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Uppdrag
Identifiera hinder och möjligheter, samt lämna förslag på åtgärder, för att
förbättra och utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige.
En komparativ redogörelse av beskattning och av entreprenörer och ägare
ingick också, i övrigt inga förslag på förändringar av skatter eller sociala avgifter.
‐ Särskild utredare Pontus Braunhjelm
‐ Expert och referensgrupp + kansli
‐ Intern arbetsgrupp TVV + bilaterala möten

Upplägg
Problembeskrivning och forskningsöversikt

Analys och diskussion rörande omvärldsbevakningar och de svenska ramvillkoren
‐ Företagsrekonstruktion och möjligheter till en andra chans (kapitel 3)
‐ Förmåga att bemöta samhällsutmaningar (kapitel 4)
‐ Samordning och effektivisering av det innovations- och företagsfrämjande systemet +
ramvillkorens påverkan på entreprenörskap, innovation och omställningsförmåga –
”Främjandesystemet” (5)
‐ Rörlighet, ökad samverkan samt ökat nyttiggörande av forskningsresultat - Kunskaps- och
innovationsnation (6)

‐ Förslag inom dessa fyra områdena. Förslagen berör TVVs verksamhet helt, delvis
eller inte alls.

Företagsrekonstruktion och möjligheter till en andra
chans
Konstaterande
Antalet rekonstruktioner är lågt i förhållande till antalet konkurser (2014 – 7000 konkurser/200
rekonstruktioner)
Företagare som misslyckas med ett affärsprojekt har ofta skaffat sig värdefulla erfarenheter som kan vara
användbara om de får möjlighet att starta på nytt.
Möjligheterna till en andra chans har stor betydelse för potentiella företagare

Förslag
Öka företagens kunskap och möjligheter genom sina myndigheter och via verksamt.se
Övriga förslag
‐ Minska kostnaderna i samband med rekonstruktion, ökade förutsättningar för en lyckad rekonstruktion,
öka borgenärernas förtroende

Samhällsutmaningar måste mötas med entreprenörskap
och innovation
Konstaterande
Sverige liksom övriga världen står inför en rad globala utmaningar.

Det finns det behov av strategiska satsningar, nationella prioriteringar och koordinering av
samverkansaktiviteter.
Leder till möjligheter för entreprenörer att utveckla innovationer som kan bidra till lösningar på nationella
och internationella utmaningar.
Utgå från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Förslag
Tydliga nationella prioriteringar för att samla resurser – urbanisering och integration, klimat – miljö – energi,
hälsa – vård och omsorg

Internationella samarbeten som stärker utvalda prioriteringar
Öka den reguljära upphandlingen som sker via funktionsupphandling med koppling till samhällsutmaningar
Innovationstävlingar och crowd-sourcing

Ett effektivare främjandesystem
Konstaterande
Främjandesystemet består av ett stort antal aktörer och insatser på internationell, nationell, regional och loka nivå.
Omfattningen på statens investeringar varierar beroende på hur man definierar främjandesystemet. 6,5 miljarder
vid en konservativ bedömning/100 miljarder när alla former av stöd inkluderas.
Dagens effektutvärderingar är otillräckliga – egna utvärderingar, samhällsekonomiska effekter ej inkluderade,
mångfald av insatser försvårar uppföljning, svaga målformuleringar
En utgångspunkt i insatserna bör om möjligt vara de globala utmaningarna (migration, klimat/miljö/hälsa/vård)
Förslag
Tydligare ansvarsfördelning mellan nationella och regionala aktörer. Fördelning av medel ska styras utifrån
regionernas behov och utfall av olika insatser
Bättre beslutsunderlag för framtida insatser/modeller för att mäta samhällsekonomiska effekter
Effektiv utformning av informationsinsatser – fortsätt utveckla verksamt.se

Organisera främjandet utifrån tre kategorier – nystart, tillväxt, tillämpad FoU. Fokus på tidiga skeden/inga
avgränsningar
Ansvaret för samordning av främjandeinsatser bör ligga hos ett fåtal aktörer med ND som huvudansvarig

Sverige som kunskaps- innovationsnation
Konstaterande
Kunskapsuppbyggnad är nödvändigt för ett framgångsrikt entreprenörskap och avancerade innovationer.

Stort tillväxthinder; brist på kompetens
Kompetens lockar till sig starka FoU-miljöer/signaleffekt till andra företag/förutsättning för at attrahera
utländska företags forskningsinvesteringar.
Sverige har under många år tillhörs ledande länder när det gäller satsningar på FoU (storföretag). Alla
forskningsresultat blir inte användbara i näringslivet.
Sju av tio personer (18-30 år) kan tänka sig att bli företagare men andelen har minskat sedan 2012.
Förslag
Förstärkta insatser för ökad kompetens inom matematik och digitalisering

Utvidgat uppdrag till lärosätena om kontinuerlig vidareutbildning av högskoleutbildade.
Öppna lärosätenas innovationsrådgivning i tidiga skeden för flera (fristående entreprenörer)
Campusbaserade mötesplatser för samverkan

