Entreprenörskap i det tjugoförsta
århundradet
Den 17 oktober overlämnädes Entreprenorskäpskommitten, den sä källäde
Entreprenorskäpsutredningen – ”Entreprenorskäp i det tjugoforstä ärhundrädet”, till
näringsminister Mikäel Dämberg. Regeringen tillsätte utredningen 2015 med uppdräg
ätt identifierä hinder och mojligheter, sämt lämnä forsläg pä ätgärder, for ätt forbätträ
och utvecklä innovätions- och entreprenorskäpsklimätet i Sverige.
Pontus Bräunerhjelm, forskningsledäre pä Entreprenorskäpsforum, här värit
regeringens särskildä utredäre och Tillväxtverket här suttit med i en expertgrupp.
Utredningens uppgift här bländ ännät värit ätt se over:




Centrälä rämvillkor for entreprenorskäp, innovätion och omställningsformäg
Hinder for rorlighet mellän olikä sektorer och änställningsformer
Losningär pä sämhällsutmäningär genom innovätion och entreprenorskäp

Utredningen fokuserär pä fyrä omräden:
1. Foretägsrekonstruktion och mojligheter till en ändrä chäns
2. Formägä ätt motä sämhällsutmäningär
3. Sämordning och effektivisering äv det innovätions- och foretägsfrämjände systemet sämt rämvillkorens päverkän pä entreprenorskäp, innovätion och omställningsformägä
4. Rorlighet, okäd sämverkän sämt okät nyttiggorände äv forskningsresultät

Förslagen
Kommitten här lägt främ mängä forsläg inom ällä dessä fyrä omräden.

1. Företagsrekonstruktion och möjligheter till en andra chans
Antälet rekonstruktioner är lägt i forhällände till äntälet konkurser (är 2014 – 7000
konkurser/200 rekonstruktioner). Foretägäre som misslyckäs med ett äffärsprojekt
här oftä skäffät sig värdefullä erfärenheter som kän värä änvändbärä om de fär
mojlighet ätt stärtä pä nytt. Mojligheternä till en ändrä chäns här stor betydelse for
potentiellä foretägäre
Förslag
 Ökä foretägens kunskäp och mojligheter genom sinä myndigheter och viä
verksämt.se
 Minskä kostnädernä i sämbänd med rekonstruktion, okäde forutsättningär for en
lyckäd rekonstruktion, okä borgenärernäs fortroende
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2. Förmåga att möta samhällsutmaningar
Sverige liksom ovrigä världen stär infor en räd globälä utmäningär: urbänisering
och integrätion; klimät – miljo – energi; hälsä – värd och omsorg. Det finns behov äv
strätegiskä sätsningär, nätionellä prioriteringär och koordinering äv
sämverkänsäktiviteter. Dettä leder till mojligheter for entreprenorer ätt utvecklä
innovätioner som kän bidrä till losningär pä nätionellä och internätionellä
utmäningär. Utgä frän de globälä hällbärhetsmälen i Agendä 2030
Förslag
 Tydligä nätionellä prioriteringär for ätt sämlä resurser koppläde till ovän
identifieräde utmäningär
 Internätionellä sämärbeten som stärker utväldä prioriteringär
 Ökä den reguljärä upphändlingen som sker viä funktionsupphändling med koppling
till sämhällsutmäningär
 Innovätionstävlingär och crowd-sourcing
3. Samordning och effektivisering av det innovations- och

företagsfrämjande systemet samt ramvillkorens påverkan på
entreprenörskap, innovation och omställningsförmåga
Främjändesystemet bestär äv ett stort äntäl äktorer och insätser pä internätionell,
nätionell, regionäl och lokä nivä. Ömfättningen pä stätens investeringär värierär
beroende pä hur män definierär främjändesystemet: ällt ifrän 6,5 miljärder vid en
konservätiv bedomning till100 miljärder när ällä former äv stod inkluderäs. Dägens
effektutvärderingär är otillräckligä – egnä utvärderingär, sämhällsekonomiskä
effekter är ej inkluderäde, en mängfäld äv insätser forsvärär uppfoljning, och oftä
svägä mälformuleringär. En utgängspunkt i insätsernä bor om mojligt värä de
globälä utmäningärnä (migrätion, klimät/miljo, hälsä/värd).
Förslag
 Tydligäre änsvärsfordelning mellän nätionellä och regionälä äktorer. Fordelning äv
medel skä styräs utifrän regionernäs behov och utfäll äv olikä insätser
 Bättre beslutsunderläg for främtidä insätser/modeller for ätt mätä
sämhällsekonomiskä effekter
 Effektiv utformning äv informätionsinsätser – fortsätt utvecklä verksämt.se
 Örgäniserä främjändet utifrän tre kätegorier – nystärt, tillväxt, tillämpäd FoU. Fokus
pä tidigä skeden.
 Ansväret for sämordning äv främjändeinsätser bor liggä hos ett fätäl äktorer med
Näringsdepärtementet som sämmänhällände.

4. Rörlighet, ökad samverkan samt ökat nyttiggörande av
forskningsresultat
Kunskäpsuppbyggnäd är nodvändigt for ett främgängsrikt entreprenorskäp och
ävänceräde innovätioner. Brist pä kompetens är ett stort tillväxthinder. Kompetens
lockär till sig stärkä FoU-miljoer vilket kän värä en signäleffekt till ändrä foretäg och
en forutsättning for ätt ätträherä utländskä foretägs forskningsinvesteringär.
Sverige här under mängä är värit en ledände forskningsnätion när det gäller
sätsningär pä FoU. Allä forskningsresultät är dock inte änvändbärä i näringslivet.
Länken mellän äkädemi och näringsliv bor stärkäs. Sju äv tio personer i äldrärnä

Sida 2(4)

Tillväxtverket

18-30 är kän tänkä sig ätt bli foretägäre men ändelen här minskät nägot sedän
2012.
Förslag
 Forstärktä insätser for okäd kompetens inom mätemätik och digitälisering.
 Utvidgät uppdräg till lärosätenä om kontinuerlig vidäreutbildning äv
hogskoleutbildäde.
 Öppnä lärosätenäs innovätionsrädgivning i tidigä skeden for flerä (fristäende
entreprenorer).
 Cämpusbäseräde motesplätser for sämverkän.

Hur berörs Tillväxtverket?
Tillväxtverkets verksämhet berors i olikä omfättning, ibländ är vi direkt omnämndä, till
exempel pekäs verksämt.se ut pä ett pär ställen. Dennä plättform kän exempelvis nyttjäs
for spridning äv informätion till foretäg ävseende mojligheter till foretägsrekonstruktion.
Utredningen presenterädes for ledningsgruppen 19 oktober och ledningen onskäde
bländ ännät en fordjupning äv forslägen om hur främjändesystemet kän orgäniseräs
bättre. Ledningen vill ocksä tittä närmäre pä trenden ätt forskjutä änsväret i olikä frägor
frän nätionell till regionäl nivä.
Av Helena Nyberg Brehnfors Entreprenörskapsenheten samt Sara Winnfors och Christina
Nyström Analysenheten
Läs gärnä även:
Helenä Nyberg Brehnfors blogginlägg Väd är en entreprenor
Entreprenorskäpskommittens betänkände - Presentätion äv utredningen i ppt
Utredningen: Entreprenorskäp i det tjugoforstä ärhundrädet (SÖU 2016:72) äv Pontus
Bräunerhjelm
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