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Uppsatstävlingen

Entreprenörskap
och småföretagande

 i Sverige

Läsåret 2003/2004

K O M  I H Å G!
Anmälan skall vara insänd senast 25 juni 2004

tillsammans med ett kopieringsfärdigt och
anonymiserat exemplar av uppsatsen samt ett

intyg från handledare om betyg.

Tävlingen arrangeras av
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

i samarbete med Institutet för entreprenörskaps-
och småföretagsforskning (ESBRI),

Ernst & Young AB och Företagarna.

Tävligen arrangeras av
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) i samarbete med

Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI)
Ernst & Young AB och Företagarna.



Var med och öka kunskapen
om entreprenörskap och småföretagande
samtidigt som du/ni har chansen att bli

en av pristagarna.

TÄVLINGEN I KORTHET

Grundläggande krav
Kopplingen till entreprenörskap och/eller småföretagande ska vara tydlig.

Ämnesområden
Ekonomisk historia, etnografi, företagsekonomi, historia, informatik,
juridik, kulturgeografi, litteraturvetenskap, nationalekonomi, pedagogik,
psykologi, socialantropologi, sociologi, statistik eller teknik.

Nivå
10/20 poängs uppsats/examensarbete på kandidat- eller magisternivå.

Tid
Uppsatsen ska vara framlagd och ha erhållit betyget väl godkänd (om sådant
ges) under läsåret 2003/2004. Uppsatsen ska vara insänd senast den 25 juni
2004 tillsammans med intyg om erhållet betyg och ifylld anmälnings-
blankett.

Format
Uppsatsen ska vara kopieringsfärdig, d v s i lösbladsform. Den ska alltså inte
vara bunden, limmad, häftad eller ha en framsida i plast, kartong el dyl.
Uppsatsen ska också vara anonymiserad. Författare, handledare, lärosäte etc
får endast anges på uppsatsens framsida. Så långt det är möjligt ska
identifikationsuppgifter strykas från t ex förord och sidhuvud.

Priser
Tre resestipendier à 20 000, 15 000 respektive 10 000 kronor.

Resultat
Tillkännages senast den 29 oktober 2004.

Jury
Juryn består av ledande forskare inom området samt representanter för
arrangörernas organisationer.

Bedömningskriterier
Juryn kommer att göra en helhetsbedömning utifrån följande kriterier:
• originalitet och nytänkande
• problematisering – formulering av problemet och dess relevans
• metod – förhållandet problem-teori-empiri-analys
• analysförmåga – struktur och koppling mellan data/resultat/förslag
• praktisk relevans/angeläget ämne
• språkbruk och framställningsförmåga i övrigt

Juryns beslut kan inte överklagas.

99 procent av alla svenska företag är små eller medelstora.
På senare år är det dessa företag som växt, både
omsättningsmässigt och mätt i antalet anställda. Utveck-
lingen är positiv, men inte tillräcklig. För att öka tillväxten
ytterligare behövs mer kunskap om hur de nya och mindre
företagen fungerar. Forskningen om entreprenörskap och
småföretagande har gett oss en hel del kunskap, men fort-
farande är många frågor obesvarade.

Mot bakgrund av detta har NUTEK (Verket för näringslivs-
utveckling) startat uppsatstävlingen ”Entreprenörskap och
småföretagande i Sverige”. Läsåret 2003/2004 arrangeras
tävlingen för fjortonde gången, i samarbete med ESBRI
(Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning),
Ernst & Young AB och Företagarna.

Syftet med tävlingen är att lyfta fram Sveriges bästa kandi-
dat- och magisteruppsatser inom entreprenörskaps- och
småföretagsområdet, samt att ge ämnet en bred belysning.
Därför är tävlingen öppen för en rad olika discipliner.
Arrangörerna hoppas att få se frågor som ”Hur startas före-
tag?”, ”Vem är entreprenören?” och ”Vilka är entreprenör-
ens motiv?” analyserade ur en rad olika perspektiv. Andra
tänkbara infallsvinklar är omgivningens betydelse samt
problematiken kring tillväxt, succession och international-
isering.

De främsta uppsatserna belönas med resestipendier. För mer
information, se motstående faktaruta eller
www.esbri.se/uppsatstavling.asp


