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De senaste åren har präglats av kriser såväl som av nytän-
kande och innovation. Vi lever i en tid av ökade geopolitiska 
spänningar, digital omställning och – runt hörnet – omfat-
tande elektrifiering som fortsätter att förändra vår ekonomi 
och vår tillvaro. Liksom under tidigare omställningar är det 
entreprenörer i nya och befintliga företag som driver utveck-
lingen, men snabba förändringar accentuerar även behovet av 
att politiken utvecklas. 

Under det gångna året har Entreprenörskapsforum arbetat 
intensivt med förutsättningarna för en ökad svensk konkur-
renskraft. Våra forskare har belyst hur Sveriges viktigaste 
handelspartners kommit i kapp och i flera fall dragit ifrån 
Sverige i produktivitetsutveckling. För att komma till rätta med 
denna kräftgång krävs politiska reformer på en rad områden. 
Kompetensförsörjning, ekonomisk integration och regelgiv-

ning är områden där den svenska utvecklingsmotorn hackat en 
längre tid. Inom såväl infrastruktur som energiförsörjning finns 
stora utmaningar i närtid. Sverige behöver reformera dessa 
områden för att få bort flaskhalsar och skapa bättre ramvillkor 
för företagande.

Genom Entreprenörskapsforums deltagande i Global Entrepre-
neurship Monitor har vi möjlighet att nära följa hur det svenska 
nyföretagandet utvecklas. Vi konstaterade i 2022 års rapport att 
det finns en tendens till att fler svenskar startar och driver före-
tag, men att andelarna fortfarande ligger på en lägre nivå än i 
många jämförbara länder. Samtidigt visar nya resultat från vår 
forskning om svensk arbetsmarknad på hur erfarenheter av fö-
retagande är värdefulla långt bortom det entreprenöriella pro-
jektet i sig: de företag som anställer personer med erfarenheter 
av egenföretagande är mer framgångsrika än andra företag. 

Vd har ordet
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Entreprenörskapsforum är en oberoende forsknings-

stiftelse vars huvuduppgift är att initiera, bedriva och 

kommunicera policyrelevant forskning inom entre-

prenörskap, innovation, näringslivsdynamik

 och tillväxt. 

Verksamheten syftar till att skapa så goda förutsätt-

ningar som möjligt för tillväxt, innovation och sam-

hällsutveckling i Sverige. Detta genom att ge landets 

beslutsfattare och opinionsbildare förutsättningar att 

fatta välgrundade beslut baserade 

på aktuell forskning. 

Forskningen presenteras på ett sätt som gör den till-

gänglig och mottaglig även utanför den akademiska 

världen. På så sätt sprids kunskap för väl 

underbyggda beslut.  

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM

För att säkra det långsiktiga välståndet och Sveriges posi-
tion som kunskapsnation behövs goda förutsättningar för 
entreprenörskap. Det kräver ett brett anslag där bland annat 
skatte-, arbetsmarknads- och utbildningspolitik medvetet 
utformas för att sänka trösklarna för företagande och skapa 
goda förutsättningar för nyskapande och risktagande. 

Entreprenörskapsforum har under 2022 med framgång 
genomfört en rad digitala och fysiska evenemang. Se våra 
publicerade rapporter, seminarier och utåtriktad verksamhet 
på sidan 18-19. Vi kan också se att Entreprenörskapsforums 
rapporter och seminarier har fungerat som värdefulla inspel 
i debatten kring angelägna frågor om till exempel elförsörj-
ning, kompetensinvandring, geoekonomiska spänningar och 
den digitala strukturomvandlingen. 

Med facit i hand kan jag konstatera att mitt första år som 
vd för Entreprenörskapsforum har varit både spännande 
och lärorikt. Ambitionen framåt är givetvis att Entreprenör-
skapsforum fortsatt ska bidra med angelägna och relevanta 
forskningsunderlag för beslutsfattare och göra avtryck i svensk 
debatt och beslutsfattande på olika nivåer. 

Under 2023 ser Entreprenörskapsforum fram emot att lyfta 
angelägna frågor om hur institutionella ramvillkor, digital 
omställning och konkurrensfrågor påverkar näringsliv och 
entreprenörskap. Välkommen med på resan.

Trevlig läsning!

Anders Broström 
vd Entreprenörskapsforum
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Konkurrenskraftsfrågorna
är viktiga igen

Den svenska konkurrenskraften är utmanad och Sveriges välståndsutveckling 

är medioker jämfört med andra OECD-länder. I syfte att att undersöka 

förutsättningar för att långsiktigt förbättra den svenska 

konkurrenskraften driver Entreprenörskapsforum projektet 

Task force för stärkt svensk konkurrenskraft. 



5

Dessvärre pekar förändringsdynamiken åt fel håll och Sve-

rige uppvisar en oförmåga att adressera kända svagheter, 

vilket på sikt påverkar välståndet negativt. Sverige behöver 

således reformera och förbättra konkurrenskraften inom ett 

flertal områden – allt från kompetensförsörjning och regel-

givning till infrastruktur och energiförsörjning.  

– För att stärka den svenska industrins konkurrenskraft krävs 

bättre ramvillkor för företagande, säger Enrico Deiaco.

I Swedish Competitiveness Scorecard, som bland annat 

mäter konkurrenskraftsförutsättningar, framgår att Sverige 

har behov av att reformera och förbättra konkurrenskraf-
ten inom ett flertal områden. 

– Det finns tydliga områden där Sverige kan förbättra sin 

position. Inte minst framstår den svenska arbetsmark-

naden som dysfunktionell med svårigheter vad gäller 

matchning mellan arbetstagares förmågor och den kom-

petens som arbetsgivare efterfrågar, säger Johan Eklund, 

chefsekonom Sydsvenska Industri och Handelskammaren, 

samt en av författarna.

Kommande rapporter inom projektet handlar bland annat 

om hur den svenska produktiviteten utvecklats jämfört 

med våra konkurrentländer, varför reformförmågan har 

avstannat, hur effektiva regelgivningsprocesser ser ut, hin-

der och ramvillkor för spridning av cirkulära affärsmodeller 

och smart infrastruktur för transporter.

”Det behövs ett brett och systematiskt arbete för att 
stärka konkurrenskraften. Sverige står förvisso 
fortfarande solitt men vi ligger inte längre i topp”

Enrico Deiaco, 
forskningledare Entreprenörskaps-
forum och ansvarig för Task force 
för stärkt svensk konkurrenskraft.

Referensgrupp till projektet:

Pontus de Laval
senior advisor Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, SEB och 
Saab

Carl Eckerdal
chefsekonom IKEM

Johan Eklund
chefsekonom Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Kerstin Hallsten
chefsekonom Industriarbetsgivarna

Annika Lundius
styrelseproffs

Bo-Erik Pers
tidigare verksam i ledande befattningar inom svensk basindustri

Mathias Ternell
handelspolitisk direktör Jernkontoret

Per Tryding
vvd och policychef Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Daniel Wiberg
chefsekonom Strand Kapitalförvaltning

TASK FORCE FÖR STÄRKT SVENSK KONKURRENSKRAFT
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Publicerade rapporter inom 
Task force för stärkt svensk konkurrenskraft

Sverige står inför en omfattande energiomställning. Efterfrågan 
på el väntas öka kraftigt, vilket enligt gällande planer främst 
ska mötas med utbyggd vindkraft. I rapporten Fyra utmaningar 
i den svenska elförsörjningen lyfter Lars Bergman, professor 
emeritus Handelshögskolan i Stockholm, fram de mest krävande 
utmaningarna för att klara omställningen av svensk elproduktion.

– Den enskilt viktigaste politiska åtgärden för att säkerställa 
omställningen till ett nytt leveranssäkert elsystem är att göra 
tillståndsprocessen vid investeringar i kraftverk och elnät 
snabbare och mer förutsägbar. Detta förutsätter en översyn 
av miljöbalken och, inte minst, hur den i praktiken tillämpas, 
säger Lars Bergman.

Borde vi ha fler enkla jobb? Den frågan ställs i en rapport där 
författaren Per Skedinger, professor IFN och Linnéuniversitetet, 
drar slutsatsen att fler sådana arbeten i Sverige skulle underlätta 

etablering på arbetsmarknaden för den växande gruppen av ut-
rikes födda och andra med kort utbildning och låga färdigheter. 

Tillståndsprocesser i samband med miljöprövning av industriell 
verksamhet riskerar att bli ett hinder för omställning mot håll-
barhet och försämra Sveriges internationella konkurrenskraft. I 
rapporten Miljölagstiftningen och industrins framtida konkur-
renskraft, menar författarna att den existerande miljölagstift-
ningen i första hand behöver genomföras på ett mer förutsäg-
bart och transparent sätt.

Värdet av kvalificerad arbetskraftsinvandring är betydande för 
svenska företags tillväxt och konkurrenskraft. Det framgår i 
rapporten Stärkt svensk talangattraktion – konkurrenskraft 
och kompetens genom arbetskraftsinvandring. Samtidigt dras 
det svenska systemet med problem, såsom årslånga handlägg-
ningstider, svårhanterlig byråkrati och kompetensutvisningar.

. 

”Svenska företag skriker efter kompetent 
arbetskraft och kompetensbrist är ett 

betydande tillväxthinder”

”Sveriges utmaningar inför framtidens elförsörjning 
är större än de dagsaktuella problemen som för 

närvarande präglar energidebatten”

Daniel Wiberg, författare till  
rapporten Stärkt svensk talangattraktion

Lars Bergman, författare till rapporten 
Fyra utmaningar i den svenska elförsörjningen
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TASK FORCE FÖR STÄRKT SVENSK KONKURRENSKRAFT



8

Digitalisering och teknikpolitik är en forskningsplattform som 

samlar ett flertal forskningsprojekt med två gemensamma näm-

nare: att mäta och analysera den digitala strukturomvandlingen i 

ekonomi och samhälle samt att bidra till en data- och kunskaps-

baserad politisk debatt både i Sverige och på EU-nivå.

Digitalisering 
och teknikpolitik
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Med den fortsatta digitaliseringen följer en ny generation av policy-
frågor som exempelvis handlar om konkurrens mellan plattformsföre-
tag, framtidens arbetsmarknad, AI och automatiserat beslutsfattande 
samt balansen mellan datadriven utveckling och personlig integritet. 

Inom regeringsuppdraget Digital Spetskompetens har Joakim 
Wernberg och Martin Andersson, båda vid Entreprenörskapsfo-
rum, under året gjort en kartläggning av digitalisering och efter-
frågan på digital spetskompetens i näringsliv och offentlig sektor. 
I rapporten Kompetensförsörjning under en pågående industriell 
revolution går de igenom vilka långsiktiga utmaningar och möjlig-
heter som arbetsgivare står inför när det gäller kompetensförsörj-
ning av digital spetskompetens.

I november 2022 gav Joakim Wernberg tillsammans med Andreas 
Bergh, forskare vid IFN och Lunds universitet, ut boken Till gigekono-
mins försvar (Timbro förlag). Hur kan politiken utformas för att värna 
gigekonomin och till fullo utnyttja den nya teknikens potential?

Det pågår just nu fem större forskningsprojekt inom plattformen 
Digitalisering och teknikpolitik:

• Digital spetskompetens

• Digitalisering och transitionsproblem

• Digital transformation, AI och ekonomisk utveckling

• Digitala marknader och näringslivsstruktur

• Nya regelverk för digitala marknader

Advisory board
En särskild advisory board med fokus på 

teknikpolitisk debatt och policy är knuten till 

forskningsplattformen. Gruppen består av:

Anne-Marie Eklund Löwinder 
IT- och cybersäkerhetsexpert, grundare Amelsec

Carolina Brånby 
ansvarig för digital policy Svenskt Näringsliv

Erik Randberg 
public affairs manager Kry i Sverige

Fredrik Heintz 
professor i datavetenskap Linköpings universitet

Johan Harvard 
relationship management director Combient

Sara Övreby
samhällspolitiskt ansvarig Google i Sverige

Joakim Wernberg, forskningledare 
Entreprenörskapsforum

DIGITALISERING OCH TEKNIKPOLITIK

Digitalisering 
och teknikpolitik
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Det svenska
entreprenörskapet

Entreprenörskapet är på uppgång och Sverige ser den högsta noteringen 

sedan GEM-undersökningen startade. För 15 år sedan var 3,4 procent av den 

vuxna befolkningen i landet engagerade i entreprenörskap i tidigt skede. Idag 

är motsvarande andel nio procent, en anmärkningsvärd ökning. Trots 

det ligger Sverige fortfarande efter många jämförbara länder.
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Årets nationella rapport (som avser 2021) inom Global Entrepre-
neurship Monitor, GEM, som publiceras av Entreprenörskapsforum, 
visar att även om det tidiga företagandet ökar ligger företagande 
i senare faser mer still. Ur ett internationellt perspektiv är omfatt-
ningen på entreprenörskapet medioker. Sverige placerar sig på 
den nedre halvan bland jämförbara länder. I Sverige, i likhet med 
i de flesta länder i undersökningen, föll entreprenörskapet under 
pandemins första år för att därefter öka relativt mycket under 2021.

Årets GEM-rapport visar att pandemihanteringen sannolikt 
räddat företag från konkurser som under ett normalår inte hade 
klarat sig. De som under pandemin avvecklade och lämnade 
entreprenörskapet anger primärt andra orsaker, till exempel 
byråkrati och regelkrångel. 40 procent anser att regeringens 
hantering av pandemin har varit effektiv.

Undersökningen visar även hur företagare förhåller sig till hållbar-
het. Tre av fem svenska företagare säger sig överväga miljömässi-
ga och sociala konsekvenser av det egna företagets verksamhet. 
En relativt låg andel i en internationell jämförelse. Framförallt 
gäller detta de svenska entreprenörerna i tidigt skede. 

– Det är möjligt att det speglar en verklighet där förståelse för 
hållbarhetsfrågor ökat till den grad att företagare i Sverige ställer 
högre krav på vad som är ett aktivt förhållningssätt till hållbarhet 
jämfört med andra länder. Resultaten kan även spegla skillnader 
mellan länder i synen på vilka roller näringslivet kan och bör 
ikläda sig i förhållande både till konsumenter och den offentliga 
sektorn, säger Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum, 
docent KTH och en av författarna till rapporten. 

Nio procent av den vuxna befolkningen 
i Sverige är involverade i tidigt entre-
prenörskap (TEA). En uppgång från 7,3 
procent föregående år. Det är den högsta 
noteringen för svenskt vidkommande se-
dan GEM-undersökningen startade 1999. 

40 procent av de svenska entreprenörerna 
(TEA) uppger att regeringen hanterat pan-
demins ekonomiska konsekvenser effektivt. 
Etablerade företagare i Sverige ger unge-
fär motsvarande svar med strax under 40 
procent. 

Entreprenörskap (TEA) 
bland kvinnor ligger på 
6,0 procent. Motsvarande 
siffra för män är 11,8 
procent.  

7,3% 2020 9% 2021
11,8 % 6,0 %

Ur Nationell GEM-rapport 2022

Global Entrepreneurship Monitor är världens mest omfat-
tande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar 

entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. Projektet 
startades med tio länder 1999. I årets undersökning har 50 
länder medverkat och drygt 150 000 personer har besvarat 

detaljerade enkäter och intervjuer.

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR
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Den 14 juni hölls en konferens inom projektet Combat 

Climate Change – The importance of innovation, entre-

preneurship and new technology. Där presenterades 

policyförslag som främjar utveckling, spridning och 

implementering av ny teknik samt betydelsen av ett 

entreprenörskap inriktat på en grön omställning.

På plats fanns världsledande klimatforskare som medverkar i 
projektet samt representanter från politik, akademi och näringsliv. 
En utgångspunkt för projektet är att utvecklingen av ny teknik, 
innovationer och teknikspridning kan spela en avgörande roll för 
att bryta den negativa klimattrenden. Entreprenörskap, risktagan-
de och utformning av incitamentsstrukturer på olika nivåer är en 
central del i denna process, såväl som statens roll för att främja ny 
teknik och spridning av risker.

- Skatter är ett kraftfullt och förmodligen nödvändigt styrmedel. 
Frågan är om det är ett tillräckligt instrument för att mildra klimat-
förändringarna. Jag och andra ekonomer tycker att vi måste lägga 
mer vikt vid innovation, teknisk förändring och entreprenörskap, sa 
Pontus Braunerhjelm, forskningledare Entreprenörskapsforum och 
ansvarig för projektet.

Combat
Climate Change
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Under konferensen Swedish Philanthropy Summit diskuterades 

civilsamhällets roll i djupgående kriser. Att civilsamhället spelar 

en betydande roll vid krishantering har visat sig tydligt i sam-

band med exempelvis flyktingmottagandet 2015, coronapan-

demin och kriget i Ukraina. Men komplexa samhällsutmaningar 

kräver också gränsöverskridande samarbeten.

Vad kan och bör vi förvänta vi oss av civila aktörer under och efter en 
nationell kris och hur stärker vi samverkan mellan civilsamhället och 
kommuner, regioner och myndigheter? Det diskuterades när represen-
tanter för olika civilorganisationer, offentlig sektor, filantroper, entre-
prenörer och akademi möttes.

En av talarna var Maria Alsander, generalsekreterare Forum och Vo-
lontärbyrån, som har genomfört en undersökning om hur människor 
engagerar sig ideellt och särskilt i kristider. Hon menade att det till stor 
del beror på vårt behov av att känna oss behövda.

– Vi människor vill dra vårt strå till stacken och påverka samhället i en 
positiv riktning, säger Maria Alsander.

Ett genomgående tema för konferensen var hur civilsamhället kan 
komplettera det offentliga. Hur kan vi ta tillvara de resurser och poten-
tial som finns inom civilsamhället.

Swedish 
Philanthropy

Summit

FILANTROPISKT FORUM

Entreprenörskapsforums fristående och 

oberoende plattform som samlar relevanta 

aktörer (filantroper, forskare, företagsledare, 

entreprenörer, myndighetschefer, organisa-

tionsföreträdare, politiker och opinionsbil-

dare) för att sprida och fördjupa kunskaper 

om filantropins betydelse samt stärka 

villkoren för filantropiska insatser.
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Entreprenörskapsforums serie geoekonomiska seminarier och policysam-

manfattningar har fortsatt under året. De ökade geopolitiska spänningarna 

har gjort det ännu mer angeläget att bättre förstå betydelsen, formerna och 

effekterna för små och exportberoende nationer som Sverige.

Den geoekonomiska eran
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I årets SEF Dialogues, Rethinking boundaries and revisiting 
borders, ger sex internationella experter perspektiv på det nya 
geopolitiska landskapet och balansen mellan ekonomisk inte-
gration och nationell kontroll. Svaret är inte mindre utan bättre 
digital ekonomisk integration och frihandel.  

Digital innovation har sedan 1990-talet förstärkt gemensam po-
litik mellan nationer för sänkta gränser, ekonomisk integration 
och frihandel. I många länder har den politiska inriktningen 
vänt mot ökade gränshinder, protektionism och geopolitiska 
dragkamper, vilket hotar den ekonomiska integrationen och på 
sikt företagande, entreprenörskap och innovationer.

Författarna pekar på att nyttan med uppkoppling och ihopkopp-
ling vida överstiger de negativa konsekvenserna. 

– Det är tack vare internets gränsöverskridande och decentra-
liserade infrastruktur som många startups och digitala tjänster 
vuxit fram och skalats upp. Digitaliseringens vinster i form av 
välståndshöjande strukturomvandling bygger till stor del på 
ekonomisk integration. Det krävs för att bevara och förstärka 
Sveriges och Europas konkurrenskraft i en redan ihopkopplad 
värld, säger Joakim Wernberg.

I rapporten How do you invade Facebook? Modern war, tech-
nological decoupling, and implications for Sweden, skriven 
av Oscar Jonson, forskare vid Försvarshögskolan, granskas de 
stora techbolagens ekonomiska, samhälleliga och politiska 
betydelse för det geopolitiska landskapet. 

– Den svenska ekonomins öppenhet för handel och samarbete 
har varit en förutsättning för framgång. Samtidigt skapar den 
sårbarhet för stora geoekonomiska spelare som Kina och Ryss-
land, säger Oscar Jonsson.

I rapporten föreslås en svensk nationell teknologistrategi som 
spänner över hela spektrumet av geopolitik, näringsliv och 
kompetensförsörjning. 

– En svensk strategi bör adressera 
frågor om global styrning, hur vi ska 
förhålla oss till handels- och teknikav-
tal mellan USA och EU, förutsättning-
ar för stora svenska teknikföretag, 
kompetensförsörjning samt vilka 
teknologier Sverige bör satsa på, 
säger Oscar Jonsson.

”Sverige har stärkt upp vad gäller hotet om väpnade 
angrepp men inte satsat lika mycket på de ökande 

problemen som kommer med teknologiska konflikter”

Oscar Jonsson, författare till rapporten 
How do you invade Facebook? Modern war, technological decoupling 

and implications for Sweden

GEOEKONOMI

Joakim Wernberg och Enrico Deiaco, båda Entreprenörskapsforum och 
redaktörer för årets SEF-antologi.
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Global Award for  
Entrepreneurship Research

Entreprenörskapsforum delar årligen ut två forskningspriser i syfte att uppmärksamma och 

stödja entreprenörskapsforskningen. Global Award for Entrepreneurship Research är den 

världsledande utmärkelsen inom entreprenörskapsforskning. Sedan grundandet 1996 har 

det blivit etablerat som det främsta globala priset för forskning om entreprenörskap. 

Unga forskarpriset delas ut årligen sedan 2003 med syfte att stimulera unga forskare 

inom entreprenörskap, innovation och småföretagsutveckling.
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Global Award for Entrepreneurship Research

Global Award for Entrepreneurship Research 2022 tilldelades Saras 
D. Sarasvathy, professor vid Darden School of Business, University 
of Virginia. Sarasvathy prisades för banbrytande forskning om en-
treprenöriellt beslutsfattande och den entreprenöriella processen. 

Saras D. Sarasvathys forskargärning har fundamentalt förändrat 
och gett nytt liv till samtalet inom entreprenörskapsforskning. 
Hennes arbete med entreprenörskapsmetoden effectuation 
understryker hur entreprenörer använder tillgängliga resurser, 
fokuserar på acceptabla förluster snarare än vinstmaximering, 
etablerar tillitsfulla partnerskap, samt ser oförutsedda händelser 
som möjligheter snarare än problem. 

Sarasvathys arbete har lett och inspirerat en ny generation av 
forskare att fortsätta sökandet efter bättre förståelse för hur 
entreprenöriellt beslutsfattande och den entreprenöriella pro-
cessen fungerar. 

Unga forskarpriset

Unga forskarpriset 2022 tilldelades Claire Ingram Bogusz, 
docent Uppsala universitet och affilierad forskare vid Handels-
högskolan i Stockholm. Priset delas ut årligen sedan 2003 med 
en prissumma på 150 000 kronor. I hennes avhandling Crowds, 
Coins and Communities: Digital Entrepreneuring in Emerging 
Financial Infrastructures studeras entreprenörskap på digitala 
marknader såsom på finansmarknaden (fintech) samt företagan-
de som bygger på blockkedjeteknik. 

Hon verkar idag som universitetslektor vid Uppsala universitet 
och forskar kring hur datavetenskapliga teknologier påverkar 
organisering i såväl nystartade som etablerade företag. 

Unga forskarpriset tilldelas en forskare som har utmärkt sig 
genom sin forskning inom entreprenörskapsområdet. Prisets 
grundare är Entreprenörskapsforum och donator är Triton Advi-
sers (Sweden) AB.

Belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskapets betydelse. 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.

GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH

Global Award for Entrepreneurship Research
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Seminarier 2022
15 december – SEF Dialogues 2022

14 december – Stan Metcalfe: On Knowledge and Economic Transformation

13 december – Luciaseminarium: Solidaritet och fortsatt stöd till Ukraina

6 december – Stärkt svensk talangattraktion genom arbetskraftsinvandring

29 november – Digitalt entreprenörskap: Web 3.0, blockkedjan och innovativa lösningar

3 oktober – Swedish Philanthropy Summit 2022: Civilsamhällets roll – när krisen kommer!

29 september – Miljölagstiftningen och industrins framtida konkurrenskraft

1 september – Innovation för en livsmedelsproduktion i världsklass

18 augusti – Svensk elförsörjning - fyra krävande utmaningar

6 juli –  Kvinnors entreprenörskap – för lite, för sent (Almedalen)

6 juli – Skatterna och företagandets roll i valet 2022 (Almedalen)

6 juli – Uppstyrt eller överreglerat? Nya spelregler för det svenska techundret på 2020-talet (Almedalen)

5 juli – Fler i arbete! Åtgärder för lägre arbetslöshet och högre självförsörjningsgrad (Almedalen)

4 juli – Digital spetskompetens – Vad är det, vem behöver det och hur möter vi behoven? (Almedalen)

4 juli – Entreprenörernas förutsättningar i Sverige (Almedalen)

4 juli – Vilse i utbildningsdjungeln? (Almedalen)

21 juni – Borde vi ha fler enkla jobb?

14 juni – Combat Climate Change – The importance of innovation, entrepreneurship and new technology

25 maj – Global Award for Entrepreneurship Research

27 april – Global Entrepreneurship Monitor 2022: Pandemi och hållbarhet

2 mars – Är Sverige rustat för den geoekonomiska spelplanen?

24 februari – Svensk innovationspolitik: För mycket samverkan?

22 februari – Svensk konkurrenskraft: Hur står sig Sverige internationellt?

SEMINARIER

”Vi måste bli bättre på att säkerställa att vi är ett attraktivt land för 
de skarpaste hjärnorna. Reglerna för högkvalificerad arbetskrafts-
invandring ska förbättras för att stärka Sveriges konkurrenskraft.”

”Att det ska vara enklare och billigare att anställa 
har aldrig varit viktigare. Politiken måste göra 
stora reformer för att göra det enklare för 
entreprenörer att anställa och växa.”

Maria Malmer Stenergard, migrationsminster, från seminariet ”Stärkt 
svensk talangattraktion genom arbetskraftsinvandring”

Mats Persson, utbildningsminister, från seminariet ”Global 
Entrepreneurship Monitor 2022: Pandemi och hållbarhet”
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Swedish Competitiveness Scorecard 2021
Johan E. Eklund and Per Thulin

How do you invade Facebook? Modern war, technological 
decoupling, and implications for Sweden
Oscar Jonsson

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2022
Johan Eklund (red.) 

Borde vi ha fler enkla jobb?
Per Skedinger

Fyra utmaningar i den svenska elförsörjningen
Lars Bergman

Innovation för en livsmedelsproduktion i världsklass
Sara Johansson

Miljölagstiftningen och industrins framtida konkurrenskraft
Patrik Söderholm, Ann-Kristin Bergquist, Maria Pettersson 
och Kristina Söderholm

Varför är konkurrenskraftsfrågorna viktiga igen?
Enrico Deiaco

Collective entrepreneurship, grand and niche challenges, 
and digital technologies’ role
Claire Ingram Bogusz

Stärkt svensk talangattraktion – konkurrenskraft och 
kompetens genom arbetskraftsinvandring
Erik Ageberg och Daniel Wiberg

Rethinking boundaries and revisiting borders - Conditions for innovation, 
entrepreneurship and economic integration in an interconnected world
Enrico Deiaco och Joakim Wernberg (Red) 

Publikationer 2022
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Podd

Youtube-kanal

Debatt
I Entreprenörskapsforums 

podd Forskning om förnyelse 
diskuteras forskningsresul-
tat om entreprenörskap, 

innovation, näringslivsdyna-
mik och tillväxt. Under 2022 
har det publicerats avsnitt 

som bland annat handlar om  
miljölagstiftningens betydel-
se för konkurrenskraften och 

entreprenörers förhållande till 
hållbarhet.

De flesta av våra evenemang 
spelas in. Om du missat något 

av dem eller vill friska upp 
minnet finns de att ta del av 

på vår Youtube-kanal.

Under 2022 publicerades ett 
tiotal debattartiklar med an-

knytning till Entreprenörskaps-
forums forskning och rapporter. 

Debattinläggen berörde om-
råden såsom elförsörjningen, 

självförsörjning, arbetskraftsin-
vandring och konkurrenskraft. 
Debattartiklarna finns att läsa 
på entreprenorskapsforum.se



22

Entreprenörskapsforums forskning präglas av 

policyrelevanta frågeställningar samt oberoende, 

objektivitet och kvalitet. Forskningssatsningarna  

syftar till att dels initiera, bedriva och stödja forsk-

ning på områden som ännu inte etablerats  

i Sverige, dels kommunicera nationellt och  

internationellt ledande forskning. 

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse 
vars huvuduppgift är att initiera, bedriva och kommunicera 
policyrelevant forskning. Målet är att beslutsfattare och 
opinionsbildare inom privat, offentlig och politisk verksam-
het ska kunna ta del av den senaste forskningsbaserade 
kunskapen inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdy-
namik och tillväxt.

Entreprenörskapsforums projektmedel söks i konkurrens 
hos erkända anslagsgivare och forskningsfinansiärer. Stiftel-
sens finansiering fördelas över forskningsstiftelser, statlig/
offentlig sektor, näringslivsorganisationer, företag och 
privata donationer.

Forskning och finansiering

Finansiärer 2022
• Amazon

• Blekinge Tekniska Högskola

• Google

• Kampradstiftelsen

• Lars Backsell

• Lovisa Hamrin genom Carl Olof och  

 Jenz Hamrins stiftelse

• Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

• Rune Andersson genom Stiftelsen 

 Mellby Gård

• Nordic Capital

• Svenskt Näringsliv

• Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

• Tillväxtverket

• Triton

• Vinnova

• Örebro Universitet
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Lars Backsell
medgrundare Recipharm och  
ordförande Entreprenörskapsforum 

– Att investera i kunskap och 

innovation är avgörande för 

vårt välstånd och framtida 

konkurrenskraft. Som en-

treprenör vurmar jag för att 

lyfta entreprenörskapet och 

förståelsen för entreprenörens 

funktion i ekonomin och där 

spelar Entreprenörskapsforum 

en viktig roll. 

Lovisa Hamrin
ägare Herenco och styrelseledamot 
Entreprenörskapsforum

– Entreprenörskapsforum har 
gjort ett stort avtryck i såväl 
debatten som i politiken med 
de underlag som togs fram 
inom ramen för Integration 
Sverige. Det är viktigt att vi nu 
fortsätter och stärker den obe-
roende omvärldsbevakningen 
av det geoekonomiska läget 
för att ge Sverige de bästa för-
utsättningarna att upprätthålla 
konkurrenskraft, stabilitet och 

därmed långsiktigt välstånd.

Anders Broström 
vd Entreprenörskapsforum

– Entreprenörskapsforum har 

en viktig roll att spela i sam-

spelet mellan olika aktörer för 

att vinna ny kunskap. Entre-

prenörens roll för en positiv 

framtidsutveckling är central. 

Det gäller utmaningar som 

klimatomställning, digitalise-

ring men också integration och 

samhällsutveckling - frågor där 

småföretagande, innovation 

och tillväxt kan vara avgörande

Forskning för framtiden
Entreprenörskapsforums övergripande mål är att genom forskning och kommunikation av forskningsresultat 
förbättra förutsättningarna för entreprenörskap, innovation och en dynamisk ekonomisk utveckling i Sverige. 
En verksamhet som bygger på förankring i akademi, näringsliv, politik och offentlig sektor.
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Organisation

Affilierade forskare
David Audretsch
Indiana University

Sameeksha Desai
Indiana University

Johan Eklund
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 
samt Blekinge tekniska högskola 

Johan P Larsson
University of Cambridge

Emma Lappi
Copenhagen Business School

Maureen McKelvey
Göteborgs universitet

Siri Terjesen
Florida Atlantic University

Karl Wennberg
Handelshögskolan i Stockholm

Ivo Zander
Uppsala universitet

Filantropiskt forum
Pontus Braunerhjelm
Entreprenörskapsforum

Anna Ernestam
SOS-Barnbyar

Kerstin Fagerberg
Föreningen Stiftelser i Samverkan, SEB

Anne Holm Rannaleet
IK Investment Partners

Annika Levin
Kulturkonsult

Ylva Lundkvist Fridh
Mikrofonden

Johan Oljeqvist
Fryshuset

Johanna Palmberg
Entreprenörskapsforum (ordförande)

Ulrika Stuart Hamilton
Famna

Agneta Trygg
Stiftelsen Trygga barnen

Filip Wijkström
Handelshögskolan Stockholm

Agneta Liljestrand
fil.mag., adjungerad

Priskommitté

Priskommittén är ansvarig för nominerings-

processen och det slutgiltiga utnämnandet av 

pristagare  av Global Award for Entrepreneurship 

Research och Unga forskarpriset.

Martin Andersson
Blekinge tekniska högskola och Entreprenör-
skapsforum (ordförande)

Magnus Henrekson
IFN

Sarah Jack
Stockholm School of Economics

Karin S Thorburn
Norwegian School of Economics

Caroline Wigren-Kristoferson
Malmö Universitet

Ivo Zander
Uppsala universitet
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Enrico Deiaco
forskningsledare 

Anders Broström
vd

Mikael Blomqvist
grundare Michano 

Pontus Braunerhjelm
forskningsledare, professor

Johanna Palmberg
forskningsledare, docent 

Pontus Braunerhjelm
forskningsledare  
professor BTH och KTH

Per Thulin
forskare, ekon dr

Annika Lundius
styrelseproffs

Marcus Kardelo
projektledare, kommunikatör

Anders Broström
vd (adjungerad)

Britt-Marie Nordström
projektledare

Johan Schnürer
rektor Örebro universitet  

Marcus Lillhager
ekonomichef 

Lars Backsell (ordf)
medgrundare Recipharm

Martin Andersson
forskare, professor

Lovisa Hamrin
ägare Herenco

Pernilla Heed
kommunikationschef

Klas Håkansson
kommunikatör, webbredaktör

Saeid Esmaeilzadeh
medgrundare Serendipity 
Group

Håkan Gergils
seniorrådgivare

Joakim Wernberg
forskningsledare, fil dr

Styrelse och medarbetare

ORGANISATION
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2023JAN MAR MAJ JUL SEP NOV
FEB APR JUN AUG OKT DEC

SEMINARIER KRING AKTUELLA 
FRÅGOR LÖPANDE UNDER ÅRET

LANSERING AV NATIONELL 
GEM-RAPPORT 2023

PRISUTDELNING GLOBAL AWARD 
FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH

SWEDISH SCHUMPETER LECTURE

LARS BACKSELL
SYMPOSIUM

Entreprenörskapsforum 2023
Utöver Entreprenörskapsforums årligen 
återkommande events genomförs även 
ett flertal seminarier med anledning av 
rapportlanseringar, aktuella debatter och 
betydelsefulla händelser i ekonomi och 
samhälle.

Den 19 april hålls årets Swedish Schumpeter Lecture av den 
amerikanske professorn Ed Glaser, Harvard University.

Årets nationella GEM-rapport inom ramen för Global Entrepre-
neurship Monitor lanseras den 27 april.

Prisutdelningen av Global Award for Entrepreneurship Rese-
arch äger rum i Stockholm 29 maj. Årets pristagare tillkännages 
under våren.
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2023JAN MAR MAJ JUL SEP NOV
FEB APR JUN AUG OKT DEC

ALMEDALEN
SEF DIALOGUES

FILANTROPISKT FORUMS
LUCIASEMINARIUMSWEDISH PHILANTHROPY SUMMIT

LARS BACKSELL
SYMPOSIUM

Entreprenörskapsforum 2023
Lars Backsell Symposium genomförs 1 juni med anledning av 
att uppmärksamma Entreprenörskapsforums styrelseordföran-
de, Lars Backsell, och hans gärning inom entreprenörskap.

Entreprenörskapsforum genomför även i år ett antal seminarier 
under Almedalsveckan i Visby. 

Swedish Philanthropy Summit, Entreprenörskapsforums 
konferens för att uppmärksamma filantropins betydelse för en-

treprenörskap, innnovation och samhälle äger rum 10 oktober.

Den årliga antologin SEF Dialogues lanseras i november.

Det traditionsenliga Luciaseminariet med inriktning på filantropi 
och socialt entreprenörskap planeras att genomföras även i år.



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. 

ÖREBRO UNIVERSITET, 701 82 ÖREBRO – SALTMÄTARGATAN 9,  113 59 STOCKHOLM

WWW.ENTREPRENORSKAPSFORUM.SE


