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Ordlista och terminologi i GEM-undersökningen
ENTRPERENÖRIELLA ATTITYDER OCH
UPPFATTNINGAR
Upplevda möjligheter
Andel i åldersgruppen 18 - 64 som ser goda möjligheter
att starta ett företag där de bor
Upplevd kapacitet/kompetens
Andel i åldersgruppen 18 - 64 som bedömer att de har
tillräckliga kunskaper och kompetens för att starta ett
företag
Entreprenörsavsikter
Andel i åldersgruppen 18 - 64 exklusive dem som är
engagerade i något stadium av entreprenöriell aktivitet
som planerar att starta företag inom tre år
Rädsla att misslyckas
Andel i åldersgruppen 18 - 64 av dem som anser sig ha
definierat en affärsmöjlighet men som avstår att starta
ett företag pga av rädsla att misslyckas.
Företagande som önskvärt karriärval
Andel i åldersgruppen 18 – 64 som håller med om att
det anses vara ett önskvärt karriärval att driva företag
Framgångsrika företagare
Andel i åldersgruppen 18 - 64 som håller med om påståendet att framgångsrika entreprenörer åtnjuter hög
status och respekt.
Medieuppmärksamhet för företagande
Andel i åldersgruppen 18 – 64 som håller med om att
det ofta förekommer inslag i media om framgångsrika
företag

AKTIVITET
Företag i vardande
Andel i åldersgruppen 18 – 64 som för närvarande är
engagerade i att starta ett företag som de kommer
att äga eller deläga. Företaget har ännu inte betalat
ut löner eller annan ersättning till ägarna i mer än tre
månader.
Ägande av ett nytt företag
Andel i åldersgruppen 18 – 64 som för närvarande äger/
deläger och leder ett nytt företag, dvs ett företag som har
betalat löner eller andra ersättningar till ägaren under
mer än tre månader men inte mer än 3½ år.

Total entreprenöriell aktivitet i tidiga stadier - TEA
Andel i åldersgruppen 18 – 64 som antingen driver ett
företag i vardande (enligt definitionen ovan) eller ett
nytt företag (enligt definitionen ovan).
Etablerat företagande
Andel i åldersgruppen 18 – 64 som för närvarande äger/
deläger och leder ett etablerat företag, dvs ett företag
som har betalat löner eller andra ersättningar till ägaren
i mer än 3½ år.
Upphört/avslutat företagande
Andel i åldersgruppen 18 – 64 som under de senaste
tolv månaderna upphört med företagande antingen
genom att sälja, stänga eller på annat sätt upphöra att
vara ägare/företagsledare. Obs! Detta är inte ett mått
på företagsmisslyckanden.
Nödvändighetsdriven entreprenöriell aktivitet/ nödvändighetsbaserat företagande: relativ förekomst
Andel av dem som är involverade i TEA (se ovan) som
är engagerade i företagande pga att de saknar annan
sysselsättning.
Förbättringsdriven entreprenöriell aktivitet/ möjlighetsbaserat företagande: relativ förekomst
Andel av dem som är involverade i TEA (se ovan) som
är engagerade i företagande som (i) anser sig drivna av
affärsmöjlighet och inte pga de inte har något annat
arbete och (ii) menar att främsta drivkraften för företagandet är självständighet eller ökad inkomst, snarare
än att endast vidmakthålla samma inkomstnivå som
tidigare.

AMBITIONER
Förväntningar om hög tillväxt och TEA: relativ förekomst
Andel av TEA (enl definitionen ovan) som förväntar sig att
anställa minst 20, 5-19 eller 0-4 personer inom fem år.
Innovation bland entreprenörer (orientering mot nya
produkter/tjänster) och TEA; relativ förekomst
Andel av TEA (enl definitionen ovan) som menar att
deras vara eller tjänst är ny för åtminstone några av
kunderna och också anser att inte många andra företag
erbjuder samma produkt eller tjänst.
Internationalisering
Andel av TEA (enl definitionen ovan) med mer än 25
procent av kunderna i andra länder.
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Snabbsammanfattning
– GEM 2012 på 30 sekunder
• Entreprenörskapet växer i Sverige men svagare
än i andra länder – Sverige placerar sig på 17
plats av 23 utvecklade innovationsdrivna länder.

• Sverige har högst andel entreprenöriella anställda av alla undersökta länder.

• Kvinnors företagande ökar sedan mitten av
2000-talet men är fortfarande lågt i jämförelse
med andra liknande länder.

• Institutionella faktorer, såsom politisk stabilitet,
ekonomisk frihet och lägre regelbörda är positivt korrelerade med andelen entreprenöriella
anställda.

• Sverige ligger i topp bland jämförbara länder
avseende andel informella investerare.

• Svenska experter ser alltmer positivt på möjligheterna till företagande.

• Svenska entreprenörer har relativt låga ambitioner avseende tillväxt och en svag internationalisering.

• Svenska experter ser dock brister i kunskap om
och förmåga till företaganden.

• Över två tredjedelar av den vuxna befolkningen
i Sverige anser att det finns goda möjligheter att
starta företag i närområdet, betydligt fler än i
andra liknande länder.

• Svenska experter har över tid trendmässigt
en mer positiv syn på möjligheter att starta
företag, på företagares status och på den fysiska
infrastrukturen . Trenden för synen på finansiering är dock svagt negativ.

Förord
Entreprenörskapsforum presenterar härmed för
andra året i rad en nationell rapport baserad på
data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM.
Resultaten från den internationella undersökningen presenterades i början av året dels som en
tryckt sammanfattning av globala resultat, dels i en
fördjupande studie som kan laddas ned från GEMkonsortiets webbplats, www.gemconsortium.org.
Antalet länder som samlade in data 2011 sjönk
något jämfört med året innan, sannolikt en effekt
av finanskrisen som drabbat flera länder hårt, men
uppgår ändå till över 50 stycken. Det gör att GEM
fortfarande är det mest omfattande, världsomspännande forskningsprojektet som årligen mäter och
analyserar entreprenöriell aktivititet. Projektet
startades 1999 och har sedan starten omfattat drygt
80 länder. För 2011 års globala undersökning, den
trettonde i raden, har mer än 140000 människor
intervjuats i 54 länder. Resultaten visar bl a att 388
miljoner människor världen över var aktivt involverade i att starta företag. Av dessa var 163 miljoner
kvinnor och 165 miljoner unga, mellan 18 och 35 år.
Bland dem som startat företag bedömde 141 miljoner att de skulle komma att anställa åtminstone fem
personer inom de närmaste fem åren.
GEM ger en årlig och omfattande ögonblicksbild av företagandet i världen genom att i alla
deltagande länder mäta attityder, aktiviteter och
ambitioner hos befolkningen – alltså inte endast
hos entreprenörerna själva. I analysen ägnas

också de ekonomisk-politiska förutsättningarna
för entreprenörskap och innovation uppmärksamhet. Genom långt driven samordning av metod,
frågeformuleringar och analys möjliggörs internationella jämförelser.
Det svenska GEM-teamet består av undertecknad (projektledare), Carin Holmquist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, docent
Kristina Nyström, KTH och Ratio, Ulrika Stuart
Hamilton, vice VD för Entreprenörskapsforum,
samt ekonomiedoktor Per Thulin, KTH och
Entreprenörskapsforum.
En ordlista över den terminologi som används i
undersökningen finns samlad på omslagets insida.
I appendix finns detaljerad information om metod
och modell. Den som vill veta mer är alltid välkommen att kontakta Entreprenörskapsforum med
frågor.
Utan våra finansiärer vore det inte möjligt att
samla in och bearbeta data för undersökningen
och vi står i tacksamhetsskuld till VINNOVA,
Svenskt Näringsliv och CECIS vid KTH som finansierat 2011 års undersökning.
Trevlig läsning!
Stockholm i juni 2012
Pontus Braunerhjelm
Professor KTH och VD för Entreprenörksapsforum
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Global Entrepreneurship Monitor
– sammanfattning internationella resultat
År 2011 genomförde Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) sin 13:e årliga undersökning av
individers attityder, aktiviteter och ambitioner
avseende entreprenörskap i 54 länder runtom
i världen.1 Undersökningen omfattar 140000
personer i åldrarna 18-64 år och fångar in entreprenörskapets nivå och inriktning i världen. Sverige
medverkade fullt ut 2011 och detta är den tredje
nationella GEM-rapporten.2
Syftet med det inledande kapitlet är att förklara
den modell som GEM bygger på samt att sammanfatta de internationella resultaten. I kapitel 2 t o m
4 redovisas resultaten av 2011 års undersökning
mer ingående och med Sverige och jämförbara länder i fokus. Kapitel 5 är en sammanfattning av rapporten där också policyslutsatserna presenteras.

GEM 2011
Sverige placerar sig i den nedre hälften bland
jämförbara länder i den internationella rankingen
av tidig entreprenöriell aktivitet hos befolkningen.
Om vi istället ser till etablerat företagande hamnar
1.

Sverige i mittfältet, på en tolfte plats 2011 jämfört
med en trettonde föregående år.3
I de relativa positionerna har således inte några
dramatiska förändringar från föregående år skett,
trots en viss höjning av indextalen för svensk del;
i genomsnitt har de 20 länderna som finns i gruppen innovationsdrivna ekonomier4 ökat med 22
procent i total entreprenöriell aktivitet (TEA) mellan 2010 och 2011. För Sveriges del är ökningen 18
procent.
I Figur 1.1 visas etablerat företagande i relation
till TEA. Med några få undantag har alla länder
i grupperna faktordrivna och effektivitetsdrivna
ekonomier en högre andel i tidiga skeden än bland
etablerade företag. Bland de innovationsdrivna
är relationerna mellan tidigt och etablerat företagande jämnare. Sverige tillsamman med Japan,
Finland, Spanien och Schweiz sticker ut med TEAnivåer lägre än genonomsnittet men med relativt
högre nivåer på etablerat företagande.
Sverige återfinns 2011 på 17:e plats bland de
23 innovationsdrivna länderna när det gäller
TEA. USA ligger klart i toppen med en TEA på

Hela rapporten kan laddas ned från www.gemconsortium.org och heter i sin kortversion Global Entrepreneurship Monitor 2011 Global Report,
av Kelly, D., Singer, S., och Herrington, M. En längre mer fördjupande rapport – 2011 GEM Global Extended Report, av Bosma , N., Wennekers,
S. och J. E. Amorós (2012) – finns på samma ställe.
2. Sverige deltog de första åren av GEM 1999 – 2007 och en svensk rapport publicerades 2001 av ESBRI. En lucka finns för data avseende åren
2008 och 2009. Fr o m 2010 tog Entreprenörskapsforum över uppdraget att genomföra GEM-undersökningarna i Sverige.  P g a luckan före
2010 saknas svenska data för just de år då finanskrisen drabbade många ekonomier, varför vissa internationella jämförelser över tid försvåras
för svensk del.
3. Dock är ländersammansättningen inte exakt densamma: Israel, Italien och Island saknas i 2011 års data, medan Singapore och Förenade
Arabemiraten tillkommit; Taiwan har bytt kategori från effektivitetsdriven till innovationsdriven ekonomi.
4. GEM använder sig av World Economic Forum’s länderindelning, se figur 1.2 och tabell  A1.1 i appendix.
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Figur 1.1 Etablerat företagande (ljus) och total entreprenöriell aktivitet (mörk) för 54 länder
2011, uppdelade på utvecklingsfas.
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FAKTORDRIVNA
EKONOMIER

EFFEKTIVITETSDRIVNA EKONOMIER

12,3 procent av befolkningen, följt av Australien
på 10,5 procent. Den genomsnittliga höjningen
mellan åren i ländergruppen innovationsdrivna
ekonomier på 22 procent förklaras framförallt av
en stark ökning av det tidiga nyföretagande vilket
steg med hela 36 procent mellan 2010 och 2011.
Nya företagsägare (mellan 3 månader och 3,5 år)
steg däremot med mer blygsamma 8 procent i
genomsnitt i denna grupp.5

Utvecklingsnivå och företagandets faser
GEM-modellen bygger på idén att ett lands
välstånd utvecklas som en funktion av ett
dynamiskt entreprenörskap, och att detta
förhållande gäller oavsett fas av ekonomisk
utveckling (Figur 1.2). Däremot varierar nivån och
profilen hos företagandet högst avsevärt mellan
länder och regioner.
Företagandets faser sammanfattas i Figur 1.3
nedan. GEM söker fånga in denna process från
potentiell entreprenör, via företagsstart, över

INNOVATIONSDRIVNA EKONOMIER

etablerat företagande och eventuell avyttring eller
nedläggning av företaget. Det som skiljer GEM från
annan statistik som främst mäter företeelser på
företagsnivå är att GEM mäter individers aktiviteter, ambitioner och attityder.
Definitioner och begrepp förklaras på omslagets
insida.
Entreprenöriell aktivitet i tidiga stadier (TEA)
Den modell som undersökningen bygger på börjar
med potential (längst till vänster i Figur 1.3) i vilket
bl a ingår möjligheter, kunskaper och förmåga. När
potentialen omsätts i aktivitet rör vi oss till höger i
figuren och övergår till nästa fas, entreprenör i vardande, engagerad i att starta företag. När företaget
startats inträder nästa fas – ägande och drift av ett
nytt företag (upp till 3,5 år). Det markerade mittfältet i Figur 1.3 utgör alltså TEA – entreprenörskap i
tidigare skeden – som vi redan berört ovan.
Beträffande de potentiella entreprenörerna
visas i Figur 1.4 den andel av den vuxna befolkningen som säger sig ha för avsikt att starta ett

5. Tabell 1.1 sist i detta avsnitt (sidorna 18-19) visar andelen vuxna i alla undersökta länder 2011 som är engagerade i olika faser av
entreprenörskap: företag i vardande, ägande av nya företag dvs de som är upp till 3,5 år, som tillsammans utgör total aktivitet i
tidiga faser, etablerat företagande, de som avslutat sitt företagande samt företagande uppdelat på nödvändighetsföretagande och
möjlighetsföretagande.
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Figur 1.2: Egenskaper och nyckelbegrepp, olika ekonomier
Faktordrivna ekonomier
Från levebrödsjordbruk till utvinning
av naturresurser, skapande av
regionala skalintensiva
agglomerationer

Grundförutsättningar

Eﬀektivitetsdrivna ekonomier
Ökad industrialisering och
stordriftsfördelar. Stora företag
dominerar men nischer i utbudskedjan
öppnas för små och medelstora
företag.

Eﬀektivitetsbefrämjande

Innovationsdrivna ekonomier
FoU, kunskapsintensiva företag och
växande tjänstesektor .
Större potential för innovativ
entreprenöriell aktivitet

Entreprenörskapsförutsättningar

Anm: Vilka länder som ingår i vilken utvecklingsfas framgår av tabell A 1.1 i appendix 1.

Figur 1.3: Entreprenörskapsprocessen och GEMs operationella definitioner
Nedläggning av
företag

Entreprenörskap i tidiga stadier, sammanlagt mått (TEA)
Potentiell
entreprenör:

Entreprenör i
vardande:

möjligheter, kunskaper
och förmåga

Engagerad i att
starta företag

KONCEPTION/SKAPELSE

Ägare –
företagsledare i
nytt företag
(upp till 3,5 år)

FÖDELSE/FÖRETAGSSTART

nytt företag inom de kommande tre åren. De
som för närvarande ägnar sig åt någon form av
entreprenöriell aktivitet är således exkluderade i
måttet, vilket innebär att staplarna visar förväntat
nyföretagande för genuint nya företagare. Sverige
placerar sig i mitten av de innovationsdrivna länderna med ca 10 procent medan Taiwan placerar
sig i toppen med 28 procent, ca tio procentenheter
högre än tvåan Frankrike. Sett över samtliga länder
i årets GEM-studie framgår att det förväntade
nyföretagandet är klart högst i Columbia med 56
procent medan Förenade Arabemiraten, Ryssland
och Japan placerar sig i botten med ca tre procent.
Etablerat företagande
Den mest mogna fasen av företagande definieras i
GEM som företag som funnits i minst 3,5 år, enligt
GEM terminologin s.k. etablerat företagande.
Entreprenörskap i tidigare faser bidrar positivt till
dynamiken i ekonomin genom introduktion av nya
idéer och skapandet av nya värden. De etablerade
företagen spelar en viktig kompletterande roll,

Ägare –
företagsledare i
etablerat företag
(äldre än 3,5 år)

UTHÅLLIGHET

bl a genom sysselsättning och genom att de bidrar
med viss stablitet i ekonomin då de överlevt de
allra första, svåraste åren. Den entreprenöriella
aktiviteten i tidiga skeden, TEA, är överlag högst
i effektivitetsdrivna ekonomier och sjunker i takt
med ekonomisk utveckling. Detta gäller särskilt det
nödvändighetsbaserade företagandet.
Entreprenörer som säljer eller lägger ned sitt
företag
Personer som upphör med sitt företagande (säljer,
lägger ned, går i konkurs, överlåter på annat sätt)
mäts också i GEM-undersökningen som därmed
belyser hela livscykeln. Andelen personer som
av olika skäl avslutar sitt företagande är högre i
faktordrivna länder än i mer utvecklade länder,
vilket är en naturlig reflektion av att det också
startas fler företag i dessa länder. Orsakerna till att
entreprenörer upphör med sitt företag varierar
mellan länderkategorierna: medan över hälften
svarar att nedläggningen beror på lönsamhetsproblem och brist på finansiering i de faktordrivna och
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Figur 1.4 Entreprenöriell avsikt
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effektivitetsdrivna ekonomierna, är de vanligaste
svaren i de innovationsdrivna länderna pensionering, försäljning av företaget eller att en annan
möjlighet dykt upp.

Entreprenöriella anställda
Utöver de mått på entreprenörskap som undersökningen årligen presenterar och som omfattas av
modellen i Figur 1.3, återfinns i 2011 års undersökning ett särskilt tema där Sverige utmärker sig:
anställdas entreprenöriella aktivitet, ofta kallat
intraprenörskap. I Figur 1.5 visas länders entreprenöriella anställda och TEA. Som framgår är Sveriges
tidiga entreprenörskap under genomsnittet för
innovationsdrivna länder men långt över snittet för
entreprenöriella anställda. Andra länder med en
liknande position är Belgien, Danmark och Finland,
samtliga kan sägas tillhöra mer välfärdsorienterade
ekonomier. Detta tema utvecklas i kapitel 3 i denna
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rapport. Det motsatta förhållandet präglar dels
några länder med en mer uttalad marknadsekonomisk modell (Australien, Irland, Storbritannien och
USA) samt Nederländerna som brukar inkluderas
bland typiska välfärdsstater.

Kön, ålder och branscher –
entreprenörskapets profil
Endast åtta av de 54 undersökta länderna 2011
har TEA-nivåer för kvinnor och män på ungefär samma nivå. De åtta är Panama, Venezuela,
Jamaica, Guatemala, Brasilien, Thailand, Schweiz
och Singapore, det vill säga en diversifierad grupp
med avseende på geografi, kultur och ekonomisk
utvecklingsnivå. För övriga 46 länder är kvinnors företagande lägre än mäns. Sverige ligger
precis mitt i fältet av de innovationsdrivna länderna. På tio manliga företagare i tidiga skeden
går det sex kvinnor. Minst jämställda i gruppen

Kapitel 1. Sammanfattning – Global Entrepreneurship Monitor

Figur 1.5:Entreprenöriellt anställda och TEA i innovationsdrivna ekonomier, 2011
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Källa: Stuetzer och Steffens (2012)

effektivitetsdrivna länder är de östeuropeiska länderna, framförallt Polen och Slovakien, där mindre
än 30 procent av företagarna är kvinnor. Lägst i
världen ligger dock Pakistan där endast en av tio
entreprenörer är kvinna.
I faktordrivna och effektivitetsdrivna länder
tenderar entreprenörerna att vara yngre än i innovationsdrivna länder; det är 25-34-åringarna som
står för flest företagsstarter. I de innovationsdrivna
länderna är andelen riktigt unga entreprenörer
(18-24) en aning större än andelen 55-64-åringar,
medan åldrarna 25-34 och 35-44 dominerar.
De tre kategorierna av länder uppvisar stora
skillnader när det gäller i vilka sektorer som entreprenörskapet i tidiga skeden sker. Entreprenörer
i faktordrivna och effektivitetsdrivna ekonomier
riktar in sig på konsumenter, framförallt i form av
detaljhandel, och i mycket liten grad på tjänster
till andra företag. På motsvarande sätt är nyföretagandet i innovationsdrivna länder till nästan

en tredjedel inriktat på företagssektorn där man
konkurrerar mer med kunskap och teknologi.

Attityder och ambitioner
I modellen (Figur 1.3) beskrivs ett tänkt tidsförlopp, en cykel. I GEM-undersökningen mäts dock
inte endast aktiviteter utan också attityder och
ambitioner som i sin tur påverkar aktiviteterna.
Människor i faktordrivna länder bedömer sin
egen förmåga mer positivt än människor i de andra
typerna av ekonomier, de uppfattar också att det
finns fler affärsmöjligheter. Den typ av företag
som de potentiella entreprenörerna har i åtanke
varierar beroende på utvecklingsnivå. Som nämnts
ovan dominerar konsumentorienterade företag
i faktordrivna länder, medan innovationsdrivna
länder har en större andel företag som vänder sig
till andra företag med sina tjänster.
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Figur 1.6: Upplevd förmåga och möjligheter
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Inom respektive grupp är variationen också stor.
I ena änden bland de faktordrivna ekonomierna
återfinns Bangladesh med höga tal för upplevda
möjligheter, men låg uppfattning om förmåga;
i Venezuela å andra sidan är uppfattningen om
förmågan att starta företag relativt hög, medan
upplevda möjligheter är avsevärt lägre.
Figur 1.6 visar hur upplevda affärsmöjligheter
och upplevd förmåga samvarierar för länderna i
studien. Sambandet förefaller vara positivt, dvs.
länder där befolkningen anser att det finns gott
om entreprenöriella möjligheter tenderar att vara
samma länder där befolkningen anser sig ha en
god förmåga att starta och driva företag. Den heldragna linjen visar det estimerade linjära sambandet mellan de båda variablerna. I Sverige är det en
mycket hög andel av befolkningen som anser att
det finns gott om affärsmöjligheter medan andelen
som anser sig också ha tillräcklig kunskap för att
starta och driva företag är relativt sett låg. Sverige
placerar sig därför klart under den heldragna

linjen. Tyskland och USA ligger i mitten med
USA ovanför och Tyskland under det estimerade
sambandet mellan upplevda affärsmöjligheter
och förmåga. Japan återfinns i botten avseende
båda variablerna.
Några av hela undersökningens lägsta uppfattningar om möjligheter återfinns i Europa,
t ex i Grekland, Portugal, Spanien och Ungern,
dvs många av de länder som är drabbade av den
ekonomiska krisen. Detsamma gäller några av
de asiatiska ekonomierna, t ex Japan, Sydkorea
och Thailand, samtidigt som dessa också har låga
uppfattningar om förmågan att starta företag. I
USA har man å andra sidan har inte särskilt höga
uppfattningar om möjligheter men uppvisar ändå
bland de allra högsta talen för upplevd förmåga
och de lägsta för rädsla att misslyckas.
Det räcker inte med att det finns gott om upplevda affärsmöjligheter för att det ska leda till ett
högt nyföretagande. Är rädslan för att misslyckas
med sitt företagande stark riskerar en stor del av
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Figur 1.7: Upplevda affärsmöjligheter fördelat på dem som anser att rädsla att misslyckas
skulle/skulle inte hindra dem från att starta ett företag
RÄDSLA

de upplevda möjligheterna att förbli oexploaterade. I Figur 1.7 visas andelen av befolkningen som
anser att det finns gott om affärsmöjligheter i dess
närområde, fördelade på dem som anser att rädsla
att misslyckas skulle hindra dem från att starta ett
företag respektive de som inte anser det. Minst
rädsla för att misslyckas verkar finnas bland de
effektivitetsdrivna länderna även om variationen
är relativt stor. Sverige karaktäriseras av en särskilt
hög andel av befolkningen som anser att det finns
gott om upplevda affärsmöjligheter samtidigt som
andelen som anser att rädsla att misslyckas skulle
hindra dem från att starta ett företag ligger på
ungefär samma nivå som genomsnittet bland de
innovationsdrivna länderna.
Figur 1.7 illustrerar de stora skillnaderna mellan
länder, även inom samma kategori, med avseende på upplevda affärsmöjligheter. Vissa andra
generella tendenser kan dock, enligt den internationella GEM rapporten, iakttas. Till exempel
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tenderar andelen som anser att företagande är en
bra karriärväg att sjunka med graden av ekonomisk utveckling. Vidare uppskattas statusen hos
entreprenörer vara högre i faktordrivna ekonomier
än i de övriga två ländergrupperna. GEM mäter
också uppfattningen om medial uppmärksamhet
för entreprenörer och även dessa svar uppvisar
intressanta skillnader, där t ex Brasilien, Taiwan
och Singapore verkar ha medier med mycket hög
uppskattning av entreprenörer, medan journalister
i Ungern, Grekland och Uruguay anses ha en mera
njugg inställning till att spegla entreprenörskap.
Tillväxtambitioner
GEM fångar in ambitioner bl a i termer av förväntad tillväxt. Prognoser om tillväxt baserar sig på
svaren i undersökningen om hur många anställda
entreprenören räknar med att ha om fem år.
Detta mått är inte samma sak som faktisk tillväxt
utan tenderar att ligga över nivån som det sedan
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Figur 1.8 Tillväxtförväntningar 2009-2011.
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verkligen blir. Men som flera forskningsstudier
visat finns ett samband mellan prognosticerad och
faktisk tillväxt.6
Figur 1.8 visar tillväxtförväntningar i 53 undersökta GEM-länder under perioden 2009-2011
uppdelat på de tre länderkategorierna och fördelat
mellan låga tillväxtförväntningar (0-4 anställda
om fem år), medelhöga tillväxtförväntningar (5-19
anställda om fem år) och höga tillväxtförväntningar
(över 20 anställda om fem år). Framförallt de
faktordrivna länderna har många nya entreprenörer men med låga tillväxtförväntningar, medan de
effektivitetsdrivna uppvisar större andel företagare
med mellanhöga tillväxtförväntningar. De innovationsdrivna länderna har genomgående färre
entreprenörer totalt och dessa har i sin tur lägre
tillväxtförväntningar. Detta påverkar i sin tur den
totala tillväxtambitionen. Sveriges placering diskuteras närmare i kapitel 2.

INNOVATIONSSDRIVNA EKONOMIER

Innovationer
En annan aspekt av ambitioner är graden av innovation. GEM mäter innovationer genom att ta reda
på om entreprenörens vara eller tjänst är ny för
alla eller några av kunderna och huruvida andra
företag erbjuder samma vara eller tjänst. Dock är
synen på vad som är en innovation mycket olika
i olika länder – det som upplevs som nytt på en
marknad kan vara gammalt på en annan. Graden
av innovativitet är därför mycket beroende på
sammanhanget.
Innovationsgraden ökar med ekonomisk
utveckling och högst bland de innovationsdrivna
länderna återfinns Danmark med nära 50 procent
av entreprenörerna som anser att deras varor och
tjänster är innovativa. Sverige är återigen i mitten
av fältet. Mer om detta i kapitel 2.

6. Se t ex Baum, R., Locke, E., och Smith, K. (2001) ”Multidimensional Model of Venture Growth” i The Academy of Management Journal, 44(2):
292-303; Wiklund, J. och Shepherd, D. (2003) “Aspiring for and Achieving Growth: The Moderating Role of Resources and Opportunities” i
Journal of Management Studies. 40(8): 1919-1941.
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Figur 1.9: Innovativa produkter för entreprenörer i tidigt skede 2011

Andel av TEA med innovativa produkter
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Figur 1.10: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2011

Andel av TEA med över 25 procent av kunderna utomlands. Andel av TEA med innovativa produkter
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Anm.: Strecken markerar konfidensintervall då de redovisade talen baseras på svar från ett urval individer och inte
hela populationen. Ju längre streck, desto större osäkerhet.
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Internationalisering
Vi avslutar vår sammanfattning av den globala
undersökningen med internationaliseringsambitionerna. I vilken utsträckning företag i tidiga
faser har sin kundkrets utanför det egna landet
är det mått som används i GEM för att fånga in
internationalisering. Inom varje kategori är länder
med stor befolkning och stor egen landmassa de
minst internationaliserade, medan mindre länder
av naturliga skäl har fler kunder utanför den egna
gränsen. Sålunda är bl a Brasilien, Kina, Argentina
och Ryssland bland de minst internationaliserade.
Även USAs och Australiens nystartade företag
uppvisar relativt liten andel internationella kunder.
Sveriges förhållandevis låga internationaliseringsgrad diskuteras närmare i kapitel 2.

Policyslutsatser i den globala rapporten

Variationer i politiska, ekonomiska, sociala och
andra förutsättningar mellan länderna som ingår
i GEM 2011 omöjliggör generella policyslutsatser.
Icke desto mindre kan vissa övergripande observationer göras av policyslag.7 Strikta arbetsmarknadsregleringar och en i övrigt tung regelbörda
kan negativt påverka graden av high impact-entreprenörskap, dvs företagande med högt kunskapsinnehåll och tillväxtpotential, vilket i sin tur begränsar jobbskapandet. Tillgång till riskkapital och en
fungerande kreditmarknad är avgörande förutsättningar för entreprenörskap, oavsett ekonomisk
utvecklingsfas i övrigt. Utbildning och kompetens
inom entreprenörskap kan bidra positivt till entreprenöriell aktivitet.

Tabell 1.1 Entreprenöriell aktivitet i GEM-länder 2011 uppdelat på ekonomisk utvecklingsfas
FÖRETAG I
VARDANDE

NYA FÖRETAG

TOTAL ENTREPRENÖRIELL
AKTIVITET I
TIDIGA SKEDEN (TEA)

ETABLERAT
FÖRETAGANDE

AVSLUTAT
FÖRETAGANDE

NÖDVÄNDIGHETSDRIVET
FÖRETAGANDE
(% AV TEA)

FÖRBÄTTRINGS-/
MÖJLIGHETSDRIVET FÖRETAGANDE
(% AV TEA)

5.3

4.0

9.3

3.1

9.5

36.5

46.4

Faktordrivna ekonomier
Algeriet
Bangladesh

7.1

7.1

12.8

11.6

2.5

27.3

50.0

Guatemala

11.8

9.1

19.3

2.5

3.8

33.5

33.5

Iran

10.8

3.9

14.5

11.2

6.4

53.0

31.5

Jamaica

9.0

5.0

13.7

5.1

12.7

33.0

39.8

Pakistan

7.5

1.7

9.1

4.1

1.6

46.9

24.7

Venezuela

13.1

2.6

15.4

1.6

3.2

28.5

43.4

Genomsnitt (oviktat)

9.2

4.8

13.4

5.6

5.7

37.0

38.5

Eﬀektivitetsdriva ekonomier
Argentina

11.8

9.2

20.8

11.8

4.3

33.1

44.7

Barbados

10.8

1.8

12.6

4.2

5.5

5.0

57.9

Bosnien & Hercegovina

5.4

2.8

8.1

5.0

6.7

61.3

21.7

Brasilien

4.1

11.0

14.9

12.2

3.8

30.7

45.2

Chile

14.6

9.6

23.7

7.0

6.8

27.4

54.3

Kina

10.1

14.2

24.0

12.7

5.3

40.6

29.0

Colombia

15.2

6.7

21.4

7.5

6.0

25.1

30.1

Kroatien

5.3

2.1

7.3

4.2

3.6

35.3

30.7

Ungern

4.8

1.6

6.3

2.0

2.3

31.0

29.2

Lettland

6.8

5.3

11.9

5.7

3.0

25.9

46.2

Litauen

6.4

5.0

11.3

6.3

2.9

28.4

47.2

Malaysia

2.5

2.5

4.9

5.2

2.6

10.2

71.8

7. Kelley et al (2012) s 27.
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Fortsättning från föregående sida.
FÖRETAG I
VARDANDE

NYA FÖRETAG

TOTAL ENTREPRENÖRIELL
AKTIVITET I
TIDIGA SKEDEN (TEA)

ETABLERAT
FÖRETAGANDE

AVSLUTAT
FÖRETAGANDE

NÖDVÄNDIGHETSDRIVET
FÖRETAGANDE
(% AV TEA)

FÖRBÄTTRINGS-/
MÖJLIGHETSDRIVET FÖRETAGANDE
(% AV TEA)

Mexiko

5.7

4.0

9.6

3.0

5.0

19.4

54.5

Panama

12.0

9.1

20.8

6.0

2.1

26.9

40.5

Peru

17.9

5.4

22.9

5.7

5.1

22.4

52.0

Polen

6.0

3.1

9.0

5.0

4.2

47.6

31.5

Rumänien

5.6

4.5

9.9

4.6

3.9

41.3

34.4

Ryssland

5.6

4.5

9.9

4.6

3.9

41.3

34.4

Slovakien

9.2

5.3

14.2

9.6

7.0

27.6

33.9

Sydafrika

5.2

4.0

9.1

2.3

5.6

34.8

39.3

Thailand

8.3

12.2

19.5

30.1

4.5

18.9

66.8

Trinidad & Tobago

13.9

9.3

22.7

6.9

3.9

14.9

43.9

Turkiet

6.3

6.0

11.9

8.0

3.9

31.6

44.8

Uruguay

11.0

6.0

16.7

5.9

4.3

11.1

9.8

Genomsnitt (oviktat)

8.4

5.9

14.1

7.2

4.3

28.2

41.7

Innovationsdrivna ekonomier
Australien

6.0

4.7

10.5

9.1

4.3

15.0

73.1

Belgien

2.7

3.0

5.7

6.8

1.4

10.4

72.4

Tjeckien

5.1

2.7

7.6

5.2

2.7

27.3

56.5

Danmark

3.1

1.6

4.6

4.9

2.3

7.1

64.0

Finland

3.0

3.3

6.3

8.8

2.0

18.3

59.4

Frankrike

4.1

1.7

5.7

2.4

2.2

14.8

70.7

Tyskland

3.4

2.4

5.6

5.6

1.8

18.6

54.9

Grekland

4.4

3.7

8.0

15.8

3.0

25.4

36.8

Irland

4.3

3.1

7.2

8.0

3.4

29.5

36.9

Japan

3.3

2.0

5.2

8.3

0.7

24.9

63.5

Sydkorea

2.9

5.1

7.8

10.9

3.2

41.5

36.2

Nederländerna

4.3

4.1

8.2

8.7

2.0

9.1

62.3

Norge

3.7

3.3

6.9

6.6

2.5

4.3

70.5

Portugal

4.6

3.0

7.5

5.7

2.9

17.8

58.1

Singapore

3.8

2.8

6.6

3.3

2.1

16.2

52.6

Slovenien

1.9

1.7

3.7

4.8

1.5

12.1

51.2

Spanien

3.3

2.5

5.8

8.9

2.2

25.9

39.3

Sverige

3.5

2.3

5.8

7.0

3.2

6.1

67.6

Schweiz

3.7

2.9

6.6

10.1

2.9

11.4

61.4

Taiwan

3.6

4.4

7.9

6.3

4.9

17.5

49.8

Förenade Arabemiraten

3.7

2.6

6.2

2.7

4.8

14.4

67.4

Storbritannien

4.7

2.6

7.3

7.2

2.0

17.2

46.3

USA

8.3

4.3

12.3

9.1

4.4

21.2

58.9

Genomsnitt (oviktat)

4.0

3.0

6.9

7.2

2.7

17.6

57.0
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Entreprenörskap i Sverige
Kapitlet är, precis som förra året, fördelat på tre
olika avsnitt. I två av dessa avsnitt som behandlar omfattningen på entreprenörskap respektive
attityder gentemot entreprenörskap, jämförs
Sverige med Kina, USA och tre ländergrupper
– Stora EU-länder, Små EU-länder och Norden.
Stora EU-länder består av Frankrike, Spanien,
Storbritannien och Tyskland medan små EU-länder
består av Belgien, Irland och Nederländerna. I
Norden ingår Danmark, Finland och Norge, men
inte Sverige.8,9 I avsnittet Entreprenöriell ambition redogörs för entreprenöriella ambitioner
med avseende på tillväxt i antal anställda, internationalisering och innovation. De internationella
jämförelserna inbegriper ett större antal länder
men också ovan nämnda ländergrupper. De flesta
diagram som presenteras i kapitlet baseras på en
tidsserie som sträcker sig tillbaka till 2001 vilket
innebär att jämförelserna fångar in trendmässiga
förändringar under det senaste decenniet.

Entreprenöriell aktivitet
Entreprenörskapets nivå
Son visas ovan mäts det totala entreprenörskapets nivå i GEM genom det s.k. TEA-indexet (Total

Entrepreneurship Activity). Måttet är en sammanslagning av den andel av befolkningen som
säger sig vara i färd med att starta ett företag
sedan högst tre månader tillbaka och den andel
som bedriver ett aktivt företagande som är äldre
än tre månader men yngre än 3,5 år. I kapitel 1
visades att Sverige rankades lågt i ett internationellt perspektiv. Som framgår av Figur 2.1 placerar
sig Sverige också lägre än jämförelseländerna även
om avståndet har krympt något till stora EU-länder
och övriga Norden. Överlag är det små variationer över tiden, ca fem procent av den vuxna
befolkningen har i genomsnitt varit involverad i
entreprenöriella aktiviteter per år sedan början på
2000-talet
När den entreprenöriella aktiviteten fördelas
på unga företag, eller företag i vardande, samt
nyföretagandet som inte är äldre än 3,5 år, framgår vissa skillnader mellan dessa två kategorier.
Övergripande finns det anledning att förvänta
sig att de två typerna av företag agerar utifrån
delvis olika utgångspunkter och förutsättningar.
Kunskap om omfattningen på dessa båda företeelserna utgör därför en viktig grund för att utforma
en politik som skapar goda förutsättningar för

8. Notera att på grund av avsaknad av data ingår i år inte Italien i Stora EU-länder eller Island i Norden, vilket de gjorde i förra årets GEM-rapport.
9. Resultatet baseras på den s.k. APS-delen i GEM-undersökningen (se Kapitel 1 och Appendix). Statistiken för ländergrupperna är sammanvägd
data för de enskilda länderna där vikterna baseras på ländernas populationsstorlek i åldrarna 18-64 år.
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Figur 2.1: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA)
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag
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Anm.: Stora EU-länder inkluderar Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Små EU-länder består av Belgien,
Irland och Nederländerna.  Norden inkluderar Danmark, Finland och Norge. Avsaknad av markör för Sverige, Kina
och USA för ett enskilt år indikerar saknad data.

ett entreprenörskap som kan befinna sig i olika
skeden.
I Sverige har andelen av den vuxna befolkningen
som anger att de är i färd med att starta ett företag
legat på en låg nivå (ca 2 procent) ända sedan
mätningarna började. Det är därför glädjande att
kunna konstatera att en markant uppgång – från
2,3 procent till 3,5 – skett under 2011 (Figur 2.2). I
samtliga länder och ländergrupper har en uppgång skett, men Sverige passerar för första gången
sedan 2001 övriga Norden och ligger endast marginellt efter de andra små och stora EU-länderna.
Dock kan svenskt nyföretagande inte mäta sig med
USA och Kina där mycket starka ökningar kan noteras under 2011 efter en stagnerande eller negativ
utveckling under de senaste åren.
Beträffande andelen av den vuxna befolkningen
som för närvarande äger och leder ett nytt företag,
dvs. som är äldre än tre månader men yngre än
3,5 år, har utvecklingen i Sverige varit relativt

oförändrad (nivån är ca 2 procent) med en svag
nedgång 2011 (Figur 2.3). Också Norden viker av
nedåt medan utvecklingen i andra små EU-länder
var positiv under 2011. Särskilt Kina men även USA
uppvisar en positiv förändring medan nivån i de
stora EU-länderna varit oförändrad. Anledning till
den svenska utvecklingen och den stora skillnaden
jämfört med företag i vardande är svårtolkad och
indikerar att många av de företag som startats blev
förhållandevis kortlivade. Spannet mellan de olika
länderna, som minskat under senare år förefaller
återigen öka 2011.
Sammantaget innebär detta att Sveriges positiva
utveckling vad gäller företag i vardande tyngs av
den mer negativa utvecklingen bland unga företag
vilket innebär att Sverige fortfarande placerar sig
bakom övriga länder vad gäller den totala entreprenöriella aktiviteten (TEA). Skillnaderna är dock
små och har minskat utom till Kina och USA, som
markant ökat sina respektive entreprenöriella

Kapitel 2. Entreprenörskap i Sverige

Figur 2.2: Företag i vardande
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som för närvarande håller på att starta ett företag, dvs. är aktivt involverad med att starta ett företag som de
kommer att äga ensam eller tillsammans med andra; företaget har inte betalat ut lön eller annan ersättning till ägarna under fler än 3 månader
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aktiviteter 2011. Över lag är nivån mer eller mindre konstant i Sverige liksom inom Norden och i
EU-länderna.
Finansiering
En viktig förutsättning för såväl företag i vardande
som unga företag är tillgång till kapital. Många
gånger är de traditionella kanalerna som banker,
finansieringsinstitut och venture capital-marknaden inte tillgängliga för dessa typer av företag.
Istället är en viktig finansieringskälla, speciellt för
de mindre och mer entreprenöriellt orienterade
företagen, det så kallade informella riskkapitalet.
Ju högre grad av nyskapande företagandet är
förknippat med, desto svårare är det för externa
finansiärer att bedöma de risker nyföretagandet
medför. Informella investerare – ibland refererat
till som ”family, friends and fools” – som har en
större kännedom om dessa företag och deras

framtida potential fyller därför en viktig roll i dessa
skeden av företagandet.10
I Figur 2.4 visas utvecklingen av tillgången på
informellt riskkapital. I början av perioden var
andelen informella investerare i den vuxna befolkningen ungefär en procentenhet lägre i Sverige
än för genomsnittet bland övriga nordiska länder
och låg på ungefär samma nivå som för både stora
och små EU-länder. En markant ökning har skett
sedan mitten på 2000-talet som saknar motsvarighet i de övriga länderna. År 2011 uppgav ungefär
nio procent av befolkningen att de var engagerade finansiellt i något nytt företag, vilket är mer
än en fördubbling sedan 2007. Det är långt över
övriga industriländer, inklusive USA, och i paritet
med Kina.11 Anledningen till denna starka ökning
är oklar och bör vara en viktig fråga för framtida
forskning att få klarhet i.

10. Så skriver till exempel Reynolds m.fl. (2004, s.58) ”… if there was no informal investment there would be virtually no new ventures”.
11. Notera att figuren inte speglar vilka summor som investeras utan andel av befolkning som uppger sig vara investerare i tidiga faser. I förra
årets rapport Nordic Entreprenuership Monitor (2010) framgick dock att totalt investerat riskkapital i tidigt skede i förhållande till BNP uppgick
till 0,066 procent i Sverige år 2008, vilket är betydligt högre än för övriga OECD-länder. Motsvarande tal för Norge och Finland, som kommer
på andra och tredje plats, är 0,050 respektive 0,049 procent.
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Figur 2.3: Nytt företagsägande
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som för närvarande äger och leder ett nytt företag, dvs. äger och leder ett aktivt företag
som har betalt ut lön eller annan ersättning till ägarna under fler än tre månader, men kortare tid än 3,5 år
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Figur 2.4: Informella investerare
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som personligen tillhandahållit medel för ett nytt företag, startat av någon annan, under
de tre senaste åren
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Anm Figur 2.3 och 2.4.: Stora EU-länder inkluderar Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Små EU-länder
består av Belgien, Irland och Nederländerna.  Norden inkluderar Danmark, Finland och Norge. Avsaknad av markör
för Sverige, Kina och USA för ett enskilt år indikerar saknad data.
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Figur 2.5: Nödvändighets- och möjlighetsmotiverad entreprenöriell aktivitet: Relativ förekomst
a) Andel av de involverade i TEA som motiveras av avsaknad av annat alternativ till arbete
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b) Andel av de involverade i TEA som motiveras av en upplevd affärsmöjlighet
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Motiv för nyföretagande
Det finns en rad olika skäl till varför individer väljer
att starta företag. Övergripande brukar man skilja
på nödvändighetsbaserat och möjlighetsbaserat
entreprenörskap. Den förstnämnda typen avser
nyföretagande därför att det saknas andra möjligheter till försörjning medan den senare typen av
nyföretagande utgår från en förhoppning om att
framgångsrikt kunna realisera en affärsidé. Båda
typerna av entreprenörskap kan vara betydelsefulla för den ekonomiska utvecklingen men av olika
skäl. Det nödvändighetsbaserade entreprenörskapet fungerar huvudsakligen som en väg in i arbete
och ökar ofta i lågkonjunkturer. Det möjlighetsbaserade entreprenörskapet, å andra sidan, tenderar
att skapa mer värde och oftare vara baserat på
någon form av innovation. Detta är i sin tur i regel
positivt korrelerat med ekonomisk tillväxt.12
I Figur 2.5 redovisas i Panel a det nödvändighetsbaserade nyföretagandet medan Panel b
visar det möjlighetsbaserade nyföretagandet. För
Sveriges vidkommande har den förstnämnda typen
av entreprenörskap fallit rejält under 2011 medan

det för andra länder kan konstateras en mer stabil
men svagt minskade utveckling. Undantaget är
USA där det nödvändighetsbaserade nyföretagandet också har fallit markant efter starka ökningar
sedan 2008.
Det möjlighetsbaserade entreprenörskapet
dominerar för samtliga länder och ländergrupper.
Mellan 2010 och 2011 ökade det något för Sverige
och USA, men minskade för samtliga övriga länder
och ländergrupper i Figur 2.5b.
Beträffande entreprenörskapets fördelning
på män och kvinnor är det uppenbart att män
dominerar, en skillnad som har bestått under det
senaste decenniet (Figur 2.6 a och b). Sveriges
relativa placering är dock bättre för kvinnors än för
mäns entreprenörskap. Skillnaden framgår tydligt
då vi ser till antalet kvinnliga entreprenörer per
manlig entreprenör i Figur 2.7. Om kvoten är ett
(1) innebär det att lika många kvinnor som män
engagerar sig i entreprenöriella aktiviteter.
Trenden pekar också på ett högre relativt
företagande bland kvinnor i Sverige – från ca 0,4
kvinnor per man 2007 till 0,6 kvinnor per man

Figur 2.6: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA) fördelat på kön
a) Andel av den manliga befolkningen i åldrarna 18-64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt
företag
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12. Se t ex Thurik (2008) samt Fritsch och Schroeter (2011) för en diskussion om detta. Notera också att det nödvändighetsbaserade
entreprenörskapet kan vara nog så nytänkande – ”… the prospect of hanging is a powerful stimulus to the imagination” (Baumol, 2002, s. 10).

Kapitel 2. Entreprenörskap i Sverige

b) Andel av den kvinnliga befolkningen i åldrarna 18-64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag
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2011. Samma mönster kan skönjas i Kina och i
Små EU-länder medan antalet kvinnliga företagare
per manlig företagare har varit relativt konstant i
Norden och Stora EU-länder under senare år.
Etablerade företag
Innan vi går in på ambitionerna i de nya och unga
företagen ska vi också redovisa det etablerade
företagandet. Den positiva trend i företagsägandet som påbörjades 2007 i Sverige håller i sig.
Under 2011 var 7 procent verksamma i ett företag
äldre än 3,5 år (Figur 2.8). Under det senaste året
passerade Sverige de andra nordiska länderna,
men kom inte upp till samma nivåer som gruppen små EU-länder, vilka också haft en positiv
utveckling under en längre tid. Om Sverige skulle
ligga på samma relativa nivå som små EU-länder,
skulle det krävas ytterligare 58 000 företagsägare
i Sverige. Också USA förefaller vara tillbaka på en
uppåtgående trend medan Kina med bred marginal överträffar de övriga länderna samtidigt som
variationen över tid är betydligt större.

13. Audretsch m fl (2006); Henrekson och Johansson (2010)

Entreprenöriell ambition
Vi övergår nu till entreprenöriell ambition, dvs. de
mål och förväntningar som individen har på sitt
entreprenörskap mätt som sysselsättningstillväxt,
innovation och internationalisering. Följaktligen
fokuserar vi nu på det mindre urvalet i undersökningen som faktiskt uppgivit att de håller på att
starta ett företag eller driver ett ungt företag.
Först visas förväntat antal anställda inom de närmaste fem åren. De uppgifter som presenteras är
beräknade som ett genomsnitt för de tre senaste
åren för att öka antalet observationer och därmed
minska osäkerheten i det redovisade materialet.
För Sveriges del, som saknar uppgifter för 2009,
innebär det att osäkerheten är något högre än för
övriga länder i figuren.
Enligt flera studier är det huvudsakligen unga
och snabbväxande företag, s.k. gaseller, som har
störst betydelse för sysselsättningstillväxten.13
De tillväxtambitioner som entreprenörer har i
tidiga skeden kan därför vara en indikator på den
framtida sysselsättningstillväxten. I Sverige är det
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Figur 2.7: Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA), antal kvinnor per man
Antal kvinnor i åldrarna 18-64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag per man i motsvarande situation
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Figur 2.8: Etablerat företagsägande
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som för närvarande äger och leder ett etablerat företag, dvs. äger och leder ett aktivt
företag som har betalat ut lön eller annan ersättning till ägarna under mer än 3,5 år
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Figur 2.9: Förväntad sysselsättningstillväxt för entreprenörer i tidigt skede, 2009-2011
Andel av TEA som förväntar sig att anställa 5 - 19 respektive 20 eller fler personer inom fem år
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få företag som kan räknas till gruppen med störst
tillväxtambition (fler än 20 anställda). Merparten
av unga företag (knappt 70 procent) uppger att de
planerar att anställa 0-4 personer den närmaste
femårsperioden (Figur 2.9). Bland länder med en
stor andel företag med särskilt höga tillväxtambitioner kan nämnas Kina, USA, Australien, Förenade
Arabemiraten och Tjeckien. Norden och stora
EU-länder placerar sig relativt långt ner, till skillnad
från små EU-länder.
Nästa mått på ambition är innovation (Figur
2.10). Sverige har förbättrat sin ranking med tre
positioner från femtonde plats år 2010 till tolfte
plats ett år senare, dvs. precis i mitten bland de
innovationsdrivna ekonomierna. Sverige rankas före Finland men efter Danmark och Norge.
Skillnaderna är inte dramatiskt stora, ett stort antal
länder ligger samlade runt en andelsnivå på ca 30
procent. Danmark, Irland och Frankrike befäster

sina höga rankingar från 2010, Schweiz och
Slovenien klättrar uppåt medan Kina faller tillbaka
dramatiskt.
Sverige har en tradition av internationaliserade
storföretag och omsättningen av vår sammanlagda
handel (export och import) motsvarar ungefär BNP.
Hur ser det ut vad gäller entreprenörernas internationaliseringsambitioner? I Figur 2.11 framgår
att Sverige positionerar sig bland de länder med
lägst internationalisering mätt som nya och unga
företag som har 25 procent av kunderna utanför
Sverige. Andelen har ökat något från ca 12 procent
som förväntade sig att ha mer än 25 procent av
kunderna utomlands 2010, till omkring 13 procent
2011. Bland mindre länder är det bara Finland
som placerar sig lägre. Särskilt små EU-länder men
också övriga Norden har betydlig större andel
entreprenörer med en högre grad av internationalisering. Den svaga internationaliseringen och
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Figur 2.10: Innovativa produkter för entreprenörer i tidigt skede 2011
Andel av TEA med innovativa produkter
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den relativt låga andelen är bekymmersamt. I en
globaliseringsprocess är det viktigt att kunna nå
ut på internationella marknader när konkurrensen
intensifieras på hemmamarknaderna.

Entreprenöriella attityder och
förväntningar
Vi har hittills presenterat resultaten avseende
entreprenöriell aktivitet och entreprenöriell ambition och jämfört resultaten för Sverige med ett
urval andra länder. Omfattningen på en ekonomis
entreprenörskap styrs av en rad faktorer, bl a
regelbörda och lagstiftning men också det omgivande samhällets attityder och normer avseende entreprenörskap. Dessa är delvis historiskt
betingade och påverkas av just den institutionella

ram entreprenörerna verkar inom men också av
andra mer kulturellt betingade faktorer. Det kan i
sin tur påverka karriärval, liksom individers motivation att utveckla sitt entreprenörskap och därmed
både den samlade omfattning – aktiviteten – och
ambitionerna med entreprenörskap. I det följande
redogörs för ett antal variabler som förväntas
spegla attityderna till entreprenörskap.
Sverige har uppvisat en fallande trend beträffande andelen av befolkningen som planerar att
starta ett företag inom tre år, men dock inte placerat sig lågt i jämförelse med andra länder (Figur
2.12). Under 2011 bröts dock denna utveckling för
första gången sedan mätningarna började och en
svag uppgång kunde noteras inte bara för svenskt
vidkommande utan för samtliga jämförelseländer.
Kina avviker med en betydligt kraftigare uppgång
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Figur 2.11: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2011
Andel av TEA med över 25 procent av kunderna utomlands
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Anm: Stora EU-länder inkluderar Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Små EU-länder består av Belgien,
Irland och Nederländerna.  Norden inkluderar Danmark, Finland och Norge.

än de andra länderna. Ungefär 10 procent av den
vuxna befolkningen i Sverige planerade 2011 att
starta ett företag inom de kommande tre åren,
vilket är en klar ökning från 8,5 procent 2010.
Relateras dessa tal till dem som de facto är engagerade i tidig entreprenöriell aktivitet (se Figur 2.5)
framgår dock att spannet mellan dem som har för
avsikt att starta ett företag och de som verkligen
gör det ökat något jämfört med 2010.
Tidigare forskning har konstaterat att omfattningen på entreprenörskap är positivt kopplat
till om en individ känner någon som startat ett
företag14. Mönstret i Figur 2.13 är inte helt förenligt med den (svaga) ökning som vi konstaterat
i entreprenörskapet under det senaste året. Två
länder avviker från de svagt minskade andelar som
kännetecknar jämförelseländerna: Kina sticker iväg

14. Braunerhjelm (2011)

positivt med nästan 10 procentenheter medan
Sverige gör en motsvarande djupdykning neråt
(från en relativt hög nivå). Vad som ligger bakom
utvecklingen och hur hållbar den är återstår att se
men för ögonblicket har vi ingen rimlig förklaring
till dessa förhållandevis dramatiska förändringar.
Redan förra året utmärkte sig Sverige genom
att vara det land där störst andel av befolkningen
anger att närmiljön erbjuder goda entreprenöriella möjligheter. Den utvecklingen har närmast
förstärkts under 2011 även om samtliga övriga
jämförelseländer också anger positiva förändringstal med starkast utveckling i de övriga nordiska
länderna följt av Kina (Figur 2.14). I Sverige är det
över 70 procent av befolkningen som säger sig
kunna identifiera goda möjligheter till att starta
företag vilket är 10 procentenheter högre än i
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Figur 2.12: Entreprenöriell avsikt
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år (exklusive individer involverande i någon form av entreprenöriell aktivitet) som har för
avsikt att starta ett företag inom tre år
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Figur 2.13: Kännedom om företagare
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som personligen känner någon som startat ett företag under de två senaste åren
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Anm Figur 2.12 och 2.13: Stora EU-länder inkluderar Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Små EU-länder
består av Belgien, Irland och Nederländerna.  Norden inkluderar Danmark, Finland och Norge. Avsaknad av markör
för Sverige, Kina och USA för ett enskilt år indikerar saknad data.
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Figur 2.14: Upplevda entreprenöriella möjligheter
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som upplever att det finns goda möjligheter att starta ett företag i området där de bor
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Anm: Stora EU-länder inkluderar Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Små EU-länder består av Belgien,
Irland och Nederländerna.  Norden inkluderar Danmark, Finland och Norge. Avsaknad av markör för Sverige, Kina
och USA för ett enskilt år indikerar saknad data.

Norden. USA placerar sig betydligt längre ner
tillsammans med stora EU-länder. Sammantaget
indikerar det ett bättre entreprenöriellt klimat än
krisåret 2009.
Utvecklingen är inte fullt lika positiv med avseende på den kunskap som krävs för att starta ett
företag. Av Figur 2.15 framgår att ungefär 40 procent
av den vuxna befolkningen tror sig besitta den
kunskapen, vilket är en minskning jämfört med 2010
men ungefär i nivå med andra länder. Undantaget är
USA där mer än hälften av befolkningen anser sig ha
den kompetensen. Trenden har dock varit fallande
i Sverige. Notera att i Sverige är det fler som säger
sig identifiera affärsmöjligheter än i USA, samtidigt
som en större andel anser sig ha kunskaperna för att
starta ett företag i USA än i Sverige.
Rädsla att misslyckas har ofta påtalats som
ett speciellt europeiskt fenomen som hämmat
entreprenörskapet. Figur 2.16 befäster delvis den
bilden. I USA förefaller man vara minst orolig för
att misslyckas samtidigt som en ökning kan noteras

sedan 2004. Också i de mindre EU-länderna,
Sverige och i viss mån Kina uppges dessa farhågor
ha hämmat viljan att starta företag. Men allra
störst är den i de stora EU-länderna. Bakgrunden
till denna hämsko för entreprenörskap kan sökas i
flera faktorer: det sociala skyddsnätet, personliga
konsekvenser eller mer kulturellt betingade faktorer som stigmatiserar dem som misslyckats.
Avslutningsvis presenteras synen på entreprenörskap som karriärval, vilken samhällelig status
entreprenörskap är förenat med samt vilken vinkling media ger entreprenören och entreprenörskapet. Inledningsvis kan noteras i Figur 2.17 att
i såväl Sverige som övriga Norden anser ungefär
hälften av befolkningen att entreprenörskap är ett
bra karriärval. Detta är dock lägre än i de andra
jämförelseländerna. Inga trendmässiga förändringar kan spåras, även för tio år sedan ansåg ca 50
procent av befolkningen i Sverige att entreprenörskap var ett bra karriärval. Överlag förefaller attityderna till entreprenörskap förändras långsamt.
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Figur 2.15: Upplevd förmåga
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som anser sig ha tillräcklig kunskap och förmåga att starta ett företag
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Figur 2.16: Rädsla att misslyckas
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år med upplevda affärsmöjligheter som anger att rädsla att misslyckas skulle hindra de från
att starta ett företag
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Anm Figur 2.15 och 2.16: Stora EU-länder inkluderar Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Små EU-länder
består av Belgien, Irland och Nederländerna.  Norden inkluderar Danmark, Finland och Norge. Avsaknad av markör
för Sverige, Kina och USA för ett enskilt år indikerar saknad data.
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Figur 2.17: Entreprenörskap – ett bra karriärval
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som instämmer med påståendet att merparten av invånarna i landet anser det vara ett bra
karriärval att starta ett företag
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Figur 2.18: Entreprenörskap i media
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som instämmer med påståendet att man ofta hör om framgångsrikt entreprenörskap i
landets media
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Anm Figur 2.17 och 2.18: Stora EU-länder inkluderar Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Små EU-länder
består av Belgien, Irland och Nederländerna.  Norden inkluderar Danmark, Finland och Norge. Avsaknad av markör
för Sverige, Kina och USA för ett enskilt år indikerar saknad data.
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Figur 2.19: Framgångsrikt entreprenörskap ger hög status och uppskattning
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som instämmer med påståendet att framgångsrikt entreprenörskap ger hög status i landet
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Anm: Stora EU-länder inkluderar Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Små EU-länder består av Belgien,
Irland och Nederländerna.  Norden inkluderar Danmark, Finland och Norge. Avsaknad av markör för Sverige, Kina
och USA för ett enskilt år indikerar saknad data.

Mediebevakningen är ytterligare en faktor som
kan förväntas påverka vår syn på entreprenörskap.
Figur 2.18 visar att förändringarna är mycket små,
bortsett från en förändring i USA mellan 2007
och 2008. Omkring 60 procent av befolkningen i
Sverige anser att entreprenöriell framgång lyfts
fram i media.
I den avslutande figuren visas den andel som
anser att entreprenörskap är förenligt med hög
status och uppskattning (Figur 2.19). Återigen är

förändringarna mycket små över tiden, bortsett
från en betydande förbättring i USA som inföll mellan 2007 och 2008 (precis som i figurerna 2.17 och
2.18). Sammantaget är det en stor andel av den
vuxna befolkningen som instämmer med påståendet att framgångsrikt entreprenörskap ger hög
status, runt 70 procent i flertalet jämförelseländer. Norden placerar sig högst och små EU-länder
i botten, det finns således ingen koppling till
landstorlek.

För mer information om bakomliggande data till analyserna i detta kapitel, kontakta Entreprenörskapsforum
via e-post info@entreprenorskapsforum.se
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Entreprenöriella anställda
Inom entreprenörskapsforskningen skiljer man
mellan oberoende entreprenörskap och entreprenörskap inom existerande organisationer. GEMprojektet har hittills fokuserat på att mäta och jämföra olika aspekter av oberoende entreprenörskap.
I detta års GEM-studie ingår dock även mått på
entreprenörskap inom existerande företag eftersom GEM 2011 har entreprenöriell aktivitet hos
anställda som särskilt tema. 2011 års GEM-studie
ger därför en unik möjlighet till internationell jämförelse då den innehåller mått på entreprenöriell
aktivitet hos anställda för 52 länder.
Entreprenöriella aktiviteter i existerande organisationer kan ta sig många uttryck och former.
Det kan handla om processer för företagets
entreprenörskap, gemensamma innovations- och
utvecklingssatsningar, strategiska förnyelseprocesser eller intraprenörskap.15 I de förstnämnda
fallen handlar det om s.k. ”top-down”-processer
där processerna initierats av företagsledningen
för att stimlera arbetstagarna till att ta egna initiativ, vara innovativa och delta i utvecklingen av
nya produkter och tjänster. Intraprenörskap har
istället ett ”bottom-up”-perspektiv där initiativet
till innovation och entreprenöriella aktiviteter
istället kommer från de anställda själva.16 GEMstudiens operationalisering av entreprenöriell
15. Sharma och Chrisman, (1999).
16. Pinchot (1985).
17. Bosma m fl (2012) s. 53.
18. Kelly et al (2012).

aktivitet hos anställda tar sin utgångspunkt i de
individer som har en ledande roll i skapandet
och utvecklandet av ny affärsverksamhet. Detta
perspektiv innebär att GEM-måttet har såväl ett
”top-down” som ”bottom-up” perspektiv. I GEMstudien definieras entreprenöriella anställda som:
”anställda som utvecklar nya aktiviteter för sin
huvudarbetsgivare, såsom utveckling eller lansering av nya varor och tjänster eller att starta en ny
enhet eller dotterbolag”.17

Entreprenöriell aktivitet hos svenska
anställda i ett internationellt perspektiv
Figur 3.1 visar andelen entreprenöriell aktivitet
hos anställda i relation till den vuxna befolkningen. Sverige ligger i särklass högst bland
samtliga 52 jämförelseländer. Figuren visar också
att entreprenöriella aktiviteter bland anställda
är vanligare i innovationsdrivna jämfört med
faktor- och effektivitetssdrivna ekonomier. Detta
kan delvis förklaras med att en större andel av
befolkningen har en anställning i företag. Om
man enbart tittar på andelen entreprenöriella
anställda bland anställda kvarstår dock denna
skillnad mellan innovationsdrivna ekonomier och
övriga ekonomier.18
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Figur 3.1: Ledande och aktiv roll som entreprenöriell anställd samtliga 52 länder
Andel av befolkningen 16-64 som just nu aktivt leder och utvecklar nya aktiviteter för sin arbetsgivare.
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I figuren fångas den andel av befolkningen i
åldersgruppen 16-64 år som just nu är involverade
i utveckling av nya aktiviteter för sin arbetsgivare.
Figur 3.2 visar andelen som varit ledande och
aktiva som entreprenöriella anställda under de
senaste tre åren. Återigen toppar Sverige listan
följt av Danmark. Vad är förklaringen till den
höga entreprenöriella aktivitet hos anställda i de
nordiska länderna och då särskilt i Danmark och
Sverige? Baumol (1990) förklarar hur variationer
Institutionella19 förutsättningar leder till olika typer
av entreprenörskap. Enligt Baumol finns det visserligen skillnader mellan olika ekonomier när det
gäller det totala utbudet entreprenörer, men fördelningen mellan produktivt, ickeproduktivt respektive
destruktivt entreprenörskap varierar mycket mer
pga. av variationer i institutionella förhållanden, dvs
regelverk, lagar och normer.
Om vi tillämpar Baumols resonemang på
skillnader mellan länder när det gäller entreprenöriella anställda innebär detta att fördelningen mellan oberoende entreprenörskap och

INNOVATIONSSDRIVNA EKONOMIER

entreprenörskap hos anställda beror på institutionella förutsättningar.
Välfärdsmodellens utformning, nationell kultur,
ledarskapskultur och arbetsplatskultur är enligt
Bager och Schøtt, (2012) exempel på institutionella
faktorer som är relevanta för att förklara skillnader i entreprenöriell aktivitet hos anställda. I sin
analys skiljer de mellan tre kategorier av länder
när det gäller hur välfärdssystemet är organiserat.
Anglosaxiska länder, såsom Australien och USA,
karaktäriseras av en liberal välfärdsmodell med en
relativt liten offentlig sektor. Denna välfärdsmodell
innebär att arbetslösa och andra marginaliserade
grupper på arbetsmarknaden drivs till nödvändighetsbaserat oberoende entreprenörskap. De
nordiska länderna har ett mer omfattande välfärdssystem med en relativt stor offentlig sektor
vilket resulterar i låg andel nödvändighetsbaserat
entreprenörskap. Slutligen karaktäriseras konservativa kontinentala länder såsom Tyskland
och Schweiz av en autokratisk-konservativ ledarskapskultur. Detta kan vara en förklaring till den

19. Med institutioner avses de spelregler som bestämmer hur individer och företag agerar. Dessa institutioner kan vara formella (exempelvis
skatter, socialförsäkringssystem och arbetsmarknadsregleringar) eller informella institutioner (exempelvis kultur och sociala normer).
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Figur 3.2: Ledande och aktiv roll som entreprenöriell anställd de senaste tre åren
Andel av befolkningen 16-64 som de senaste tre åren aktivt leder och utvecklar nya aktiviteter för sin arbetsgivare.
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relativt låga andelen entreprenöriell aktivitet bland
anställda i dessa länder.

Vilka är de entreprenöriella anställda?
I detta avsnitt beskriver vi kortfattat några av de
individkaraktäristika som är förknippade med
entreprenöriell aktivitet hos anställda. Dessa slutsatser baseras på Bosma m. fl. (2012) vars studie
omfattar samtliga 52 länder i GEM-studien som
undersökt entreprenöriella aktivitet hos anställda.
• Förekomsten av entreprenöriella anställda är
högst i ålderskategorin 35-44 år. Detta är något
högre jämfört med åldern för oberoende entreprenörer i tidiga skeden.
• Män är i genomsnitt dubbelt så benägna att
vara entreprenöriella anställda som kvinnor.
20. Nyström (2012).
21. Nyström (2012).
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Kvinnors lägre deltagande i arbetskraften är en
trolig förklaring till denna skillnad. För svenska
förhållanden finns ingen statistiskt signifikant
skillnad mellan könen när det gäller sannolikheten att bli entreprenöriell anställd eller oberoende entreprenör.20
• Entreprenöriell aktivitet hos anställda är mer
vanligt förekommande bland individer med
högre utbildning. Detta torde delvis bero på att
det krävs visst humankapital för att engagera sig
i innovativa aktiviteter. Dessutom har anställda
med hög utbildningsnivå i högre utsträckning
jobb med högre grad av självständighet vilket
innebär att de har möjlighet att skapa sociala
nätverk nödvändiga för entreprenöriella aktiviteter. Entreprenöriella anställda har högre
utbildningsnivå än oberoende entreprenörer.21
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• Entreprenöriell aktivitet hos anställda förekommer mer frekvent hos anställda med hög
inkomstnivå. Detta kan delvis förklaras med att
inkomst- och utbildningsnivå är korrelerade och
att vi därmed kan förvänta oss högre entreprenöriell aktivitet hos anställda höginkomsttagare.
Tidigare forskning hävdar att entreprenöriella
anställda ofta har samma entreprenöriella egenskaper som oberoende entreprenörer.22 En ny
studie av Douglas och Fitzsimmons (2012) visar
däremot att intraprenörskap och entreprenörskap
uppvisar distinkta skillnader när det gäller individernas entreprenöriella egenskaper. När det gäller
GEM-studiens mått på entreprenöriella anställda
finns det likheter mellan exempelvis hur entreprenöriella anställda och egenföretagare uppfattar
möjligheterna att starta nya företag samt i synen
på om rädsla för att misslyckas skulle hindra dem
från att starta företag. Entreprenöriella anställda
i innovationsdrivna länder upplever dock i högre
utsträckning än oberoende entreprenörer att det
finns goda möjligheter att starta företag. De upplever också att deras kunskaper och färdigheter
för att starta ett företag är lägre än för oberoende
entreprenörer.23
Bosma m.fl. (2012) finner att entreprenöriella
aktiviteter som anställd ofta är ett första steg mot
oberoende entreprenörskap. Andelen personer
som håller på att starta företag eller har intentioner att bli oberoende entreprenörer är signifikant
högre bland entreprenöriella anställda jämfört
med andra anställda. I majoriteten av fallen handlar det om utveckling av en produkt/tjänst som
är starkt relaterad till arbetsgivarens verksamhet/
teknologi.
Vilken risk utsätter man sig för som entreprenöriell anställd? I innovationsdrivna länder upplever
cirka 30 procent av de entreprenöriella anställda
att de tar en risk genom att involvera sig i dessa
aktiviteter. Bland dem som upplever att de tar en
risk handlar det framförallt om att man riskerar
att förlora status eller att det kan skada karriären.
En majoritet upplever dock ett starkt stöd från

arbetsgivaren för att utveckla dessa nya produkter
och tjänster.

Entreprenöriella anställda, institutioner
och tillväxt.
Effekterna av oberoende entreprenörskap på produktivitet, sysselsättning och ekonomisk tillväxt är
empiriskt relativt väl dokumenterade.24 Då internationellt jämförbara data för entreprenöriella
aktiviteter i existerande företag tidigare saknats,
är relationen mellan entreprenöriella aktiviteter
bland anställda och målvariabler såsom produktivitet, sysselsättning och ekonomisk tillväxt i stort
sett helt outforskad. Bosma m.fl. (2012) gör en första ansats att utforska dessa samband genom att
presentera ett antal korrelationssamband. I detta
avsnitt presenteras några av dessa explorativa
resultat. Vi kan emellertid förvänta oss mycket mer
forskning baserat på GEM-data på detta område i
framtiden.
När det gäller sysselsättningstillväxt har entreprenöriella anställda signifikant högre förväntningar än oberoende entreprenörer. En förklaring
till denna höga ambitionsnivå kan vara att deras
höga kompetens då de, som tidigare nämndes, har
en jämförelsevis hög utbildnings- och inkomstnivå.
Dessutom kan entreprenöriella anställda förväntas
ha bättre tillgång till de nödvändiga resurser som
behövs för dessa aktiviteter då de ofta har starkt
stöd från sin arbetsgivare.
Figur 3.3 visar sambandet mellan entreprenöriell aktivitet hos anställda och ekonomisk
utveckling mätt som BNP per capita. Här särskiljer
sig Sverige markant från övriga länder då den
extremt höga andelen entreprenöriella anställda
inte tycks omvandlas till ekonomisk tillväxt. Redan
tidigare diskuterades att olika institutionella
förutsättningar för entreprenörskap åtminstone
delvis kan förklara dessa skillnader. Bosma et al.
(2012) finner att det finns ett positivt och statistiskt signifikant samband mellan omfattningen av
socialförsäkringssystemet, i vilken utsträckning
anställningsskydd uppfattas som ett hinder för att

22. Calliendo, m fl (2011) och De Jong m fl (2011).
23. Bosma m fl (2012) och Nyström (2012).
24 Se exempelvis litteraturöversikter av Nyström, (2008), van Praag, och Versloot, (2007) och Braunerhjelm, (2011).
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ANDEL AV BEFOLKNINGEN 18-64 ÅR INVOLVERADE I ANSTÄLLDAS
ENTREPRENÖRIELLA AKTIVITETER

Figur 3.3 Entreprenöriella anställda och BNP per capita
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starta ett företag samt arbetslöshetsförsäkringens
omfattning, och entreprenöriell aktivitet bland
anställda. Dessa resultat indikerar att alternativkostnaden för oberoende entreprenörer är hög.
Man har helt enkel mycket att förlora på att bli
oberoende entreprenör. Denna slutsats stöds av
att man dessutom finner ett negativt samband

mellan uppfattningen att entreprenörskap är ett
bra karriärval och entreprenöriell aktivitet hos
anställda. Under dessa institutionella förhållanden
blir således entreprenöriell aktivitet i existerande
företag ett attraktivt alternativ till oberoende
entreprenörskap.
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4
Experters syn på förutsättningar
för företagande
GEM består av två delar. Dels den stora APSundersökningen som utgörs av en bred och
statistiskt säkerställd intervjuundersökning med
ett representativt urval av befolkningen. Dels av
den så kallade NES-undersökningen som utgörs
av intervjuer med ett antal ledande nationella
experter inom entreprenörskap. Dessa två
undersökningar kompletterar varandra och ger
sammantaget en bild av hur folk i allmänhet såväl
som experter ser på nationens förutsättningar för
företagande.
I detta avsnitt beskriver vi kort några av de viktigaste resultaten av NES-undersökningen i Sverige
för 2011. Vi jämför också med andra länder som
genomfört NES-studier. Studien genomförs så att
minst 36 experter i varje land intervjuas, via webb
eller telefon. Den svenska studien är uppbyggd så
att en jämn könsfördelning erhålls bland experterna. Experterna kommer från olika områden som
finans, utbildning, policy-making, rådgivning eller
aktivt entreprenörskap. Varje år byts några experter ut så att expertpanelen kontinuerligt förnyas.25

25. Metoden beskrivs närmare i Appendix 2

Det frågebatteri som används bygger på följande
modell (Figur 4.1) där ett antal ramvillkor delats in
i nio större områden. Experterna får ta ställning till
ett stort antal frågor inom dessa områden. Frågor
ställs till exempel om möjligheterna för start av
företag i landet, om kunskaper och färdigheter
kring företagande i landet, om stöd för olika
slags företag, om kvinnors företag och om intraprenörskap. I slutet av intervjun ger experterna
också skriftliga utlåtanden om vad de anser vara
de viktigaste hämmande respektive främjande
faktorerna för företagande i landet. De får också ge
rekommendationer till vad som borde göras för att
förbättra företagandet i landet.
Innan vi beskriver resultat från NESundersökningen är det viktigt att klargöra att
materialet delvis behandlar andra länder än
APS-undersökningen. Det är inte alla länder
som genomfört NES-undersökningen varje år.
Därför har vi till exempel valt att inte göra samma
jämförelser som i förra årets rapport. Istället
har vi koncentrerat oss på en jämförelse med de
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Figur 4.1 Modell över olika typer av ramvillkor för företagande
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Omfattar två delar (1) marknadsdynamik; grad av förändring mellan
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marknader

Tillgänglighet hos resurser inom
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som inte diskriminerar små och
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tillåter aktiviteter som leder till nya
aﬀärsmetoder eller aktiviteter som
kan leda till ökade inkomster och
välstånd.

innovationsdrivna länder som genomfört NESundersökningen 2011.

koncentrerar vi oss på Sverige och jämför med
andra länder inom den grupp som Sverige tillhör.

Generella skillnader mellan grupper av
länder

Skillnader mellan innovationsdrivna
länder

I den internationella GEM rapporten26 konstateras
vid redovisningen av hela NES-undersökningen att
det finns stora och tydliga skillnader i hur experter
från de tre typerna av ekonomier ser på betingelserna för företagandet. Sammantaget kan det
konstateras27 att experterna i såväl faktor- som
effektivitetsdrivna ekonomier generellt sett ger
rambetingelserna lägre rank än vad experterna i de
innovationsdrivna ekonomierna gör. De områden
som experterna i faktordrivna ekonomier lyfter
fram är entreprenörskapsutbildning, intern marknadsdynamik och normer kring entreprenörskap.
De områden som främst lyfts fram av experterna
i innovationsdrivna ekonomier är infrastruktur,
offentliga program, nationella policies, FoUspridning samt finansiering.
Som synes är skillnaderna stora mellan
olika typer av länder. I resten av detta avsnitt

Det finns stora likheter mellan länderna – en
observation är att värdena ligger ganska centrerade på den använda Likert-skalan (1-5). Men det
finns ändå en del intressanta observationer i termer av spridning. På samma sätt som i förra årets
rapport visar vi en tabell där det för varje land
markerats de tre områden som rankats högst (+)
respektive lägst (-) av landets egna experter (Tabell
4.1, sidan 48).
Vi ser att det finns några områden som rankas
högt – i princip alla länder bedömer att den fysiska
infrastrukturen är god. Många har också rankat
innovation ur ett kundperspektiv högt. En intressant observation är att många länders experter
rankar (de för året nya) områdena kring intraprenörskap högt.
Det område som majoriteten rankar lågt är den
grundläggande utbildningen. Många förhåller sig

26. Kelley, D.J., Singer, S. & Herrington, M. (2012) Global Entrepreneurship Monitor  – 2011 Global Report
27. Se Kelley at al (2012) sidorna 22-23.
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Figur 4.2 Experters värdering av rambetingelser i 48 länder, uppdelat efter utvecklingsstadium
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Tabell 4.1 Högst respektive lägst rankade ramvillkor bland experter i innovationsdrivna
ekonomier 2011
1 2 3
Innovationsdrivna ekonomier
(-)
Grekland
Nederländerna
Frankrike
(-)
Spanien
Schweiz
Storbritannien
Sverige
Norge
Tyskland
Australien
Singapore
Sydkorea
Portugal
(-)
Irland
Finland
Slovenien
Tjeckien
Taiwan
Förenade
Arabemiraten
Total

(-)

(-)

(-)

(-)

4

5

6

7

8

9

(+)
(-)
(-)

(-)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(+)
(-)

(-)
(+) (-)
(-)

(-)

(-)
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+) (-)

(+)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(+)
(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

(-)

(+)
(+) (+)
(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)
Marknad-dynamik
Marknad - öppenhet och tillträde
Fysisk infrastruktur
Kulturella och sociala normer
Möjligheter att starta företag
Förmåga och kunskap att starta företag
Företagares status
Immaterialrätt
Stöd till kvinnors företagande
Betoning på hög tillväxt

(+)
(+)

(+)

(+)
(-)

(-)

Finansiering
Politik: policy-beslut inriktade på entreprenörskap
Politik - nationell: byråkrati och skatter
Myndigheters program
Utbildning och kompetensutveckling grund/
gymnasieskola
6. Utbildning och kompetensutveckling högskola/
universitet
7. Spridning av FoU8. Myndigheters program
8. Aﬀärsstöd och infrastruktur

(+)

(+) (-)

(-)

1.
2.
3.
4.
5.

(-)
(+)
(+)

(+)

(-)

(+)

(+)
(+)

(-)
(-)

(+)
(+) (-)

(-)

(+) (-)

(-)

(+)
(+)

(-)

(-)

(+)

(+)
(+)

(-)
(-)

(-)
(+) (-)

(-)
(-)

(+) (+)

(+)
(+)

(-)
(-)

(+) (+)

(-)

(+)

(+) (-)

(+)
(+)

(-)

(+)

(-)
(-)

(+)
(+)

(-)
(-)

(+)
(+)

(-)

(+)
(+)

(+)
(+)

(+)

19.
20.
21.
22.
23.

Betoning på hög tillväxt
Intresse för innovation ur ett kundperspektiv
Intresse för internt företagsstöd för intraprenörskap
Intresse för top-down beslutsstrategier i alla företagstyper
Intresse för indirekta/externa oﬀentliga faktorer som
leder till intraprenörskap
24. Intresse för direkta/interna faktorer som leder till
intraprenörskap

Källa: GEM NES-undersökning 2011

också kritiska till ländernas förmåga och kunskap
för företagsstart och även till politiken inom området. En intressant observation är att det bara är
tre länder, Grekland, Spanien och Irland som har
rankat finansieringsområdet bland sina länders tre
lägst rankade områden.
Sverige skiljer inte ut sig markant men vi kan
ändå konstatera att de svenska experterna rankar
möjligheter till företagande högre än sina internationella kollegor. Samtidigt ser svenska experter
samma brister i förmåga och kunskap kring företagande som många andra länders experter. Även
vad gäller intraprenörskap har de svenska experterna delade meningar – å ena sidan rankar de
intresset för intraprenörskap från externa aktörer

som högt, å andra sidan rankar de det interna
företagsintresset som lågt.
Det finns ingen övergripande sammanställning över experterna i de olika länderna men det
är troligt att det finns en hel del kulturella och
ekonomiska skillnader inom gruppen innovationsdrivna länder. Trots detta är likheterna, inte bara
inom gruppen europeiska länder, stora. Det tyder
på en framväxande “profession” kring företagande
och entreprenörskap – där förutom entreprenörer
och företagare även rådgivare, finansiärer, policymakers, representanter för företagarorganisationer
samt utbildare m fl ingår. Den framväxande professionen är internationell till sin karaktär vilket är en
fördel eftersom det innebär att länder kan lära av
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Tabell 4.2 Sveriges nationella experters ranking av ramvillkor, utveckling över tiden, 2000-2003
samt 2010-2011
2000

2001

2002

2003

2010

2011

Finansiering

3,7

3,5

2,8

2,9

2,6

2,7

Politik – nationell; byråkrati och skatter

2,0

2,3

2,2

2,0

1,9

2,6

Politik; policy-beslut inriktade på entreprenörskap

2,6

1,9

1,9

2,3

2,5

2,6

Myndigheters program

3,2

2,8

2,6

1,9

2,6

2,8

Utbildning och kompetensutveckling grund/gym. skola. grundskola/
gymnasieskola (D del 1)

2,1

2,2

1,9

2,5

2,1

2,3

Utbildning och kompetensutveckling högskola/universitet

2,9

2,3

2,7

2,4

2,3

2,8

Spridning av FoU

3,1

2,5

2,3

3,3

2,2

2,6

Aﬀärsstöd och infrastruktur

2,7

2,7

3,2

2,7

2,9

3,1

Marknadstillträde

4,0

3,4

2,7

4,2

2,9

3,2

Fysisk infrastruktur

2,5

1,9

2,6

3,5

4,2

4,4

Kulturella och sociala normer

3,5

3,7

1,9

1,7

2,4

2,9

Möjligheter att starta företag

2,3

3,2

3,0

2,7

3,5

3,9

Förmåga och kunskap att starta företag

3,0

2,0

2,0

1,9

2,0

2,4

Företagares status

2,9

2,6

2,5

3,2

3,4

Immaterialrätt

3,2

3,5

3,6

3,3

3,2

3,5

3,5

3,4

3,7

Uppmärksamhet och hög tillväxt

3,0

3,2

Intresse för innovation, företagsperspektiv

3,3

3,2

Intresse för innovation, kundperspektiv

3,6

3,5

Stöd till kvinnors företagande

Intresse för internt företagsstöd för intraprenörskap

3,0

Intresse för top-down beslutsstrategier i alla företagstyper

3,7

Intresse för indirekta/externa oﬀentliga faktorer som leder till
intraprenörskap

4,5

Intresse för direkta/interna faktorer som leder till intraprenörskap

2,5

varandras framgångar och felsteg i arbetet för att
främja entreprenörskap och företagande.

Den svenska NES-undersökningen –
jämförelse över tiden
Sverige genomförde inte expertundersökningar
åren 2004-2009 och därför går det bara att
jämföra åren 2000-2003 samt 2010-2011. Som
framgår av Tabell 4.2 har det tillkommit ett
antal områden under åren. Betygen i tabellen
är medelvärdet av experternas ranking – på en
femgradig skala.
De områden som experterna värderar högst
är den fysiska infrastrukturen, möjligheterna

att starta eget samt externt intresse för intraprenörskap. Förändringarna från förra årets
undersökning är små – de största är minskad
negativ bedömning av byråkrati, skatter och den
högre utbildningens roll. Vi ser att det finns en
positiv trend över åren för synen på möjligheter
att starta företag, för företagares status och för
den fysiska infrastrukturen. Trenden för synen
på finansiering är omvänd, alltså svagt negativ.
Men överlag ligger bedömningarna i mitten av
skalan 1-5 och det är få områden där experterna
i genomsnitt ligger i ytterlägena – ingen fråga
ligger under ett och bara två över fyra på skalan.
Om något kan vi se en bias mot just den positiva
delen av skalan.
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Figur 4.3 : Olika expertgruppers ranking av områden
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Den svenska NES-undersökningen –
skillnader mellan olika expertgruppers
bedömningar
I undersökningen ingår som sagt flera typer av
experter av båda könen. Vi har analyserat hur
dessa gruppers värderingar ser ut för att få en
bild av om det finns skillnader mellan olika slags
experter. Även om de inblandade experterna är
del av samma profession – entreprenörskap och
företagande – så är deras roller ganska olika.
Entreprenören och finansiären har inte sällan olika
perspektiv på de företag de är inblandade i så det
vore inte konstigt om de hade olika värdering av
förutsättningarna för företagande.
Även här ser vi att det finns ganska stor konsensus mellan grupperna kring hur olika områden
rankas. Det är små avvikelser men de finns ändå.
En intressant skillnad även om den är liten är att
policy-makers verkar mer positiva till rådgivning
och högre utbildning än rådgivare och utbildare.

På samma sätt är utbildarna mer positiva till finansiering och politik än vad finansiärer och policymakers är. Investerarna är svagt mer negativa till
intraprenörskap och relativt positiva till politiken.
Såväl rådgivare som entreprenörer är något mer
positiva till intraprenörskap. Vi ser också att de
grupper som följer varandra mest är just dessa två.
Finns det då några skillnader som skulle kunna bero
på annat än expertrollen? Vi har analyserat hur
män och kvinnor bland experterna rankat de olika
områdena. Detta visas i Figur 4.4.
Inte heller här ser vi några stora skillnader. Det
finns små differenser, kvinnor är något mer positiva till finansiering och politiken och något mer
negativa till företags intresse för intraprenörskap
och för innovation. Som väntat är kvinnor också
något mindre positiva till stödet till kvinnors företagande. Men överlag är skillnaderna små.
De svenska experterna skiljer sig alltså sammanfattningsvis ganska lite i sina bedömningar av
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Figur 4.4 : Kvinnor och mäns ranking av områden
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ett företagsperspektiv

Spridning av FoU

Betoning på hög tillväxt

Aﬀärsstöd och infrastruktur

Stöd till kvinnors företagande

Marknad – dynamik

Immaterialrätt

Marknad – öppenhet och tillträde

Företagares status

Fysisk infrastruktur

Förmåga och kunskap att starta företag

Kulturella och sociala normer
Möjligheter att
starta företag

förutsättningarna för entreprenörskap. De skiljer
sig för det första ganska lite från sina internationella expertkollegor i bedömningarna. För det
andra skiljer de sig mycket lite sinsemellan om vi
jämför olika typer av experter. Inte heller skiljer sig
experter av olika kön åt i sina bedömningar.

Den svenska NES-undersökningen
– experternas fria svar 28
Förutom att svara på en mängd standardiserade
frågor (med fasta svarsalternativ) om förutsättningar för företagande, får experterna också några
frågor där de själva får uttrycka sig fritt. Dessa
frågor handlar om vad som är hämmande respektive främjande för entreprenöriell aktivitet i
Sverige samt om vad experterna rekommenderar
som förbättring. För var och en av dessa tre frågor
får experterna svara i tre omgångar (”nämn ett
område”, ”nämn ytterligare ett område”, ”nämn

ytterligare ett område”). Vi har analyserat texterna och kategoriserat in svaren i de grupper som
angavs i Figur 4.1 i början av kapitlet.
För den första öppna frågan, vad som är hämmande för entreprenörskap i Sverige, fördelar sig
experternas svar som i Tabell 4.3.
Vissa av de ramvillkor som ingår i GEM-modellen
(Figur 4.1) nämndes för alla tre omgångarna – det
gäller framförallt politik och kultur – medan andra
områden var mindre förekommande i omgång två
och tre – som affärsstöd och finansiering. Vi ser att
en tredjedel av de nämnda områdena handlar om
politik och det offentligas åtgärder. Ett typiskt svar
är följande:
”Skattesystemet tar inte hänsyn till entreprenöriell
risk och avkastning i tillräckligt stor utsträckning”

Experterna talar om allt från avsaknaden av aktiv
näringspolitik till konkreta regelbrister.

28. Det ska påpekas att antalet respondenter är lågt, se Appendix 2 för information om uppläggningen av undersökningen.
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Tabell 4.3 Andelar expertomdömen om vad som är hämmande för entreprenörskap (n=90)
Finansiering

Politik och oﬀentliga åtgärder

Myndigheters program

14%

32%

4%

Utbildning i entreprenörskap

Spridning av FoU

Aﬀärsstöd och infrastruktur

17%
Marknadstillträde

7%
Fysisk infrastruktur

4%

Kulturella och sociala normer
22%

Även de kulturella och sociala normerna anses
vara hämmande för entreprenörskapet, mer än
en femtedel av svaren handlar om denna kategori.
Man talar om Jantelagen, man talar om bilden av
svensken som anställd – inte företagare – och man
talar om avsaknaden av förebilder.

”Alldeles för många aktörer som jobbar som ”företagens vänner”. Det var någon som nämnde för mig
att i enbart Anonymstad finns det 137 organisationer som alla har i uppdrag att stödja företag. Vi
inom denna ”bransch” har blivit till ett monster som
enligt min uppfattning kostar bra mycket mer än
vad vi genererar.”

”Att vi inte ger entreprenörer, främst unga entreprenörer, det utrymme och inflytande som de behöver
för att omsätta sina idéer.”

Utbildningen ses också som hämmande, många
skriver att det inte finns någon utbildning för
entreprenörskap utan att skolan tvärtom just hämmar entreprenöriell aktivitet.
”Skolsystemet är helt underutvecklat och illa anpassat för verkligheten. Skolan är det största hindret
för entreprenöriell fostran i Sverige idag.”

Finansiering nämns som hämmande av 14%,
det gäller då framförallt riskkapital och tidig
finansiering.
Det finns också en del mer ovanliga åsikter
om vad som hämmar, en del (som exemplet med
offentlig upphandling nedan) bygger på idéer från
andra länder, en del har andra impulser som exemplet om att stödsystemet vuxit sig så stort att det
blir en hämmande faktor.

”Brist på innovativ offentlig upphandling riktad mot
SMEs.”

Två områden, spridning av FoU samt fysisk infrastruktur nämns överhuvudtaget inte som hämmande. Det är uppenbart att experterna är nöjda
med den dessa faktorer.
Även den motsatta bilden, vad som är främjande för entreprenöriell aktivitet, har analyserats
på samma sätt:
De som tyckte att affärsstöd var främjande
angav det i de första två omgångarna medan
övriga kategorier var mer spridda över omgångarna. Vi ser att politik inte bara är hämmande
utan också främjande – såväl politik som affärsstöd utgör en femtedel av de områden som
anses främja entreprenörskap. Ett typiskt svar är
följande:
”Ungt Företag i gymnasieskolan och breda satsningar på att många studenter startar och driver

Tabell 4.4 Andelar expertomdömen om vad som är främjande för entreprenörskap (n=74)
Finansiering

Politik och oﬀentliga åtgärder

8%

20%

Utbildning i entreprenörskap

Spridning av FoU

Myndigheters program
Aﬀärsstöd och infrastruktur

18%

1%

20%

Marknadstillträde

Fysisk infrastruktur

Kulturella och sociala normer

15%

4%

14%

Kapitel 4. Experters syn på förutsättningar för företagande

Tabell 4.5 Andelar expertrekommendationer (n=80)
Finansiering

Politik och oﬀentliga åtgärder

6%

35%

Utbildning i entreprenörskap

Spridning av FoU

Myndigheters program
Aﬀärsstöd och infrastruktur

14%

7%

21%

Marknadstillträde

Fysisk infrastruktur

Kulturella och sociala normer

4%

riktiga företag parallellt med studierna vid universitet och högskolor”

Även utbildning, kulturella normer och marknadstillträde anses vara främjande, fast i lägre utsträckning än många andra faktorer.
”Att man sett goda förebilder, alltifrån Ingvar
Kamprad till Per Holknekt eller ”min morbror””
”Tolerans och öppenhet gentemot nya branscher.
Upplever många gånger en stark skepsis från etablissemanget om idéer och idébärare inte har koppling till läkemedel, industri, ingenjörskap.....etc”

Vi ser, även i sista citatet ovan, en dubbel bild där
de förutsättningar som finns är både främjande
och hämmande. Experterna uttrycker det inte
riktigt så men det är tydligt att de lever med den
kluvenheten – det är för många regler men det
behövs regler som gör att storföretagens fördelar
upphävs, det behövs rådgivning men det är för
många aktörer osv.
Till sist har vi frågan om vad experterna själva
rekommenderar för åtgärder. Även denna öppna
fråga har analyserats på samma sätt som de två
andra öppna frågorna.
Vi har valt samma indelning av de angivna
rekommendationerna som för de tidigare frågorna:
Återigen är det politiken som är i fokus – en
tredjedel av rekommendationerna handlar om att
förbättra detta område. Det är logiskt eftersom
experterna redan i tidigare frågor markerat att de
anser att politiken såväl möjliggör som försvårar
entreprenörskap. Några exempel är följande:
”Ge möjlighet till deltidsstöd för dem som vill starta
på deltid, mjukare och fler övergångsmodeller för
dem som är utanför arbetsmarknaden”

13%

”Översyn av skattesystemet i ett entreprenöriellt
perspektiv”
”Producera inte bara fina texter med luddiga
ord om entreprenörskap - gör något! Samla alla
goda exempel och sätt en tydligare nationell
strategi om hur vi ska bli ännu bättre om att
skapa förutsättningar att omsätta alla goda
idéer från alla entreprenörer i Sverige (oavsett
ålder). Se till att skapa riktigt, reellt inflytande
för främst unga entreprenörer att omsätta sina
idéer. Våga testa.”
”Ökad kompetens och kunskap hos myndigheter”

Många, en femtedel av rekommendationerna,
avser affärsstöd och infrastruktur för entreprenörskapet. Här finns de många och skiftande
synpunkter.
”Satsa pengar på organisationer som bevisligen
skapar resultat för att hjälpa nya företag att
starta och växa. Sluta prioritera projekt. Sluta
räkna pinnar - idag är det antalet nya företag
som räknas, men kvaliteten på dessa är inte så
viktig. Att jobba med tillväxt är minst lika viktigt om inte viktigare!”
”Större krav på oss som arbetar i företagsstödjande
verksamheter. Många har en total avsaknad av
erfarenhet från att driva/utveckla eget. Utan är
mest ute efter att göra karriär i branschen”
”Ge lika mycket pengar i stöd till företagen som
stödorganisationerna får för sin administration.”
”Fler entreprenörer på inkubatorerna och i de statliga bidragsorganisationerna, var är pizzabagarna,
bilmekarna och de som VERKLIGEN jobbat sig fram?
Väldigt ofta träffar man ”skrivbordsentreprenörer””
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Figur 4.5 Sammanställning av de svenska experternas syn på GEM-modellens områden
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En hel del rekommendationer rör också utbildning
(14%) och kulturella och sociala normer (13%).
Andelen rekommendationer kring finansiering är
ganska låg, 6%. Vi ser att flera områden ges ganska
låg vikt av experterna. Figur 4.5 sammanställer
de svenska experternas syn på GEM-modellens
områden.
Den samlade bilden av de öppna svaren kompletterar svaren från undersökningens fasta frågor.
Sammanfattningsvis kan konstateras att svenska
experter uppfattar systemet ungefär på samma
sätt som sina internationella expertkollegor. Det

Kulturella och sociala normer

Fysisk infrastruktur

Marknadstillträde

Aﬀärsstöd och infrastruktur

Spridning av FoU

Utbildning i entreprenörskap

Myndigheters program

Politik och oﬀentliga åtgärder

0
Finansiering
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skiljer sig inte heller mellan grupper bland de
svenska experterna. Man är nöjd med infrastrukturen och tycker att utbildningen kunde förbättras,
man vill ha tydligare politik med funktionella regler. Man anser att företagsmöjligheterna är många,
men att kulturen och trygghetssystemen gör att få
skaffar sig kompetens för att driva företag – eller
ens är motiverade att starta. Experterna beskriver
relativt ofta samma faktorer som både främjande
och hämmande – framförallt det politiska systemet, kulturen och utbildningen.

Kapitel 4. Experters syn på förutsättningar för företagande
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5
Sammanfattning och slutsatser
GEM-undersökningen 2011 omfattar 54 länder
och 140000 individer i åldersgruppen 18-64 år. De
deltagande länderna motsvarar ca 85 procent av
världens samlade BNP. Genomsnittligt har, för de
23 länder som finns i gruppen innovationsdrivna
ekonomier till vilken Sverige hör, en ökning med
22 procent i total entreprenöriell aktivitet (TEA)
skett mellan 2010 och 2011. För Sveriges del är
ökningen något blygsammare, 18 procent.
Årets rapport tyder på en global vändning efter
krisåret 2009, såtillvida att entreprenörskapet
ökat och attityderna har vänts till det positiva
i de allra flesta länderna. Bland de länder som
drabbats värst av krisen har den entreprenöriella aktiviteten utvecklats olika: i Grekland
och Spanien har den sjunkit medan den ökat i
Portugal och varit praktiskt taget oförändrad på
Irland. Beträffande de nya och unga företagens
ambitioner – definierade som sysselsättningstillväxt, innovation och internationalisering – är
det svårare att göra en direkt jämförelse eftersom GEM-konsortiet gjort vissa förändringar i
statistiken.29

Resultaten i sammanfattning
Precis som i tidigare rapporter ligger det totala
entreprenörskapet (TEA) högst i de länder som
kategoriserats som faktor- och effektivitetsdrivna.
Gruppen innovationsdrivna länder placerar
sig lägre men har en betydligt större andel av
entreprenörskapet som kan definieras som
möjlighetsdrivet – dvs. sker i syfte att realisera en
affärsidé som förväntas generera goda inkomster
– till skillnad från det nödvändighetsbaserade
entreprenörskapet som kan kopplas samman
med brist på andra sysselsättningsmöjligheter.
Sverige rankas totalt på plats 18 av 54 länder, men
mer relevant är att jämföra Sverige med de 23
länder som klassats som innovationsdrivna. Trots
en ökning i det svenska entreprenörskapet har
positionen försämrats något: andra länder har haft
en större ökning i sitt entreprenörskap.
Det är anmärkningsvärt att Sverige står i en klass
för sig när det gäller andelen anställda som säger
sig vara involverade i entreprenöriella aktiviteter.
Resultatet kan tolkas på flera sätt. Dels indikerar
det att svenska företagsledningar är måna om att

29. Tidigare var ambitionerna uttryckta som andel av nya och unga företag, nu är det uttryckt som andel av individer mellan 18 och 64 år.
Eftersom den senare basen är betydligt större har andelarna minskat dramatiskt.  
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uppmuntra de anställdas entreprenöriella ådra,
dels kan det tolkas som att riskerna eller kostnaderna för den anställde att starta ett företag
framstår som allt för stora.30 Det senare indikerar
att balansen mellan risk och förväntad vinst/nytta
av entreprenörskapet inte står i rimlig proportion till varandra. Från jämförande studier mellan
Sverige och USA vet vi att avknoppningar från
existerande företag är betydligt lägre i Sverige.
Samtidigt har dessa avknoppningar haft en
mycket stor betydelse för industriell dynamik,
konkurrens och framväxt av nya branscher.31
Detta anses bl a bero på att de som knoppar av
företag ofta är mer välutbildade, något äldre och
kan marknaden jämfört med andra företagsstartare. Egenskaperna är också typiska för anställda
entreprenöriella i svenska företag, ändå startar
dessa inte företag. Det indikerar ett problem med
risk i förhållande till förväntad avkastning, vilket
kan vara negativt – eftersom avknoppade företag
visats vara så viktiga i USA – för industriell dynamik och svensk ekonomi.
Det förefaller också finnas ett tydligt samband
mellan individers upplevda förmåga att identifiera nya affärsmöjligheter och kunskap att starta/
bedriva företag. Sannolikt är det också relaterat
till om de känner andra som också startat företag.
Tillsammans utgör detta en grogrund för goda
entreprenöriella cirklar och vilja att testa idéer på
marknaden.
Svensk entreprenöriell aktivitet i internationell
jämförelse
I Sverige ökade den totala entreprenöriella aktiviteten mellan 2010 och 2011, dock något mindre än
i andra länder. Fördelar man det s.k. TEA-indexet
på företag i vardande (yngre än tre månader) respektive unga företag (mellan tre och 42 månader)
framgår att de förra har ökat medan de senare
faller. Utvecklingen skiljer sig inte dramatiskt från
andra jämförbara länder. Mer positivt är att det
s.k. nödvändighetsföretagandet faller efter att ha
ökat i fyra år och är lägst i Sverige jämfört med
övriga liknande länder. I samtliga dessa dominerar
möjlighetsföretagandet. Också det etablerande
företagsägandet (äldre än 42 månader) ökar.
Två tydliga trender kan noteras för Sverige sedan
2006. För det första ökar kvinnors entreprenörskap

30. Bosma m fl (2012).  
31. Andersson och Klepper (2012).
32. Halldin (2012).
33. Achtenhagen (2011).

mer än männens, en förändring som påbörjades
2006. För det andra har affärsänglar – de som
finansierar i företagens tidiga skeden – också ökat
mycket starkt.
Svenska entreprenörers ambitioner i internationell jämförelse
Generellt förefaller sysselsättningsambitionerna ha
ökat, ett större antal länder rapporterar att företagen planerar anställa fler 2011 jämfört med 2010.
För Sveriges vidkommande är det dock mycket få
företag som säger sig ha starka tillväxtambitioner
vad gäller anställda. Merparten av de svenska
företagen tror på en anställningsökning mellan noll
och fyra personer.
I topp ligger USA, Kina (som dock inte tillhör kategorin innovationsdrivna) och Australien. Även Irland
har – trots den djupa krisen – relativt högt ställda
ambitioner medan Sverige ligger ungefär som små
EU-länder och Norden (undantaget Norge).
På innovationsområdet är Sveriges relativa position ungefär densamma som förra året: mitt i fältet
bland innovationsdrivna länder och före övriga
små EU-länder men efter Norden. Andra små
länder som Irland, Schweiz och Danmark ligger
betydligt högre.
Företagens internationalisering, som traditionellt är ett av Sveriges styrkeområden, förefaller vara starkt koncentrerat till storföretagen. I
jämförelse med andra innovationsdrivna länder
placerar sig Sverige på 18 plats av 23 länder,
vilket är en försämring jämfört med 2010.
Det stämmer med den bild som framkommit i
andra studier på s.k. born globals33 och mindre
företags internationaliseringssvårigheter32. Det
finns all anledning att närmare studera detta
eftersom globaliseringen sannolikt innebär att
en förutsättning för framgångsrikt företagande
är att exportera. Globaliseringen leder till att
marknader både krymper (den inhemska) och
expanderar (den internationella). Likaså innebär
den tilltagande specialiseringen att företagen
ofta måste ha den kompetens som krävs för att
vara del av internationaliserade och integrerade
produktionssystem.

Kapitel 5. Sammanfattning och slutsatser

Attityder gentemot entreprenörer i internationell
jämförelse
Ett intressant trendbrott är att andelen svenskar
som överväger att starta företag har ökat för första
gången sedan mätningarna började. Andelen
är ungefär lika stor i andra jämförbara länder.
Samtidigt, vilket är märkligt eftersom tidigare
forskning visat att viljan att starta företag samvarierar positivt med kontakt med andra företagare, minskar den andel som påstår sig känna en
entreprenör eller företagare. Nedgången sker efter
en kontinuerlig ökning 2006 till 2010, förändringen
är förhållandevis stor men sker från en relativt hög
nivå (bara Kina ligger högre).
En ytterligare observation som utmärker
svenskar är att de anser sig bäst kunna identifiera en affärsmöjlighet i sitt närområde oavsett
om jämförelsen avser Norden, små eller stora
EU-länder, Kina eller USA. Till skillnad från andra
länder har trenden i Sverige varit brant stigande
sedan 2003. I jämförda länder har utvecklingen
varit mer stabil även om en positiv utveckling har
skett sedan krisåret 2009. När det gäller upplevd
förmåga är resultaten ungefär i paritet med andra
länders.
Redan förra året påpekades det paradoxala i att
svenskar ansåg sig vara bättre på att kunna identifiera kommersiella möjligheter än andra nationaliteter, samtidigt som få startade företag. Till viss del
återspeglas detta sannolikt i den stora andel som
anser sig vara entreprenöriella i sina yrkesroller,
som visades i kapitel 3.
Sedan 2009 är det också en högre andel i
samtliga jämförda länder som hävdar att rädslan
att misslyckas har ökat. För övriga attitydvariabler – karriärval, status och medias bevakning – är
förändringarna små.

Ekonomisk-politiska slutsatser
Den entreprenöriella aktiviteten i Sverige uppvisar
en försiktig ökning sedan 2006 men Sverige ligger
fortfarande under de flesta jämförbara länder. Det
kan tolkas som att entreprenörskapsklimatet har
förbättrats men inte i lika hög grad som i många
andra länder. Samtidigt anger de som definierat sig
själva som anställda med entreprenöriella uppgifter i topp i Sverige. Det är naturligtvis glädjande

och speglar sannolikt en företagspolicy och en
företagsledningskultur som uppmuntrar entreprenöriella initiativ hos de anställda.
Den mer negativa aspekten är att fortfarande
startas relativt få nya företag i Sverige. Som
visats av Andersson och Klepper (2012)är också
avknoppningar – vilket visat sig vara viktigt för
industriell förnyelse och dynamik – lågt i Sverige
jämfört med USA. En förklaring kan vara att
risktagandet upplevs som alldeles för stort i ett
eget företagande jämfört med att vara anställd.
Rädslan att misslyckas har ökat efter krisen. Som
påpekas av t. ex. Bosma m.fl.(2012), som finner
ett negativt samband mellan omfattningen på
sociala försäkringssystem och entreprenörskap,
är alternativkostnaden helt enkelt för hög för att
starta företag. De finner likaså att en negativ syn
på entreprenörskap samvarierar med en hög andel
anställda som är entreprenöriella.
I Sverige håller attityderna på att utvecklas till
det mer positiva och fler överväger också att starta
företag. För att nå en förbättrad balans mellan risk
och förväntat utfall av eget företagande bör skatterna har ett större innovations- och entreprenörskapsperspektiv. Generellt är det viktigt att ägarskatterna, särskilt kapitalskatten, sänks. Dessutom
bör optionsskatteinstrumentet kunna användas
mer konstruktivt samtidigt som fåmansbolagsregler avvecklas eller förenklas. Innovationer kan
stimuleras genom en större neutralitet i beskattning av vinster och förluster. För detaljer, se förslag
i Braunerhjelm m.fl. (2010 och 2011).
Regelbördan förefaller också inverka negativt
på entreprenörskapsandan. En ekonomisk-politisk
strategiskt viktig fråga är alltså att minska antalet
regler som omgärdar företagandet med fokus på
dem som är särskilt administrativt betungande
och kostsamma. Regelbördan har inte bara direkta
effekter utan slår också indirekt mot entreprenörskapet genom att påverka incitament, drivkrafter
och normer. Här finns erfarenheter från andra
länder med Regelråd som har mandat att stoppa
kostsamma regler vilket också borde kunna införas
i Sverige.
Konkurrensen bör också kunna förstärkas och
inträde för nya och unga företag underlättas.
I Sverige förefaller, enligt expertstudien (NES),
särskilt möjligheterna till marknadstillträde ha
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försämrats liksom spridning och kommersialisering
av forskningsresultat. Det tyder på försvagade
länkar till kunskapscentra som högskolor, forskningsinstitut och universitet. Universitetens roll
och uppgift för att föra ut och omvandla forskning
till kommersiella nyttigheter behöver tydligöras
genom lämpliga incitament. Internationaliseringen
är svag bland yngre företag, här behöver kompetensen förstärkas vilket bör ske inom ramen för
nuvarande stödformer.
Sammanfattningsvis pekar resultaten i rapporten på flera förbättringar i såväl entreprenöriella aktiviteter som attityder sedan mitten av

2000-talet. Också bilden för de nya och yngre
företagens ambitioner tenderar vara positiv men
har påverkats av krisen 2008-2009. Denna positiva
tendens i entreprenörskapsklimatet speglar sannolikt de förbättringar som gradvis skett i entreprenörskapsklimatet under det senaste decenniet.
Trots detta finns också tydliga svagheter och den
ekonomiska politiken bör ta vara på det gryende
och ökande intresset för entreprenörskap. Det kan
förväntas bli allt viktigare för ett land med begränsad inhemsk marknad som fortfarande till stor del
domineras av större företag.

Kapitel 5. Sammanfattning och slutsatser
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Appendix 1
GEM-metod
Entreprenörskapets roll i den globala ekonomin
GEMs bidrag till vår kunskap om entreprenörskap
är baserad på en standardiserad jämförelse mellan
medverkande länder. Till grund för undersökningen ligger en modell över entreprenörskapets
betydelse i ekonomin, vilken nedan beskrivs i korthet. De svenska GEM-resultaten baseras således
på denna modell.
De flesta politiker och akademiker är överens om
att entreprenörskap är avgörande för utveckling och
välstånd. Entreprenörer skapar jobb. De utvecklar
innovationer, snabbar på strukturella förändringar i
ekonomin. Genom att öka konkurrenstrycket bidrar
de indirekt till produktivitetsökningar och nationell
konkurrenskraft. På det sättet är entreprenörskap
en katalysator för ekonomisk tillväxt.
GEM-studien är baserad på en standardiserad
jämförelse mellan medverkande länder. Till grund
för undersökningen ligger en modell över entreperenörskapets betydelse i ekonomin, vilken nedan
beskrivs i korthet. De svenska GEM-resultaten
baseras således på denna modell.
Global Entrepreneurship Monitor, GEM, har tre
syften:
• Att mäta skillnader i entreprenöriella attityder,
aktiviteter och ambitioner
• Att identifiera faktorer som avgör egenskaper
och nivå hos den nationella entreprenöriella
aktiviteten.

• Att identifiera policy-slutsatser för att främja
entreprenörskap i ekonomin.

GEM-mått
När GEM grundades, i slutet av 1990-talet, hade
traditionella analyser av ekonomisk tillväxt och
konkurrenskraft i stort sett ignorerat den roll som
små företag spelar i ekonomin. Delvis berodde
detta på brist på pålitliga data om sektorn.
Informationen var, i den mån den överhuvudtaget
fanns tillgänglig, koncentrerad till de mest avancerade ekonomierna. Existerande mått, t ex antalet
soloföretagare, speglade inte dynamiken och
omfattningen hos entreprenörskapet. De flesta
länder har långa tidsserier över formella bolagsregistreringar men det var inte förrän GEM startade
som en mer träffsäker bild av människors nyföretagande skapades.
Den huvudsakliga inriktningen hos GEM är att
mäta individers aktiviteter när det gäller att skapa
företag. Det skiljer GEM från annan statistik som
främst mäter företeelser på företagsnivå. Ett
annat syfte med GEMs forskning är att föra fram
entreprenörskap som en process, där olika faser
identifieras. I Figur A 1.1 visas denna process och
GEMs operationella definitioner.
Genom de många mått som GEM spårar kan vi
förstå vilka slags människor som är engagerade i
entreprenörskap. Metoden fångar både dem som
formellt registrerat företag och de som finns i den

Figur A1.1: Entreprenörskapsprocessen och GEMs operationella definitioner
Nedläggning av
företag

Entreprenörskap i tidiga stadier, sammanlagt mått (TEA)
Potentiell
entreprenör:

Entreprenör i
vardande:

möjligheter, kunskaper
och förmåga

Engagerad i att
starta företag

KONCEPTION/SKAPELSE

Ägare –
företagsledare i
nytt företag
(upp till 3,5 år)

FÖDELSE/FÖRETAGSSTART

Ägare –
företagsledare i
etablerat företag
(äldre än 3,5 år)

UTHÅLLIGHET
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informella sektorn. Dessa icke-anmälda företag
kan representera så mycket som 80 procent av den
ekonomiska aktiviteten i utvecklingsländer.
Människor startar företag av många olika skäl.
De kan ledas in i företagande av nödvändighet och
omständigheter: soloföretagande är vanligt när
det inte finns några andra jobb. Å andra sidan kan
inspirationen komma från strävanden att förbättra
den egna inkomsten, eller att bli självständig.
GEM bedömer därför också drivkrafterna bakom
entreprenörskapet.
Till detta kommer att GEM mäter ambitioner.
Dessa kan ta sitt uttryck i innovativa produkter
eller tjänster, eller att söka kunder bortom den
egna landgränsen. Ambitionerna kan också manifesteras i termer av företagets tillväxt, vilket blir ett
tydligt bidrag till nya jobb.
Företagare drivs inte endast av sina egna
uppfattningar kring nyföretagande, utan också
av omgivningens attityder. Av det skälet bedömer GEM också de attityder som påverkar

företagsklimatet i ett samhälle. Entreprenörer
måste vara villiga att ta risker, ha en optimistisk
uppfattning om möjligheter och sin egen förmåga
och värdet av att starta företag. Därtill behöver de
kunder som efterfrågar deras varor och tjänster,
underleverantörer, liksom familj och investerare
som är beredda att stödja deras ansträngningar.
Positiva samhälleliga uppfattningar om entreprenörskap kan också påverka aktiviteten

Ekonomisk utveckling och entreprenörskap
GEMs harmoniserade data möjliggör jämförelser
mellan länder och regioner. Analysen i den globala
rapporten studerar entreprenörskapet uppdelat i de
tre utvecklingsstadier som presenteras i Figur A1.1.
I Figur 1.2 (s 11) illustreras nyckelbegrepp och egenskaper hänförliga till de tre utvecklingsfaserna.
När en ekonomi utvecklas ökar produktiviteten
och följaktligen också inkomst per capita. Ofta
innebär det att arbetskraft byter sysselsättning och

Figur A 1.2 GEM-modellen
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Från GEMs urvalsundersökning hos den vuxna
befolkningen (APS)
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t ex går från jordbrukssektorn till utvinningsindustrier och därefter till tillverkningsindustrin. I dessa
tidiga stadier av utveckling har andelen nödvändighetsbaserat företagande typiskt sett varit högre.
Många människor måste söka sin utkomst i ett
eget företag då jobben i de högproduktiva sektorerna inte räcker till.
I nästa utvecklingssteg växer de produktiva sektorerna vilket ökar möjligheterna att få anställning.
Andelen nödvändighetsbaserade företag minskar.
Samtidigt växer välstånd, infrastrukturen byggs
ut och förutsättningarna för möjlighetsbaserat
företagande ökar; karaktären hos entreprenörskapet ändras. Möjlighetsbaserade företag är i regel
förknippat med högre tillväxtambitioner och bättre
innovations- och internationaliseringsmöjligheter. Fortfarande är dock företagen beroende av
finansiella institutioner och en infrastruktur som
formades i den tidigare fasen. I den mån dessa
klarar av att främja möjlighetsbaserat företagande
kan innovativa företag utvecklas till betydelsefulla
drivkrafter för ekonomisk tillväxt och välståndsskapande. Det ställer krav på politiken.
I Figur A 1.2 illustreras GEM-modellen, som visar
relationen mellan socialt, kulturellt och politiskt
sammanhang med de områden som utgör företagsklimatet. I modellen förutsätts de påverka
attityder till entreprenörskap hos befolkningen, liksom aktiviteten och ambitionerna hos företagare.
Nyföretagandet liksom tillväxt hos existerande
företag påverkar den ekonomiska tillväxten.

Som Figur A1.2 visar (övre vänstra delen) är
grundförutsättningarna som institutioner, infrastruktur, hälsa och grundutbildning samt ekonomisk stabilitet avgörande. I detta skede har, i
faktordrivna ekonomier, faktorer som finansiering
och offentliga program för att uppmuntra företagande sannolikt inte någon större effekt i detta
stadium, företagen måste ha tillräckligt bra vägar
att transportera sina varor på eller tillräckligt utbildad arbetskraft.
I modellen förutsätts länder med stabil ekonomi och utvecklade institutioner erbjuda bättre
förutsättningar för företag med tillväxtambitioner.
Samtidigt ger ekonomisk utveckling upphov till
skalfördelar. Större företag kan vara effektivare i
ett nationellt perspektiv och för många individer
utgör de också anställningsmöjligheter som är
attraktivare än nödvändighetsföretagande är.
I effektivitetsdrivna ekonomier är grundförutsättningarna på plats och fokus flyttas istället till
faktorer som högre utbildning, effektiva marknader och teknologisk mottagningskapacitet, i
figuren samlade i rutan Effektivitetsförbättrande
förhållanden.
Mer avancerade ekonomier har relativt sofistikerade lösningar på grundförutsättningar och effektivitetsförbättrande förhållanden. De återfinns i den
tredje rutan, med rubriken Innovation och entreprenörskap. Drivkrafterna för möjlighetsbaserat
företagande kan dock behöva stärkas för att driva
fram dynamiska innovationsorienterade aktiviteter.

Anm: Länder som var med i undersökningen 2010 men inte 2011 är satta inom parentes.
Taiwan har bytt kategori från effektivitetsdriven till innovationsdriven ekonomi.
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Tabell A 1.1
LÄNDER I 2011 KLASSIFICERADE EFTER EKONOMI OCH
GEOGRAFI
(länder som var med 2010
men inte 2011 inom parentes)

FAKTORDRIVNA
EKONOMIER

EFFEKTIVITETSDRIVNA
EKONOMIER

Afrika söder om Sahara

(Angola), (Ghana), (Uganda),
(Zambia)

Sydafrika

Mellanöstern och Nordafrika
- södra Asien

Algeriet, Bangladesh,
(Egypten), Iran, Pakistan,
(Saudiarabien), (Västbanken
och Gaza )

(Tunisien)

Latinamerika och Karibien

(Bolivia), Guatemala Jamaica,
Venezuela

Argentina, Barbados, Brasilien, Chile, Colombia, (Costa
Rica), (Ecuador), Mexiko,
Panama, Peru, Trinidad och
Tobago, Uruguay

Östra Europa

Asien och Stillahavsområdet
Nordamerika och västra
Europa

(Vanuatu)

INNOVATIONSDRIVNA
EKONOMIER

Förenade Arabemiraten,
(Israel)

Bosnien & Hercegovina,
Kroatien, Lettland, Litauen,
(Makedonien), (Montenegro),
Polen, Rumänien, Ryssland,
Slovakien, Turkiet, Ungern

Slovenien, Tjeckien

Kina, Malaysia, Thailand

Australien, Japan, Singapore,
Sydkorea, Taiwan
Belgien, Danmark, Finland,
Frankrike, Grekland, Irland, (Island), (Italien), Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz,
Spanien, Storbritannien,
Sverige, Tyskland och USA
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Appendix 2
Metod nationella expertundersökningen (NES)

Expertundersökningens målsättning är att öka
kunskapen om varje lands ramverksfaktorer och
vilken betydelse dessa har för den entreprenöriella aktiviteten. Expertintervjuerna samlar också
information om:
• Vilka affärsmöjligheter som finns i ett land
• Befolkningens färdigheter och kunskaper i att
starta nya företag
• Stöd till kvinnor som startar företag
• Stöd till tillväxtföretag och andra intressanta
områden
Expertundersökningen genomförs årligen och är
ett komplement till den årliga urvalsundersökningen av den vuxna befolkningen (APS) i GEM.

Experternas frågor
GEM har utvecklat och standardiserat ett frågebatteri ämnat för expertintervjuerna. Detta är utvecklat och prövat i olika kulturella kontexter över en
period av tretton år. Bara mindre förändringar
tillåts varje år vilket gör att det går att jämföra
resultaten över tid och mellan länder. Nytt för
2011 var frågor om intraprenörskap, eller anställdas entreprenöriella aktivieteter.
Enkäten består av ett antal standardiserade
frågor med fasta svarsalternativ. 1 = helt falskt, 2 =
delvis falskt, 3= varken falskt eller sant, 4 = delvis
sant och 5 = helt sant. Det finns dessutom ett
block med frågor med öppna svarsalternativ.
Enkäten avslutas med nio öppna frågor som
täcker in stöd, hinder, och rekommendationer för
entreprenörskap och som följs av personlig information om kön, ålders osv.
Intresserade läsare kan ta del av hela enkäten
genom att kontakta Entreprenörskapsforum,
(info@entreprenorskapsforum.se).
Respondenterna garanteras anonymitet.

Urvalet

Varje lands experturval består av minst 36 personer med jämn könsfördelning. Minst fyra experter
från vardera av de nio områden som studeras, liksom viss geografisk spridning eftersträvas i urvalet.
Sålunda finns bland respondenterna personer med
expertis inom finansiering, offentliga (myndighets-)program för företagande, politik, utbildning,
FoU-spridning, rådgivning och annan kommersiell service till företagare, marknadstillträde och
öppenhet, fysisk infrastruktur samt sociala och
kulturella normer. Inom vart och ett av områdena
ska minst en av experterna vara en aktiv företagare. Experterna är inte medvetna om inom vilket
område som just de betraktas vara expert. De får
göra en egen bedömning i slutet av enkäten.
Exempel på vilka som kvalificerat sig som
experter:
Finansiering
Banktjänstemän, VC managers, affärsänglar,
personer vid Almi, Innovationsbron, lokala
kreditgivarorganisationer
Policy
Tjänstemän, politiker, entreprenörer som hanterar
policy-beslut och konsekvensen av dessa
Program
Tjänstemän, politiker, entreprenörer som hanterar
program för entreprenörskap och de som får ta
konsekvensen av dessa beslut som till exempel
entreprenörer.
Utbildning
Lärare, professorer, personer vid Skolverket, studenter, entreprenörer
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F&U-spridning
Professorer, kommersialiseringskontor, inkubatorer, etc
Kommersiell service
Jurister, revisorer, etc
Marknadsetablering
Marknadsanalytiker, konkurrensmyndigheter, forskare, entreprenörer
Fysisk infrastruktur
Tjänsteleverantörer inom telefoni, data, etc.
Kulturella och sociala normer
Affärsorganisationer, Connect, Företagarna, sociologer, entreprenörer
Det svenska urvalet består av 36 experter från hela
Sverige och med en jämn könsfördelning. Det är
ett bekvämlighetsurval och kan inte betraktas som
slumpmässigt till skillnad från urvalet som görs i
APS-undersökningen där hela den vuxna befolkningen ingår i populationen.

Undersökningsprocess
Mars–april
Experter kontaktas via e-post och telefon och
ombeds delta i en on-line undersökning, alternativt bifogas enkäten som fylls i på papper som
returneras per post. De flesta av de svenska experterna har använt webbenkäten.
Maj eller juni
Resultaten levereras till GEM-koordinatorerna som
sammanställer alla länders NES-data.
Höst
De nationella teamen får årets globala resultat och
kan börja analysera det egna landets resultat.
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