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Vad vi gör...
Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse vars huvuduppgift är att 
initiera, bedriva och kommunicera policyrelevant forskning i syfte att beslutsfattare 
och opinionsbildare inom privat, offentlig och politisk verksamhet ska kunna ta del 
av den senaste forskningsbaserade kunskapen inom entreprenörskap, innovation, nä-
ringslivsdynamik och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara den ledande nationella mötesplatsen för kunskapsinhämtning 
i ekonomisk-politiska frågor. En ambition som innebär att kommunikation utgör en 
väsentlig del av vår verksamhet och att forskningen presenteras på ett sätt som gör 
den tillgänglig och mottaglig även utanför den akademiska världen. På så sätt sprids 
kunskap för väl underbyggda beslut.  

och varför?
Verksamheten syftar till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för tillväxt, inn-
ovation och samhällsutveckling i Sverige. Det bidrar vi till genom att ge landets be-
slutsfattare förutsättningar att fatta välgrundade beslut baserade på aktuell forskning. 

Med den ambitionen ska Entreprenörskapsforums forskning vara policyrelevant och 
diskutera tänkbara ekonomisk-politiska förslag, reformer och strategier.

© Entreprenörskapsforum 2021
Produktion: Entreprenörskapsforum
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Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS

Som vi alla fått erfara det senaste året kan livet 
snabbt ta oväntade vändningar. Coronapandemin 
har påverkat såväl individer som samhällsekono-
mi och Sveriges återhämtning är avhängig hur 
politiken tar till sig av, och beslutar om, nödvändi-
ga strukturreformer som Entreprenörskapsforum 
länge har förordat. Förutsättningarna för entre-
prenörskap låter sig inte avgränsas till någon en-
staka reform som åstadkommer ett gott företags-
klimat, det kräver ett brett anslag där bland annat 
skatte-, arbetsmarknads- och utbildningspolitik 
medvetet reformeras och utformas i syfte att 
stärka konkurrenskraft och entreprenörskap. 

I 2020 års Swedish Economic Forum Report 
var det just konkurrenskraftsfrågorna, hur Sverige 
kan säkerställa ett långsiktigt välstånd, som stod 
i fokus. I en benchmarking mot huvudsakligen 
OECD-länderna framstår dock Sverige som 
mediokert. En positiv aspekt av detta är att det är 
fullt möjligt att förbättra Sveriges position i den 
så kallade välståndsligan. För att stärka positio-
nen tarvas ett systematiskt och långsiktigt arbete 
som bygger på en sammanhållen strategi och 
välgrundade analyser för att vägleda den ekono-
miska politiken. Här lovar Entreprenörskapsforum 
att fortsatt bidra med angelägna och relevanta 
forskningsunderlag för beslutsfattare. 

För stiftelsens del medförde pandemin ett 
snabbt omställningsarbete som resulterade i en 
rad lyckade digitala rapportlanseringar. Utöver 
ett digitaliseringslyft utan dess like har krisen 

medfört en sällan skådad efterfrågan på kom-
mentarer från landets ekonomer. Entreprenör-
skapsforums tre professorer: Martin Andersson, 
Pontus Braunerhjelm och jag själv har engagerat 
oss flitigt i debatten. Se mediegenomslaget på 
sidan 14–15. Den rapport som genererade mest 
uppmärksamhet 2020 var När blir utrikes födda 
självförsörjande? som jag samförfattat med 
Johan P Larsson inom ramen för projektet Inte-
gration Sverige. En slutsats från rapporten är att 
den svenska sysselsättningsstatistiken är gravt 
missvisande och bör kompletteras med självför-
sörjningsstatistik. Det faktum att en individ är 
sysselsatt i den officiella statistiken innebär näm-
ligen inte att vederbörande per automatik har 
tillräckliga inkomster för att vara självförsörjan-
de. Detta är något som nu tas vidare av politiska 
partier, myndigheter och även fortsättningsvis 
kommer att analyseras av undertecknad. Så följ 
oss för att ta del av än mer forskningsgrundad 
kunskap för väl underbyggda beslut. 

VD HAR ORDET
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DE DIGITALA 
MÖTENAS ÅR
2020 blev året då webbinarier och digitala möten kom att få ett definitivt genomslag i 

verksamheten. Från att årligen arrangera ett 30-tal seminarier ledde omöjliggörandet 

av fysiska träffar till en hastig omställning till digitala mötesplatser. Trots avsaknaden 

av att möta människor på plats har utfallet varit överväldigande positivt med ett 20-tal 

välbesökta evenemang. Den digitala omställningen ledde också till starten av en inter-

vjuserie, en Youtube-kanal och två poddar.
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Poddar om forskning och 
ekonomisk återhämntning
Entreprenörskapsforum har under året startat upp två 
podcasts  – Efter pandemin som just tar upp idéer för 
ekonomisk återhämtning efter pandemin samt Forsk-
ning och förnyelse. I den senare diskuteras de senaste 
forskningsresultaten om entreprenörskap, innovation, 
näringslivsdynamik och tillväxt. I serien görs intervjuer 
med författare till de forskningsrapporter som fortlö-
pande publiceras. Så lyssna in hur forskningsresultaten 
tydliggörs ytterligare.   

Webbinarier
Det krävdes en snabb anpassning till nya förutsätt-
ningar när restriktionerna infördes i mars. Några 
vanligtvis välbesökta evenemang som Swedish 
Philanthropy Summit och prisutdelningen av 
Global Award for Entrepreneurship Research fick 
ställas in givet restriktionerna om att minska smitt-
spridningen av covid-19. I övrigt fortlöpte verk-
samheten i full fart, om än i en lite ny tappning. 
Sammanlagt genomfördes 23 evenemang – bland 
annat fem webbinarier inom projektet Integration 
Sverige, lanseringen av årets  Global Entrepre-
neurship Monitor-undersökning samt Swedish 
Economic Forum Report. 

Krönikor
Entreprenörskapsforum startade under 2020 en 
ny serie av krönikor baserade i aktuell och interna-
tionell entreprenörskapsforskning. En ny del i vårt 
arbete att ge beslutsfattare förutsättningar att ta 
välgrundade beslut baserade på aktuell forskning. 

Internationella samarbeten
I oktober arrangerades ett seminarium tillsam-
mans med OECD Spatial Productivity Lab om rik-
tade stöd till regional och lokal ekonomisk utveck-
ling med fokus på kopplingen mellan företagsstöd 
och nyföretagande. Bland de medverkande fanns 
Salvatore Zecchini, ordförande OECD SME och 
Albert Bravo-Biosca, chef Innovation Growth Lab 
vid Nesta.

Tillsammans med Kauffman Foundation och 
OECD arrangerades ett webbforum kring frågan 
om entreprenöriell återhämtning i Europa och 
USA efter covid-19. Bland andra deltog Sameeks-
ha Desai, Kauffman Foundation och Edward Glae-
ser, Harvard University. 

Youtube-kanal
Under året startade Entreprenörskapsforum en 
Youtubekanal där samtliga arrangerade webbina-
rier finns publicerade i sin helhet. Följ oss gärna! 

23 
Seminarier

106 
Medverkande

2 936
Deltagare



E N T R E P R E N Ö R S K A P S F O R U M

6

IDÉER FÖR 
EKONOMISK 
ÅTERHÄMTNING 
EFTER PANDEMIN
Tidigt i pandemins utveckling stod det klart att dess effekter skulle komma att 
prägla ekonomi och samhälle under de kommande åren. På kort tid förändrades 
förutsättningarna för samhällsutvecklingen radikalt. Parallellt med begränsning 
av smittspridningen väcktes frågan om vilka åtgärder och reformer som behövs 
för att främja den svenska ekonomins återhämtning efter pandemin. Entrepre-
nörskapsforum öppnade en utlysning på temat som resulterade i flera artiklar, 
krönikor, intervjuer och poddavsnitt.



V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E  2 0 2 0

7

Hur kommer samhället förändras? Vilka åtgärder behövs 

för att främja den ekonomiska återhämtningen? Vad kan 

och bör vi lära oss av det som hänt under coronakrisen? 

De åsikter och förslag som framkommit inom Entrepre-

nörskapsforums utlysning visar att det inte saknas tankar 

och idéer. 

Redan tidigare stod många ekonomier, inklusive den svenska, inför 
en omfattande strukturomvandling. Utvecklingen har präglats av 
globala megatrender som globalisering, teknisk utveckling, urbani-
sering och inte minst växelverkan mellan dessa.

– Samtidigt finns det ett uppdämt reformbehov som riskerar att 
skapa ytterligare friktion mellan ekonomi och politik, säger Enrico 
Deiaco som tillsammans med Joakim Wernberg, båda forskningsle-
dare Entreprenörskapsforum, är initiativtagare till  utlysningen.

– Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har den pågående pan-
demin visat att den verkligt sårbara ekonomin är den som inte för-
mår att ställa om och anpassa sig tillräckligt fort till förändringar i 
omvärlden, säger Joakim Wernberg.

Intervjuserie
Under våren genomförde Entreprenörskapsforum en inter-
vjuserie med experter i vårt nätverk. Samtalen rörde effekter 
för näringslivet, krispaketens utformning, önskvärda reform-
åtgärder liksom spaningar på längre sikt.

Förslag till åtgärder för att främja 
ekonomins återhämtning
Utlysningen om förslag till vilka åtgärder och reformer som 
behövs för att främja den svenska ekonomins återhämtning 
efter pandemin ledde till förslag om bland annat offentlig 
upphandling, gesell-pengar, stadskärnans utveckling och 
omställning av branscher.  

Podd om samhällseffekterna av 
pandemin
I podd-miniserien Efter pandemin ges perspektiv på sam-
hällseffekterna av coronapandemin. Joakim Wernberg, 
forskningsledare Entreprenörskapsforum, intervjuar besluts-
fattare, tänkare, analytiker och företagare för att få deras 
perspektiv på det framtida normaltillståndet.

Joakim Wernberg och Enrico Deiaco, 
forskningsledare Entreprenörskapsforum
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INTEGRATION 
SVERIGE 

- VÄGAR TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING

I slutet av 2019 lanserade Entreprenörskapsforum projektet Integration Sverige i syfte att 

studera hur utanförskapet i landet kan brytas och leda till bättre ekonomisk integration 

av utrikes födda. Bakgrunden var bland annat en Sifo-undersökning som visade att till-

tron till den svenska integrationspolitiken var låg och en uppfattning om att politikerna 

inte förmår hantera problemen. Under 2020 har projektet genomförts och resulterat i en 

slutrapport och fyra delrapporter som belyser områden som självförsörjning, 

ekonomisk integration och soloföretagande.
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Sverige har idag ett betydande ekonomiskt utanförskap. 

För hälften av de utrikes födda tar det 12 till 13 år för att 

nå en självförsörjningsgrad på 12 800 kronor efter skatt. 

Dessutom saknar idag, lågt räknat, 600 000 utrikes födda i 

arbetsför ålder (20–64 år) självförsörjning.

Syftet med Integration Sverige är att hitta nya vägar för att bryta 
det ekonomiska utanförskapet och minska den samhällsekonomiska 
belastningen. Att fortsätta med dagens politik har en betydande 
inverkan på kostnaderna för bland annat pensionssystemet, menar 
författarna till Vägar till självförsörjning, slutrapporten i projektet. 

– Det riskerar leda till en inhuman situation där många utrikes 
födda löper stor risk för livslångt bidragsberoende och permanent ut-
anförskap, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor 
BTH och JIBS samt författare i rapportserien. 

I slutrapporten presenteras ett sammanhängande integrations-
politiskt reformprogram som inkluderar 27 policyförslag fördelade 
över fem huvudsakliga frågeområden. Det handlar om insatser inom 
alltifrån arbetsmarknads-, utbildnings-, bostads- och näringspolitik till 
ideell sektor. Tre prioriterade åtgärder är: en tydlig självförsörjnings-
linje, lättare att anställa och lätt att göra rätt som soloföretagare. 

Författarna efterfrågar en helhetssyn där inte bara traditionell 
närings-, arbetsmarknads- och utbildningspolitik ingår utan även 
bostadspolitik och fysisk planering. För att nå målet med ett fung-
erande integrationspolitiskt samhällskontrakt fordras förändringar i 
incitament, institutioner, regelsystem och normer:

– Styr till exempel utplacering till bostadsort i högre utsträckning 
mot det rådande arbetsmarknadsläget och lär av erfarenheter i Tysk-
land och Schweiz, säger Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenör-
skapsforum och medförfattare till slutrapporten. 

1.
Tydlig  

självförsörjningslinje: 
Sänkta bidragsnivåer kombinerat med tydliga 
krav på aktivitet i skola och etableringsinsatser 
med självförsörjning som tydlig målsättning.

2.
Lättare att anställa: 

Sänkta kostnader för att anställa individer 
med låga kunskaper och färdigheter med ett 
respektfullt avstånd mellan lön och bidrag.

3.
Lätt att göra rätt som 

soloföretagare: 
En ny soloföretagsform med schablonbeskatt-
ning och enkla regelverk enligt internationell 

förebild.

”Rapporten, och den rapportserie 
som den utgår ifrån, är en ambitiös 
och gedigen genomlysning av ett 
helt komplex av frågor”

Bi Puranen, generalsekreterare World Values 
Survey, docent Institutet för framtidsstudier

”Självförsörjning, det tror jag att vi 
alla är överens om, är målet hela 
tiden. Att folk ska kunna försörja sig 
själva är a och o”

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande 
Södertälje kommun (S)

”Sverige står inför gigantiska 
utmaningar de närmaste åren, 
otvetydigt är att de åtgärder som 
vidtagits från politiskt håll är långt 
ifrån tillräckliga”

Lars Backsell, grundare Recipharm och 
ordförande Entreprenörskapsforum

”Det här är en av de bästa studier 
jag har sett, som i sin nakenhet 
fångar upp både möjligheter och 
problem”

Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna

Sagt under lanseringen av slutrapporten:
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SVENSKA GEM

10 ÅR 
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ENTREPRENÖRSKAPET  
VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN
Nationell GEM-rapport 2020

Entreprenörskapsforum har under tio år ansvarat för den svenska delen av 
GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Årets rapport sammanfattar det 
svenska entreprenörskapets utveckling och ambitioner sedan 2000-talets 
början samt lyfter policyförslag för ett långsiktigt reformarbete för att främ-
ja entreprenörskap.

– I rapporten sammanfattas de viktigaste policyslutsatserna som har dra-
gits under tio år av nationella GEM-rapporter. Det handlar bland annat om 
regleringar, skatter, kompetensförsörjning, entreprenörskapsutbildning 
samt möjligheter till en andra chans vid insolvensproblem. Dessa bör utgöra 
grunden för ett reformarbete som syftar till ett långsiktigt ekonomiskt-po-
litiskt ramverk för att främja entreprenörskap och innovation, säger Pontus 
Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH och 
BTH samt redaktör för rapporten.

”För att främja Sveriges väl-
stånd behöver vi en genom-
tänkt entreprenörspolitik. Som 
entreprenör i en teknikintensiv 
bransch tänker jag närmast på 
kompetensförsörjning, förenk-
lade regelverk och skatter, t.ex. 
möjligheten att kunna erbjuda 
bra personaloptionsprogram. 
Den största utmaningen för 
många handlar om att attrahera 
den bästa arbetskraften”

Jacob de Geer 
grundare och vd iZettle

”Vi behöver vidareutveckla inn-
ovationsekosystemet så att ännu 
fler vill och lyckas växa med 
Sverige som bas. Det kräver 
tillgång till kompetens och god 
uppkoppling till affärsnätverk så-
väl i Sverige som internationellt, 
samt sannolikt också policyåt-
gärder som skapar en bättre 
balans mellan risk och förtjänst, 
vilket rapporten också ger några 
exempel på”

Anne Lidgard 
direktör Vinnova

10,6
%

5,8
%

10,6 procent av männen 
och 5,8 procent av kvinnorna 
definierar sig som entrepre-

nörer i Sverige.   

Totalt sett ökade svensk gig- 
och delningsekonomi från 
8,4 procent under 2018 till 

9,8 procent under 2019. 

Tillväxtambitionerna är låga 
i Sverige: endast fyra länder 

har en lägre andel som säger 
sig planera för att anställa sex 
eller fler personer under de 

kommande fem åren.

Det svenska entreprenörskapet ligger fortfarande lågt i förhållande 

till jämförbara länder – trots en ökning med 1,5 procentenheter 

från föregående år. I skuggan av pandemin är det bekymmersamt 

då entreprenörskap är en viktig förutsättning för ekonomisk åter-

hämtning. Ökande global konkurrens, låga tillväxtambitioner och 

avtagande effekter av tidigare reformer utgör betydande utma-

ningar framåt. Det framkom i 2020 års nationella GEM-rapport.
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Små och medelstora före-
tags digitala omställning 
efter pandemin
Joakim Wernberg, forsknings- 
ledare Entreprenörskapsforum. 

Cybersäkerhet för en upp-
kopplad ekonomi
Ulrik Franke, senior forskare 
RISE – Research  Institutes of 
Sweden.

Vem blir forskare i Sverige 
och vad spelar det för roll?
John Källström, forskare 
Copenhagen Business School. 

Entreprenörskap i Sverige 
Nationell GEM-rapport 2020
Pontus Braunerhjelm (red.), 
forskningsledare Entreprenör-
skapsforum och professor KTH 
och BTH.

Svensk konkurrenskraft – Hur kan 
Sverige säkerställa ett långsiktigt 
välstånd?
Johan Eklund, vd Entreprenörskaps-
forum, professor BTH och JIBS och 
Per Thulin, forskare Entreprenör-
skapsforum och KTH (red.).

Sverige uppvisar en sämre välstånds- och produktivitetsutveckling än 
många jämförbara länder. I en uppdaterad mätning av konkurrenskraften 
presterar Sverige medelmåttigt och tappar långsamt i position. Det fram-
kom i årets Swedish Economic Forum Report.

Med ett 70-tal indikatorer i en scorecard-analys visar författarna att det finns poten-

tial för Sverige för att stärka svenskt välstånd på sikt. Det som krävs för förbättrad 

konkurrenskraft är ett långsiktigt arbete med tydligt fokus på fungerande marknader 

som bidrar till kompetensförsörjning och tillgodogörande av forskning och ny teknik 

samt mer generellt underlättar för innovationer och mer kostnadseffektiva processer.

– Förenklat uttryckt bygger konkurrenskraft på en politik där näringslivet har tillgång 

till välutbildad arbetskraft och kapital som fritt kan röra sig till de mest produktiva 

verksamheterna, säger Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH samt en 

av rapportförfattarna. 

PUBLIKATIONER
SVENSK KONKURRENSKRAFT – HUR KAN SVERIGE 
SÄKERSTÄLLA ETT LÅNGSIKTIGT VÄLSTÅND?
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När blir utrikes födda själv-
försörjande?  
Johan Eklund, vd Entrepre-
nörskapsforum, professor BTH 
och JIBS och Johan P Larsson, 
universitetslektor University of 
Cambridge samt JIBS.

Vägar till självförsörjning 
Johan Eklund, vd Entreprenörskaps-
forum, professor BTH och JIBS och 
Enrico Deiaco, forskningsledare 
Entreprenörskapsforum.

Effekter av sänkta arbetsgi-
varavgifter för integrationen 
av utrikes födda
Sven-Olov Daunfeldt, pro-
fessor Högskolan Dalarna 
och forskningschef Handelns 
Forskningsinstitut och Anton 
Gidehag, forskare Handelns 
Forskningsinstitut.

Ny väg in? Soloföretagande,  
skatteregler och ekonomiska 
möjligheter
Patrick Krassén, skattepolitisk 
expert Företagarna.

Ekonomisk integration – en 
analys av insatser i Danmark, 
Norge och Tyskland
Mats Engström, författare 
och samhällsanalytiker.

I slutrapporten till Entreprenörskapsforums projekt Integration Sverige 
presenteras ett sammanhängande integrationspolitiskt reformprogram 
som inkluderar 27 policyförslag fördelade över fem huvudsakliga fråge-
områden. 

Det handlar om insatser inom alltifrån arbetsmarknads-, utbildnings-, bostads- och 

näringspolitik till ideell sektor. Tre prioriterade åtgärder är: en tydlig självförsörjnings-

linje, lättare att anställa och lätt att göra rätt som soloföretagare. Författarna vill se 

nya vägar för att bryta det ekonomiska utanförskapet och minska den samhällseko-

nomiska belastningen och understryker behovet av att ett självförsörjningsmål införs 

som en del av den ekonomiska politiken. Vidare efterfrågas en helhetssyn där inte 

bara traditionell närings-, arbetsmarknads- och utbildningspolitik ingår utan även bo-

stadspolitik och fysisk planering. 

VÄGAR TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING
– SLUTRAPPORT INTEGRATION SVERIGE
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Dagens Industri 20-05-05

Ta bort det skatterättsliga 
företrädaransvaret
Aktiebolag bygger på principen om att 
ägarna inte är personligen ansvariga för fö-
retagets skulder. Men den principen gäller 
inte skatteskulder som har en särställning. 
Lagstiftningen orsakar onödiga konkurser.
Detta skrev  bland andra företrädare för 
Entreprenörskapsforums styrelse: Lars Back-
sell och Saeid Esmaeilzadeh.

Svenska Dagbladet 20-03-28

Äldre krisåtgärder håller inte nu, 
regeringen
Åtgärder som fungerade under 1990-talskrisen 
och finanskrisen har inte samma verkningskraft 
i dag. Räntekostnader bör nu sättas till noll 
där det är möjligt och ett tillfälligt moratorium 
införas vad gäller företagens amorteringar och 
räntor, skrev Martin Andersson, Pontus Brau-
nerhjelm och Johan Eklund.

Dagens Industri 20-04-01

Rädda landets ekonomi och 
öka statsskulden
Kraftfulla ekonomiska insatser försenas på 
grund av en politisk rädsla för en betydligt 
högre statsskuld. Men finanspolitiska principer 
bör inte upprätthållas på bekostnad av många 
företags överlevnad, skrev Martin Andersson, 
Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund.

Svenska Dagbladet 20-04-16

Alltför ljus bild av 
ekonomisk integration
Det ekonomiska utanförskapet är betydligt  
mer omfattande än vad den officiella syssel-
sättningsstatistiken ger sken av. Den ekono-
miska kris som följer pandemin kommer att 
blottlägga ett stort ekonomiskt utanförskap, 
skrev Johan Eklund.

Dagens Nyheter 20-03-22

Regeringens krispaket löser inte 
småföretagens problem
Kort- och långsiktiga lösningar samt en reform-
kommission för bättre förutsättningar för entre-
prenörer krävs för att möta efterfrågekollapsen i 
och med coronakrisen, skrev Martin Andersson, 
Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, alla 
Entreprenörskapsforum, på DN debatt.

Svenska Dagbladet 20-02-27

Drabbar skolans öde även 
universiteten?
Den väg som föreslås i en statlig utredning 
innebär att universiteten kommer att utsättas 
för oprövade experiment på motsvarande 
sätt som den svenska skolan. Det riskerar bli 
ytterligare ett slag mot kunskapsbasen med 
negativa konsekvenser för svensk konkurrens-
kraft, skrev professor Pontus Braunerhjelm.

Dagens Industri 20-07-01

Inför självförsörjningsmål
Den svenska sysselsättningsstatistiken är 
gravt missvisande och bör kompletteras med 
självförsörjningsstatistik. Det faktum att en 
individ är sysselsatt i den officiella statistiken 
innebär nämligen inte att vederbörande per 
automatik även har tillräckliga inkomster för 
att vara självförsörjande, skrev Johan Eklund.

Dagens Nyheter 20-12-04

Här är åtgärderna som får inte-
grationen att fungera
Beskrivningen av integration i Sverige är alltför 
ljus och läget är inte hållbart. Det visar slutrap-
porten från vårt projekt Integration Sverige, 
skrev Rune Andersson, Lars Backsell, Lovisa 
Hamrin och Dan Olofsson, samtliga initiativta-
gare till projektet.

Svenska Dagbladet 20-09-22

Lär av våra grannar för bättre 
integration
Nu behövs ett brett samarbete för praktiska lös-
ningar för hur integrationen kan bli bättre och hur 
fler med flyktingbakgrund kan försörja sig själva. 
Här finns en hel del att lära från våra grannländer, 
skrev Mats Engström, författare av en av rappor-
terna inom projektet Integration Sverige.

I MEDIERNA
Produktiviteten på debattsidan ökade och 23 debattartiklar signerades under året av Entreprenörskaps-

forum. Bland annat skrev de tre professorerna Martin Andersson, Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund 

inom loppet av några veckor i mars/april tre artiklar i DN, SvD och DI där de kommenterade regeringens 

krispaket riktade mot företagen. 
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SVT Forum 20-08-28

Braunerhjelm om entreprenöriell nystart

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm berättade i SVT 
Forum om incitament för entreprenörskap, vikten av att våga ta 
risk, men också om att risktagandet behöver ge kompensation. 
Digitaliseringen behöver, enligt Omstartskommissionen, bli plan A 
och Sverige behöver dra lärdom av erfarenheterna, skynda på och 
hitta rätt fokus när det gäller digitalisering.

SVT Forum 20-01-31

Johan Eklund om framtidens integration

– Den ekonomiska integrationen har blivit allt sämre sen 70-talets 
mitt och inget talar för att situationen kommer att förbättras i när-
tid. Vi har en neurotisk målkonflikt mellan en extensiv välfärdsstat 
och ett generöst migrationssystem och dessutom tas forskningen 
som finns på området inte i beaktande i tillräckligt hög utsträck-
ning, sa Johan Eklund i ett seminarium som sändes i  SVT Forum.

I MEDIERNA
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Global konkurrens om 
kvalificerade migranter
William Kerr, professor i företagsekonomi vid 

Harvard Business School, höll årets Swedish Schum-

peter Lecture i form av ett webbinarium. I hans 

senaste bok The Gift of Global Talent: How Mig-
ration Shapes Business, Economy & Society (2018) 

utforskar han den globala konkurrensen om hög-

kvalificerade migranter.

I boken visar han att invandring har förändrat amerikansk 
innovation, omformat ekonomin genom uppkomsten av 
talangkluster samt påverkat samhället i stort både positivt och 
negativt. I boken argumenterar han för att USA och världen 
kan få ut mer av globala talangflöden med förnuftiga reformer. 
– Möjligheter är inte jämnt fördelade över världen vilket gör 
att många risktoleranta individer som vill ta kontroll över sitt 
liv emigrerar till nya länder, sa William Kerr.

PÅ PLATS I DEBATTEN
Utöver arrangerande av egna evenemang och möten, som till exempel Swedish Schumpeter Lecture, 

har Entreprenörskapsforums medarbetare deltagit i en rad sammanhang under 2020. Bland annat var 

Pontus Braunerhjelm en av ledamöterna i den Omstartskommision som intierades under våren med 

anledning av pandemins utbrott.

Pontus Braunerhjelm i 
Omstartskommissionen
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entrepre-

nörskapsforum, professor KTH och BTH, medver-

kade i den Omstartskommission som Stockholms 

Handelskammare initierade under våren 2020. 

Kommissionen leddes av ekonomen Klas Eklund och samlade 

landets ledande experter inom sina respektive fält, bland andra 

tidigare EU-kommissionären Cecilia Malmström samt profes-

sorerna Lars Calmfors, Amy Loutfi och Oskar Nordström Skans. 

Arbetet resulterade i medieuppmärksamhet och ett antal 

möten hos externa aktörer. Syftet med kommissionen var att ta 

ett samlat grepp om de politiska och ekonomiska utmaningar 

som Sverige står inför. I augusti presenterade Omstartskom-

missionen flera förslag till långsiktiga reformer som bland annat 

innefattade lägre skatt på arbete, innovation för långsiktig 

konkurrenskraft, satsningar på ny miljövänlig teknik och digitali-

sering samt arbete för handelsavtal och fri handel.

 

 

4 Debatt E-post:debatt@di.se 
Längd: 2 500, 4 000 eller 6 000 tecken, inklusive blanksteg. Bifoga högupplöst porträtt.

 Dagens industri
Måndag 17 augusti 2020

Omstartskommissio
nen publicerar i dag en 
plan för omstart av Sve
rige. Vi har arbetat på 
uppdrag av Stockholms 

Handelskammare, men har var och 
en skrivit självständigt och står för 
sina egna förslag.  

När Sverige lämnar den akuta kris
fasen måste långsiktiga samhälls
ekonomiska hänsyn spela större roll. 
Akutstöden har varit nödvändiga, 
men Sverige har i längden inte råd att 
subventionera inaktivitet. Vi måste 
vrida om åtgärderna så att de stöttar 
aktivitet och snabb återgång i arbete.

Dyra permitteringsstöd bör fasas 
ut samtidigt som företagen ges driv
krafter att ta tillbaka medarbetare 
i produktionen. Rekryteringsstöd 
kan ges till företag som expande
rar, investeringsstöd för att anpassa 
arbetsplatser, skolor och kollektiv
trafik till fysisk distansering. Utbild
ningssatsningar bör ske för att rekry
tera nya lärare och utnyttja  perioden 
med lågt kapacitetsutnyttjande till 
kompetenshöjning för permitterade 
och arbetslösa. Stöd behövs  
för att hålla uppe byggande, reparera 
 eftersatt infrastruktur och energi
effektivisera byggnader. 

Men inte heller detta räcker. På 
lång sikt måste den ekonomiska poli
tiken i högre grad främja omvandling, 
nya jobb och nya investeringar.

Omstartskommissionen före
slår därför långsiktiga reformer för 
ekonomisk styrka, hållbarhet och 
social inkludering. De tre hänger 
ihop. Uthållig styrka nås bara om den 
 teknik vi använder är miljömässigt 

hållbar och om de sociala klyftorna 
 minskar.

För att nå ekonomisk styrka behövs 
lägre skatt på arbete – för både lägre 
och högre inkomsttagare. Kapital
beskattningen bör bli mer enhetlig 
och momsen breddas.

Innovation formar näringslivets 
långsiktiga konkurrenskraft. Vill
koren för entreprenörer förbättras 
genom att personaloptioner görs mer 
tillgängliga. Ett utvidgat investerar
avdrag motverkar brist på riskkapi
tal i tidiga skeden. Universiteten bör 
 stimuleras till tätare klustermiljöer 
och mer kontakter med företagare. 

Lagen om anställningsskydd 
moderniseras. Nya jobb bör till
skapas – inte minst i offentligt finan
sierad verksamhet – genom att 
 mindre kvalificerade arbetsuppgifter 
bryts ut från mer kvalificerade.

Behovet av stöd betyder att stats
skulden på kort sikt fortsätter att 
öka, men om några år är det dags att 
åter slå in på en bana med  sjunkande 
statsskuldskvot. En tydlig plan 
behövs för detta.

För att Sverige ska bli mer miljö
mässigt hållbart är det önskvärt att 
möjligheterna att testa ny teknik blir 
bättre. Tillåt regelmässiga frizoner 
med mindre byråkrati och mer flexi
bilitet. Stöd utveckling av ny  teknik 
inom vätgas, biogas och fossilfritt 
stål.

Lägg tills vidare planerna på nya 
stambanor för höghastighetståg på 
is, satsa i stället på upprustning av 
existerande kollektivtrafik. Skynda 
på elektrifieringen av vägtrafiken, 
genom både laddstolpar och  elvägar. 

Så startar Sverige om
Bygg ut elnätet och inför högre 
 koldioxidskatt på drivmedel.

Koppla miljökrav till utnyttjande 
av statliga stödåtgärder.  Offentlig 
upphandling bör användas mer 
aktivt. Skynda på digitalisering 
genom fiber och 5Gnätverk och bygg 
”smarta städer”. Arbeta inom EU  
för mer effektiv utsläppshandel och 
att fler länder inför koldioxidskatter. 
Sverige ska delta aktivt i EU:s ”green 
deal”.

Sverige måste bli mer socialt inklu
derande. En massiv utbildnings
satsning är avgörande för en lång
siktigt jämnare inkomstfördel
ning. Många ungdomar går under 
 pandemin miste om viktig kunskaps
uppbyggnad. Höj den lägsta kvalite
ten kraftigt genom hela utbildnings
väsendet, från förskola till högskola. 

Utbildningen måste bli mer yrkes
förberedande. Vi måste lära för livet, 
med återkommande möjligheter att 
lära nytt och höja kompetensen under 
yrkeslivet. Överväg en obligatorisk 
omställningsförsäkring.

Digitaliseringen måste kunna 
 nyttjas av alla, för att skapa utveck
lingskraft – och motståndskraft mot 
nya kriser. Vi behöver en klar strategi  
för hantering av data, större satsning 
på FoU, ett juridiskt ramverk kring 
användningen av AI. Den offentliga 
sektorn bör bygga en nationell digital 
plattform. Siktet ska vara inställt  
på ”digitalt välstånd”.

Dagens regressiva fastighets
avgift gynnar ägarna till de dyraste 
 bostäderna. Den bör ersättas av  
en proportionell fastighetsbeskatt
ning. Bostadspolitiken ska inte utgå 

från ”insiders”. Bostadsmarknaden 
måste få större rörlighet och sänkta 
 inträdeshinder.    

Slutligen: Sveriges politik bedrivs 
inte i ett vakuum. Världen har blivit 
hårdare, med handelskrig och stor
maktsrivalitet. Sverige ska sträva 
efter en öppen värld, med samarbete 
mot protektionism och chauvinism. 
Vi ska arbeta för multilaterala han
delsavtal och fri handel med både 
USA och Kina. 

Sverige bör bli en mer aktiv 
 medlem av EU. Vi ska driva på för 
rättvis och öppen konkurrens på 
den inre marknaden, inte minst för 
 tjänster. Även på EUnivå ska Sverige 
verka för strategiska investeringar  
i digitalisering, grön teknik, förnybar 
energi och cirkulär ekonomi. 

Vi hoppas att beslutsfattare i poli
tik och näringsliv tar chansen till  
en omstart. Sverige lever igenom  
en svår tid. Men det är just i kris vi bör 
tänka nytt och lägga grunden till  
en ljusare framtid.

”På lång 
sikt måste 
den eko-
nomiska 
politiken  
i högre 
grad 
främja 
omvand-
ling, nya 
jobb och 
nya inves-
teringar.”

SUSANNE ACKUM 
TOR BORG 
PONTUS BRAUNERHJELM 
LARS CALMFORS 
KLAS EKLUND 
ÅSA HANSSON 
LARS HULTKRANTZ 
AMY LOUTFI 
CECILIA MALMSTRÖM 
OSKAR NORDSTRÖM SKANS 
MARIA WETTERSTRAND

Under snart ett halvår har Sverige varit i akut kris. Nu tycks vi vara på väg in  
i en övergångsfas då virusspridningen dämpas och ekonomin återhämtar sig  
men fortfarande behöver stöd. Nu är därför rätt tidpunkt att planera för åtgärder 
för en långsiktigt sund och stark utveckling, skriver Omstartskommissionens 
elva ledamöter.

SE FRAMÅT. När Sverige lämnar den akuta krisfasen måste långsiktiga samhällsekonomiska hänsyn spela större roll, skriver ledamöterna i Omstartskommissionen, som inrättats av 
 Stockholms Handelskammare. Övre raden: Maria Wetterstrand, Lars Hultkrantz, Amy Loutfi, Lars Calmfors, Oskar Nordström Skans. Nedre raden: Åsa Hansson, Cecilia Malmström,  
Tor Borg, Susanne Ackum, Pontus Braunerhjelm. Stora bilden: kommissionens ordförande Klas Eklund. 
 FOTO: VILHELM STOKSTAD, ÖREBRO UNIVERSITET, ANDERS WIKLUND, MIKAEL WALLERSTEDT, JOHAN BÄVMAN, JOHN THYS, FREDRIK SANDBERG, CLAUDIO BRESCIANI
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Johan Eklund medverkade i ett avsnitt av Uppdrag: Jämställdhet 
en intervjuserie ledd av Josefin Malmqvist, ordförande Moderat-

kvinnorna. Frågeställningen var ”Hur får Sverige fler framgångsri-

ka entreprenörer?” och samtalet kom att handla om bland annat 

Global Entrepreneurship Monitor och behovet av stabila politiska 

spelregler för företagande.

Under Digital@Idag i oktober samarrangerade Entreprenörskapsfo-

rum och Företagarna ett samtal under livesändningen. Entreprenör-

skapsforums Joakim Wernberg presenterade en ny rapport Små 
och medelstora företags digitala omställning efter pandemin. Kom-

menterade gjorde näringsminister Ibrahim Baylan (S), Anna Wikland, 

Sverigechef Google och Günther Mårder, vd Företagarna.

Entreprenörskapsforums forskare är flitigt tillfrågade som experter i intervjuer och paneler. De har 
även under det gångna året hörts och synts i debatten som rör entreprenörskap, innovation, tillväxt 
och samhällsutveckling. 

Entreprenörskapsforum på andra arenor

I samband med lanseringen av rapporten När blir utrikes födda 
självförsörjande? deltog  Johan Eklund i Studio Axess. I ett sam-

tal med PJ Anders Linder lyftes bland annat att Sverige står inför 

en ännu större integrationsutmaning än vi anat, den ekonomis-

ka krishanteringen givet coronapandemin samt entreprenörska-

pets ställning i Sverige.

Hur många är aktiva i gigekonomin i Sverige? Kan giggande 

vara en inkörsport till såväl arbetsmarknad som entreprenör-

skap? Och hur går det med den politiska anpassningen till det 

växande giggandet? I KIMM talks förklarade Entreprenörskaps-

forums vice vd Pernilla Norlin, utifrån data från årets Global En-

trepreneurship Monitor, hur det ligger till.
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Martin Andersson (ordförande)
Entreprenörskapsforum och BTH

Magnus Henrekson
IFN

Sarah Jack
Stockholm School of Economics

Karin S Thorburn
Norwegian School of Economics

Karl Wennberg
Linköpings universitet

Ivo Zander
Uppsala universitet

Priskommitté

GLOBAL AWARD FOR 
ENTREPRENEURSHIP 
RESEARCH

Global Award for Entrepreneurship Research belönar 

forskning som bidragit till att öka förståelsen för entre-

prenörskapets betydelse. Priset är med sin prissumma 

och sin globala ansats unikt i sitt slag. Priset består av 

statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma 

på 100 000 euro.

Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, med-

grundare är Institutet för Näringslivsforskning (IFN), 

medfinansiär är Vinnova. Donator är Lars Backsell.
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FORSKNING OM JOBBSKAPANDE 
OCH ÖKAD PRODUKTIVITET PRISAS

Global Award for Entrepreneurship Research 2020 tilldelades John Haltiwanger, profes-

sor vid University of Maryland, USA. Haltiwanger får priset för sin banbrytande forskning 

om hur jobb omsätts, om produktivitetstillväxt och entreprenöriella företags roll för 

ekonomisk utveckling. 
 

John Haltiwangers forskning har gett betydande bidrag till entreprenörskapsfältet genom att förbättra 
vår förståelse av hur jobb skapas och försvinner, om vilka faktorer som styr produktivitet samt hur små 
och medelstora företag bidrar till den ekonomiska utvecklingen. Hans arbete har spelat en avgörande 
roll för metodutvecklingen samt framtagandet av stora longitudinella dataset på företagsnivå. Professor 
Haltiwanger har även skapat ett nytt mått som bättre fångar företagstillväxt vilket influerat såväl offentlig 
politik som nationella statistikmyndigheter världen över.
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FORSKNINGSPROJEKT
Entreprenörskapsforums forskning präglas av policyrelevanta frågeställningar samt oberoende, 

objektivitet och kvalitet. Projektmedel söks i konkurrens hos erkända anslagsgivare och forsknings-

finansiärer. Stiftelsens forskning vägleds av policyrelevans. Forskningssatsningarna syftar till att dels 

initiera, bedriva och stödja forskning på områden som ännu inte etablerats i Sverige, dels kommuni-

cera nationellt och internationellt ledande forskning.

 

COMBAT CLIMATE CHANGE
Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR
Finansiärer: Vinnova och Svenskt Näringsliv

INTEGRATION SVERIGE
Finansiärer: Rune Andersson, Lars Backsell, Lovisa Hamrin 
och Dan Olofsson

SWEDISH ECONOMIC FORUM
Finansiärer: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse  
och Tillväxtverket

ENTREPRENÖRSKAP PÅ LANDSBYGDEN 
Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse

GLOBALA MEGATRENDER, STRUKTUR- 
OMVANDLING OCH EKONOMISK POLITIK
Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse  
och Vinnova

FRÄMJANDEINSATSER FÖR  
ENTREPRENÖRSKAP OCH INNOVATION
Finansiär: Svenskt Näringsliv

Vetenskapliga publiceringar
Forskare knutna till Entreprenörskapsforum publicerar 

sig regelbundet i vetenskapliga tidskrifter. Under 2020 

har artiklar av våra forskare synts i bland annat Euro-

pean Economic Review, Review of Industrial Organi-

zation och Small Business Economics samt i OECD:s 

working paper-serie.

 

Nätverk för kunskap 
Som en nätverksorganisation med ambitionen att vara en 

naturlig mötesplats för kunskapsinhämtning och -spridning 

i entreprenörskapsfrågor utgör våra nätverk en bärande 

del i verksamheten. Entreprenörskapsforum har tillgång till 

ett välrenommerat nationellt och internationellt forskarnät-

verk, som utgörs av ett stort antal världsledande forskare 

inom fältet, samt goda ingångar till politiker och besluts-

fattare inom näringsliv och offentlig sektor. 

Samtal om forskning  
och förnyelse i ny podd
I Entreprenörskapsforums nya podd Forskning om förnyelse 

diskuteras de senaste forskningsresultaten om entreprenör-

skap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Serien har 

rivstartats med intervjuer av författarna till Swedish Economic 

Forum Report 2020. Även framtida avsnitt kommer att bjuda 

på ny forskning och samtal om aktuella ämnen. Många intres-

santa perspektiv utlovas. Lyssna in och följ podden!
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ORGANISATION

Mikael Blomqvist
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Pontus Braunerhjelm
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vd, professor (adjungerad)

Pernilla Norlin
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tionschef  (adjungerad)

Pia Sandvik
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of Sweden  

Johan Schnürer
rektor Örebro universitet  

Lars Backsell (ordf)
medgrundare och styrelse- 
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Sofia Larsen
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universitet
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Group

STYRELSE OCH LEDNING MEDARBETARE
Martin Andersson
forskare, professor

Pontus Braunerhjelm 
forskningsledare, professor

Enrico Deiaco
forskningsledare

Johan Eklund
vd, professor

Håkan Gergils
seniorrådgivare

Pernilla Heed 
projektledare, kommunikatör

Klas Håkansson
kommunikatör, webbredaktör

Marcus Kardelo
projektledare, kommunikatör

Marcus Lillhager
ekonomichef

Britt-Marie Nordström
projektledare

Pernilla Norlin
vice vd, kommunikationschef

Johanna Palmberg 
forskningsledare, docent

Fredrik Söderqvist
doktorand

Per Thulin 
forskare, ekon dr

Joakim Wernberg
forskningsledare, fil dr
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STYRGRUPPER

FINANSIERING 2020
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vänner

Per Tryding
Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren (ordf)

Martin Andersson
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Caroline Wigren
Lunds universitet
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FAR
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Christian Ketels
visiting executive Harvard 
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Annika Lundius
styrelseproffs
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Kjell Håkan Närfelt
Vinnova
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Lena Sellgren
Business Sweden
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