpeter Lecture var den
framstående ekonomen John Haltiwanger, känd för sitt inflytelserika arbete med att utforska dynamiken i skapandet av
arbetstillfällen, jobbförstörelse och ekonomisk tillväxt.
På konferensen Filantropi, företagande och forskning – så
nås FN:s globala mål diskuterades hur företagen, politik och
offentlig sektor möter de globala målen i Agenda 2030. På
scen stod bland andra H.K.H. Prinsessan Sofia, Jan Eliasson
och Hedda Påhlson-Möller.
Entreprenörskapsutbildning stod i fokus då årets Swedish
Economic Forum Report lanserades i november.

Bilder överst från vänster: John Haltiwanger, professor University of Maryland, Gunilla
Nordlöf, gd Tillväxtverket, Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie
Nilsson S, Helena Lindahl, riksdagsledamot C, Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, Johan
Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS, Filmon Tumizghi, projektledare
Tillväxtverket, Hamza Qadoumi, student KTH och grundare Ecobloom, Karin Möllborg,
Investment Advisory Professional Triton, Bo Rothstein, professor Göteborgs universitet,
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson M, Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum samt professor BTH och KTH.
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Nätverksbyggande
för kunskapsspridning
Entreprenörskapsforum är en nätverksorganisation med ambitionen
att vara en naturlig mötesplats för
kunskapsinhämtning och -spridning
i entreprenörskapsfrågor. Tillgången
till ett välrenommerat forskarnätverk
i såväl Sverige som internationellt
liksom goda ingångar till politiker och
beslutsfattare inom näringsliv och
offentlig sektor är därför av högsta
vikt. Kontinuerligt kontaktskapande
sker därför inom, men även utanför,
stiftelsens sex nätverk.

Näringspolitiskt forum
Viktiga näringspolitiska aktörer samlas för
regelbundna policydiskussioner om frågor
med särskild relevans för det svenska näringslivets långsiktigt uthålliga utveckling.

Filantropiskt forum
Tydliggör i vilken form filantropiska insatser
bidrar till samhällsekonomisk utveckling.
Forumet är en plattform för personer från
forskning, näringsliv och politik som är involverade i filantropi.

Regionalpolitiskt forum
Entreprenörskapets vänner
Entreprenörskapets vänner har via Entreprenörskapsforum initierat projektet Integration
Sverige för att skapa ett samlat underlag för
att dels bättre förstå problematiken kopplad
till utanförskap, dels kunna leverera forskningsgrundade policyförslag på området.

Internationellt forskarnätverk
Entreprenörskapsforums Internationella forskarnätverk utgörs av ett stort antal världsledande forskare inom fältet.

Nationellt forskarnätverk
Entreprenörskapsforums nationella forskarnätverk omfattar svenska forskare inom
forskningsområdena företagsekonomi eller
nationalekonomi inriktade mot entreprenörskap och innovation.

Fokus på regionala förutsättningar för det
svenska näringslivets dynamik och långsiktigt uthålliga tillväxt.

Bilder överst från vänster: Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN, Johan Eklund, vd
Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS, H.K.H.
Prinsessan Sofia, Pontus Braunerhjelm, forskningsledare
Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH, Andrés
Rodríguez-Pose, professor London School of Economics,
Leonardo Veiga, professor Universidad de Montevideo,
Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum, Anna Dyhre, moderator, Johanna Adami,
rektor Sophiahemmet Högskola, Johan Eklund vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS, Johan Dennelind,
vd Telia, Darja Isaksson gd Vinnova, Johannes Hylander,
moderator, Fredrik Söderqvist, doktorand Entreprenörskapsforum, BTH och Unionen och 2019 års stipendiater tillsammans med H.K.H. Prins Carl Philip hos Sverige-Amerika
Stiftelsen, Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret, Caroline af Ugglas,
vice vd Svenskt Näringsliv och Pernilla Norlin, vice vd och
kommunikationschef Entreprenörskapsforum.
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Prisutdelningar
Global Award for Entrepreneurship Research
Global Award for Entrepreneurship Research
2019 tilldelades Boyan Jovanovic, professor
i nationalekonomi vid New York University.
Jovanovic tilldelas priset för sin banbrytande
forskning om konkurrensdynamik mellan nya
och etablerade företag, entreprenöriellt lärande och urvalsprocesser.
Boyan Jovanovics forskning lyfter bland annat fram betydelsen av tillgång till kapital som en kritiskt viktig faktor för att
individer ska välja entreprenörskap. Personer ur medelklassen – ofta den övre – är mer benägna att bli entreprenörer,
men det beror inte på att individer med goda finansiella
tillgångar är bättre entreprenörer.
Han betonade även vikten av att samhället förmår att främja en
effektiv allokering av ”talang” och humankapital.
– Entreprenörer vill åt ”the entrepreneurial premium” och tjäna
mer. Sedan är vissa individer mer risktagande än andra. Därtill
har vi en grupp som inte kan ta emot order och hellre vill vara
sin egen chef, sa Boyan Jovanovic.
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Global Award for Entrepreneurship Research 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 Lars Backsell.
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Till vänster: Lars Backsell,
ordförande Recipharm och Entreprenörskapsforum, Sameeksha
Desai, forskare Indiana University,
Boyan Jovanovic, professor New
York University och Karin S
Thorburn, professor Norwegian
School of Economics. Ovan till
höger: Boyan Jovanovic, Ibrahim
Baylan, näringsminister S och
Jan-Olov Jacke, vd Svenskt Näringsliv. Nedan till höger: Martin
Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH
och Özge Öner, forskare IFN och
University of Cambridge.

Unga forskarpriset

Priskommitté

Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskaps-

Martin Andersson (ordförande)

forskare 2019 tilldelades Özge Öner, ekon.dr. IFN och Univer-

Entreprenörskapsforum och BTH

sity of Cambridge. Özge Öner prisas för sin forskning om de

Pontus Braunerhjelm

geografiska aspekterna av företagande och lokala institutioners
betydelse för företagsklimatet. Özge disputerade i nationalekonomi 2014 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping
(JIBS). Sedan våren 2018 undervisar hon i fastighets- och spatial
ekonomi vid University of Cambridge.

Entreprenörskapsforum, KTH och BTH
Annika Rickne
Linköpings universitet
Karin S Thorburn
Norwegian School of Economics

”Geografiska särdrag, som graden av täthet och institutioner som den lokala entreprenörskapskulturen, är
historiskt bestämda och förändras långsamt”
Özge Öner i Vad betyder platsen?

Karl Wennberg
Linköpings universitet
Ivo Zander
Uppsala universitet

För att stimulera unga forskares arbete om entreprenörskap,
innovation och företagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut Unga forskarpriset. Vartannat år går priset till en kvinna och vartannat år till en man. Det är forskningens kvalitet,
originalitet och nyhetsvärde som i första hand står i fokus för
bedömningen. Prissumman är 150 000 kronor och finansieras
av Triton Advisers (Sweden) AB.
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Dagens Industri 19-12-09

Den kommande mandatperioden bör fokuseras på
den svenska ekonomins företagsklimat och drivkrafter, dvs. områden
som är avgörande
för ett fortsatt högt
välstånd, framhävde
Johan Eklund och
Pontus Braunerhjelm,
båda Entreprenör
skapsforum, i en
kommentar på januariöverenskommelsen.

Fram till 1977 fördelades statens utgifter på en
drifts- och en kapitalbudget. Det är dags att återinföra ett sådant system, men denna gång med
striktare regler för hur utgifter ska definieras så att
rågången hålls.

Ekonomikommission kan ge
snabba viktiga reformer
SvD '2019-01-28 - sida 37

Dela upp budgeten i två
delar som på 1970-talet
2019-11-06 10(00

'

Risken är dock att
angelägna reformer
begravs i långa utredningar helt i onödan. De ekonomiska analyserna finns redan på plats för ett flertal
angelägna reformer. En ny ekonomikommission bör
få i uppdrag att komma med förslag inom områden
där vi redan har ett betydande kunskapsunderlag
som arbets- och bostadsmarknad, kompetensförsörjning och integration.
about:blank
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Dagens budgetsystem har resulterat
i att samhällskritiska investeringar
får stå tillbaka till
förmån för kortsiktig
Dela upp budgeten i två
fördelningspolitik
delar som på 1970-talet
och konsumtion. Ett
I
reformerat finanspolitiskt ramverk
skulle tydliggöra
statens kostnader
samt möjliggöra för
såväl infrastrukturinvesteringar som finanspolitiska
insatser, skrev Entreprenörskapsforums Pontus
Braunerhjelm och Johan Eklund.
Fram till 1977 fördelades statens utgifter på en drifts och en kapitalbudget. Det är
dags att återinföra ett sådant system, men denna gång med striktare regler för
hur utgifter ska definieras så att rågången hålls, skriver Entreprenörskapsforums
Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund.

REFORMERA. Dagens budgetsystem har resulterat i att samhällskritiska investeringar får stå tillbaka till förmån för kortsiktig fördelningspolitik och konsumtion, skriver Pontus BraunerFOTO: CLAUDIO BRESCIANI
hjelm och Johan Eklund. På bilden finansminister Magdalena Andersson.

Sida 1 av 1

takt med att Sverige sedan
1990-talskrisen kraftigt amorterat ned statsskulden, har en
ytterligare uppmjukning av
överskottsmålet förespråkats
av bland andra finansminister
Magdalena Andersson.
Ett balansmål har föreslagits
ersätta överskottsmålet. Det innebär att den offentliga sektorns finansiella sparande ska vara i balans över
en konjunkturcykel vilket skulle öka
utrymmet för finanspolitiska insatser.
Andra, som Carl Bennet och Johan
Trouvé (Di 12/11), anser att lösningen
på Sveriges infrastrukturunderskott
är ett oberoende statligt bolag som
finansierar investeringar. Detta kan
vara bra, men en bättre lösning är att
använda en kapital- respektive en
driftsbudget för statens utgifter.
Klart står att det finns ett omfattande investeringsbehov i framför allt infrastruktur (fysisk och digital samt miljö/energi). Till detta kan
läggas fördelning mellan generationer, alltså att ett alltför stramt överskottsmål gynnar framtida generationer på bekostnad av dagens
genom att olika välfärdssatsningar
uteblir.

Uppenbart bör Sverige även ha
beredskap för att möta en kommande
ekonomisk svacka. Fortsatta penningpolitiska insatser med än lägre

räntor riskerar dock endast att ha
begränsad eller ingen effekt och dessutom leda till ett ökat risktagande
bland investerare i jakt på avkastning
samt bidra till fortsatt tillgångsinflation (fastigheter, värdepapper mm).
Ett större ansvar – måste – därför
läggas på finanspolitiken.
Men även finanspolitik är förenat
med betydande risker. Valbudgetar,
nedprioritering av infrastruktursatsningar till förmån för offentlig konsumtion och expansiv finanspolitik
för att dölja bristen på nödvändiga
strukturreformer, är några.
En omläggning av finanspolitiken får inte inverka på genomförande av de nödvändiga strukturreformer som alltför länge uteblivit.
Vilka dessa torde vara är välkända:
en dåligt fungerande arbetsmarknad
med stora strukturella matchningsproblem, kompetensförsörjningen,
en dysfunktionell bostadsmarknad
och en alldeles för långsam integration med alltför höga trösklar in på
arbetsmarknaden.

Hur kan vi möjliggöra för finanspolitiska insatser i konjunkturstabiliserande syfte och minska den
”infrastrukturskuld” som upparbetats under decennier, samtidigt som
offentlig konsumtion hindras från att
urholka statens finanser och bromsa
viktiga strukturreformer?

Ett sätt är att i statsbudgeten tyd-

ligt separera mellan löpande utgifter,
såsom social-, rätts-, utbildnings- och
försvarspolitik, och kostnader relaterade till investeringar, som fysisk och
digital infrastruktur, miljö och energiinvesteringar.
För driftsbudgeten skulle det nuvarande (eller något stramare) över-

”För driftsbudgeten skulle
överskottsmålet gälla medan
kapitalbudgeten ges ett skuld
sättningstak.”

Di Vad
n

tycker du?

Mejla din
replik till
debatt@
di.se

skottsmålet gälla medan kapitalbudgeten kan kopplas till ett mer väldefinierat skuldsättningstak. I dagsläget
är kostnaderna för långsiktiga statligt garanterade lån extremt låga.
Ett överskottsmål för driftsbudgeten är nödvändigt för fortsatta
amorteringar på statsskulden, vilket
också skapar utrymme för framtida
lånefinansierade investeringar. Men
också för att kunna vidta mer kortsiktiga finanspolitiska åtgärder vid ett
betydande efterfrågebortfall.

Fram till 1977 fördelades statens
utgifter på en drifts- och en kapitalbudget. Anledningen till att det övergavs var att driftskostnader i allt
högre grad definierades som kapitalkostnader och därmed kunna lånefinansieras. Detta berodde i sin tur

på oklara och otydliga riktlinjer för
hur statens kostnader skulle klassificeras.

Finanspolitiken (och även penningpolitiken) måste därför även
fortsättningsvis omgärdas av strikta
ramverk. Tydlighet i regelverket som
hindrar att driftskostnader förkläds
som investeringar är en nödvändig
förutsättning för att en kapitalbudget
ska kunna införas.
En oberoende analys och utvärdering av den samhällsekonomiska nyttan av investeringar bör också kopplas till införandet av en kapitalbudget.
Dagens budgetsystem har resulterat i att samhällskritiska investeringar får stå tillbaka till förmån för
kortsiktig fördelningspolitik och
konsumtion. Ett reformerat finanspolitiskt ramverk skulle tydliggöra
statens kostnader samt möjliggöra
för såväl infrastrukturinvesteringar
som finanspolitiska insatser.

PONTUS BRAUNERHJELM
forskningsledare Entreprenörskaps
forum, professor KTH
JOHAN EKLUND
vd Entreprenörskapsforum, professor
vid Blekinge Tekniska Högskola

SVT FORUM

SVT Forum

Konkurrenskraft i urbaniseringens
tid – så når din region framgång!
Tisdagen den 12 november syntes Entreprenörskapsforum på Kvalitetsmässan i Göteborg. Vad
regioner kan göra för att öka sin attraktionskraft
och förbättra förutsättningarna för tillväxt var
huvudfrågan. SVT Forum var på plats och sände
seminariet.
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SvD 19-04-11

Dagens Industri 19-07-01

Svensk högre utbildning drivs inte av de behov som finns – i
stället styrs den utifrån studenternas valfrihet. Företagens
problem att hitta rätt kompetens kan enligt beräkningar kosta
Sverige 250 miljarder kronor i förlorade inkomster per år.

Den svenska debatten om digitalisering och artificiell intelligens präglas av flera myter. Att AI är liktydigt med superintelligens är den mest seglivade. Dagens AI-utveckling handlar om specifik AI som är väldigt kraftfull och effektiv inom
en väldigt avgränsad tillämpningsnisch. Dessutom bygger
dagens AI-utveckling
Debatt
huvudsakligen på
statistisk analys (induktion) snarare än logisk
analys (deduktion). En
Robotarna kan inte bli
superintelligens skulle
smartare än människor
behöva behärska båda.

Felstyrning av högskolan slår
hårt mot ekonomin

Ett lands långsiktiga utveckling avgörs av vad de smartaste
och mest driftiga individerna väljer att göra. Samhällets
strukturer för att belöna
och skapa incitament är
avgörande. Ett styr- och
resurstilldelningssystem för
våra lärosäten måste beakta
studenternas karriärmöjligheter efter examen.
SvD '2019-04-12 - sida 4

Robotarna kan inte bli smartare
än människor

2019-11-06 10(05

4

'

I

takt med att debatten om artificiell intelligens växer och breddas blir begreppet AI allt mer
vidlyftigt och risken ökar att
man blandar ihop äpplen och
päron.
Detta försvårar inte bara tillämpningen av AI i ekonomin utan också
utformningen av politik kopplad till
den tekniska utvecklingen.
Under årets Almedalsvecka handlar många samtal om AI, men vad är
det vi pratar om egentligen?
Det finns framför allt sex AI-myter
som vi måste lägga bakom oss för att
komma framåt:

programmeringen ser annorlunda ut.
ºAI är ett paraplybegrepp. AIforskningen består av en massa olika
områden, från rekommendationsalgoritmer i tjänster som Netflix till
robotik eller programmet AlphaGo
som besegrade den världsledande
go-spelaren Lee Sedol. Därför är det
svårt att prata om AI-strategier i allmänhet utan att beskriva vilket problem de ska lösa eller vilket mål de
ska uppnå.
En framgångsrik strategi för AItillämpningar i sjukvården kommer
att behöva skilja sig avsevärt från en
AI-strategi för skolan eller för tillverkningsindustrin, helt enkelt för
att de drar nytta av olika AI-tillämpningar på olika vis.
Tekniken är inte ett mål i sig, utan
ett medel för att nå ett mål. Varken
regeringar eller företagsledningar
borde bygga strategier för teknik,
utan för de mål de vill uppnå med
teknikens hjälp.

about:blank
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man vad som gör dem intelligenta.
För det andra är det egentligen inte
intelligensen vi borde prata om utan
hur människor och maskiner utför
kognitivt arbete. Maskiner har mer
beräkningskapacitet än människor
men människor har lättare att byta
fokus och är mer energieffektiva.
Mot denna bakgrund handlar
AI-utvecklingen inte om hur den ena
substituerar den andra, utan om hur
vi kan utföra mer kognitivt krävande
arbete och lösa mer komplexa
problem med hjälp av AI.

Därför måste vi avliva
myterna om AI och i
stället rikta uppmärksamheten mot hur vi
bäst kan använda den
växande floran av intelligenta verktyg i hela
ekonomin, från vård
och skola till företag och myndighetskontor, skrev Joakim
Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.
ºAI är inte skilt från den bredare
digitaliseringen i ekonomi och sam-

Resurstilldelningen bör
baseras på hur snabbt
studenterna får jobb samt
hur relevanta och välbetalda
jobben är. Styrningen av och
resurserna till den högre utbildningen bör utformas så att
det främjar konkurrens mellan lärosäten, vägledande i detta
bör vara studenternas anställningsbarhet samt karriär- och
löneutveckling efter avlagda examina, skrev Johan Eklund,
vd Entreprenörskapsforum.

Dagens industri
Tisdag 2 juli 2019

Redaktör: Arvid Åhlund. E-post:debatt@di.se
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Den svenska debatten om digitalisering och artificiell intelligens präglas av flera
myter. Att AI är liktydigt med superintelligens är den mest seglivade, skriver
Joakim Wernberg, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och författare
till rapporten ”Människor, maskiner och framtidens arbete”.

hälle. Allt för ofta beskrivs AI som en
industriell revolution som sker
i ett vakuum, men det är en del av en
bredare strukturomvandling.
Digitaliseringen utgör en ny teknisk basinfrastruktur (general
purpose technology) som har integrerats i hela ekonomin men används på
olika sätt inom olika sektorer.
Detta bygger på tre ben: datorernas processorkapacitet, nätverk
som ger upphov till stora dataflöden
samt mjukvara som gör det möjligt
att kombinera processorkapacitet,
dataflöden och hårdvara för att
utveckla nya tillämpningar.
De anmärkningsvärda framstegen
inom AI och maskininlärningsområdet handlar om mjukvara som är
beroende av såväl beräkningskapacitet som stora datamängder. Därför
går det inte att skilja på digitalisering
och AI – att införa AI i en verksamhet
som inte arbetar med datadriven
analys låter sig exempelvis inte göras.
ºAI utvecklas inte oreglerat. Det
är lätt att få intrycket att AI kan
förändra sig själv ohämmat, kunna
utvecklas bortom människors
kontroll och bli ett hot om vi inte
reglerar den.
Den amerikanske datavetenskapsprofessorn Pedro Domingos beskriver AI som automatiserad eller inverterad programmering: I stället för att
programmera explicita regler för hur
en robot ska bete sig programmeras
regler som roboten måste förhålla sig
till medan den försöker uppfylla en
målfunktion på ett optimalt vis.
Det viktiga är att AI fortfarande programmeras, men

ºAI-utvecklingen handlar inte

KOGNITIV DISSONANS. Dagens AI-utveckling bygger på
statistisk analys (induktion) snarare än logisk analys
(deduktion). En superintelligens skulle behöva behärska
FOTO: STINA STJERNKVIST
båda, skriver Joakim Wernberg.

”Om enbart utbudssidan spelade
roll skulle vi varken ha barberare,
baristor eller kassörer i dag eftersom det redan finns automatiska
substitut för de jobben.”

bara om utbudssidan. I många av de
studier som gjorts om framtidens
arbete finns det dolda antagandet att
alla jobb som skulle kunna utföras av
en maskin kommer att automatiseras helt.
Om det vore sant skulle vi varken
ha barberare, baristor eller kassörer
i dag eftersom det redan finns automatiska substitut för dessa jobb.
Faktum är att efterfrågesidan
– vad människor faktiskt vill ha –
också spelar en viktig roll för hur
teknologisk förändring går till.
Även om så gott som alla jobb
kommer att påverkas av den tekniska
utvecklingen handlar utvecklingen
inte om att jobb förstörs, utan om att
arbete omorganiseras.
ºAI mäts in i andel av mänsklig

intelligens. I debatten antar AI allt
oftare antropomorfiska drag, som om
maskinen var på väg att bli människa
och få mänsklig intelligens.
Det antyder att relationen mellan
människa och maskin skulle vara ett
nollsummespel – om den ena vinner
förlorar den andre.
Det finns två problem med detta.
För det första mäts inte intelligens på
en endimensionell skala – man kan
inte beskriva intelligenta djur som
delfiner eller bläckfiskar utifrån hur
lika de är människor för då missar

ºDagens AI-tillämpningar är ingen

superintelligens. Den kanske största
och allvarligaste myten i debatter om
AI är att dagens AI-tillämpningar
ständigt för oss ett steg närmare en
artificiell generell intelligens (AGI),
eller en superintelligens. Det stämmer helt enkelt inte.
Dagens AI-utveckling handlar
om specifik AI som är väldigt kraftfull och effektiv inom en väldigt
avgränsad tillämpningsnisch. Dessutom bygger dagens AI-utveckling
huvudsakligen på statistisk analys
(induktion) snarare än logisk analys
(deduktion) och en superintelligens
skulle behöva behärska båda.
Det betyder bland annat att den allt
mer uppmärksammade debatten om
etik för AI måste göra skillnad på etik
kopplat till superintelligenser och
etik kopplat till dagens intelligenta
verktyg.
Båda ämnen är intressanta, men
också väldigt olika och etik för
specifik AI handlar i större utsträckning om hur människor använder
tekniken än om tekniken i sig.

Var och en av dessa sex AI-myter
bidrar på olika sätt till att snedvrida
debatten om digitalisering, AI och
den pågående strukturomvandlingen
i ekonomi och samhälle. Därför måste
vi avliva myterna om AI och i stället
rikta uppmärksamheten mot hur vi
bäst kan använda den växande floran
av intelligenta verktyg i hela ekonomin, från vård och skola till företag
och myndighetskontor.

JOAKIM WERNBERG
forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och författare till rapporten
”Människor, maskiner och framtidens
arbete”

SVT Forum

Människor, maskiner och
framtidens arbete
Hur ser framtidens arbetsmarknad ut, vilka digitala färdigheter krävs och hur skapar vi dessa? Det var frågeställningar som lyftes när Joakim Wernberg, forskningsledare
Entreprenörskapsforum, presenterade en ny rapport,
Människor, maskiner och framtidens arbete, på ett seminarium om framtidens kompetensbehov givet teknologisk förändring och artificiell intelligens.
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Namn och nytt
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Avgörande att vi
investerar i kunskap
och innovation
Hallå där Lars Backsell, du stödjer Entreprenörskapsforums ekonomiforskningspris Global Award for Entrepreneurship
Research, varför då?
– Att investera i kunskap och innovation är avgörande
för vårt välstånd och konkurrenskraft och priset stärker Sveriges nätverk med de främsta forskarna inom
entreprenörskapsområdet. Som entreprenör vurmar
jag för att lyfta entreprenörskapet och entreprenörens funktion i ekonomin och då passar det extra bra
att stötta det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning. Det går inte att ligga på latsidan med
global konkurrens, i Entreprenörskapsutredningen
visade vi att utvecklingen för entreprenörer i Sverige
har varit positiv men det finns mer att göra.
Vilka förändringar vill du se för att förbättra
entreprenörsklimatet?
– Sveriges politiker måste förstå att vi konkurrerar
på en global marknad och anpassa skattepolitiken
därefter. Dessutom tar entreprenörer risk med
satsat kapital och upparbetade vinster och har en
skattesituation som inte kan jämställas med en
anställd. Det måste avspeglas i regelverken. Även
det skattemässiga företrädaransvaret måste ses
över såväl som möjligheten till ”en andra chans” för
entreprenörer som misslyckas.
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Förstärkning inom
styrelse och forskning
Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet
och tidigare professor i mikrobiologi vid SLU,
och Mikael Blomqvist, entreprenör och grundare av Michano, tillträder som nya styrelseledamöter i Entreprenörskapsforum.
Vid årsskiftet tillträdde Enrico Deiaco en tjänst
som forskningsledare hos Entreprenörskapsforum. Under våren 2020 kommer han bland
annat att leda arbetet i forskningsprojektet
Integration Sverige. Han kommer närmast från
en tjänst som avdelningschef på Tillväxtanalys.

Styrelse
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Lars Backsell (ordf)

Dan Brändström

Agneta Bladh

Mikael Blomqvist

Pontus Braunerhjelm

Saeid Esmaeilzadeh

Sofia Larsen

Annika Lundius

Pia Sandvik

Johan Schnürer

Johan Eklund

Martin Andersson

Pontus Braunerhjelm

Enrico Deiaco

Håkan Gergils

Pernilla Heed

Klas Håkansson

Emma Lappi

Marcus Kardelo

Marcus Lillhager

Johan P. Larsson

Britt-Marie Nordström

Pernilla Norlin

Johanna Palmberg

Joakim Wernberg

Fredrik Söderqvist

Per Thulin

Sameeksha Desai

David Audretsch

medgrundare och styrelseordförande Recipharm

Medarbetare

medgrundare Serendipity
Group

vd, professor

projektledare, kommunikatör

forskare, universitetslektor

doktorand

professor, ordförande
Linnéuniversitetet
(t.o.m. 2019)

avdelningschef Örebro
universitet och ordf. Jusek

forskare, professor

webbredaktör, kommunikatör

projektledare

forskare, ekon dr

ordförande
Vetenskapsrådet

styrelseproffs

forskningsledare, professor

doktorand

vice vd, kommunikationschef

affilierad forskare
Indiana University

grundare Michano
(från 2020)

vd RISE Research
Institutes of Sweden

forskningsledare (från 2020)

projektledare, kommunikatör

forskningsledare, docent

forskningsledare
Entreprenörskapsforum,
professor BTH och KTH

rektor Örebro universitet
(från 2020)

seniorrådgivare

ekonomichef

forskningsledare

affilierad forskare
Indiana University
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Styrgrupper
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Regionalpolitiskt forum

Per Tryding, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (ordf), Martin Andersson, Entreprenörskapsforum och BTH, Petter Arneback, Region
Örebro län, Mikael Blomqvist, entreprenör, Björn Falkenhall, Sveriges Apoteksförening, Helena Karlberg, Piteå Science Park, Therese Sjölundh,
Åre Destination, Katrien Vanhaverbeke, Sveriges Kommuner och Regioner, Caroline Wigren, Lunds universitet och Lars Wikström, Tillväxtverket.

Filantropiskt forum

Camilla Backström, Hoist Finance, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, Dan Brändström, Professor (ordf), Kerstin Fagerberg,
Föreningen Stiftelser i Samverkan, SEB, Anne Holm Rannaleet, IK Investment Partners, Annika Levin, Kulturkonsult, Amelie Silfverstolpe,
Axfoundation, Agneta Trygg, Stiftelsen Trygga barnen, Johan Vamstad, Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Filip Wijkström, Handelshögskolan Stockholm.

Näringspolitiskt forum

Per Adolfsson (ordf), Softronic, Karin Apelman, FAR, Anna Belfrage, Körsbärsträdgården, Anna Breman, Swedbank (t.o.m. 2019), Tim Brooks,
Tillväxtverket, Peter Frykblom, Tillväxtanalys, Lars Jagrén, Svenskt Näringsliv, Christian Ketels, Boston Consulting Group Henderson Institute,
Hans Peter Larsson, FAR, Annika Lundius, styrelseproffs, Katarina Lundahl, Unionen, Kjell Håkan Närfelt, Vinnova, Bo-Erik Pers, Jernkontoret,
Lena Sellgren, Business Sweden och Daniel Wiberg, Företagarna.
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Save the Date 2020
23 mars
Swedish Philanthropy Summit

30 juni
Almedalen

Entreprenörskapsforums årliga konferens
Swedish Philanthropy Summit arrangeras
den 23 mars. I år diskuteras hur vi kan förbättra den ekonomiska integrationen

Entreprenörskapsforum kommer att medverka under Almedalsveckan i Visby, bland annat med ett antal seminarier under tisdagen
den 30 juni.

1 april
GEM - Nationell rapport

oktober
Swedish Schumpeter Lecture

Den svenska delen av Global Entrepreneurship Monitor (GEM), världens största
undersökning av entreprenöriella ambitioner,
attityder och aktiviteter, lanseras 1 april i
Stockholm.

11 maj
Prisutdelning Global Award
for Entrepreneurship Research

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

17 november
Swedish Entrepreneurship Summit
Entreprenörskapsforum presenterar årligen

Global Award for Entrepreneurship Research

Swedish Economic Forum Report. Årets rap-

är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på
100 000 euro. 2020 kommer priset att delas
ut den 11 maj i Stockholm.

port handlar om konkurrenskraft och lanseras
den 17 november.

ÖREBRO UNIVERSITET 701 82 ÖREBRO
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