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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,
näringslivsdynamik 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.

Verksamheten syftar till att skapa så goda förutsättningar som möjligt
för tillväxt, innovation och samhällsutveckling i Sverige. Det bidrar
vi till genom att ge landets beslutsfattare 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.
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Med facit i hand kan vi konstatera att de senaste åren har präglats av pandemin men också av nytänkande
och innovation samt gett Sverige en rejäl skjuts in i den digitala omställningen. Pandemin har påverkat både
individer och samhällsekonomin, men Sveriges återhämtning och långsiktiga utveckling kommer vara avhängig de nödvändiga strukturreformer som Entreprenörskapsforum länge har förordat. Förutsättningarna
för entreprenörskap handlar inte om enstaka reformer utan kräver ett brett anslag där bland annat skatte-,
arbetsmarknads- och utbildningspolitik medvetet reformeras och utformas i syfte att stärka konkurrenskraft
och entreprenörskap. Samtidigt har den ekonomiska och politiska osäkerheten tilltagit i vår omvärld, icke
minst med tydliga geopolitiska spänningar, vilket ytterligare accentuerar behovet av reformer.
Dessa frågor sattes i fokus i 2021-års Swedish Economic Forum-rapport. Denna gång undersökte en rad
namnkunniga svenska och internationella forskare det förnyade intresset för industripolitik som ett verktyg
för att stärka länders konkurrenskraft. Mina medredaktörer och jag varnar för protektionism och teknonationalism men förordar åtgärder för att rätta till flaskhalsar och skapa goda ramvillkor. Arbetet med frågor som
rör det långsiktiga välståndet fortsätter för Entreprenörskapsforum, under 2021 sjösattes ett nytt flerårigt
forskningsprojekt som ämnar undersöka förutsättningarna för att långsiktigt stärka svensk konkurrenskraft.
Entreprenörskapsforum har under 2021 med framgång genomfört en rad digitala och fysiska evenemang och även synts flitigt i debatten både med egna debattartiklar, krönikor och intervjuer såväl som
genom andras hänvisningar till våra forskningsresultat. Se mediegenomslag och våra publicerade rapporter på sidan 18–20. Våra rapporter och inte minst det självförsörjningsmått vi lanserade inom ramen
för forskningsprojektet Integration Sverige har fortsatt väcka uppmärksamhet. Under året släppte vi
rapporten Självförsörjning: Vad betyder ursprung, utbildning och vistelsetid i Sverige, författad av Åsa
Hansson och Mats Tjernberg, där självförsörjning belystes ur bland annat ett livscykelperspektiv, och
dessvärre understryker hur allvarlig situationen är.
Detta blir den sista verksamhetsberättelsen under min ledning. Det är med glädje jag under våren överräcker stafettpinnen till min efterträdare, Anders Broström, docent i entreprenörskaps- och innovationsstudier,
förvissad om att Entreprenörskapsforum fortsatt kommer att bidra med angelägna och relevanta forskningsunderlag för beslutsfattare och göra avtryck i
politiken och beslutsfattande på olika nivåer. När jag ser tillbaka gläds jag åt
att Entreprenörskapsforum under min tid har flyttat fram positionerna på
ett flertal områden, både vad gäller forskningsprojekt, debattdeltagande
och policygenomslag. Mitt arbete med frågor kring konkurrenskraft, entreprenörskap och näringslivsvillkor fortsätter i min nya roll som chefekonom
på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
Under 2022 ser Entreprenörskapsforum fram emot att lyfta angelägna frågor om hur ramvillkor, digital omställning och konkurrensfrågor påverkar näringsliv och entreprenörskap. Välkommen
med på resan.
Trevlig läsning!

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS
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Det
hände
under
2021
Likt föregående år präglades verksamheten 2021 av omständigheter kopplade till den pågående pandemin. Trots det har året varit både produktivt och givande med bland annat
närmare 30 genomförda webbinarier och hybridmöten, 17 utgivna rapporter och ett drygt
tjugotal publicerade debattinlägg i medier. Vidare har arbetet fortsatt i våra digitala kanaler med bland annat utveckling av podden Forskning om förnyelse och Youtube-kanalen.
En av årets klart mest uppmärksammade var den nystartade rapportserien om
”svenska under” som resulterade i lanseringen av fem rapporter.
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Två nya forskningsplattformar
introducerades

Självförsörjningsbegreppet fick
ett eget liv i debatten

Under hösten 2021 har två nya forskningsplattformar
lanserats – Task force för stärkt svensk konkurrenskraft
och Digitalisering och teknikpolitik. Den förstnämnda
handlar om att analysera och ta fram forskningsbaserade kunskapsunderlag för hur den svenska industrins
konkurrenskraft långsiktigt kan stärkas. Den senare
lyfter digital transformation och konsekvenser för
arbetsmarknad, entreprenörskap, branschdynamik
och konkurrens.

Projektet Integration Sverige har under året fortsatt
generera uppmärksamhet och debatt. Framför allt
lyfts självförsörjningsmåttet som introducerades som
ett komplement till sysselsättningsmåttet för att mäta
den ekonomiska integrationen. En rapport som bygger
vidare på självförsörjningsbegreppet har släppts och
flera inspel i debatten har fortsatt att väcka intresse.
Forskningsresultaten från Integration Sverige har fortsatt
hänvisats till i det politiska samtalet, bland annat av
moderaternas Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson i
en debattartikel i DN 8 april.
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Webbinarier dominerade
även i år
Med några få undantag, då hybridevents med närvarande
publik kunde genomföras, var årets seminarier arrangerade som digitala möten. Utöver rapportlanseringar
märktes föreläsningar med flera internationella forskare
som Philippe Aghion, Harvard University, årets Swedish
Schumpeter Lecturer Maria Minniti, Syracuse University,
och John C. Haltiwanger, University of Maryland och
mottagare av Global Award for Entrepreneurship
Research 2020.

3040
Antal nedladdningar
av rapporter och
publikationer

Deltagare i våra
aktiviteter under 2021

4763

De svenska undren synades
i uppmärksammad serie
Under 2021 lanserade Entreprenörskapsforum en
serie policysammanfattningar som tittade närmare på
”svenska under”. Det vill säga branscher där svenska
företag utmärkt sig genom god tillväxt, starka varumärken och internationell uppmärksamhet. Förutom
rapporter om mer välkända branscher som musik-,
mode- och dataspelsbranschen, uppmärksammades
även sportstech och edtech. Där de senare kan sägas
utgöra framtida svenska under. Under 2022 förväntas
ytterligare delar i serien lanseras då med fokus på
cleantech och foodtech.

35 400

Nedladdningar av
rapporten Grader av
självförsörjning

Unika användare
på webbplatsen

793

Fortsatt aktivt deltagande i debatten
Närvaron i samhällsdebatten var under året påtaglig, med
ett drygt tjugotal publicerade debattartiklar knutna till Entreprenörskapsforums forskning. Bland annat lyftes ämnen
som förenkling av donationer till lärosäten, behovet av ett
självförsörjningsmått i diskussionen kring den ekonomiska
integrationen och behovet att slopa företrädaransvaret.
Entreprenörskapsforums forskningledare Joakim Wernberg
gjorde flera inspel i debatten kring EU-regleringen av den
digitala ekonomin – Digital Markets Act.

Stort antal rapporter
Under året gavs 17 rapporter ut om bland annat svensk
konkurrenskraft, industripolitik, sociala innovationer, kvinnors
entreprenörskap och det svenska regionala entreprenörskapet.
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De svenska
undrens tid är inte över
I en serie policysammanfattningar har Entreprenörskapsforum under året
lyft fram ”svenska under” –
branscher inom vilka svenska
företag utmärkt sig med
stark tillväxt samt uppmärksammats internationellt. I
serien har dataspel, musik,
sport, utbildning och mode
lyfts fram av forskare som
sammanställt forskningsläget och utvecklingen inom
respektive bransch.
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Edtech – nästa stora
exportbransch?

Det svenska
musikundret är utmanat

Coronakrisen och den följande distansundervisningen blixtbelyste hur
viktig edtech-branschen är för utbildningssektorn. Kan edtech bli Sveriges
nästa stora exportbransch och har den
förutsättningar att nå motsvarande
svenska framgångar som fintech-sektorn har gjort?
– Det finns redan idag ett antal
framgångsrika svenska edtechföretag men branschen är relativt ung
och många av företagen är små. I en
enkät framkommer att drygt hälften av
företagen tror att det skulle vara lättare
för dem att expandera utanför Sverige,
säger författaren författaren Jan Hylén,
fil.dr. och utbildningsanalytiker.
I rapporten framkommer även att
det behövs ett närmare samarbete
mellan forskning, praktik och marknad
liksom stöd för innovationsupphandling och bättre fungerande kompetensförsörjning.

Under 1990-talet introducerades
begreppet “musikundret” då Sverige
sattes på den globala musikkartan. I
Det svenska musikundret – Små företag på en global arena beskrivs hur
musikundret formats i skärningspunkten mellan den tekniska utvecklingen
och musikskapandet och att en kritisk
massa av mindre musikentreprenörer
legat till grund för den kreativa mylla
som gjort musikundret möjligt.
– Hela 76 procent av den svenska
musikbranschen utgörs av enmanseller fåmansföretag. Det är just dessa
som drabbas i kriser och paradigmskiften. De drabbades hårt av
fildelning under 00-talet, finanskrisen
under 2008–2011 och nu under den
pågående coronakrisen, säger Daniel
Johansson, forskare Linnéuniversitetet
och rapportförfattare.
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”För att vara världsledande behövs välutvecklade ekosystem för startups med
nära samarbeten med högre utbildning
och erfarna grundare”

”76 procent av den svenska musikbranschen utgörs av
enmans- eller fåmansföretag”

Stina Lundgren Högbom, författare till
Svensk sportstech – topp tre i Europa

Daniel Johansson, författare till
Det svenska musikundret

Stockholm på bronsplats i sportstechinvesteringar
Sportstech, tekniska lösningar inom
sport, är en komplex blandning av
tekniker, affärs- och investeringsmodeller och kundgrupper. I rapporten
visas att Stockholm ligger på plats tre
av europeiska städer vad gäller investeringar i sportstech med investeringar till ett värde av 1,5 miljarder kronor
över åren 2016–2020.
– För att vara världsledande
behövs välutvecklade ekosystem
för startups med nära samarbeten
med högre utbildning och erfarna
grundare. Det finns i Sverige, men
det saknas fokus på sportstech, säger
Stina Lundgren Högbom, en av rapportförfattarna.
För att utveckla sportstech-branschen i Sverige behövs tillgång till kapital och investerare samt ett genuint
engagemang för innovation och teknik
inom sportsektorn, menar författarna.

Ett hållbart
svenskt modeunder

Starkt växande
dataspelsbransch

I rapporten ”Ett hållbart svenskt modeunder” framställs dagens utmaning för modeindustrin vara att ställa
om till produktion och konsumtion
med lägre miljöpåverkan.
– Idag består en genomsnittlig
svensks konsumtionsbaserade koldioxidavtryck till tre procent av textilproduktion. Samtidigt är det endast åtta
procent av textilerna som återanvänds
i Sverige, säger Susanne Sweet, en av
rapportförfattarna.
Enligt författarna krävs förändrade
produktionssystem och konsumtionsvanor liksom nya affärsmodeller för att
uppnå en mer hållbar modeindustri.

Den svenska dataspelsbranschen
har under en längre tid varit en av
Sveriges snabbast växande branscher
i fråga om omsättning och arbetstillfällen. Sedan 2012 har den fullt
ut digitaliserade branschen ökat sin
omsättning med drygt 560 procent,
från 3,7 till 24,5 miljarder kronor.
I Det svenska dataspelsundret
framhävs dataspelsbranschen som
föregångare, riktmärke och förebild
för andra branscher som genomgår
digital transformation.
– Dataspelen är nu föremål för
tunga investeringar på de globala
marknaderna. För att fortsättningsvis förbli innovativa och driva den
internationella utvecklingen behövs
stimulanser och stöd för FoU, säger
Desirée Blankenburg Holm, docent
Uppsala universitet och en av rapportförfattarna.
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Hur står
sig Sveriges
konkurrenskraft?

”Vi bör inte
frestas till en ny
ordning med
protektionistiska
och storskaliga
tekno-nationalistiska
inslag”
Johan Eklund i Swedish Economic Forum Report 2021
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I slutet av 2021 startade Entreprenörskapsforum ett nytt flerårigt projekt med målet
att undersöka förutsättningar för att långsiktigt stärka svensk konkurrenskraft. Projektet
handlar om att systematiskt analysera och ta
fram forskningsbaserade kunskapsunderlag
för hur den svenska industrins konkurrenskraft långsiktigt kan stärkas. Hur påverkar
entreprenörskap, företagande, innovationer och globalisering Sveriges tillväxt och
välstånd?

I vad som kan ses som en upptakt till projektet,

fokuserade årets upplaga av Swedish Economic
Forum Report, Swedish Perspectives on Industrial
Policy, the Washington Consensus and Beyond, på
det förnyade intresset för industripolitik som verktyg
för att stärka länders konkurrenskraft.
Sverige, liksom många andra länder, står inför
strukturomvandling av närmast historiska proportioner pådrivet av bland annat globalisering,
teknisk utveckling och urbanisering. I kombination
med geoekonomiska och geopolitiska överväganden har det lett till en renässans för industripolitik,
inom såväl EU som nationellt.

centralt planera och koordinera stora satsningar på
industripolitik avsevärda, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS samt
en av rapportförfattarna.
Enligt författarna ligger en ny geopolitisk och geoekonomisk spelplan bakom det förnyade intresset för industripolitik:
– Vi bör inte frestas till en ny ordning med protektionistiska och storskaliga tekno-nationalistiska
inslag. Att däremot rätta till flaskhalsar och sätta
goda ramvillkor är särskilt viktiga inslag i den nya
geopolitiska struktur som växer fram, säger Johan
Eklund.

Traditionellt har industripolitik definierats som en
uppsättning verktyg som används av regeringar för
att främja och öka konkurrenskraften för landets
industri. Men enligt rapportförfattarna avser inte det
förnyade intresset för industripolitik den ”gamla”
sortens stöttning av krisande företag av stål- och
varvindustri.
– Vi ser en ny argumentation som exempelvis handlar
om driva på den gröna omställningen och rikta
kraftiga satsningar på strategisk utveckling av ny
teknik och innovation. Samtidigt är svårigheterna att

Enrico Deiaco, forskningledare Entreprenörskapsforum och
ansvarig för Task force för stärkt svensk konkurrenskraft.
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Pandemins
påverkan på
entreprenörskapet
Trots de åtgärds- och stödpaket som initierades av regeringen sjunker entreprenörskapet från 8,3 procent 2019 till 7,3
procent 2020 och Sverige intar nu en internationell bottenplacering. Drygt 40 procent av företagen anser ändå att regeringen har svarat upp väl mot de ekonomiska konsekvenserna
av pandemin. Men krishanteringen ser ut att ha kommit till
priset av minskad ekonomisk dynamik. Det framkom i årets
nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

GEM-undersökningen, i vilken Entreprenörskapsforum ansvarar för
den svenska delen, visar att nyföretagandet drabbats hårdast av pandemin medan det etablerade företagandet står sig bättre.
– Att i grunden livskraftiga företag mottar stödåtgärder är initialt i
pandemin nödvändigt: Företag ska inte långsiktigt överleva på stöd
från skattebetalarna, men ska för den delen inte sättas i konkurs i
onödan, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor
BTH och JIBS samt redaktör för rapporten.
Det finns en risk i att improduktiva zombie-företag tillåts gå på tomgång genom bidrag från statskassan, företag som genom så kallad
kreativ förstörelse skulle ha ersatts av nya innovativa och högproduktiva uppstickare, menar Johan Eklund. GEM-undersökningen
visar att Sverige ligger mycket lågt i såväl företagsstarter som
företagsnedläggningar, vilket är en tydlig indikator på en relativt låg
strukturomvandlingstakt. Mätt på detta sätt är det endast tre länder
i undersökningen som uppvisar lägre hastighet på strukturomvandlingen.
– Det råder osäkerhet för entreprenörer på kort- och medellång sikt.
När anståndet med skattebetalningar slopas kan en ny konkursvåg
befaras. Det gäller att tillbakadragandet av stöden utformas så att det
i minsta möjliga mån drabbar i grunden livskraftiga företag. På längre
sikt behöver Sveriges konkurrenskraft stärkas, säger Johan Eklund.
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”Företag ska inte
långsiktigt överleva på
stöd från skattebetalarna,
men ska för den delen
inte sättas i konkurs
i onödan”

Johan Eklund, redaktör för Entreprenörskap
i Sverige – Nationell GEM-rapport 2021
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Entreprenörskapet i Sverige 2020:
9,7
%

4,8
%

Andelen kvinnor som driver
företag är lägre än andelen män.
9,7 procent av männen definierar
sig som entreprenörer mot 4,8
procent av kvinnorna.

De regionala skillnaderna
i svenskt entreprenörskap
För andra gången i ordningen presenterade Entreprenörskapsforum en rapport om det regionala entreprenörskapet utifrån data från Global Entrepreneurship
Monitor.

TEA i
Sverige
2020

7,3%
Andelen av befolkningen som
engagerar sig i entreprenörskap
på tidiga stadier (TEA) uppgick
2020 till 7,3 procent, vilket är en
nedgång med en procentenhet
jämfört med 2019.

12 %

Drygt tolv procent av entreprenörerna
tror sig anställa 20 eller fler personer
under en kommande femårsperiod
mot tio procent 2019.

47%

I rapporten Ett företagsamt Sverige? Regional GEM-rapport
2021 framgår att andelen entreprenörer varierar kraftigt över
Sverige. Högst ligger Stockholm, Uppsala och Örebro län med
knappt tolv procent för huvudstadslänet och runt nio procent
för de övriga länen medan Västernorrland, Blekinge och Dalarna återfinns i bottenligan med en andel mellan fyra och fem
procent.
I rapporten framkommer att tillväxtambitionerna för entreprenörerna förbättrats rejält mot föregående mätning (2015-2017).
Närmare en tiondel av befolkningen har också för avsikt att
starta ett nytt företag inom de närmaste åren.
– Om dessa ambitioner kan
realiseras eller inte beror i
hög utsträckning på hur pass
lätt det är att starta och skala
upp sin verksamhet. Här vet
vi att Sverige brottas med en
rad problem, säger Johanna
Palmberg,
forskningsledare
Entreprenörskapsforum och
Södertörns högskola.

Nära hälften (47,6 procent) av de tillfrågade entreprenörerna i Sverige (TEA)
uppfattar att regeringen svarat upp väl
mot de ekonomiska konsekvenserna
av pandemin. Motsvarande siffra för de
etablerade företagen är 40 procent.
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Den
digitala
teknikens
fulla potential
Ett nytt forskningsprogram har under 2021 startats med fokus på
digital transformation, artificiell intelligens och konsekvenser för
arbetsmarknad, entreprenörskap, branschdynamik och konkurrens.
Syftet är att presentera förslag till ekonomisk-politiska reformer som
underlättar förverkligandet av den digitala teknikens fulla potential.
Från ett fokus på teknikupptagning har digitalisering alltmer kommit att handla om organisatorisk och
institutionell förändring på organisations-, bransch- och
samhällsnivå. Innovation och entreprenörskap spelar en
central roll i den fortsatta digitaliseringen, men existerar
inte i ett vakuum utan i ömsesidiga beroenden med såväl
etablerade företag, institutionella ramverk och regelverk.
Med detta följer en ny generation av policyfrågor som
exempelvis handlar om konkurrens mellan plattformsföretag, framtidens arbetsmarknad, AI och automatiserat beslutsfattande samt balansen mellan datadriven
utveckling och personlig integritet.

hur (ömsesidiga) beroenden mellan företag ökar med
användningen av digital teknik, plattformar och molntjänster samt vad det betyder för ekonomi och politik.
• Digital innovation, marknader och nya regleringar
som handlar om framväxten av en ny generation av
lagstiftning för den digitaliserade ekonomin inom EU.
• Digital spetskompetens som ingår i regeringsuppdraget med samma namn och handlar om att samla
statistik om det framtida behovet av digital kompetens i privat och offentlig sektor.
• Ett annat perspektiv på entreprenörskapets kultur
som handlar om kvinnliga grundares perspektiv på
kulturen kring entreprenörskap och startups.

Plattformen samlar i dagsläget sex olika forskningsprojekt,
varav flera omfattar insamling av unik statistik om det digitala skiftet i svensk ekonomi och samhället i stort.
• Strukturomvandling och transitionsproblem som
handlar om att identifiera och analysera målkonflikter
och flaskhalsar i digitaliseringens kölvatten.
• Digital transformation, artificiell intelligens (AI) och
ekonomisk utveckling som undersöker hur digitalisering och AI påverkar innovation, entreprenörskap och
konkurrens med avseende på bland annat arbetsmarknad, utbildning och personlig integritet.
• Kartläggning av en uppkopplad och ihopkopplad
näringslivsstruktur som handlar om att undersöka
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Joakim Wernberg, forskningledare Entreprenörskapsforum
och ansvarig för programmet Digitalisering och teknikpolitik.
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Utgivna rapporter
Innovation, Competition and Digital
Platform Paradoxes
Joakim Wernberg (2021)
Det finns en växande debatt om hur digitala plattformsföretag,
eller ”big tech”, påverkar innovation och konkurrens i den europeiska digitala ekonomin. Hjälper eller hämmar de konkurrenskraften?
I debatten tas inte alltid hänsyn till särdragen hos mångsidiga
plattformsekonomier.

Att sätta pris på problem
– innovationspriser och digital omställning
Joakim Wernberg (2021)
En stor utmaning i den digitala omställningen är att brygga glappet mellan kunskapen om de verksamheter som förändras och
den digitala kompetens som krävs för att lyckas med omställningen. Ett verktyg kan vara innovationstävlingar.

Ny studie om digital spetskompetens
Hur ser den digitala transformationen i näringsliv och offentlig sektor ut? Hur
arbetar de med AI och stora data och vad innebär det för kompetensförsörjningen? Det är frågor som Entrepenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg och professor Martin Andersson arbetar med på uppdrag av regeringsuppdraget för Digital spetskompetens. Resultaten presenteras under 2022.
– Sverige har som mål att ”vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter”, men är vi det? Vår uppfattning om svensk digitalisering bygger
ofta på gamla framgångar, medan till exempel Estland håller på att springa om
oss när det gäller digitaliseringen av offentlig sektor, säger Joakim Wernberg.
Undersökningen är ett samarbete mellan Entrerprenörskapsforum,
Blekinge tekniska högskola och Swedsoft. Regeringsuppdraget Digital
Spetskompetens drivs av Tillväxtverket och Universitetskanslerämbetet.
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Filantropiskt forum är en fristående och oberoende
plattform för personer inom kultur, forskning och
näringsliv som är intresserade av och involverade i
filantropi. Syftet är att genom svensk och internationell
forskning tydliggöra hur filantropiska insatser bidrar till
samhällsutveckling.

Filantropi
som
samhälleligt
riskkapital
14
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Intresset för filantropi har ökat i det svenska samhället under de senaste
åren. Som en följd av bland annat en globaliserad skattemiljö kombinerat
med en ökad rörlighet av individer, investeringar och finansiellt kapital, kan
filantropins roll som ett komplement till offentlig finansiering förväntas att
bli allt viktigare. Donationer bidrar med såväl ökade ekonomiska resurser
som innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar. På så sätt kan
filantropi betraktas som ett ”samhälleligt riskkapital”. Under 2021 släpptes
två rapporter inom ramen för Filantropiskt forum.

Förenkling av donationer
till statliga lärosäten gynnar
Sverige som kunskapsnation
De högre lärosätena har en unik roll i att förse samhället med kvalificerad arbetskraft, forskningsbaserade
kunskaper samt driva teknisk utveckling. De är också
centrala för de svenska innovationssystemen och därmed samhällsutvecklingen.
I rapporten Donationer till statliga lärosäten lyfts
förslag för att stärka universiteten genom öka graden
av ekonomisk självständighet, främst genom att underlätta hanterandet av donationer och att ge lärosätena större befogenheter att själva bilda och förvalta
stiftelser. Bortsett från värdet av lärosäten med en
egen kapitalbas skulle donationer bidra med ett ökat
oberoende i en rad avseenden.
– Donationer till svenska lärosäten skulle öka
förutsättningarna att uppnå internationell toppklass
samtidigt som den
internationella
attraktionskraften
för utbildningen ökar. Sverige
skulle gynnas som
kunskapsnation, sa
rapportförfatten
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och
professor KTH, i
samband med
lanseringen.

Ta tillvara social innovation i
civilsamhällets organisationer
Sveriges civilsamhälle har en lång tradition av att
utveckla nytänkande lösningar på komplexa samhällsutmaningar som inte
täcks av staten eller
marknaden.
Men även om
civilsamhället – med
sin mångfald av föreningar, kooperativ,
stiftelser, trossamfund, nätverk och
frivilliginsatser – allt
oftare lyfts fram som
viktiga innovatörer
och samarbetsparter
för att tackla aktuella
samhällsutmaningar
så omfattas de sällan
av Sveriges befintliga stödsystem för innovation.
– Merparten av dagens regelverk, stödinsatser och
forskning är fortfarande präglade av det fokus på teknisk
och industriell förnyelse som kännetecknat innovationsområdet sedan andra världskriget. Det är främst aktiebolag och kommersiella affärsidéer som tar del av Sveriges
offentliga innovationsstöd, säger Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, författare av rapporten
som är framtagen i samarbete med Nysta, Civilsamhällets
nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt.
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Fortsatt fokus på
självförsörjning
Projektet Integration Sverige har under året fortsatt generera uppmärksamhet. En rapport,
som bygger vidare på det självförsörjningsmått som lanserades inom projektet, har
släppts, flera inspel i debatten har fortsatt att väcka intresse och resultaten från
Integration Sverige har fortsatt hänvisats till i det politiska samtalet.

Självförsörjning: Vad betyder ursprung,
utbildning och vistelsetid i Sverige?

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och Magdalena Andersson,
dåvarande finansminister (S).

Behovet av ett självförsörjningsmål är inte endast
viktigt ur ett integrationspolitiskt perspektiv utan för att
Sverige ska kunna säkerställa ett långsiktigt välstånd
som medger den svenska välfärdsmodellen, menade
Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund när han
var inbjuden att kommentera Magdalena Andersson
och regeringens höstbudget vid ett möte arrangerat
av Nationalekonomiska föreningen. Dessvärre, enligt
Eklund, bemöts inte de strukturproblem som finns i
svensk ekonomi och de är inte på gång att lösas.
– En central del är att det behövs ett självförsörjningsmål
för den ekonomiska politiken, om självförsörjningsgraden
faller hotas på sikt den svenska välfärdsmodellen.
”Jobben, jobben, jobben” behöver därför ersättas med
”självförsörjning, självförsörjning, självförsörjning, menade Johan Eklund och nämnde vidare att för en liten,
öppen och handelsberoende ekonomi som den svenska
är konkurrenskraft väsentligt.
– 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, sa Johan Eklund.
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Den svenska integrationspolitiken syftar till att ge nyanlända en bra start och goda förutsättningar att uppnå
sysselsättning och ekonomisk självständighet. Trots att
det lagts betydande resurser på detta tar det i allmänhet
lång tid, betydligt längre tid än i andra länder, för utrikes
födda att komma in på arbetsmarknaden och försörja sig
själva.
Det menar författarna, Åsa Hansson och Mats Tjernberg, båda Lunds universitet, som i en rapport jämfört självförsörjning mätt
som skillnaden mellan
inbetalda inkomstskatter
och erhållna transfereringar under ett år för
olika grupper baserat
på ursprung, vistelsetid
i Sverige och utbildning. Resultaten visar att
skillnaderna i självförsörjningsgrad mellan olika
grupper är betydande.

600 000
utrikes födda i arbetsför
ålder (20–64 år) saknar
självförsörjning

27%
av individer i Sverige
(20 till 70 år) födda utanför
västvärlden var självförsörjande 2016

E N T R E P R E N Ö R S K A P S F O R U M S V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 0 21

Podden rullar vidare
Entreprenörskapsforums podd Forskning
om förnyelse har fortsatt producera
intressanta avsnitt med anknytning till de
senaste forskningsresultaten om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt.

Seminarieserie om Sveriges
geopolitiska utmaningar
Entreprenörskapsforum startade under
hösten en serie geoekonomiska seminarier och policysammanfattningar med syfte
att bättre förstå betydelsen, formerna
och effekterna för små och exportberoende länder i den geoekonomiska eran.
I september publicerades den första publikationen
i serien med fokus på Kinas satsningar på forskning,
avancerad tillverkning och digital infrastruktur vilket
utmanar både stora och små nationer.
I rapporten lyfts en önskvärd väg för Sverige fram,
som handlar om att universiteten, näringslivet och
politiken måste bli smartare och att genom ständigt
förbättrad konkurrenskraft få bättre förutsättningar
att hantera utmaningen från Kina. Kinas snabba
utveckling kan utgöra en plattform för tillväxt i Sverige och svenska företag, säger författaren Christer
Ljungwall, gästforskare vid Handelshögskolan i Göteborg och tidigare Sveriges tekniskt-vetenskapliga
råd i Peking.
– Kina utgör en formidabel plattform för ny kunskap, nya forsknings- och innovationssamarbeten
och inte minst en språngbräda för ekonomisk tillväxt, något som Sverige bör ta vara på. Det kan ske
samtidigt som den nationella säkerheten tillvaratas
och i förlängningen stärks, säger rapportförfattaren
Christer Ljungwall.

I regi av Entreprenörskapsforums Pernilla Heed har
podcasten under året bjudit in ett tiotal spännande
gäster för fördjupade samtal kring ämnen som delningsekonomin, kvinnors entreprenörskap, civilsamhällets innovationkraft och digitala plattformsföretag.
Entreprenörskapsforums publikationserie kring de
svenska undren har även introducerats i poddformat.
Bland annat deltog Daniel Johansson, Linnéuniversitetet, i ett samtal kring den svenska musikbranschen
– Vad är det som har gjort och gör svensk musik så
framgångsrik?
Podden Forskning om förnyelse
finns för lyssning på Spotify.
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I medierna
Närvaron i samhällsdebatten var under året påtaglig, med ett drygt tjugotal
publicerade debattartiklar knutna till Entreprenörskapsforums forskning.
Bland annat lyftes ämnen som förenkling av donationer till lärosäten,
behovet av ett självförsörjningsmått i diskussionen kring den ekonomiska
integrationen och behovet att slopa företrädaransvaret.

Debattartiklar 2021
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• 2021-12-17 Ont om entreprenörer i Dalarna
(Dalarnas Tidningar)

• 2021-10-20 Så kan staten underlätta privata 		
donationer till lärosäten (Tidningen Curie)

• 2021-12-08 Skapa ett klimat för entreprenörer
(Nerikes Allehanda)

• 2021-09-29 Det här krävs för ett hållbart svenskt
modeunder (Aktuell Hållbarhet)

• 2021-12-07 Blekinges klimat för entreprenörer,
sämst i hela landet (Blekinge Läns Tidning)

• 2021-09-17 Stabiliseringspolitiken bör läggas om
(Dagens industri)

• 2021-12-07 Entreprenörskapet varierar regionalt
(Gefle Dagblad)

• 2021-07-24 5G-utbyggnaden måste prioriteras 		
efter pandemin (Jönköpings-Posten)

• 2021-12-07 Det finns lösningar för regional
tillväxt (Hallandsposten)

• 2021-07-16 Västerbotten måste bli bättre på
entreprenörskap (Västerbottens-Kuriren)

• 2021-11-23 Så kan sportstech bli Sveriges nya
techunder (IDG Opinion)

• 2021-06-11 Stoppa EU:s jakt på amerikanska
big tech (Dagens industri)

• 2021-11-15 Sverige sämst i västvärlden på att
hantera pandemin (Dagens Nyheter)

• 2021-06-08 Bana väg för idéburna arbetsmarknaden 		
(Svenska Dagbladet)

• 2021-10-29 Fler i Sverige behöver bli
självförsörjande (Svenska Dagbladet)

• 2021-03-30 Det svenska musikundret – utmanat
(Smålandsposten)

• 2021-10-29 Svensk edtech kan bli
exportframgång – det här krävs (Ny Teknik)

• 2021-03-09 Avskaffa företrädaransvaret
(Dagens industri)
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”Finanspolitiken bör ges ett större
utrymme men i betydligt högre
utsträckning riktas mot individer,
företag och entreprenörskap, de
som direkt berörs av en kris.”
Pontus Braunerhjelm i DI 21-09-17

”Det ska vara lika självklart för en kvinna
som för en man att välja företagande och
entreprenörskap som livsstilsval bör introduceras tidigt.”
Pernilla Norlin och Per Thulin i Altinget 21-03-08

”För att ge en rättvisande

bild av det ekonomiska utanförskapet

behöver Sverige komplettera den officiella
sysselsättningsstatistiken med statistik

”När Digital Markets Act blir lag måste
den handla om hela marknadens framtid,
inte om att jaga big tech”
Joakim Wernberg i DI 21-06-10

över självförsörjning”

Enrico Deiaco, Johan Eklund, Åsa Hansson
och Mats Tjernberg i SvD 21-10-29

• 2021-03-08 Här är åtgärderna för ett mer
jämställt företagande (Altinget)
• 2021-02-23 Från pojkrumsnöje till svensk
exportsuccé (Uppsala Nya Tidning)
• 2021-02-19 Virusets inverkan på svensk ekonomi:
Bygg bostäder av kommersiella lokaler
(Svenska Dagbladet)
• 2021-01-20 De dominerande nätplattformarna
(Altinget)
• 2021-01-13 Hela Sverige bör ha tillgång till
bredband” (Barometern)
• 2021-01-07 Tänk om det fanns ett Miljöparti som
bejakar småskalighet och minskat resursslöseri”
(Helsingborgs Dagblad)
• 2021-01-05 Nu är det dags att ta tag i utbyggnaden
av bredband (Norrtelje Tidning)
• 2021-01-05 Tillgängligheten till bredband större
där lokala fiberföreningar finns (Östersunds-Posten)
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Publikationer 2021
Det svenska dataspelsundret – Digital transformation med gamification
Desirée Blankenburg Holm, Martin Johanson och David Sörhammar (2021)

Kvinnors entreprenörskap – Hur jämställt är företagandet?
Pernilla Norlin och Per Thulin (2021)

Innovation, Competition and Digital Platform Paradoxes
Joakim Wernberg (2021)

Det svenska musikundret – Små företag på en global arena
Daniel Johansson (2021)

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2021
Johan Eklund (red.) (2021)

Social innovation i civilsamhällets organisationer
Malin Lindberg (2021)

Idéburen arbetsmarknad – ett nytt samhällskontrakt efter pandemin
Hans Sjögren (2021)

Att sätta pris på problem – innovationspriser och digital omställning
Joakim Wernberg (2021)

Det hållbara svenska modeundret
Susanne Sweet och Malin Viola Wennberg (2021)

Kinas teknikpolitiska satsningar
Christer Ljungwall (2021)

Donationer till statliga lärosäten – Förslag till förenklingar och förtydliganden
Pontus Braunerhjelm (2021)

Är edtech Sveriges nästa stora exportbransch?
Jan Hylén (2021)

Grad av självförsörjning – beroende på ursprung, utbildning
och vistelsetid i Sverige
Åsa Hansson och Mats Tjernberg (2021)

Swedish Perspectives on Industrial Policy – The Washington
Consensus and Beyond
Martin Andersson, Enrico Deiaco och Johan Eklund (red.) (2021)

Svensk sportstech – Topp tre i Europa
Stina Lundgren Högbom, C. Mikael Mattson och Benjamin Penkert (2021)

Återstart, lägre arbetslöshet och högre självförsörjningsgrad
– Vilka hinder ser företagen för att anställa?
Erik Ageberg, Enrico Deiaco, Johan Eklund och Daniel Wiberg (2021)
Ladda ned rapporterna på
www.entreprenorskapsforum.se
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Ett företagsamt Sverige? Regional GEM-rapport 2021
Pernilla Norlin, Johanna Palmberg och Per Thulin (2021)
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Webbinarier 2021
21-02-23

Det svenska dataspelsundret
21-03-08

Kvinnors entreprenörskap - hur jämställt är företagandet?
Samtliga webbinarier går att se
på Entreprenörskapsforums
Youtube-kanal

21-03-30

Det svenska musikundret
21-04-21

90-konton i det 21:a århundradet: utmaningar
och möjligheter
21-05-06

Hur bör det skatterättsliga företrädaransvaret se ut?
21-05-19

John Haltiwanger: Entrepreneurship in the 21st Century
21-05-27

Global Entrepreneurship Monitor 2021

21-10-13

Donationer till statliga lärosäten
– Förslag till förenklingar och förtydliganden
21-10-27

Är edtech Sveriges nästa stora exportbransch?
21-10-29

21-05-31

Självförsörjning: Vad betyder ursprung, utbildning
och vistelsetid i Sverige?

samhällsutmaningar!

21-11-09

Social innovation – så kan civilsamhället tackla

21-06-07

The Power of Creative Destruction – Philippe Aghion
21-06-09

En idéburen arbetsmarknad – så nås ett nytt
samhällskontrakt efter pandemin!
21-07-05

Integration Sverige – fem vägar till självförsörjning
21-07-06

Hur har pandemin påverkat entreprenörskapet? – GEM
2021
21-09-08

Innovation diffusion: How can regions benefit?
21-09-09

Att sätta pris på problem - innovationspriser
och digital omställning

Swedish Schumpeter Lecture 2021: Maria Minniti
21-11-11

Nordisk stiftelsekonferens 2021 ( i samarbete med
Riksbankens jubileumsfond)
21-11-17

Swedish Economic Forum 2021
21-11-18

Social innovation – lärdomar om att möta samhällsutmaningar tillsammans
21-11-23

Sportstech - en svensk framtidsbransch?
21-12-02

Återstart Sverige: Åtgärderna som ger lägre
arbetslöshet och högre självförsörjningsgrad
21-12-07

21-09-23

Det hållbara svenska modeundret

Ett företagsamt Sverige – Så ser de regionala
aktiviteterna, attityderna och ambitionerna ut
(i samarbete med Företagarna)

21-09-30

21-12-13

Kinas teknikpolitiska satsningar

Luciaseminarium om filantropen Herman Friedländer
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Forskningsprogram
Entreprenörskapsforums forskning präglas av policyrelevanta frågeställningar samt oberoende, objektivitet och kvalitet. Projektmedel söks i konkurrens hos erkända anslagsgivare
och forskningsfinansiärer. Stiftelsens forskning vägleds av policyrelevans. Forskningssatsningarna syftar till att dels initiera, bedriva och stödja forskning på områden som ännu inte
etablerats i Sverige, dels kommunicera nationellt och internationellt ledande forskning.

Global Award For
Entrepreneurship Research
Global Award for Entrepreneurship Research belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för
entreprenörskapets 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, medgrundare är Institutet för Näringslivsforskning (IFN),
medfinansiär är Vinnova. Donator är Lars Backsell.

Unga forskarpriset
För att stimulera unga forskare inom entreprenörskap och innovation delas det Unga forskarpriset. Det
är ett komplement till det internationella forskningspriset Global Award for Entrepreneurship Research
som delas ut gemensamt av Entreprenörskapsforum och IFN.
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Combat climate change

Integration Sverige

Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

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

Global entrepreneurship monitor
Finansiärer: Triton Adviser Sverige och Svenskt Näringsliv

Globala megatrender, strukturomvandling
och ekonomisk politik

Swedish economic forum

Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Vinnova

Finansiärer: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
och Tillväxtverket

Taskforce för stärkt svensk konkurrenskraft
Finansiär:Vinnova

Entreprenörskap, digitalisering och
ekonomisk omställning

Små- och medelstora företags digitala omställning

Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse

Finansiär: Amazon

Technologies, transition and
structural change

Digital markets
Finansiär: Google

Finansiärer: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Priskommitté 2021
Martin Andersson (ordförande)
Entreprenörskapsforum och BTH
Magnus Henrekson
Institutet för Näringslivsforskning
Sarah Jack
Stockholm School of Economics
Karin S Thorburn
Norwegian School of Economics
Karl Wennberg
Linköpings universitet
Ivo Zander
Uppsala universitet
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Styrelse

Lars Backsell (ordf)

Agneta Bladh

Mikael Blomqvist

Pontus Braunerhjelm

Saeid Esmaeilzadeh

Lovisa Hamrin

Sofia Larsen

Annika Lundius

Johan Schnürer

Johan Eklund

medgrundare Recipharm

ägare Herenco

ordförande
Vetenskapsrådet

grundare Michano

avdelningschef Örebro
universitet

styrelseproffs

forskningsledare
Entreprenörskapsforum,
professor BTH och KTH

rektor Örebro universitet

medgrundare Serendipity
Group

vd, professor (adjungerad)

Filantropiskt Forum – styrgrupp

Pontus Braunerhjelm

Entreprenörskapsforum

Johan Oljeqvist
vd Fryshuset

Anna Ernestam

generalsekreterare
SOS-Barnbyar

Johanna Palmberg

Entreprenörskapsforum

Kerstin Fagerberg

Anne Holm Rannaleet Annika Levin
kulturkonsult

vd Mikrofonden

Ulrika Stuart Hamilton Agneta Trygg

Filip Wijkström

Agneta Liljestrand

generalsekreterare
Famna

Stifelsen Trygga barnen

Handelshögskolan
Stockholm

Entreprenörskapets vänner – styrgrupp

Rune Andersson

grundare Mellby Gård
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Lars Backsell
medgrundare
Recipharm

Ylva Lundkvist Fridh

ordförande Föreningen Senior Advisor Public
Stiftelser i samverkan, SEB Affairs IK Investment
Partners

Lovisa Hamrin
ägare Herenco

Dan Olofsson

grundare Danir

fil. mag (adjungerad)
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Medarbetare

Martin Andersson

Pontus Braunerhjelm

Enrico Deiaco

Johan Eklund

Håkan Gergils

Pernilla Heed

Klas Håkansson

Marcus Kardelo

Marcus Lillhager

Britt-Marie Nordström

Pernilla Norlin

Johanna Palmberg

Fredrik Söderqvist

Per Thulin

Joakim Wernberg

forskare, professor

forskningsledare, professor

forskningsledare

projektledare, kommunikatör kommunikatör, webbredaktör projektledare, kommunikatör

vice vd, kommunikationschef

forskningsledare, docent

doktorand

vd, professor

ekonomichef
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ENTREPRENÖRSKAPSFORUM

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

Finansiärer 2021
• Amazon

• Nordic Capital

• Björn Savén

• Region Örebro

• Dan Olofsson genom Danir

• Svenskt Näringsliv

• Google
• Kampradstiftelsen

• Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren

• Lars Backsell

• Tillväxtverket

• Lovisa Hamrin genom Carl Olof och
Jenz Hamrins stiftelse

• Triton

• Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

• Örebro Universitet

• Vinnova

• Rune Andersson genom Mellby Gård

Fördelning

Forskningsstiftelser
Forskningsstiftelser
Övrig statlig/offentlig
sektor
Övrig
Statlig/offentlig
Sektor
Vinnova
Vinnova
Näringslivsorganisationer
Näringslivsorganisationer
Företag/entreprenörer
Företag/entreprenörer
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Följ oss!

www.entreprenorskapsforum.se
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ÖREBRO UNIVERSITET, 701 82 ÖREBRO
SALTMÄTARGATAN 9, 113 59 STOCKHOLM
WWW.ENTREPRENORSKAPSFORUM.SE
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