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En viktig uppgift för Entreprenörskapsforum är att finna nya vägar att nå ut 

och sprida de resultat som forskningen genererar. Denna skrift är ett 

resultat av detta arbete.

I en ambition att popularisera och tillgängliggöra delar av den forskning som 

sker vid universitet och högskolor i Sverige och internationellt tar vi fram 

policysammanfattningar under rubriken, PS från Entreprenörskapsforum. 

Vill du snabbt och enkelt ta del av slutsatser och policyrekommendationer? 

Läs då Entreprenörskapsforums policysammanfattningar, PS från Entreprenörskaps-

forum, som på några minuter sätter dig in i flera års forskningserfarenheter.

om EntrEPrEnörSkaPSforum

Entreprenörskapsforum är en oberoende stiftelse och den ledande 

nätverksorganisationen för att initiera och kommunicera policyrelevant 

forskning om entreprenörskap, innovationer, näringslivsdynamik och till-

växt. Stiftelsens verksamhet finansieras med såväl offentliga medel som av 

privata forskningsstiftelser, näringslivs- och andra intresseorganisationer, 

företag och enskilda filantroper. Författarna svarar själva för problemformu-

lering, val av analysmodell och slutsatser i rapporten. För mer information 

se www.entreprenorskapsforum.se.
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SVENSK 
KONKURRENSKRAFT:

HAR VI PROBLEM MED DEN EKONOMISKA 
FÖRNYELSEFÖRMÅGAN?*

Konkurrenskraft är på många sätt ett komplext begrepp som kräver en viss för-
siktighet när det definieras. Icke desto mindre är det kritiskt viktigt att arbeta 
systematiskt med att stärka förutsättningarna för entreprenörskap, växande 
företag och förnyelsekraft i den svenska ekonomin. Detta är även angeläget givet 
det ifrågasättande av landets ekonomiska styrka som bl.a. Konjunkturinstitutet 
(2017) levererat i fråga om den svenska ekonomiska utvecklingen kommande 
år. BNP har utvecklats tämligen väl de senaste åren. Detta beror till stor del på 
befolkningstillväxten, BNP per capita har inte utvecklats lika väl. För att svensk 
ekonomi ska stå stark i framtiden måste arbetet för att främja den påbörjas sna-
rast. Mot denna bakgrund ter det sig extra viktigt att systematiskt analysera och 
arbeta med de faktorer som stärker svensk konkurrenskraft på lång sikt.

Utifrån en entreprenörs eller ett företags perspektiv kan konkurrenskraft inne-
bära något annat än för en nation eller för näringslivet i sin helhet. Ett företag kan 
uppnå konkurrenskraft genom att inta en position med marknadsmakt (någon 
grad av monopolmakt). Det kan ske genom att entreprenören introducerar en 
innovation som temporärt ger en fördel gentemot konkurrenter. Men det kan 
även ske på sätt som är ekonomiskt skadligt för ett land, t.ex. protektionistiska 
och neomerkantilistiska åtgärder. Det förra är välfärdshöjande medan det senare 
reducerar välfärden på sikt. Sker en sammanblandning av det enskilda företagets 
konkurrenskraft med nationell konkurrenskraft föreligger en överhängande risk 
att det leder till felaktiga ekonomisk-politiska slutsatser. Detta är något som eko-
nomer ofta har varnat för. Konkurrenskraft från en nations perspektiv handlar 

* Denna skrift är en policysammanfattning av Swedish Economic Forum Report 2017 Svensk 
konkurrenskraft – Har vi problem med den svenska förnyelseförmågan? För fullständiga reso-
nemang och referenser, se entreprenorskapsforum.se/publikationer/.
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inte om ett nollsummespel; dvs. att stärka ekonomin sker inte på ett annat 
lands bekostnad. Det finns dock situationer då konkurrens sker mellan länder, 
det kan t.ex. handla om att attrahera direktinvesteringar.

En indikator på tillståndet i svensk ekonomi är export och exportandelar. I 
figur 1 nedan återges svenska exportandelar från 1960 och framåt. I figuren 
jämförs Sverige med OECD och EU och en bekant bild av Sverige som ett 
relativt exportberoende land träder fram. Från figuren går att utläsa att 
svenska exportandelar har fallit sedan 2008. Krisen 2008–2009 syns tydligt 
i såväl Sverige som i resten av omvärlden, men Sverige har till skillnad från 
andra OECD/EU-länder inte återhämtat sig. Detta skulle kunna utgöra ett 
tecken på bristande konkurrenskraft. Dock uppvisade Sverige ett liknande 
exportmönster under mitten av 1980-talet fram till 90-talskrisen, dvs. under 
en period med starkt tillväxt i BNP per capita. Detta indikerar att konkurrens-
kraft är ett komplext begrepp som inte till fullo låter sig fångas i exportmark-
nadsandelar. En politik som sätter exporten i fokus riskerar därför att missa 
viktiga faktorer för att bygga långsiktigt uthållig konkurrenskraft – ansatsen 
måste vara bredare än så.

FIGUR 1: Exportandelar av BNP för Sverige, OECD och EU

Källa: Världsbanken via Ekonomifakta (2017).
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Därför menar vi att en analys av konkurrenskraft bör utgå från produktion och 
produktivitetstillväxt och definierar konkurrenskraft som förmågan att långsik-
tigt upprätthålla och generera tillväxt i förädlingsvärden.1 

Vår definition ligger också väl i linje med den definition av konkurrenskraft 
som den svenska regeringen har:

”Konkurrenskraft anger den svenska ekonomins produktivitet i jämförelse 
med andra länders ekonomier. Konkurrenskraften stärks genom att staten 
genomför insatser så att svenska företag, både existerande och potentiella, 
ges goda förutsättningar att utveckla sin kompetens, effektivitet och innova-
tionsförmåga.” (Regeringskansliet, 2017a)

Konkurrenskraft blir utifrån detta perspektiv även förenligt med såväl mikroper-
spektivet – företaget och entreprenören – och makroperspektivet – tillväxt och 
välfärd. Denna definition av konkurrenskraft gör det möjligt att se vilka faktorer 
som kan stärka (eller försvaga konkurrenskraften). Det är vidare principiellt 
möjligt att utifrån denna definition utvärdera ekonomisk politik i form av t.ex. 
regleringar och skatter.

Sverige, liksom många andra OECD-länder, har under flera år uppvisat en svag 
produktivitetsutveckling, vilket får ses som en form av konkurrenskraftsförsvag-
ning. Detta påkallar analys för att bättre förstå vad som krävs för att stärka den 
svenska konkurrenskraften. Vad som avses med konkurrenskraft kan också varie-
ra beroende på vilket tidsperspektiv som anläggs. För företaget kan en ökning i 
lönekostnader (t.ex. enhetsarbetskraftskostnad) omsättas i förlorad konkurrens-
kraft (t.ex. fallande export). Indikatorer som exportandelar och lönekostnader 
får därför ses som kortsiktiga indikatorer på svensk konkurrenskraft (eller som 
symptom på det), men säger mycket lite om den svenska ekonomins långsiktiga 
konkurrenskraft som vi definierar den. Enbart dessa indikatorer hjälper oss där-
för inte heller att förstå vilka ekonomisk-politiska reformer som är nödvändiga 
för att stärka förnyelsekraften i den svenska ekonomin.

Flera av kapitlen i Swedish Economic Forum Report 2017 belyser kunskaps-
uppbyggnadens betydelse för konkurrenskraft. Kunskap, kunskapsuppbyggnad 
och förmågan att omsätta kunskap i något produktivt och värdeskapande är 
centralt för långsiktig konkurrenskraft. En kritiskt viktig komponent för att 

1. Förädlingsvärdet definieras som värdet av företagets produktion minus kostnader för 
insatsvaror, vilket är identiskt med personalkostnader plus företagets resultat före 
avskrivningar. Summan av företagens förädlingsvärden utgör det privata näringslivets 
bidrag till BNP.
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kunskapsomvandlingen ska resultera i innovationer, tillväxt och välståndsutveck-
ling är att entreprenörskap ges goda förutsättningar (se t.ex. Braunerhjelm m.fl., 
2012).

Benägenheten att starta och driva eget företag har i Sverige stigit trendmäs-
sigt från ca fyra procent 2007 till runt 7,5 procent 2016 (Figur 2). Som framgår 
av figuren har Sverige gått från att ha en klart lägre andel entreprenörer än 
jämförelseländerna till att under de senaste åren ha vuxit betydligt och ligger nu 
högre än övriga nordiska länder och de större EU-länderna.

Det här är förstås mycket positivt för svenskt vidkommande. Det som dock inte 
är lika positivt är att relativt få av entreprenörerna förväntar sig att växa snabbt 
under den närmaste framtiden (Figur 3). Sverige placerar sig på den nedre halvan 
bland övriga utvecklade länder – femtonde plats av 22 länder.

FIGUR 2: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium, andel av befolkningen 
i åldrarna 18–64 år som är entreprenör

Källa: Entreprenörskapsforum (2017).

Även statistik från Tillväxtverket (2017) visar hur tillväxtviljan bland i huvudsak 
de minsta företagen minskat över tid. Dessutom framgår av Tillväxtverkets 
rapport att även om en entreprenör vill växa förefaller det finnas stora problem 
med att hitta relevant kompetens. Bristande tillgång till lämplig arbetskraft anges 
som det största hindret för tillväxt enligt de små- och medelstora företagen. 
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Samma bild ges av Svenskt Näringsliv (2016), som visar hur andelen företagare 
som upplevt det svårt att rekrytera ökat kontinuerligt sedan 2010, i huvudsak till 
följd av svårighet att hitta rätt kompetens. Statistiken visar vidare att drygt vart 
fjärde rekryteringsförsök (28 procent) misslyckas och att det i huvudsak är de 
mindre företagen som har störst svårighet att hitta rätt kompetens.

FIGUR 3: Andel entreprenörer som tror sig anställa 20 eller fler under de 
närmaste fem åren

Källa: Entreprenörskapsforum (2017).

Problem med att expandera verksamheten kommer med tiden att avspeglas i 
färre antal snabbväxande företag, något vi redan idag ser tecken på i Sverige. 
Relateras andelen snabbväxande företag i Europas länder till deras andel av 
befolkningen placerar sig Sverige tillsammans med några andra länder gan-
ska dåligt (Figur 4). Sverige har alltså en lägre andel snabbväxande företag 
än vad som kunde förväntas givet befolkningsstorleken. Vi kan också notera 
att det förefaller finnas en storleksfördel, dvs. större länder tenderar att ha 
oproportionerligt många snabbväxande företag. Nackdelen med att vara 
ett litet land måste då kompenseras på andra sätt och accentuerar vikten av 
att ha en sund ekonomisk politik som ger svenska företag bästa tänkbara 
konkurrensförutsättningar.
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FIGUR 4: Andel snabbväxande företag i Europa och befolkningsandelar

Källa: Snabbväxare har hämtats från Financial Times (24 april 2017) och definieras som de 1000 euro-
peiska företag som hade störst procentuell tillväxt i intäkter mellan åren 2012 och 2015.

Hur står sig då svensk konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv? Vid en 
första anblick ser det ut som att Sverige faller ut tämligen väl i internationella 
jämförelser. Ser vi till Världsbankens s.k. Doing Business Index, som mäter kva-
liteten på näringslivsklimatet och förutsättningar för entreprenörskap, placerar 
sig Sverige på plats nio av 190 länder. På Världsekonomiskt forums globala kon-
kurrenskraftsindex intar Sverige plats sju av 137 länder. Vid en snabb översyn ser 
situationen med andra ord rätt bra ut för Sverige, men under ytan döljer sig en 
mer komplex bild. Dels är de indikatorer som ingår i mätningar som dessa snäva, 
dels utelämnas många områden av betydelse. I Världsbankens Doing Business 
index ingår t.ex. inte längre någon indikator för hur effektiv arbetsmarknaden är. 
Senast en indikator för arbetsmarknadsflexibilitet ingick intog Sverige plats 117 
av 183 länder och en totalranking resulterade i plats 18 (Världsbanken, 2010).

Indexen får istället ses som verktyg för att identifiera områden för djupare 
analys (Världsbankens analys av Sverige 2014 och 2015 får ses som exempel) 
och de kan tjäna som vägledning för ekonomisk-politiska prioriteringar.
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Resten av denna skrift ägnas åt att kortfattat sammanfatta rapportens kapitel 
samt att avslutningsvis lämna övergripande policyslutsatser för en politik med 
syfte att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft.

kaPitEl 2: thE SwEdiSh ComPEtitivEnESS SCorECard 2017
I kapitlet analyserar Christian Ketels hur nationella faktorer som påverkar före-
tags konkurrensförmåga ser ut i Sverige visavi andra länder. Analysen sker på 
landnivå och syftar till att identifiera områden som Sverige bör fokusera sina 
ekonomisk-politiska insatser på för att företagen ska kunna bibehålla eller öka 
sin internationella konkurrenskraft. Konkurrenskraft definieras i kapitlet som 
den övergripande kvaliteten på de fundamentala faktorer vilka möjliggör för 
företag att uppnå hög produktivitet och därigenom skapa förutsättningar för 
hög levnadsstandard i landet. Ketels baserar sin analys på ett ramverk där, för 
konkurrenskraften fundamentala faktorer, påverkar ekonomins utfallsmått via 
ekonomiska aktiviteter. Goda fundament skapar incitament till rätt aktivitet som 
i sin tur leder till önskvärda ekonomiska effekter. Ett antal indikatorer över såväl 
de fundamentala faktorerna som över aktiviteter och ekonomiska utfall ställs 
samman och relateras till motsvarande mått i andra länder. Sammanställningen 
bildar ett s.k. Competitiveness Scorecard för Sverige som ger en bild av de över-
gripande förutsättningarna för svenska företags konkurrenskraft.

Figur 5 visar hur den svenska ekonomin står sig relativt ett urval andra länder. 
Färgerna representerar Sveriges rank där rött innebär att vi placerar oss bland 
den nedre tredjedelen av jämförelseländerna, grått att vi tillhör genomsnittet, 
grönt att vi ligger relativt väl till (topp 25 procent) och blått att vi tillhör de bästa 
länderna (topp 10 procent) inom respektive kategori.

FIGUR 5: Utfallvariabler, ranking
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Sverige placerar sig relativt högt när det gäller flera ekonomiska utfallsmått 
såsom inkomstjämlikhet, medianinkomst och miljömässig uthållighet. Däremot 
höjs ett varningens finger för dels bostadsmarknaden, dels för svårigheter att 
integrera nyanlända i samhället vilket kommer utsätta välfärdssystemen för 
press framöver. Vidare framkommer att Sverige placerar sig i botten när det 
gäller arbetade timmar per sysselsatt.

Figur 6 visar ramverkets andra block – aktiviteter – och där framgår att Sverige 
presterar i topp avseende investeringar i FoU och intar en framskjuten position 
när det gäller möjlighetsdrivet entreprenörskap, även om entreprenörernas 
förväntade sysselsättningsökning är relativt blygsam.

 
FIGUR 6: Ekonomisk aktivitet, ranking

FIGUR 7: Konkurrenskraftens fundament, ranking

Dock ligger vi betydligt sämre till inom internationell handel och investe-
ringar där Sverige under senare år karakteriserats av trendmässigt minskade 
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exportmarknadsandelar och vikande ingående direktinvesteringar. Även inhem-
ska investeringar visar låga nivåer relativt jämförelsegruppen av länder.

Slutligen, i ramverkets tredje block – fundamentala faktorer för konkurrens-
kraft – visas hur Sverige placerar sig bra inom flera områden såsom tillgång till 
kapital, fysisk infrastruktur, öppenhet, innovationsförmåga och kvaliteten på 
företagsledningar och institutioner (Figur 7).

Däremot ser det betydligt sämre ut inom andra för konkurrenskraften viktiga 
områden såsom incitament att arbeta och investera samt att vi har ett relativt 
dyrt och krångligt regelverk. Sverige placerar sig i det absoluta bottenskiktet 
avseende skattetryck och marginalskatt, men vi ligger också långt bakom fler-
talet länder när det gäller omfattningen av arbetsmarknadsregleringar och den 
generella komplexiteten i den administrativa bördan.

Konkurrensförmåga är inte resultatet av en enda, kortfristig politik. Den 
skapas genom en konsekvent efterlevnad av en tydlig strategisk riktning över 
längre tidsperioder och genom en sammanhängande implementering av många 
politiska åtgärder över en bredare uppsättning områden. För närvarande gör 
dock Sverige inte de investeringar som behövs för att fortsätta sin framgång i 
framtiden:

• Inom utbildningsområdet är nuvarande fokus att ge studenter lika tillgång till 
utbildning. Det är lovvärt, men den övergripande kvaliteten på utbildningen, 
ett differentierat utbud för att möta individuella elevernas behov och karriär-
preferenser, och en anpassning av de kunskaper som förmedlas till framtida 
arbetsmarknadsbehov är brådskande. 

• Inom innovationssystemet förefaller politiken allt för ensidigt fokuserar 
på att bygga kapacitet istället för att säkerställa högre kvalitet och mer 
differentiering.

• Bristen på reformer relaterade till arbetsmarknaden, entreprenörskap och 
incitament är det största offret för det alltför ideologiska fokuset i den aktu-
ella debatten. Vad som behövs är en mer pragmatisk diskussion om hur man 
skapar ett dynamiskt samspel mellan en politik som förbättrar marknadernas 
funktionssätt, ger starka incitament och samtidigt förser fler människor med 
förmågan att lyckas under dessa förhållanden. 

kaPitEl 3: EntrEPrEnörSkaP, rEglEringar oCh konkurrEnSkraft. 
hur SEr SambandEn ut i EuroPa oCh mEllan branSChEr?
I kapitel 3 studerar Pontus Braunerhjelm och Emma Lappi sambandet mellan 
entreprenörskap, produktivitetstillväxt och regleringar. Fokus ligger på hur 
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näringslivsdynamik och kvaliteten på de regleringar som omgärdar företagsstart 
och exit samvarierar med produktivitetstillväxten i Sverige och 23 övriga euro-
peiska länder.

Resultaten i kapitlet pekar på att konkurrens genom nyetableringar är en vik-
tig förutsättning för produktivitetstillväxt. Nyetableringar och entreprenörskap 
ställer dock krav på hur landets institutioner – lagar och regelverk – är utforma-
de. Det är t.ex. viktigt att ett misslyckande inte medför alltför långtgående kon-
sekvenser, det måste finnas en rimlig chans att komma tillbaka. För att förbättra 
förutsättningarna för nyföretagande föreslås därför att:

• möjligheterna till rekonstruktion bör förbilligas och förenklas.
• företrädaransvaret, som innebär att ett aktiebolags skatteskulder kan 

omvandlas till personliga skatteskulder för en förhållandevis bred krets ställ-
företrädare (styrelseledamöter, ledningsgrupp etc.) ses över.

kaPitEl 4. konkurrEnSkraft i SvEnSka rEgionEr
Pernilla Johansson studerar i kapitel 4 konkurrenskraft på regionnivå. 
Inledningsvis jämförs svenska regioner med regioner i EU, baserat på en relativt 
grov geografisk indelning (NUTS 2), därefter studeras konkurrenskraft inom 60 
svenska FA-regioner och avslutningsvis görs en kortfattad analys baserad på 
Sveriges 21 län.

Figur 8 visar inledningsvis regionernas konkurrenskraft 2016 enligt EU:s regio-
nala konkurrenskraftsindex RCI.

Samtliga Sveriges åtta NUTS 2-regioner ligger klart över genomsnittet bland 
EU:s regioner; Stockholm är landets mest konkurrenskraftiga region och den 
fjärde mest konkurrenskraftiga regionen i hela EU. Övriga regioner i Sverige 
kan delas in i två grupper där Sydsverige, Västsverige och Östra Mellansverige 
rankas bland de 30 bästa och Småland med öarna, Norra Mellansverige och 
Norrlandsregionerna rankas runt plats 80–110. Rangordningen förefaller vara 
relativt stabil över tid och endast mindre förändringar kan noteras mellan 2010 
och 2016.

Ser vi istället till svenska FA-regioner framkommer ett tydligt mönster där 
Stockholm och Göteborg toppar i konkurrenskraft samtidigt som de också till-
hör de regioner som uppvisar högst produktivitet. Även Sveriges tredje största 
FA-region, Malmö-Lund, placerar sig relativt högt upp i rankingen även om 
avståndet till Stockholm och Göteborg är betydande (Figur 9).
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FIGUR 8: Regionalt konkurrenskraftsindex i EU:s regioner, 2016

Källa: Europeiska Kommissionen (2017).

Index: standardiserade z-värden från låg (negativ) till hög (positiv)

EU-genomsnitt=0
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FIGUR 9: Regional konkurrenskraft och produktivitet i svenska FA-regioner

Källor: SCB, Tillväxtanalys och egna beräkningar. 
Anm.: Avser standardiserade z-värden. Befolkningsviktat svenskt genomsnitt=0. Storleken på 
bubblorna speglar respektive regions befolkning. Endast ett urval regioner är namngivna i figuren.

Analysen visar vidare att konkurrenskraften är högst i storstadsregioner följt 
av täta regioner och slutligen landsbygdsregioner. Dessutom framkommer att 
regioner lokaliserade nära en storstad uppvisar högre konkurrenskraft än liknan-
de regioner som är mer avlägset belägna. Det förefaller alltså finnas ett viktigt 
samspel mellan stad och landsbygd som påverkar regionernas konkurrenskraft.

Resultaten från studien visar dels storstadsregionernas roll för den nationella 
konkurrenskraften och dels vikten av närhet till storstadsregioner. Viktigt att 
tänka på ur ett policyperspektiv:

• Bostadsbrist, trängsel och brist på arbetskraft är faktorer som påverkar 
tillväxten i storstadsregionerna. Utformningen av bostads-, arbetsmarknads- 
och utbildningspolitiken är därför viktig.

• Satsningar på infrastruktur kan vara ett viktigt verktyg för att knyta regioner 
närmare stora städer för att därigenom dra fördel av samspelet mellan mindre 
och större regioner.

• Regionala skillnader i produktivitet förefaller inte fullt ut avspeglas i löneskill-
nader, vilket innebär högre arbetskraftskostnader och potentiellt försvagad 
konkurrenskraft för företag i flera regioner. En förklaring kan vara modellen 
för lönesättning i Sverige med centrala kollektivavtal och landsomfattande 
lönenivåer. I vilken utsträckning lönerna anpassas till skillnader i produktivitet 
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och hur detta påverkar den regionala konkurrenskraften är viktiga frågor att 
analysera framöver.

kaPitEl 5: dE SvEnSka aktiEbolagEnS konkurrEnSkraft 2005–2015
I kapitel 5 analyserar Anders Grufman näringslivets konkurrenskraft under 
perioden 2005–2015 baserat på data från svenska aktiebolags balans- och resul-
taträkningar. Studien görs dels på makronivå (samtliga bolag), dels på mesonivå 
(branscher och regioner) och slutligen på mikronivå för tre specifika bolagsex-
empel. Analysen visar att vi i stort sett har en väl fungerande konkurrens på 
faktor- och produktmarknaderna. Några policyimplikationer från kapitlet är:

• Konkurrenskraft på makronivå är starkt knuten till konjunkturen, men kon-
junkturpolitik kan inte enskilt bidra till att höja konkurrenskraften i näringslivet 
i det långa loppet.

• För att förklara dynamiken och tillväxten i näringslivet – utöver konkurrens-
kraften – behöver utvecklingskraften studeras. Här ingår entreprenörskapets 
betydelse och förutsättningar.

• De flesta företagen är arbetsintensiva men det finns ett stort antal kapita-
lintensiva ägarföretag som torde vara resultatet av skattemässig inlåsning 
av kapital. Dessa kapitalägande företag främjar entreprenörskapet inte bara 
med sitt kapital utan även genom att de befolkas av personer med erfarenhet 
av företagande. Det är ett möjligt och intressant näringspolitiskt område att 
frigöra detta kapital för ökad dynamik och tillväxt.

kaPitEl 6: En omvärld att förhålla Sig till – SvEnSk 
högSkolaS konkurrEnSkraftSProblEmatik

I detta kapitel skriver Dan Brändström och Johan Eklund om den konkur-
rensproblematik som svensk högskola och högre utbildning medför för den 
svenska ekonomin. Fokus ligger på det som kan beskrivas som den svenska 
utbildningsparadoxen: Alltfler genomgår högre utbildning men arbetsmark-
naden fungerar allt sämre. Resultaten indikerar att svensk högre utbildning 
inte är långsiktigt konkurrenskraftig och framförallt inte utformad på ett 
sådant sätt att den förser näringslivet med dess behov av kompetenser. 
Konkurrenskraft blir utifrån detta perspektiv bl.a. en fråga om att förse 
studenter med de förmågor och färdigheter som efterfrågas på arbetsmark-
naden, eller på annat sätt bidrar till att göra dem ekonomiskt produktiva 
(t.ex. entreprenörskap).
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De övergripande slutsatserna i kapitlet syftar till att höja kvaliteten på högre 
utbildning och stärka kopplingen mot arbetsmarknadsbehoven, vilket ytterst 
handlar om svensk förmåga att hävda sig som konkurrenskraftig kunskapsnation. 
Då är det nödvändigt att:

• stärka såväl högskolornas som studenternas incitament. På högskolenivå 
handlar det om att se över resurstilldelningssystem och basera tilldelningen 
på utfall i anställningsbarhet och kvalitetsindikatorer (kunskapstest). Detta 
innebär en förskjutning från dagens kvantitetstänk mot ett kvalitetstänk.

• allvarligt fundera på om det är rimligt att ha ett enhetligt system – en modell 
– för alla lärosäten inklusive de regionala. Ett alternativ till en modell för alla är 
ökat utrymme för specialisering, eller varför inte experimenterade?

• Även om en betydande del av svensk högskolas och högre utbildnings kon-
kurrenskraftsproblematik ligger utanför utbildningspolitikens ramar finns det 
åtgärder inom utbildningspolitiken som kan stärka Sverige som kunskapsna-
tion. Ett steg i den riktningen är ökad autonomi för landets högskolor och stärkt 
koppling mellan resurstilldelning och arbetsmarknadsutfall bland studenter.

kaPitEl 7: StEg På vägEn till En innovationSdrivEn Ekonomi, 
ExEmPlEt SingaPorE
I rapportens sista kapitel beskriver Göran Reitberger hur stadsstaten Singapore 
kommit att bli den framgångsrika nation som den är idag. När Singapore blev 
självständigt 1965 var situationen i landet urusel med en hög arbetslöshet, 
bostadsbrist, halva befolkningen icke läskunnig och en BNP per capita som var 
en bråkdel av den i Sverige. Femtio år senare är situationen diametralt annorlun-
da – högre BNP per capita än i Sverige, nästan 100 procent läskunnighet, ingen 
bostadsbrist och en nästan försumbar brottslighet.

Några lärdomar vi kan dra av Singapores exempel är dels att framgång kräver 
en uthållig och fokuserad ekonomisk politik, dels vikten av utbildning, kunskaps-
uppbyggnad och forskning för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.

 

Ta del av Swedish Economic Forum Report 2017 i sin helhet på följande länk:
entreprenorskapsforum.se/publikationer/
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W W W . E N T R E P R E N O R S K A P S F O R U M . S E

Vilka faktorer är av betydelse för svensk konkurrenskraft och den långsiktiga 

förmågan att generera tillväxt? I Svensk konkurrenskraft – Har vi problem med 

den ekonomiska förnyelseförmågan? presenteras de mångfasetterade svaren. 

Med utgångspunkt i kunskapsuppbyggnadens betydelse för konkurrenskraft, 

via förutsättningar för entreprenörskap och värdeskapande, ges policyrelevanta 

förslag för hur Sverige långsiktigt kan upprätthålla förädlingsvärden i ekonomin. 

Denna koncisa policysammanfattning är baserad på Swedish Economic 

Forum Report 2017: Svensk konkurrenskraft – Har vi problem med den svenska 

förnyelseförmågan? För kompletta resonemang och referenser hänvisas till den 

fullständiga rapporten, se entreprenorskapsforum.se/publikationer/.
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analyser och policyrekommendationer. Analyserna har ett entreprenörskaps-, 
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