Sten K. Johnson Centre
for Entrepreneurship
För entreprenörer och morgondagens ledare

Satsningar för en bättre framtid
Migration, resursbrist, miljöförändringar och den ekonomiska utvecklingen i BRIC-länderna
är bara några exempel på globala utmaningar som söker sina lösningar. Lösningar som i
många fall stavas entreprenörskap. Det behövs helt enkelt fler entreprenörer som ser möjlig
heter där andra ser problem och som har förmågan att finna nya, kreativa lösningar, affärsmodeller och innovationer. Det är dessa individer vi skapar – och vi gör det med kunskap
i fokus.
Genom en donation på 20 miljoner kronor från industri
mannen Sten K. Johnson lades grunden för den utbildningsoch forskningsplattform som idag finns på centret. Vi har
kunnat förstärka utbildningarnas kvalitet och rekrytera fler
toppforskare. Nu är vi redo för nästa utvecklingssteg. Målet
är tydligt: Vi ska bli Europas ledande centrum för entre
prenörskap.
Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship driver idag
14 kurser i entreprenörskap på olika fakulteter vid Lunds
universitet samt ett internationellt magisterprogram med
två inriktningar: New Venture Creation och Corporate Entre
preneurship and Innovation. I de flesta kurser arbetar vi
efter en handlingsorienterad pedagogik som stimulerar och
utmanar.
I magisterprogrammet arbetar studenterna aktivt med att
starta egna företag alternativt driva innovativa utvecklings
processer i redan etablerade företag. Exempel på företag
som skapats i magisterprogrammet är Nocturnal Vision som
under 2012 visades upp på Innovative Sweden, Svenska
Institutets internationella turné, samt Desmo AB som utveck
lat en ny affärsmodell för välgörenhetskampanjer. Exempel
på företag som håller på att utvecklas med hjälp av våra
studenter är Lindex, Öresundskraft och Helsingborgs Dagblad.

Forskningen på centret bedrivs främst inom två områden:
entreprenöriellt lärande och entreprenöriella processer.
Forskningen kring hur entreprenörer lär sig samt hur man
kan lära ut entreprenörskap tillämpar vi direkt i vår egen
utbildningsverksamhet. För att ytterligare utveckla denna del
har vi också inrättat ett pris för årets bästa entreprenörskap
sutbildare i Europa: European Entrepreneurship Education
Award. Vi delar ut priset i samband med en arbetskonferens
där vi samlar några av världens främsta entreprenörskapsut
bildare. Forskningen kring entreprenöriella processer kretsar
kring områden som tillväxt, venture capital, affärsmodeller,
akademiskt företagande, socialt företagande och invandrar
företagande. Dessutom är ett forskningsprogram kring Max
IV och ESS under uppbyggnad.
Vi har idag en fantastisk grund att bygga vidare på. Med
utbildningarna och forskningen som bas kan vi nu fokusera
på fler aktiviteter som gör skillnad i regionen. Vi menar att
det behövs bättre och mer internationella entreprenörer, en
fungerande kunskapsgenerator som bland annat kan gynna
företags tillväxt och mer internationell forskning som kan
utmana det regionala perspektivet. För att åstadkomma detta
behöver vi din hjälp.

Detta kan vi göra med ditt bidrag
Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship ska bli en arena där kunskapen i och om
entreprenörskap skapas, utvecklas och sprids i samverkan med näringsliv, studenter och
forskare. Vi vill sätta Skåne på den internationella kartan när det gäller entreprenörskap
och innovation. Detta är vår vision. Vill du hjälpa oss att förverkliga den?
Forskare och internationella samarbeten
För att kunna skapa mer kunskap och bättre internationella
entreprenörer, behöver vi förstärkning med doktorander och
forskare till bland annat det nya Max IV- och ESS-projektet.
Vi måste också skapa fler internationella samarbeten, både
med akademiska institutioner och med företag.
Stipendier till globala talanger
En stipendiedonation möjliggör för utländska studen
ter, oavsett ekonomiska förutsättningar, att studera på
magisterprogrammet i entreprenörskap. Då entreprenör
skap idag ofta sker på en global arena ger en internationell
studentgrupp större möjligheter att skapa företag med till
växtpotential. Dessutom kan en stipendiedonation innebära
att du på ett väldigt konkret sätt förändrar livet för en person
med förutsättningar att kunna bli morgondagens ledare eller
samhällsbyggare.
Kunskapsgenerator
Vi vill skapa en effektiv kunskapsgenerator där fler möten
och samarbeten mellan företag, organisationer, studenter
och forskare står i centrum för utbyte av kunskap, tankar
och idéer. Vi vet att samarbeten ger möjligheter. Vi vet också
att nätverk har stor betydelse för entreprenörer, både när
det gäller affärsmöjligheten och genomförandet av den.
Företagen i regionen behöver ett inflöde av nya, kreativa
tankar och modeller för att komma vidare i sin utveckling.
Studenterna och den forskning som bedrivs på centret kan
ytterligare stödja den processen. Genom olika arrangemang
som kreativa workshops, inspirationsdagar och rundabords

samtal vill vi skapa en internationell arena för inspiration och
kunskapsutbyte.
Digital kommunikationsplattform
Vi vill skapa en elektronisk kommunikationsplattform för att
bättre kunna föra ut kunskapen om och i entreprenörskap. Vi
tänker oss diskussioner kring aktuella frågor som rör entrepre
nörskap, intervjuer med forskare om de senaste rönen samt
inspirerande berättelser från entreprenörer och innovatörer.
Hela tiden med kunskapen i fokus. I planen för plattformen
ligger också e-learning, där utvecklingsländerna är en tydlig
mottagare för kunskap.
Resursbehov
Uppskattad kalkyl för de olika utvecklingsdelarna är:
• 1,5 miljoner kronor för en doktorand eller en internationell
gästforskare
• 500.000 kronor för utveckling av kommunikations- och
lärandeplattform
• 200.000 kronor för aktiviteter som gynnar lokal företags
utveckling
• 120.000 kronor per stipendium till talangfulla, interna
tionella studenter
• 100.000 kronor för arbetet med ökad internationalisering
En större donation innebär också möjlighet att namnge
aktiviteten samt medlemskap i ”The Entrepreneurial Society
of Lund University”, ett nätverk för entreprenörer, forskare,
företagare och innovatörer.

Lunds universitet – För en bättre värld
FORSKNING I VÄRLDSKLASS
Lunds universitet rankas som ett av de 100 bästa i världen och som ett av Nordens främsta
forskningsuniversitet. 47 000 studenter, nästan 3 000 forskare och 650 professorer vid åtta
fakulteter bedriver forskning i världsklass, bland annat inom områdena medicin, material
vetenskap och hållbar tillväxt.
I Lund möts mångfalden och några av vår tids skarpaste hjärnor i en forsknings- och ut
bildningsmiljö som skapar en utmärkt grogrund för vetenskapliga genombrott. Tillsammans
arbetar vi alla för att förstå, förklara och förbättra vår värld och människans villkor.
DIN INSATS GÖR SKILLNAD
När du väljer att stödja Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet
blir du en del i vårt gemensamma kunskapssökande. Vid Lunds universitet kan du alltid hitta
ämnen eller områden som ligger dig nära om hjärtat, oavsett om det handlar om att skapa ett
hållbart samhälle eller lösa en specifik sjukdoms gåta. Vi skräddarsyr en lösning tillsammans
och du vet precis vart pengarna går och vad vi har kunnat åstadkomma tack vare din insats.

MER INFORMATION OM Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship
Lottie Olsson Norrsén, ansvarig Externa Relationer
046 – 222 68 21, lottie.norrsen@fek.lu.se
KONTAKT DEVELOPMENT OFFICE /FUNDRAISING
Eric Hamilton, projektledare
046 – 222 03 41, eric.hamilton@rektor.lu.se
DONATIONER
För donationer till forskning och utbildning vid Lunds universitet, använd Bankgiro 830 – 6599
eller Plusgiro 5 89 93 – 7. Ange forskningsområde samt namn, adress och e-post så att vi kan
återkoppla om hur just din donation gjort skillnad.
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www.lu.se/ge-till-universitetet
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