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Entreprenöriell avsikt
Andel i åldersgruppen 18–64 år, exklusive dem som 
är engagerade i något stadium av entreprenöriell 
aktivitet (TEA, se nedan), som planerar att starta 
företag inom tre år.

Entreprenör i vardande
Andel i åldersgruppen 18–64 år 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.

Etablerat företagande
Andel i åldersgruppen 18–64 år 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.

Förväntningar om tillväxt och TEA: relativ 
förekomst
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) som förvän-
tar sig att anställa minst 20, 6–19 eller 0–5 personer 
inom fem år.

Informella investerare
Andel i åldersgruppen 18–64 år som personligen 
tillhandahållit medel för ett nytt företag, startat av 
någon annan, under de tre senaste åren.

Innovation bland entreprenörer – Innovativa 
produkter och TEA; relativ förekomst
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) som anser 
att deras produkter är nya för alla, några eller inga 
kunder.

Innovation bland entreprenörer – Konkurrens och 
TEA; relativ förekomst
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) som menar 
att inga, några eller flera företag erbjuder samma 
produkt.

Internationalisering
Andel av TEA (enligt definitionen nedan) med 0, 
1–25, 25–75 respektive mer än 75 procent av kun-
derna utomlands.

Möjlighetsdriven entreprenöriell aktivitet/ möj-
lighetsbaserat företagande: relativ förekomst
Andel av dem som är involverade i TEA (enligt defini-
tionen nedan) som anser sig drivna av en identifierad 
affärsmöjlighet och inte pga att de inte har något 
annat arbete.

Nödvändighetsdriven entreprenöriell aktivitet 
/ nödvändighetsbaserat företagande: relativ 
förekomst
Andel av dem som är involverade i TEA (enligt defini-
tionen nedan) som är engagerade i företagande pga 
att de saknar annan sysselsättning.

Rädsla att misslyckas
Andel i åldersgruppen 18–64 år av dem som anser sig 
ha definierat en affärsmöjlighet men som avstår att 
starta ett företag pga av rädsla att misslyckas.

Total entreprenöriell aktivitet i tidiga stadier 
– TEA
Andel i åldersgruppen 18–64 år som antingen driver 
ett företag i vardande (enligt definitionen ovan) eller 
ett nytt företag (enligt definitionen nedan).

Upphört/avslutat företagande
Andel i åldersgruppen 18–64 år som under de 
senaste tolv månaderna upphört med företagande 
antingen genom att sälja, stänga eller på annat sätt 
upphöra att vara ägare/företagsledare. 

Upplevd kapacitet/kompetens
Andel i åldersgruppen 18–64 år som bedömer att 
de har tillräckliga kunskaper och kompetens för att 
starta ett företag.

Upplevda möjligheter
Andel i åldersgruppen 18–64 år som ser goda möjlig-
heter att starta ett företag där de bor.

Ägande av ett nytt företag
Andel i åldersgruppen 18–64 år som för närvarande 
äger/deläger och leder ett nytt företag, dvs ett före-
tag som har betalat löner eller andra ersättningar till 
ägaren under mer än tre månader men inte mer än 
3½ år.

Ordlista och terminologi i GEM-undersökningen
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• Entreprenörskapet har vuxit trendmässigt sedan 
mitten av 2000-talet och Sverige har lämnat den 
tidigare bottennivån i GEMs ranking av nytt och 
ungt företagande bland innovationsdrivna länder.  

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

• Sverige har tidigare legat i topp bland jämförbara 
länder avseende andel informella investerare. 
Den trenden bröts 2012 och tillgång till informellt 
kapital förefaller ha minskat radikalt under 2012. 

• Svenska entreprenörer har fortsatt låga ambitio-
ner avseende sysselsättningstillväxt, innovation 
och internationalisering. 

• Sverige har en något starkare specialisering 
inom avancerad tjänsteproduktion (affärstjäns-
ter) än andra jämförbara länder

• Det svenska etablerade företagsägandet mins-
kar, sannolikt kopplat till generationsväxlingen i 
ägandet. 

• Precis som för andra länder återfinns merpar-
ten av svenska entreprenörer bland dem som 
är 25–54 år, men Sverige har en högre andel 
entreprenörer i åldersgruppen 55–64 år. 

• Migranter i innovations- och effektivitetsdrivna 
länder som Sverige har hög grad av företagande 
såväl som involvering i export och internationell 
verksamhet.

• Svenska experter ser alltmer positivt på möjlig-
heterna till företagande.

• Svenska experter ser fortsatt brister i kunskap 
och utbildning om företagande. 

• Sammantaget ligger det svenska entreprenör-
skapet efter Nederländerna och Schweiz, dvs 
små länder med liknande storleksfördelning på 
företag som i Sverige, men före Finland. Sverige 
står sig bättre i en jämförelse av makroekono-
miska variabler än i en jämförelse av entrepre-
nörskapets aktivitet och ambition. 

• Sysselsättningsambitioner i nya och unga före-
tag har ett positivt samband med ekonomisk 
tillväxt två år senare i de innovationsdrivna 
länderna. 

• Svenskar säger sig kunna identifiera fler affärs-
möjligheter än andra jämförbara länder men 
anser sig också i hög grad sakna kompetens för 
att driva företag. I t ex USA är situationen den 
omvända. En relativt hög andel svenskar uppger 
också att rädsla att misslyckas hindrar dem från 
att starta företag. 

• Satsningar på att informera och utbilda indivi-
der om vad företagande innebär skulle kunna 
öka motivationen för att starta företag. 

• Viktigast är generellt goda förutsättningar för 
entreprenörskapet – regelbörda, kompetensför-
sörjning och skatter måste vara utformade för 
att främja ett innovativt företagande.

Snabbsammanfattning 
– GEM 2013 på 30 sekunder 



Entreprenörskapsforum presenterar härmed 
2013 års nationella entreprenörskapsrapport 
baserad på data från Global Entrepreneurship 
Monitor, GEM. Lanseringen av den internatio-
nella undersökningen skedde vid en konferens i 
Malaysia i januari. Den internationella rapporten 
kan laddas ned från GEM-konsortiets webbplats, 
www.gemconsortium.org. 

Antalet medverkande länder ökade markant 
2012 och uppgår nu till 69. GEM är det mest 
omfattande och världsomspännande forsknings-
projekt som årligen mäter och analyserar entre-
prenöriella aktivititeter, ambitioner och attityder. 
Projektet startades 1999 och har sedan starten 
omfattat 99 länder. I 2012 års globala undersök-
ning, den fjortonde i raden, har knappt 200 000 
människor intervjuats och undersökningen omfat-
tar 74 procent av världens befolkning samt 87 
procent av global BNP. 

GEM ger alltså en årlig och omfattande ögon-
blicksbild av företagande i världen hos befolk-
ningen, dvs inte endast hos entreprenörerna själva. 
I analysen ägnas också de ekonomisk-politiska 
förutsättningarna för entreprenörskap, tillväxt och 
innovation uppmärksamhet. Genom en långt driven 
samordning av metod, frågeformuleringar och ana-
lys möjliggörs internationella jämförelser.

Rapporten är disponerad så att resultaten 
från den internationella rapporten sammanfat-
tas i Kapitel 1 medan den svenska positionen 

med avseende på entreprenörernas aktiviteter, 
ambitioner och attityder presenteras i Kapitel 2. 
Analysen i Kapitel 2 baseras på jämförelser över 
tid med ett urval relevanta länder och länder-
grupper. För den läsare som främst är intresse-
rad av den svenska utvecklingen går det utmärkt 
att börja läsningen i detta kapitel. Kapitel 3 
redogör för intervjuresultaten med de nationella 
experterna som kompletterar de omfattande 
data som redogjorts för i Kapitel 2. Slutligen dis-
kuteras de ekonomisk-politiska konsekvenserna 
i Kapitel 4.   

En ordlista över den terminologi som används 
i undersökningen finns samlad på omslagets 
insida. I appendix finns fördjupande infor-
mation 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 finansie-
rat 2012 års undersökning.

Trevlig läsning!

Stockholm i maj 2013

Pontus Braunerhjelm
Professor KTH och VD för Entreprenörskapsforum

Förord
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Global Entrepreneurship Monitor

– Sammanfattning internationella resultat

År 2012 genomförde Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) sin 14:e årliga undersökning av 
individers attityder, aktiviteter och ambitioner 
avseende entreprenörskap i 69 länder runtom i 
världen1 vilket är betydligt fler jämfört med föregå-
ende års undersökning då 54 länder medverkade. 
Årets undersökning omfattar 198 000 personer 
och representerar 74 procent av världens befolk-
ning och 87 procent av världens BNP. Sverige 
medverkade fullt ut 2012 och detta är den fjärde 
nationella GEM-rapporten.2  

Syftet med det inledande kapitlet är att för-
klara den modell som GEM bygger på samt att 
sammanfatta de internationella resultaten för 
2012 års undersökning, uppdelat på två huvud-
områden: dels entreprenörskapets olika faser och 
attityder, dels ambitioner gällande företagande i 
olika länder.

I kapitel 2 redovisas resultaten av 2012 års 
undersökning mer ingående och med Sverige och 
jämförbara länder i fokus. Kapitel 3 presenterar 
resultaten gällande experters syn på förutsätt-
ningar för företagande. I rapportens sista kapitel 

sammanfattas rapporten och policyslutsatserna 
presenteras.

Utgångspunkter för GEM

Länders utvecklingsnivå och företagandets faser 
GEM-modellen bygger på idén att ett lands väl-
stånd utvecklas som en funktion av ett dynamiskt 
entreprenörskap, och att detta förhållande gäller 
oavsett fas av ekonomisk utveckling (Figur 1.1). 
Däremot varierar nivån och profilen hos företagan-
det högst avsevärt mellan länder och regioner som 
befinner sig i olika skeden av sin utveckling.

De länder som deltar i GEM delas in efter geo-
grafisk region och enligt World Economic Forums 
länderindelning, se tabell A 1.1 i Appendix 1.

Företagandets faser sammanfattas i Figur 1.2 
nedan. GEM söker kartlägga denna process från 
potentiell entreprenör, via företagsstart, över 
etablerat företagande till eventuell avyttring 
eller nedläggning av företaget. Det som skiljer 
GEM från annan statistik på företagsnivå är att 

1.	 	Hela	rapporten	kan	laddas	ned	från	www.gemconsortium.org	(Xavier	m	fl	2012).
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.		Pga.	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.
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GEM fokuserar på individers aktiviteter, ambitio-
ner och attityder.3

Den modell som undersökningen bygger på 
börjar med potential (längst till vänster i Figur 
1.2) i vilket bl a ingår möjligheter, kunskaper 
och förmåga. När potentialen omsätts i akti-
vitet rör vi oss till höger i figuren och övergår 
till nästa fas, dvs entreprenör i vardande som 
är engagerad i att starta företag (yngre än tre 
månader). När företaget väl startats inträder 
nästa skede – ägande och drift av ett nytt 
företag (mellan tre månader och 3,5 år). Det 
markerade mittfältet i Figur 1.2 utgör alltså 
TEA (Total Entreprenöriell Aktivitet) – entre-
prenörskap i tidiga stadier – som är ett centralt 
mått för GEM. Företag äldre än 3,5 år utgör 
etablerade företag och slutligen samlas också 
uppgifter in om dem som av olika anledningar 
valt att lägga ned sina företag. I kommande 
avsnitt så kommer resultaten från årets GEM-
undersökning att presenteras med denna 
modell som utgångspunkt.

Presentation av internationella resultat 
i GEM 2012

I detta avsnitt presenteras resultaten från 67 
av de 69 deltagande länderna i årets GEM-
undersökning.4  Fokus kommer i huvudsak att 
ligga på resultaten för de innovationsdrivna län-
derna. Avsnittet inleds med att diskutera resulta-
ten från entreprenörskapsprocessen för att sedan 
övergå till attityder gällande entreprenörskap.

Entreprenörskap i tidiga faser
I Figur 1.3 nedan presenteras TEA för samtliga 
länder, uppdelade på utvecklingsfas. Faktorsdrivna 
ekonomier har högst andel TEA med ett medel-
värde på 24 procent medan motsvarande andel 
är 13 procent i effektivitetsdrivna ekonomier.5 Om 
vi ser till innovationsdrivna länder – den grupp 
där Sverige återfinns – är Sverige 2012 på 13:e 
plats bland de 24 innovationsdrivna länderna. I 
Sverige uppger 6,4 procent av respondenterna att 
de är involverade i entreprenörskap (definierat 

Figur 1.1: Egenskaper och nyckelbegrepp, olika ekonomier

Figur 1.2: Entreprenörskapsprocessen och GEMs operationella definitioner

Från levebrödsjordbruk till utvinning 
av naturresurser, skapande av  

regionala skalintensiva  
agglomerationer 

Ökad industrialisering och 
stordriftsfördelar. Stora företag 

dominerar men nischer i utbudskedjan 
öppnas för små och medelstora 

företag
 

FoU, kunskapsintensiva företag och 
växande tjänstesektor. 

Större potential för innovativ 
entreprenöriell aktivitet

Faktordrivna ekonomier Effektivitetsdrivna ekonomier Innovationsdrivna ekonomier

Grundförutsättningar Effektivitetsbefrämjande Entreprenörskapsförutsättningar

Potentiell 
entreprenör:

möjligheter, kunskaper
och förmåga

Entreprenör i
vardande:

Engagerad i att 
starta företag

Ägare – 
företagsledare i 

nytt företag 
(upp till 3,5 år)

Ägare – 
företagsledare i 

etablerat företag 
(äldre än 3,5 år)

Nedläggning av
företag

Entreprenörskap i tidiga stadier, sammanlagt mått (TEA)

KONCEPTION/SKAPELSE FÖDELSE/FÖRETAGSSTART UTHÅLLIGHET

3.	 Definitioner	och	begrepp	förklaras	på	omslagets	insida.	
4.	 Resultaten	från	två	länder	var	ännu	inte	tillgänglig	då	denna	rapport	publicerades.	Tabell	1.3	sist	i	detta	avsnitt	visar	andelen	vuxna	individer	i	

alla	undersökta	länder	2012	som	är	engagerade	i	olika	faser	av	entreprenörskap:	företag	i	vardande,	ägande	av	nya	företag	(som	tillsammans	
utgör	TEA),	etablerat	företagande,	avslutat	företagande	samt	företagande	uppdelat	på	nödvändighetsdrivet	och	möjlighetsdrivet	(som	
procent	av	TEA).

5.	 Samtliga	medelvärden	som	presenteras	i	detta	avsnitt	är	oviktade.
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enligt TEA) vilket är en ökning från 2011 med 0,6 
procentenheter. USA ligger klart i topp med en TEA 
på 12,8 procent av befolkningen, följt av Singapore 
på 11,6 procent. Japan har lägst andel med 4,0 
procent. Det genomsnittliga värdet för TEA i grup-
pen innovationsdrivna länder är oförändrat mellan 
åren 2011 och 2012. 

Motiven till att engagera sig i TEA delas upp i 
att vara nödvändighets- eller möjlighetsdrivna. 
Andelen nödvändighetsdrivet företagande som del 
av TEA sjunker i takt med ekonomisk utveckling. I 
faktordrivna länder anger 35 procent av entrepre-
nörer i tidigt skede att motiven är nödvändighets-
baserade, i effektivitetsdrivna länder är andelen 28 
procent och i innovationsdrivna länder 18 procent. 
Andelen möjlighetsdrivet företagande är högst 
i innovationsdrivna länder (51 procent) medan 
andelen är lägst (42 procent) i faktordrivna länder.

Entreprenörskapets profil 
Fördelningen av entreprenörskapet (TEA) mellan 
män och kvinnor är på ungefär samma nivåer i nio 
av de 67 undersökta länderna. De nio länderna är 
Barbados, Brasilien, El Salvador, Mexiko, Namibia, 
Uganda, Malaysia, Frankrike och Schweiz, det 
vill säga en diversifierad grupp med avseende på 
geografi, kultur och ekonomisk utvecklingsnivå. I 
Ecuador, Panama, Ghana, Nigeria och Thailand är 
kvinnliga entreprenörer något mer vanliga än man-
liga entreprenörer. I övriga 53 länder är kvinnors 
företagande lägre än mäns. Pakistan uppvisar den 

lägsta nivån av kvinnliga företagare. I Mellanöstern 
och Nordfrika är manliga företagare 2,8 gånger 
mer vanliga än kvinnliga företagare (med undantag 
för Israel där kvoten är 1,4). I Sverige går det 0,6 
kvinnliga företagare per man, genomsnittet för EU 
är 0,5. 

Fördelat på åldersgrupper återfanns den högsta 
nivån på entreprenörskap i ålderskohorten 25–34 
år, följt av de i ålderspannet 35–44 år (Figur 1.4). 
Dessa två ålderskategorier utgör närmare 50 
procent eller mer av alla entreprenörer i de olika 
geografiska regionerna. Chile, Sydkorea, Singapore, 
Nederländerna, Storbritannien och USA har den 
högsta nivån av TEA i åldrarna 35 till 44 år. I icke-
EU länder är hälften av alla entreprenörer i ålder-
spannet 18 till 34 år. I Kina är andelen i samma 
åldersspann 57 procent.

Etablerat företagande
Entreprenörskap i tidigare faser bidrar positivt till 
dynamiken i ekonomin genom introduktion av nya 
idéer,  skapandet av nya värden, högre konkurrens 
och ökad produktivitet. De etablerade företa-
gen spelar dock också en viktig roll, bl a genom 
sysselsättning och genom att de bidrar med viss 
stabilitet i ekonomin då de överlevt de allra första, 
svåraste åren.

Fördelat på utvecklingsnivå ligger det etable-
rade företagandet på ungefär samma medelvärde. 
I faktorsdrivna länder anges nivån av etablerat 
företagande vara i snitt 11 procent medan i 

Figur 1.3: TEA för samtliga länder 2012, uppdelade på utvecklingsfas (n=67) 
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effektivitetsdrivna länder är motsvarande siffra 8 
procent och i innovationsdrivna länder, 7 pro-
cent. Dessa siffror ska ställas i relation till TEA där 
andelen är betydligt högre i faktorsdrivna länder 
(medelvärde 24 procent) än i innovationsdrivna 
länder (medelvärde 7 procent).

Om vi ser till etablerat företagande hamnar 
Sverige i den nedre hälften av innovationsdrivna 
länder, på en sjuttonde plats 2012 jämfört med 
en tolfte plats år 2011.6 Det etablerade före-
tagandet har, baserat på resultaten från GEM, 
minskat från 7 procent år 2011 till 5,2 procent 
år 2012. Grekland ligger i topp bland de inno-
vationsdrivna länderna med 12,3 procent av 
respondenterna, vilket dock är en minskning från 
2011 års andel på 15,8 procent.

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 effektivitets- och innova-
tionsdrivna länder, vilket är naturligt mot bakgrund 
av att det också startas fler företag i dessa länder. 
Givet TEA-nivåerna i de undersökta länderna så 
är det en större andel av företagare som lägger 
ned eller säljer sitt företag i faktordrivna länder. I 
Afrika söder om Sahara, samt i Mellanöstern och 
Nordafrika – som har de högsta respektive lägsta 
TEA-nivåerna – finns också de högsta nivåerna av 
avveckling av företag.

Orsakerna till att entreprenörer upphör med 
sitt företag varierar mellan regionerna. De vanliga 
orsakerna, oavsett region, är lönsamhetsproblem 
och problem med att få finansiering. I Asien var 
dock problem med finansiering något mindre än i 
andra regioner. I USA och inom EU angav respon-
denterna möjligheter till andra jobb eller affärs-
möjligheter som vanligaste orsaker till att företag 
såldes eller avvecklas. Detta är att betrakta som 
orsaker av positiv karaktär.

Figur 1.4: TEA fördelat på ålder och geografisk region
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6.	 	Ländersammansättningen	är	dock	inte	exakt	den	samma:	Slovakien,	Italien,	Israel	och	Österrike	har	tillkommit	år	2012	medan	Tjeckien,	
Förenade	Arabemiraten	och	Australien	som	fanns	med	år	2011	saknas	i	2012	års	data.
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Attityder till entreprenörskap
Entreprenörskapsprocessen i GEM-modellen 
(Figur 1.2) beskriver ett tänkt tidsförlopp. I GEM-
undersökningen mäts – förutom de faser eller 
aktiviteter som företagande antas gå igenom – även 
attityder och ambitioner gällande entreprenörskap 
som i sin tur påverkar aktiviteterna. Resultaten 
avseende ambition presenteras i Kapitel 2. De data 
som redovisas nedan vad gäller attityder fokuse-
rar på innovationsdrivna länder vilket kommer att 
återspeglas i de diagram och tabeller som presente-
ras. Resultat för de faktors- och effektivitetsdrivna 
länderna återges endast i text.

I GEM undersöks hur stor andel av den vuxna 
befolkningen som säger sig ha för avsikt att starta 
ett nytt företag inom de kommande tre åren, s k 
potentiella entreprenörer. Resultaten för 2012 pre-
senteras i Figur 1.5. De som för närvarande ägnar 

sig åt någon form av entreprenöriell aktivitet är 
exkluderade i måttet, vilket innebär att staplarna 
visar förväntat nyföretagande för genuint nya före-
tagare. Sverige placerar sig i mitten av de innova-
tionsdrivna länderna med ca 11 procent av respon-
denterna. I Taiwan är andelen som hävdar att de 
kommer att starta företag hela 25 procent, vilket 
är åtta procentenheter högre än tvåan Frankrike.
Sett över samtliga länder i årets GEM-studie 
framgår att det förväntade nyföretagandet är klart 
högre i faktordrivna ekonomier än i effektivitets- 
och innovationsdrivna länder. Det är även en stor 
variation i datamaterialet. I Uganda anger 79,1 
procent av respondenterna att de avser att starta 
företag medan motsvarande siffra i Ryssland och 
Japan är drygt två procent.
Bland attityder till entreprenörskap ingår även 
upplevd kompetens att starta företag, upplevda 

Figur 1.5: Entreprenöriell avsikt, innovationsdrivna länder 2012 (n=24)

Tabell 1.1: Attityder till entreprenörskap, medelvärden för olika typer av ekonomier, 2012

Faktordrivna ekonomier Eff ekti vitetsdrivna ekonomier Innovati onsdrivna ekonomier

Upplevda aff ärsmöjligheter 63 41 31

Upplevda förmågor 71 52 36

Rädsla att  misslyckas 28 32 39

Anm.:	Talen	i	tabellen	visar	andel	av	den	vuxna	befolkningen	inom	respektive	kategori	av	länder	som	1.	Anser	att	det	finns	goda	möjligheter	att	
starta	företag	där	de	bor;	2.	Anser	sig	ha	tillräcklig	förmåga	och	kunskap	att	starta	företag	och	3.	Säger	att	rädsla	att	misslyckas	hindrar	dem	från	
att	starta	ett	företag.
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affärsmöjligheter och rädsla för att misslyckas 
som hinder för att starta företag. Den sistnämnda 
attityden redovisas enbart för dem som säger sig 
ha identifierat affärsmöjligheter.

I Tabell 1.1 presenteras medelvärden för de 
tre grupperna av länder och hur svaren fördelar 
sig gällande upplevda affärsmöjligheter, upplevd 
förmåga och rädsla att misslyckas. Respondenterna 
i faktordrivna länder bedömer affärsmöjligheter och 
förmågan att starta företag betydligt mer positivt än 
respondenterna i de andra två typerna av ekonomier.

Bland de innovationsdrivna länderna har Sverige 
högst andel bland befolkningen som anser att det 
finns goda affärsmöjligheter (66 procent) medan 
enbart 37 procent anser sig ha tillräckliga kun-
skaper för att starta ett företag. Österrike är det 
enda landet bland innovationsdrivna länder där 
andelen respondenter som upplever att det finns 
goda affärsmöjligheter är i paritet med de som 
anser sig ha kompetens och förmåga att starta 
företag.
Resultaten för länderna i Europa uppvisar en skil-
jelinje mellan norra och södra regionen. I norra 
Europa (till exempel Sverige, Danmark, Estland, 
Finland och Norge) anses det finnas goda möjlig-
heter att starta företag där man bor medan kom-
petens och kapacitet att starta företag bedöms 

som lägre än för genomsnittet. I södra Europa (till 
exempel Grekland, Italien, Portugal och Spanien) 
uppvisar respondenterna det motsatta mönstret: 
upplevda affärsmöjligheter ligger under genom-
snittet men tilltron till att starta och driva företag 
är högre än genomsnittet (Figur 1.6). Dessa 
resultat kan till viss del förklaras av den pågående 
ekonomiska krisen i södra Europa. Länderna i 
södra Europa uppvisar över en femårsperiod inte 
bara lägre nivåer gällande upplevda affärsmöj-
ligheter än länder i norra Europa utan också en 
fortsatt nedgång, vilket för 2012 innebär lägre 
nivåer än 2008. 

Det räcker inte med att det finns gott om upp-
levda affärsmöjligheter för att det ska leda till ett 
högt nyföretagande. Om rädslan för att misslyckas 
med sitt företagande är stark så riskerar en stor del 
av de upplevda möjligheterna att förbli oexploate-
rade. I Figur 1.7 visas andelen av befolkningen som 
anser att det finns gott om affärsmöjligheter i sitt 
närområde, fördelade på de som anser att rädsla 
att misslyckas skulle hindra dem från att starta ett 
företag och övriga.

Sverige är det land, där högst andel av befolk-
ningen ser goda möjligheter att starta företag i 
kombination med en låg nivå av rädsla att miss-
lyckas. I många av de ekonomier som under de 

Figur 1.6: Upplevda affärsmöjligheter och upplevda förmågor 2012, innovationsdrivna länder
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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 företag

senaste åren genomgått ekonomisk kris anger en 
hög andel av befolkningen rädsla för att miss-
lyckas och en låg andel uppger att det finns goda 
affärsmöjligheter,  till exempel Grekland, Spanien 
och Portugal.

Intressant att notera gällande resultaten från 
Sverige är att, vid jämförelse av resultaten i Figur 
1.6 och 1.7, upplevd bristande förmåga är det mest 
utmärkande hindret för att starta företag samti-
digt som det anses finnas goda affärsmöjligheter. 
Relativt andra länder i samma grupp bedöms risken 
att misslyckas med nyföretagande som liten.

Entreprenörskap och migration: särskilt tema i 
GEM 2012
I dagens alltmer globaliserade värld är indivi-
ders migration en viktig källa till spridning av 
kultur, kunskap, idéer och entreprenörskap. 
Entreprenörskap bland personer med utländsk 

bakgrund har de senaste åren rönt stort intresse 
bland entreprenörskapsforskare och politiker. 
Från politiskt håll ses entreprenörskap bland 
invandrare som en möjlighet till ökad socioeko-
nomisk integration, vilket skulle motivera poli-
tiska insatser för att undanröja eventuella hinder 
till företagande hos denna grupp (Ohlsson m fl  
2011).

I GEM 2012 utgör entreprenörskap och mig-
ration ett särskilt tema. Tidigare empiriska 
studier om entreprenörskap bland migranter 
omfattar oftast enskilda länder vilket gör GEM-
undersökningen om migranters entreprenörskap 
unik då den möjliggör jämförelser mellan 67 län-
der. Det ska dock betonas att resultaten från GEM 
presenteras på aggregerad nivå för att säkerställa 
mer robusta resultat.
GEM-undersökningen använder sig av två olika 
definitioner av migranter.7 Första generationens 
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migranter avser personer som är födda utom-
lands. Andra generationens migranter avser 
personer som är födda i det land där de nu 
bor, men där en eller båda föräldrarna är födda 
utomlands.

Övergripande så visar resultaten från GEM att 
i innovationsdrivna och faktordrivna länder har 
både första- och andra generationens migran-
ter/invandrare en högre grad av företagande än 
icke-migranter. Effektivitetsdrivna länder visar 
det motsatta mönstret; en lägre grad av entre-
prenöriell aktivitet (TEA) bland migranter än 
icke-migranter. I innovations- och effektivitets-
drivna länder är migranter i högre grad involve-
rade i export och internationell verksamhet.8

Total entreprenöriell aktivitet i tidigt sta-
dium (TEA) med avseende på första och andra 
generationens migranter i jämförelse med 
icke-migranter visar på stora variationer i olika 
geografiska regioner (Tabell 1.2). Syd- och 
Centralamerika samt Afrika söder om Sahara 
uppvisar högst andel av entreprenörskap bland 
migranter medan Västeuropa har lägst andel. 
Resultaten tyder även på att i de flesta geo-
grafiska regionerna är första-generationens 
migranter mer engagerade i uppstart av före-
tag än icke migranter. De enda undantagen 
är Östeuropa och Ryssland samt Syd- och 
Centralamerika där första generationens mig-
ranter verkar ha lägre entreprenöriell aktivitet 
än icke-migranter.

Sammanfattning av slutsatserna i den 
globala GEM-rapporten 2012

Sammantaget så visar entreprenörskap i tidigare 
faser (TEA) en uppåtgående trend i många länder. 
Skillnaderna mellan män och kvinnors TEA består 
dock världen över. En slutsats som dras i den 
globala GEM-rapporten är att det behövs insatser 
för att befrämja kvinnors entreprenörskap, såsom 
utbildningsinsatser och andra former av stödåt-
gärder. Utbildning i entreprenörskapsrelaterade 
ämnen är ett område som behöver förbättras, på 
nationell såväl som global nivå. Ett annat område 
som identifieras är behovet av att utveckla ett 
legalt ramverk som befrämjar entreprenörskap, till 
exempel gällande skydd av intellektuella ägande-
rättigheter (främst patent och copyright).

GEM visar även på hur utlandsfödda entrepre-
nörer bidrar till ekonomisk tillväxt, både vad gäller 
att skapa jobb och att öka företagens internatio-
nella verksamhet. Vidare konstateras i den globala 
rapporten att i faktordrivna länder anses entrepre-
nörskap vara ett vanligare sätt att livnära sig än i 
effektivitets- och innovationsdrivna länder. Attityder 
till entreprenörskap kan också spegla rådande 
förhållanden, som den jämförande analysen mellan 
länder i norra och södra Europa visar. I norra Europa 
har andelen av befolkningen som anser att det finns 
gott om affärsmöjligheter ökat (efter nedgången 
2009) medan länderna i södra Europa fortsatt visar 
på en viss pessimism gällande affärsmöjligheter.

Tabell 1.2 TEA-nivåer för första generationens och andra generationens migranter fördelat på 
regioner

7.	 Vi	väljer	att	hålla	oss	till	GEMs	terminologi	därav	begreppet	migranter	till	skillnad	från	invandrare.
8.	 Se	även	Hatzigeorgiou,A.	och	Lodefalk,	M.	(2012)	Utlandsfödda	främjar	företagens	utrikeshandel,	Ekonomisk	Debatt,	nr	5.

1:a generationens migranter 2:a generationens migranter Icke-migranter

Region TEA Procent av 
total TEA

TEA Procent av 
total TEA

TEA

USA 16,4% 11,7% 12,3% 15,9% 12,9%

Västeuropa (inkl. Israel) 8,2% 10,7% 7,9% 16,1% 6,1%

Östeuropa, Ryssland 8,0% 4,7% 9,9% 13,3% 8,2%

Asien 11,7% 3,9% 9,8% 7,5% 9,4%

Syd- och centralamerika 17,1% 1,5% 17,5% 3,5% 18,8%

MENA 10,6% 1,4% 12,3% 4,2% 9,3%

Afrika söder om Sahara 31,3% 1,8% 30,4% 3,5% 26,8%
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Tabell 1.3 Entreprenöriell aktivitet i GEM-länder 2012 uppdelat på ekonomisk utvecklingsfas

FÖRETAG I 
VARDANDE

NYA FÖRETAG TOTAL ENTRE-
PRENÖRIELL 
AKTIVITET I 
TIDIGA SKE-
DEN (TEA)

ETABLERAT 
FÖRETA-
GANDE

AVSLUTAT 
FÖRETA-
GANDE

NÖDVÄNDIG-
HETSDRIVET 
FÖRETA-
GANDE 
(% AV TEA)

MÖJLIGHETS-
DRIVET FÖRE-
TAGANDE 
(% AV TEA)

Faktordrivna ekonomier

Algeriet 2 7 9 3 7 30 47

Angola 15 19 32 9 26 24 38

Botswana 17 12 28 6 16 33 48

Egypten 3 5 8 4 5 34 23

Ghana 15 23 37 38 16 28 51

Iran 4 6 11 10 5 42 36

Malawi 18 20 36 11 29 42 43

Nigeria 22 14 35 16 8 35 53

Pakistan 8 3 12 4 3 53 24

Palestina 6 4 10 3 8 42 27

Uganda 10 28 36 31 26 46 42

Zambia 27 15 41 4 20 32 46

  Genomsnitt (oviktat) 12 13 24 11 13 35 42

Effektivitetsdrivna ekonomier

Argentina 12 7 19 10 5 35 47

Barbados 10 7 17 12 3 12 63

Bosnien & Hercegovina 5 3 8 6 7 58 20

Brasilien 4 11 15 15 5 30 59

Chile 15 8 23 8 5 17 69

Colombia 14 7 20 7 7 12 48

Costa Rica 10 5 15 3 3 20 48

Ecuador 17 12 27 19 8 36 30

El Salvador 8 8 15 9 8 35 39

Estland 9 5 14 7 4 18 49

Kina 5 7 13 12 4 37 39

Kroatien 6 2 8 3 4 34 36

Lettland 9 5 13 8 3 25 46

Litauen 3 4 7 8 2 25 51

Makedonien 4 3 7 7 4 52 29

Malaysia 3 4 7 7 2 13 61

Mexiko 8 4 12 5 4 13 52

Namibia 11 7 18 3 12 37 37

Panama 7 3 9 2 2 19 57

Peru 15 6 20 5 7 23 53

Polen 5 5 9 6 4 41 40

Rumänien 6 4 9 4 4 24 38



Entreprenörskap i Sverige – Nationell Rapport 2013

 

Fortsättning	från	föregående	sida.

FÖRETAG I 
VARDANDE

NYA FÖRETAG TOTAL ENTRE-
PRENÖRIELL 
AKTIVITET I 
TIDIGA SKE-
DEN (TEA)

ETABLERAT 
FÖRETA-
GANDE

AVSLUTAT 
FÖRETA-
GANDE

NÖDVÄNDIG-
HETSDRIVET 
FÖRETA-
GANDE 
(% AV TEA)

MÖJLIGHETS-
DRIVET FÖRE-
TAGANDE 
(% AV TEA)

Ryssland 3 2 4 2 1 36 31

Sydafrika 4 3 7 2 5 32 40

Thailand 9 11 19 30 3 17 67

Trinidad & Tobago 9 7 15 7 5 15 60

Tunisien 2 2 5 4 4 35 42

Turkiet 7 5 12 9 5 31 55

Ungern 6 4 9 8 4 31 35

Uruguay 10 5 15 5 5 18 40

  Genomsnitt (oviktat) 8 6 13 8 5 28 46

Innovationsdrivna ekonomier

Belgien 3 2 5 5 2 18 62

Danmark 3 2 5 3 1 8 71

Finland 3 3 6 8 2 17 60

Frankrike 4 2 5 3 2 18 59

Grekland 4 3 7 12 4 30 32

Irland 4 2 6 8 2 28 41

Japan 2 2 4 6 1 21 66

Nederländerna 4 6 10 9 2 8 66

Norge 4 3 7 6 1 7 70

Portugal 4 4 8 6 3 18 53

Singapore 8 4 12 3 4 15 54

Slovakien 7 4 10 6 5 36 43

Slovenien 3 3 5 6 2 7 64

Spanien 3 2 6 9 2 26 33

Sverige 5 2 6 5 2 7 49

Schweiz 3 3 6 8 2 18 57

Storbritannien 5 4 9 6 2 18 43

Sydkorea 3 4 7 10 3 35 46

Taiwan 3 4 8 10 6 18 43

Tyskland 4 2 5 5 2 22 51

USA 9 4 13 9 4 21 59

Österrike 7 3 10 8 4 11 38

Genomsnitt	(oviktat) 4 3 7 7 3 18 51
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Entreprenörskap i Sverige9

Kapitel 2 är fördelat på tre olika avsnitt där det 
första beskriver omfattningen på det svenska 
entreprenörskapet i jämförelse med stora 
EU-länder, små EU-länder, Norden (exklusive 
Sverige) samt två länder med särskild bety-
delse för världsekonomin – Kina och USA. 
Stora EU-länder består av Frankrike, Italien, 
Spanien, Storbritannien och Tyskland medan 
små EU-länder består av Belgien, Irland och 
Nederländerna. Nordenaggregatet inkluderar 
Danmark, Finland och Norge. 

I det följande avsnittet redovisas entreprenö-
rernas ambitioner vad gäller tillväxt mätt som 
förväntad sysselsättningsökning, innovation 
och export. I dessa jämförelser ingår samtliga 
innovationsdrivna länder samt ovan nämnda 
ländergrupper. I det avslutande avsnittet visas 
hur respondenterna bedömer att attityderna till 
entreprenörskap har utvecklats, deras entrepre-
nöriella förmåga samt huruvida de planerar att 
starta företag i framtiden. 

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
Det s k  TEA-indexet (Total Entrepreneurship 
Activity) visar ländernas totala entreprenörskap 
definierat som dels den andel av befolkningen 
som säger sig vara i färd med att starta ett företag 
sedan högst tre månader tillbaka, dels 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 har förbättrat sin ranking 
jämfört med samtliga deltagande länder under de 
senaste åren. Ett motsvarande mönster framtonar 
i Figur 2.1, det svenska entreprenörskapet som 
det definieras i GEM, har stadigt förbättrats sedan 
2006. Sverige ligger i nivå med övriga nordiska 
länder och stora EU-länder, men når inte upp till 
andra små EU-länder som uppvisar ungefär samma 
utveckling som Sverige över tiden. Överlag är det 
små variationer över tiden och mellan länder, med 
undantag för USA som erfarit en betydande ökning 
sedan krisåret 2009, samt Kina där mönstret präg-
las av stora svängningar.

Fördelat på unga företag, dvs företag i vardande 
som inte är äldre än tre månader och nya företag 
(som är mellan tre och 42 månader) kan stora 

2

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

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 involverademed att starta 
ett företag som de kommer att äga ensamma eller tillsammans med andra; företaget har inte betalat ut lön eller annan ersättning till 
ägarna under fler än 3 månader

Anm.	Figur	2.1	och	2.2:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	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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skillnader konstateras. Övergripande finns det 
anledning att förvänta sig att de två typerna av 
företag agerar utifrån delvis olika utgångspunk-
ter och förutsättningar. Kunskap om dessa båda 
typer av entreprenörskap utgör därför en viktig 
grund för att utforma en politik som skapar goda 
förutsättningar för ett entreprenörskap som kan 
befinna sig i olika skeden.10 

Vad gäller andelen av den vuxna befolkningen 
som anger att de är i färd med att starta ett företag 
har den positiva vändning som noterades förra 
året ytterligare stärkts. Från en bottennivå under 
perioden 2001 till 2010 på omkring 2 procent har 
Sverige nu passerat övriga Norden samt länder-
grupperna små och stora EU-länder: 2012 är det 
knappt fem procent av befolkningen som säger sig 
vara i stånd med att starta ett nytt företag (Figur 
2.2). USA står i särklass med en andel på nästan 

nio procent. Endast Kina uppvisar en nedgång 
medan övriga länder och ländergrupper har ökat 
andelen företag i vardande. 

Denna positiva utveckling står i bjärt kontrast 
till utvecklingen av andelen av den vuxna befolk-
ningen som för närvarande äger och leder ett 
nytt företag som är äldre än tre månader men 
yngre än 3,5 år (Figur 2.3). Den negativa trenden 
sedan 2010 fortsätter för Sverige medan övriga 
länder planar ut eller visar en positiv utveckling 
(undantaget är Kina). Anledningen 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 förhållande-
vis kortlivade. Avståndet till andra små länder har 
ökat jämfört med 2011, särskilt till de inom EU.

Sveriges positiva utveckling i den totala entre-
prenöriella aktiviteten (TEA-index) som redogjorts 

10.	 Förståelsen	av	entreprenörskapets	karaktär	och	dynamik	kan	också	vara	viktigt	för	stabiliseringspolitiken	(Braunerhjelm,	red.	2012).	
11.	 Så	skriver	till	exempel	Reynolds	m	fl	(2004,	s.58)	”…	if	there	was	no	informal	investment	there	would	be	virtually	no	new	ventures”.	Se	också	

Braunerhjelm	m	fl	(2012).
12.	 Notera	att	i	förra	årets	rapport	hävdade	ett	flertal	experter	intervjudelen	av	GEM-studien	(NES)	att	finansieringssituationen	försämrats	och	det	

förefaller	som	deras	information	var	mer	korrekt	än	urvalet	av	svenska	individer	som	ingår	i	APS-delen.
13.	Notera	att	figuren	inte	speglar	vilka	summor	som	investeras	utan	andel	av	befolkning	som	uppger	sig	vara	investerare	i	tidiga	faser.

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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Anm.:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	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 2.4: 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

Anm.:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	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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för ovan drivs således i första hand av en bety-
dande ökning av företag i vardande: andelen har 
fördubblats sedan 2010. Sveriges förändringar 
både vad gäller företag i vardande och unga före-
tag är mer markerad än i de andra små länderna.

Finansiering
Tillgång till kapital är en fråga som rönt allt större 
intresse. Flera studier har noterat att tillgången 
till riskkapital generellt har minskat (Söderblom 
2011). Nya kapitaltäckningsregler och finansmark-
nadsregleringar har lett till farhågor om minskade 
utlåningsvolymer för särskilt mindre företag. 
För de allra minsta och nystartade företagen är 
dessutom ofta riskkapitalmarknaderna, liksom 
lånefinansiering via banker, inte alltid en framkom-
lig väg. Istället har det s k informella riskkapitalet 
lyfts fram som en viktig finansieringskälla. Dessa 
informella investerare (”family, friends and fools”) 
har många gånger en bättre insikt i de unga före-
tagens framtidspotential. Därför fyller de också en 

viktig roll i tidiga skeden av entreprenörskapet för 
särskilt det nyskapande och innovativa företagan-
det där riskerna är mycket svårbedömbara.11 

I förra årets rapport visades hur det infor-
mella kapitalet, definierat som andel av befolk-
ningen som investerat i ett nystartat företag, 
kraftigt ökat sedan mitten på 2000-talet. Detta 
kunde ses som särskilt viktigt mot bakgrund 
av den globala finansmarknadskrisen som 
försvårat finansieringsmöjligheterna för små 
och unga företag. Emellertid tyder siffrorna för 
2012 på att också det informella kapitalet nu 
minskat dramatiskt, dvs med något eller några 
års fördröjning i förhållande till annat riskkapi-
tal. Andelen är nu nere på samma nivåer som 
före krisen (Figur 2.4). Samtliga länder utom 
USA redovisar en försämring för det informella 
kapitalet men inget land har lika brant negativ 
utveckling som Sverige.12 Den svenska nivån 
motsvarar nu ungefär övriga ländergruppers 
medan nivåerna är högre i USA och Kina.13  

11.	 Så	skriver	till	exempel	Reynolds	m	fl	(2004,	s.58)	”…	if	there	was	no	informal	investment	there	would	be	virtually	no	new	ventures”.	Se	också	
Braunerhjelm	m	fl	(2012).

12.	 Notera	att	i	förra	årets	rapport	hävdade	ett	flertal	experter	intervjudelen	av	GEM-studien	(NES)	att	finansieringssituationen	försämrats	och	det	
förefaller	som	deras	information	var	mer	korrekt	än	urvalet	av	svenska	individer	som	ingår	i	APS-delen.

13.	Notera	att	figuren	inte	speglar	vilka	summor	som	investeras	utan	andel	av	befolkning	som	uppger	sig	vara	investerare	i	tidiga	faser.
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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

b) Andel av de involverade i TEA som motiveras av en upplevd affärsmöjlighet

Anm.:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	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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Motiv för nyföretagande
Inte endast den totala nivån på entreprenörskapet 
är relevant ur såväl forsknings- som policysynvin-
kel, minst lika viktigt är motiven till entreprenör-
skap och nyföretagande. Det är också en förut-
sättning för att bättre förstå kopplingen mellan 
entreprenörskap och makroekonomisk tillväxt.14 
GEM-studien skiljer mellan nödvändighets- och 
möjlighetsbaserat entreprenörskap där den förra 
syftar på nyföretagande som en ofta sista utväg till 
försörjning medan den senare avser nyföretagande 
kopplat till upplevda affärsmöjligheter.

Båda typerna av entreprenörskap är betydel-
sefulla för den ekonomiska utvecklingen även om 
deras relativa betydelse för den makroekonomiska 
tillväxten kan skilja sig åt. Det nödvändighetsba-
serade entreprenörskapet fungerar huvudsakligen 
som en väg in i arbete för de som saknar andra 
möjligheter att försörja sig och tenderar därmed 
att öka i lågkonjunkturer då arbetslösheten stiger. 
Det möjlighetsbaserade entreprenörskapet, å 
andra sidan, tenderar att vara mer kreativt och 

innehålla en högre grad av ”nyhet” än det nödvän-
dighetsbaserade entreprenörskapet. 

Panel a) och b) i Figur 2.5 visar hur det nödvän-
dighets- och möjlighetsbaserade entreprenörska-
pet utvecklats under 2000-talet. Av figurerna fram-
går att det svenska entreprenörskapet domineras 
av möjligheten att exploatera en affärsidé (drygt 
90 procent av nyföretagandet) och att det nöd-
vändighetsbaserade nyföretagandet minskat trots 
krisen. Inom EU har det nödvändighetsbaserade 
ökat sedan 2008, även om variationerna är små, 
medan det fallit tillbaka i USA och Kina jämfört 
med krisåren 2009/2010. 

Skillnaden mellan mäns och kvinnors delta-
gande i tidig entreprenöriell aktivitet visas i Figur 
2.6 a-b och 2.7.  Som framgår av figurerna är 
entreprenörskap i huvudsak ett manligt fenomen. 
Andelen män som deltar i entreprenöriell aktivitet 
är betydligt högre än motsvarande tal för andelen 
kvinnor för samtliga jämförda länder och grupper 
av länder under hela den studerade tidsperioden. 
Intressant är dock att skillnaderna är minst i USA 

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

14.	 Se	Braunerhjelm	(red.	2012).
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b) Andel av den kvinnliga befolkningen i åldrarna 18-64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag

Anm.:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	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 2.7: 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

Anm.:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	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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och Kina, dvs de två länder som tydligast represen-
terar ekonomiska system som avviker från övriga 
ländergrupper och Sverige.  

Vi kan också konstatera att andelen kvinnor 
vuxit kontinuerligt (och snabbare än för mäns vid-
kommande) i Sverige sedan 2006 och kvoten (Figur 
2.7) överstiger nu små och stora EU-länder samt 
övriga Norden. I små EU-länder har mäns entre-
prenörskap vuxit särskilt starkt, liksom i USA.   

TEA fördelat på branscher och åldersgrupper
För första gången redovisas också hur entrepre-
nörskapet fördelas på sektorer (Figur 2.8) och 
ålderskohorter (Figur 2.9). Det speglar en struktur-
utveckling som också är relevant för den ekono-
miska politiken. Tidsserierna är dock kortare för 
dessa variabler. 

Konsumenttjänster kan antas vara den minst 
kompetenskrävande branschen medan affärs-
tjänster är den mest kompetensintensiva.15 För 
Sveriges del märks att konsumenttjänsterna 

minskat under perioden 2010-2012 och uppgick 
till knappt 40 procent 2012. Nedgången föregicks 
dock av en betydande uppgång åren innan, san-
nolikt kopplat till införandet av skattesubventione-
rade RUT- och ROT-tjänster under 2006 och 2007. 
Nedgången mellan 2010 och 2012 är rimligtvis 
en konsekvens av den vikande konjunkturen. 
Den näst största branschen är affärstjänster vars 
relativa andel har minskat mellan 2010-2012 och 
utgör 2012 strax under 40 procent av det totala 
entreprenörskapet i tidigt skede. Det är alltså en 
ganska jämn fördelning mellan konsument- och 
affärstjänstebranscherna.  

Jämfört med andra länder/ländergrupper ligger 
Sverige högre inom tjänstebranscherna och har 
en motsvarande lägre andel nya företag inom till-
verknings- och utvinningsbranscherna. Notera hur 
Kina avviker från specialiseringsmönstret i övriga 
länder/regioner, med en mycket liten andel inom 
segmentet affärstjänster. 

Figur 2.8: TEA fördelat på sektorer 2010–2012
Procentuell fördelning av de involverade i entreprenörskap i tidigt skede (TEA) på olika sektorer

Anm.:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Storbritannien	och	Tyskland.	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna.	
Norden	inkluderar	Danmark,	Finland	och	Norge.
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15.	 Inom	respektive	kategori	finns	naturligtvis	en	betydande	variation	vad	gäller	kompetenskrav.
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Figur 2.9: TEA fördelat på åldersgrupper 2010–2012
Procentuell fördelning av de involverade i entreprenörskap i tidigt skede (TEA) på olika åldersgrupper

Anm.:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Storbritannien	och	Tyskland.	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna.	
Norden	inkluderar	Danmark,	Finland	och	Norge.
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Beträffande åldersfördelningen har Sverige relativt 
färre entreprenörer bland unga och medelålders: 
jämfört med samtliga övriga innovationsdrivna 
länder placerar sig Sverige trea från botten vad gäl-
ler entreprenörer bland dem som är under 55 år 
(se Figur 2.9). Följaktligen är också andelen för den 
äldsta åldersgruppen relativt större i Sverige och vi 
kan också konstatera att att den ökat mer över tid 
än i andra länder.

Etablerade företag
Innan vi går in på ambitionerna i de nya och unga 
företagen ska vi också redovisa hur det etable-
rade företagandet (äldre än 3,5 år) utvecklats 
(Figur 2.10). Den positiva trend i företagsägandet 
som påbörjades 2007 i Sverige bröts under 2012. 
Efter att ha passerat såväl övriga Norden som 
stora EU-länder och varit nästan i nivå med små 
EU-länder och nått en nivå på ca sju procent, har 
det etablerade företagsägandet fallit tillbaka. 

Nedgången är relativt stor, ca två procentenheter, 
och nivån motsvarade 2012 de stora EU-ländernas 
(ca fem procent). Också i övriga Norden liksom i 
USA var utvecklingen negativ medan den planade 
ut i små EU-länder och i Kina (som dock ligger på 
en betydligt högre nivå) under 2012. Den negativa 
utvecklingen i Sverige speglar sannolikt den gene-
rationsväxling som pågår i takt med att fyrtiotalis-
terna lämnar sitt aktiva företagande och antingen 
säljer till andra företag eller lägger ner verksamhe-
ten (Hellerstedt m fl 2011). 

Entreprenöriell ambition

I föregående avsnitt gavs en bild av hur det svenska 
entreprenörskapet utvecklats över tid i jämförelse 
med ett urval länder/ländergrupper som ansetts 
relevanta och för ett antal variabler. Det här avsnit-
tet fokuserar på entreprenörernas ambitioner och 
förväntningar med avseende på tillväxt (mätt som 
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Figur 2.10: 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

Figur 2.11a : Förväntad sysselsättningstillväxt för entreprenörer i tidigt skede, 2012
Andel av TEA som förväntar sig att anställa 0–5, 6–19 respektive 20 eller fler personer inom fem år

Anm.:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	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.

Anm.:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Storbritannien	och	Tyskland.	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna.	
Norden	inkluderar	Danmark,	Finland	och	Norge.
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sysselsättning), marknadsposition/innovation och 
internationell orientering. Basen är således ett 
mindre urval av respondenter i undersökningen – 
de som faktiskt uppgivit att de håller på att starta 
ett företag eller driver ett ungt företag – och inte 
en andel av hela befolkningen. 

Ett viktigt mått är den förväntade sysselsätt-
ningstillväxten inom de närmaste fem åren. Enligt 
tidigare studier (Audretsch m fl 2006, Henrekson 
och Johansson 2010), är unga och snabbväxande 
företag, s k gaseller, viktiga för ett lands privata 
sysselsättningstillväxt. Därför utgör entreprenö-
rernas förväntningar en viktig indikation på den 
framtida sysselsättningstillväxten.

Dessvärre har GEM-konsortiet ändrat storleken 
på de sysselsättningsklasser som används i 2012 
års undersökning jämfört med tidigare år. Före 
2012 ställdes frågan om nya och unga företag 
förväntade sig att öka sysselsättningen med 0-4, 

5-19 eller fler än 20 anställda inom fem år. År 2012 
var motsvarande storleksklasser 0-5, 6-19 eller 
fler än 19 nyanställda. Det är alltså i de två minsta 
storleksklasserna som direkta jämförelser inte är 
möjliga. 

Om vi håller oss till de företag som förväntar 
sig anställa 20 eller fler de närmaste fem åren är 
dock siffrorna jämförbara under åren. I Figur 2.11a 
illustreras att svenska entreprenörers ambitioner 
är lågt ställda jämfört med andra länder: endast 
tre länder placerar sig bakom Sverige (Belgien, 
Spanien och Grekland), dvs två av dessa tillhör EUs 
mest krisdrabbade länder. Den absoluta merparten 
(>80 procent) av svenska entreprenörer planerar 
att anställa 0-5 personer fram till 2017. I de länder 
som har de mest expansiva entreprenörerna 
uppger mellan 40-50 procent att de planerar öka 
sysselsättningen med fler än 5 personer. Danmark, 
med sin flexibla arbetsmarknad, når nästan upp till 

Figur 2.11b: Förväntad sysselsättningstillväxt för entreprenörer i tidigt skede, 2010–2012
Andel av TEA som förväntar sig att anställa 20 eller fler personer inom fem år

Anm.:	Israel	och	Italien	genomsnitt	för	2010	och	2012,	Singapore	och	Slovakien	genomsnitt	för	2011	och	2012,	Österrike	avser	data	för	2012.	
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Figur 2.12: Konkurrens
Hur många företag erbjuder samma produkt? Andel av TEA

40 procent. Små EU-länder, liksom Norden, ligger 
betydligt högre än Sverige.  

Eftersom förväntningar kan påverkas av händel-
ser som är av mer tillfällig natur, presenteras också 
ett genomsnitt med avseende på förväntad sys-
selsättningstillväxt för de tre senaste åren i Figur 
2.11b. Sverige placerar sig fortfarande i bottenskik-
tet om än något bättre än 2012.   

Nästa mått på ambition handlar om vilken 
konkurrens entreprenören möter av företag med 
samma eller liknande produkter. Svenska entre-
prenörer ligger i nedre mittfältet när det gäller att 
konkurrera med produkter som är helt nya eller 
som endast ett fåtal andra företag också erbjuder 
(plats 15 av 25 innovationsdrivna länder i Figur 
2.12). Andra små länder (t ex Danmark, Irland, 
Schweiz och Slovenien), har en betydligt större 
andel företag (ca 60 procent jämfört med Sveriges 

dryga 45 procent) som hävdar att de har stark 
konkurrensposition på marknaden.

Det alternativa måttet på innovation utgår från 
hur ny produkten är för företagets kunder (Figur 
2.13a). Här placerar sig Sverige näst sist – endast 
i Norge är andelen som anger att produkten 
är ny för åtminstone några kunder lägre. Små 
EU-länder liksom Norden återfinns betydligt 
högre upp i rankingen.

Tidigare studier har visat att det finns en 
betydande uthållighet i företagens innova-
tionssatsningar, dvs det är ungefär samma 
grupp företag som satsar på innovation över 
en längre period. I GEM-data varierar dock de 
entreprenörer och unga företag som är med i 
undersökningen över åren. Därför presente-
ras även för innovation ett snitt för perioden 
2010-2012 (Figur 2.13b). Sverige placerar sig 

Anm.:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Storbritannien	och	Tyskland.	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	Nederländerna.	
Norden	inkluderar	Danmark,	Finland	och	Norge.
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Figur 2.13a: Innovativa produkter
Andel av TEA vars produkter är nya för …

Figur 2.13b: Innovativa produkter för entreprenörer i tidigt skede 2010–2012
Andel av TEA vars produkter är nya för …

Anm.:	Figur	2.13a:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Storbritannien	och	Tyskland.	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	
Nederländerna.	Norden	inkluderar	Danmark,	Finland	och	Norge.
Anm.:	Figur	2.13b:	Israel	och	Italien	genomsnitt	för	2010	och	2012,	Singapore	och	Slovakien	genomsnitt	för	2011	och	2012,	Österrike	avser	data	för	2012.
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Figur 2.14a: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2012
TEA fördelat på andel kunder utomlands
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då marginellt bättre men har fortfarande 23 av 25 
länder framför sig.

Sverige har en tradition av internationaliserade 
storföretag och storleken på vår sammanlagda 
handel (export och import) motsvarar ungefär 
BNP. Ser vi till entreprenörernas internationella 
ambitioner framkommer av Figur 2.14a att cirka 
60 procent av entreprenörerna i Sverige inte har 
någon utlandsförsäljning alls. Små länder med 
en betydligt större kundandel utanför Sverige är 
Irland, Portugal, Schweiz och Österrike. Under de 
senaste tre åren har andelen entreprenörer som 
saknar kunder utomlands ökat betydligt, vilket 
delvis förklaras av krisen. Den internationella 
kundandelen förefaller dock ha ökat mer än i 
andra små EU-länder och övriga Norden, vilket 
är bekymmersamt16. I en globaliseringsprocess 
är det viktigt att kunna nå ut på internationella 
marknader när konkurrensen intensifieras på 
hemmamarknaderna.

Om vi återigen utgår från ett genomsnitt över 
tre år framgår i Figur 2.14b att Sverige placerar 
sig på den övre halvan vilket visar hur expor-
ten kan variera mellan olika år. För perioden 
2010-2012 är det ca 37 procent av företagen 
som inte har någon export alls, att jämföra med 
60 procent 2012. Jämfört med 2011 hade en 
betydligt större andel, mer än 25 procent, sina 
kunder utomlands. Det är väl känt att instabi-
litet i unga och mindre företags exportförsälj-
ning kan variera avsevärt mellan åren kopplat 
till tillfälliga orderingångar eller företagens 
lagersituation.

Entreprenöriella attityder och 
förväntningar

De två föregående avsnitten har belyst dels företa-
gandet och den entreprenöriella aktiviteten inom 
länderna, dels vilka ambitioner entreprenörer har 

16.	Det	framkommer	av	det	totala	dataunderlaget	som	dock	inte	redovisas	här	pga	utrymmesskäl.	
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Anm.:	Figur	2.14a:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Storbritannien	och	Tyskland.	Små	EU-länder	består	av	Belgien,	Irland	och	
Nederländerna.	Norden	inkluderar	Danmark,	Finland	och	Norge.
Anm.:	Figur	2.14b:	Israel	och	Italien	genomsnitt	för	2010	och	2012,	Singapore	och	Slovakien	genomsnitt	för	2011	och	2012,	Österrike	avser	data	för	2012.

Figur 2.14b: Internationell orientering för entreprenörer i tidigt skede 2010–2012
TEA fördelat på andel kunder utomlands
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med avseende på tillväxt, innovation och inter-
nationalisering. Vi går nu in på det som i GEM-
ansatsen definieras som attityder till entrepre-
nörskap. Dessa är till stor del historiskt betingade 
och har formats av både formella institutioner 
– lagar och regelverk – och mer kulturella och 
informella institutioner – traditioner och normer. 
Tillsammans påverkar och formar dessa faktorer 
individers motivation att engagera sig i entrepre-
nöriella aktiviteter och bidrar därigenom till att 
förklara den omfattning och inriktning på entre-
prenörskapet som redovisades i de två föregående 
avsnitten.

Sverige uppvisade under flera år en tydligt 
fallande trend vad gäller andel av befolkningen 
som planerar att starta ett företag inom tre år, 
även om inte avvikelserna från andra länder var 
uppseendeväckande (Figur 2.15). Under 2011 

bröts dock denna utveckling för första gången 
sedan mätningarna började och en svag upp-
gång kunde noteras vilken har förstärkts under 
2012. För små länder är det endast Sverige som 
visar på en fortsatt uppgång (motsvaras endast 
av stora EU-länder och USA). Drygt 11 procent 
av den vuxna befolkningen i Sverige planerade 
2012 att starta ett företag inom de kommande 
tre åren, vilket är en klar ökning från 8,5 procent 
2010. Relateras dessa tal till företag i vardande, 
dvs de som startat ett företag sedan tre månader 
tillbaka (se Figur 2.2), kan noteras att spannet 
mellan dem som säger sig ha för avsikt att starta 
ett företag och de som verkligen gör det minskat 
jämfört med 2010. 

Det finns ett flertal tänkbara faktorer bakom 
denna konvergens och försiktiga normförskjut-
ning. Ekonomisk-politiska reformer är en sådan, 
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Figur 2.15: 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

Anm.:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	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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men sannolikt också tydliga förebilder t ex Daniel 
Ek i Spotify och Niklas Zennström med Skype.  
Kännedom och personlig kontakt med framgångs-
rika entreprenörer har lyfts fram i forskningen 
som en förklarande faktor till en hög nivå av  
entreprenörskap.

I Figur 2.16 ser vi emellertid att andelen av den 
vuxna befolkningen i Sverige som säger sig person-
ligen känna någon som startat ett företag inom de 
senaste två åren ökade fram till 2010 för att däref-
ter falla tillbaka till en nivå som legat oförändrad t 
o m 2012. Detta förklarar dock inte den minskande 
skillnaden mellan planerat och realiserat entrepre-
nöriellt engagemang. Överlag har inga markanta 
förändringar skett, den nedåtgående trenden för 
Kina fortsätter dock.

I förra årets rapport utmärkte sig Sverige genom 
att vara det land där den i särklass största andelen 
av befolkningen angav att närmiljön erbjuder goda 
entreprenöriella möjligheter. Under 2012 kunde 

dock ensvag försämring noteras: andelen sjönk 
från 70 procent till drygt 65 procent (Figur 2.17). 
I samtliga länder har en försämring ägt rum med 
undantag av USA där affärsmöjligheterna anses 
ha förbättrats och också stora EU-länder redovisar 
en svag förbättring. Men Sverige är fortfarande i 
topp, följt av övriga Norden och USA. Avståndet 
till övriga Norden är ca tio procentenheter och 
ungefär det dubbla till USA. Det kan tolkas som att 
svenskar upplever att entreprenörskapsförutsätt-
ningarna väsentligt förbättrats sedan mitten på 
2000-talet.

Intressant nog motsvaras inte den starka för-
bättringen i affärsmöjligheterna av en lika positiv 
syn på förmågan att starta och driva företag bland 
svenskarna. Av Figur 2.18 framgår att andelen 
fortsatt minska under 2012 – från ca 40 procent till 
35 procent av den vuxna befolkningen som tror sig 
ha kunskapen att starta företag. Trenden har varit 
nedåtgående eller stagnerande i samtliga länder. 
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Figur 2.16: Kännedom om företagare
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som personligen känner någon som startat ett företag under de två senaste åren

Figur 2.17: Upplevda affärsmöjligheter
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som upplever att det finns goda möjligheter att starta ett företag i området där de bor

Anm.:	Figur	2.16	och	2.17:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	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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Det som är utmärkande för Sverige är att det anses 
finnas betydande affärsmöjligheter samtidigt som 
självförtroendet att starta företag är svagt, medan 
det omvända gäller för USA där fler än hälften tror 
sig ha kompetensen att starta företag.

En annan faktor som påverkar huruvida en 
individ agerar på en upplevd affärsmöjlighet och 
verkligen startar ett företag har att göra med 
rädslan för att misslyckas. Bakgrunden till denna 
hämsko för entreprenörskap kan sökas i flera fak-
torer: det sociala skyddsnätet, personliga konse-
kvenser eller mer kulturellt betingade faktorer som 
stigmatiserar dem som misslyckats. Som illustreras 
i Figur 2.19 är rädslan att misslyckas störst i de 
större EU-länderna och har ökat i samtliga länder 
utom Sverige och de mindre EU-länderna. I Sverige 
har andelen fallit tillbaka från ca 35 till 33 procent 
2012 och ligger nu i nivå med USA. Rädsla att 

Figur 2.18: Upplevd förmåga
Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som anser sig ha tillräcklig kunskap och förmåga att starta ett företag

Anm.:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	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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misslyckas har ofta påtalats som ett speciellt euro-
peiskt fenomen som hämmat entreprenörskapet, 
vilket delvis befästs i figuren.

Utifrån GEMs kategorisering av entreprenörska-
pets omfattning och betydelse kan avslutningsvis 
konstateras att Sverige har förbättrat sin position 
vad gäller entreprenöriell aktivitet där utveck-
lingen varit trendmässigt positiv sedan mitten av 
2000-talet. Entreprenörskapet ökar. Samtidigt är 
ambitionerna fortsatt lågt ställda, särskilt vad gäl-
ler tillväxt men också i termer av innovation och 
internationalisering. Sveriges nya och unga företag 
återfinns således i bottenskiktet vad gäller entre-
prenörskapets  ambition. Beträffande attityder 
avviker inte Sverige dramatiskt från övriga länder 
och ländergrupper med undantag av identifiering 
av affärsmöjligheter: där ligger Sverige överlägset 
i topp. 
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För mer information om bakomliggande data till analyserna i detta kapitel, kontakta Entreprenörskapsforum 
via e-post info@entreprenorskapsforum.se

Figur 2.19: 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

Anm.:	Stora	EU-länder	inkluderar	Frankrike,	Italien,	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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Experters syn på förutsättningar 
för företagande 

I GEM består av två delar. Dels den stora APS-
undersökningen som utgörs av en bred och 
statistiskt säkerställd intervjuundersökning med ett 
representativt urval av befolkningen. Dels av den 
s k NES-undersökningen som utgörs av intervjuer 
med ett antal ledande nationella experter inom 
entreprenörskap. Dessa två undersökningar kom-
pletterar varandra och ger sammantaget en bild av 
hur människor i allmänhet såväl som experter ser 
på nationens förutsättningar för företagande. 

I detta avsnitt beskriver vi kort några av de vikti-
gaste resultaten av NES-undersökningen i Sverige 
för 2012. Vi jämför också med andra länder som 
genomfört NES-studier. Undersökningen genom-
förs 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, som kommer från olika områ-
den som finans, utbildning, policymaking, rådgiv-
ning eller aktivt entreprenörskap. Varje år byts ca 
en tredjedel av experterna ut så att expertpanelen 
kontinuerligt förnyas. 

Det frågebatteri som används bygger på 
följande modell (Figur 3.1) där ett antal ramvill-
kor 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 och om 
kvinnors företagande. 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 bör 
göras för att förbättra företagandet i landet.17

Innan vi beskriver resultaten från NES-
undersökningen är det viktigt att klargöra att 
materialet delvis behandlar andra länder än 
APS-undersökningen. Det är inte alla länder som 
genomför NES-undersökningen varje år. Därför 
redovisas i första hand jämförelser mellan de 
innovationsdrivna länder som genomfört NES-
undersökningen i år.

Generella skillnader mellan grupper av 
länder 

I den globala GEM rapporten18 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.  I årets undersökning har en 
uppdelning gjorts på olika geografiska områden, 

3

17.	Metoden	beskrivs	närmare	i	Appendix	2,	sidan	62.
18.	Xavier	m	fl	(2012).
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som ett komplement till den under tidigare år 
vanligen använda indelningen i faktordrivna, 
effektivitetsdrivna respektive innovationsdrivna 
länder. De geografiska områden som analyseras 
är Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och 
Nordafrika, Latinamerika och Karibien, Asien och 
Stillahavsområdet, EU, Europeiska länder utanför 
EU, samt USA. Det kan noteras att det finns stora 
överensstämmelser med indelningen i faktor/
effektivitets/innovationsdrivna länder – EU, USA 
samt vissa Asienländer ingår i den sistnämnda 
gruppen.  I Figur 3.2 nedan visas hur experter i de 
olika geografiska områdena ser på olika ramvillkor.

Vi ser av figuren att fysisk infrastruktur är det 
område som rankas som viktigast av de allra 
flesta experter (undantaget är Afrika söder om 
Sahara där Angola utmärker sig). Södra Afrika 
har också lägst ranking för grundutbildning. 
Vidare framgår att USA lägger extremt stor vikt 
vid området kulturella och sociala normer.  I lik-
het med förra året kan noteras att innovations-
drivna ekonomier skiljer sig från regioner som 
domineras av faktor- eller effektivitetsdrivna 
länder.

Skillnader mellan innovationsdrivna 
länder

Som visas i Tabell 3.1 finns det stora likheter 
mellan länderna – en observation är att värdena 
ligger ganska centrerade på den använda skalan 
(1-5). Men det finns också intressanta observa-
tioner i termer av spridning. På samma sätt som 
i förra årets rapport visar vi en tabell där det för 
varje land markerats vilka tre områden som ran-
kats högst (+) respektive lägst (-) av landets egna 
experter.  

Även 2012 fanns det några områden som gene-
rellt rankas högt. Alla innovationsdrivna länder 
bedömer att den fysiska infrastrukturen är god. 
Många har också rankat affärsstöd och marknads-
dynamik högt. 

Det område som majoriteten rankar lågt är den 
grundläggande utbildningen. Många (elva länder) 
förhåller sig också kritiska till ländernas finansie-
ringsstruktur, vilket är en förändring från förra året 
då då endast tre länder gjorde det.
Sverige uppvisar inga stora skillnader i förhållande 
till andra länder inom gruppen, det enda som 

Figur 3.1: Modell över olika typer av ramvillkor för företagande
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verkligen skiljer ut de svenska experterna är deras 
låga ranking av den högre utbildningen. Svenska 
experter rankar myndigheters program, marknads-
dynamik och fysiskt infrastruktur högst medan 
utbildning (både grundläggande och högre) samt 
spridning av FoU är de ramvillkor som värderas 
sämst.

Som tidigare nämnts finns det dock stora 
likheter trots kulturella och ekonomiska skillna-
der inom gruppen innovationsdrivna länder finns 
stora likheter mellan experternas omdömen. 
Det tyder på en framväxande profession kring 
företagande och entreprenörskap – en profession 
som består av just de som GEM använder som 
experter, det som i Sverige tidigare ofta benämn-
des “företagens vänner”. I denna profession ingår 
förutom entreprenörer och företagare även råd-
givare, tjänstemän, policymakers och utbildare. 
Den framväxande professionen är internationell 
till sin karaktär vilket är en fördel eftersom det 
innebär att länder kan lära av varandras fram-
gångar och felsteg i arbetet för att främja entre-
prenörskap och företagande.

Den svenska NES-undersökningen – 
jämförelse över tiden
Sverige deltog inte i NES-undersökningen 2004-
2009 och därför går det bara att jämföra åren 
2000-2003 samt 2010-2011. Vi har i år valt att 
inte ta med åren 2001-2002 i redovisningen, den 
intresserade hänvisas till förra årets svenska GEM-
rapport. Som framgår av Tabell 3.2 har det till-
kommit ett antal områden under åren. Siffrorna i 
tabellen är medelvärdet av experternas ranking på 
en femgradig skala, där siffran 1 anger det sämsta 
utfallet och siffran 5 det bästa. 
De områden som experterna värderar högst är 
den fysiska infrastrukturen, intresse för innova-
tion, stöd till möjligheterna att starta eget samt 
stöd till kvinnors företagande. Det är inga stora 
förändringar gentemot föregående år. Inte 
heller de lägst värderade områdena skiljer sig 
mycket från föregående år – det är fortfarande 
låg ranking på förmågan att starta eget, på 
utbildning och på spridning av FoU. Trenden för 
synen på finansiering är fortsatt negativ liksom 
området immaterial-rätt. Stöd till kvinnors 

Figur 3.2: Nationella experters bedömning av entreprenörskapets villkor
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företagande är ett område som ökat i ran-
king över åren, liksom området myndigheters 
program. Överlag är förändringarna över åren 
små och bedömningarna ligger ofta i mittfältet 
mellan 1-5.  Det är få områden där experterna i 
genomsnitt ligger i ytterlägena. Ett genomsnitt 
av samtliga områden visar dock att ramvillko-
ren i Sverige, enligt experternas bedömningar, 
förbättrats från 2010.

Den svenska NES-undersökningen – 
skillnader mellan olika expertgruppers 
bedömningar

I undersökningen ingår olika typer av experter 
av båda könen. Dessa gruppers värderingar har 
även i år analyserats för att få en bild av om det 
finns skillnader mellan olika slags experter (Figur 
3.3). Även om de inblandade experterna är del 

Tabell 3.1: Högst respektive lägst rankade ramvillkor bland experter i innovationsdrivna 
ekonomier 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Israel (-) (-) (-) (+) (+) (+)
Japan (-) (-) (-) (+) (+) (+)
Korea (-) (+) (-) (+) (-) (+)
Singapore (+) (+) (-) (-) (-) (+)
Taiwan (-) (-) (-) (+) (+) (+)
Norge (-) (-) (+) (+) (-) (+)
Schweiz (-) (-) (-) (+) (+) (+)
Österrike (+) (-) (+) (-) (+) (-)
Belgien (-) (-) (+) (+) (+) (-)
Danmark (-) (-) (+) (-) (+) (+)
Finland (-) (+) (-) (-) (+) (+)
Frankrike (+) (+) (-) (-) (+) (-)
Tyskland (+) (-) (-) (+) (+) (-)
Grekland (-) (-) (-) (+) (+) (+)
Irland (-) (+) (-) (+) (-) (+)
Italien (-) (-) (+) (-) (+) (+)
Nederländerna (-) (-) (+) (-) (+) (+)
Portugal (-) (-) (+) (-) (+) (+)
Slovakien (-) (-) (-) (+) (+) (+)
Slovenien (-) (-) (-) (+) (+) (+)
Spanien (-) (+) (-) (-) (+) (+)
Sverige (+) (-) (-) (-) (+) (+)
Storbritannien (-) (-) (-) (+) (+) (+)
USA (-) (-) (-) (+) (+) (+)

1.  Finansiering
2.  Politik – nationell, byråkrati och skatter
3.  Politik, policybeslut kring entreprenörskap
4.  Myndigheters program
5. Utbildning och kompetensutveckling grund/gymnasieskola
6.  Utbildning och kompetensutveckling högskola/universitet

7.  Spridning av FoU
8.  Affärsstöd och infrastruktur
9. Marknad-dynamik
10. Marknad – öppenhet och tillträde
11.  Fysisk infrastruktur
12.  Kulturella och sociala normer
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av samma profession – entreprenörskap och 
företagande – så är deras roller ganska olika. 
Entreprenören och finansiären har ofta olika 
perspektiv på de företag de är inblandade, något 
som bör avspeglas på olika värderingar av förut-
sättningarna för företagande. 

Det råder dock i stort konsensus mellan 
grupperna kring hur olika områden rankas. 
Avvikelserna handlar bl a om investerarnas 
bedömning av högskoleutbildning och politik 
(rankas högst) medan spridning av FoU tillsam-
mans med affärsstöd hamnar lågt i jämförelse 
med andra expertgrupper. Policymakers ran-
kar immaterialrätten högre än andra grupper, 
utbildare och forskare bedömer möjlighe-
terna att starta företag mer positivt än andra. 
Överlag är dock skillnaderna små och entre-
prenörer och rådgivare förefaller ha ganska 

stor överenstämmelse i sin syn på de olika 
policyområdena.

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 (Figur 3.4). 

Inte heller här ser vi några stora skillnader. De 
små skillnader som förekommer visar att kvinnor 
rankar stöd till kvinnors företag, politik, och högre 
utbildning högre än män. Fysisk infrastruktur 
samt myndighetsprogram står däremot högst på 
männens lista.  

De svenska experterna skiljer sig samman-
fattningsvis ganska lite i sina bedömningar 
av förutsättningarna för entreprenörskap, 
liksom i jämförelse med sina internationella 
expertkollegor. 

Tabell 3.2: Sveriges nationella experters ranking av ramvillkor, utveckling över tiden, 2000, 
2003 samt 2010-2012

2000 2003 2010 2011 2012

Finansiering 3,7 2,9 2,6 2,7 2,5

Politik – nationell, byråkrati och skatter 2,0 2,0 1,9 2,6 2,5

Politik, policybeslut kring entreprenörskap 2,6 2,3 2,5 2,6 2,6

Myndigheters program 3,2 1,9 2,6 2,8 3,0

Utbildning och kompetensutveckling, grundskola/gymnasieskola 2,1 2,5 2,1 2,3 2,4

Utbildning och kompetensutveckling, högskola/universitet 2,9 2,4 2,3 2,8 2,5

Spridning av FoU 3,1 3,3 2,2 2,6 2,5

Affärsstöd och infrastruktur 2,7 2,7 2,9 3,1 2,8

Marknad – dynamik 4,0 4,2 2,9 3,2 3,5

Fysisk infrastruktur 2,5 3,5 4,2 4,4 4,2

Kulturella och sociala normer 3,5 1,7 2,4 2,9 2,7

Möjlighet att starta företag 2,3 2,7 3,5 3,9 3,7

Förmåga och kunskap att starta företag 3,0 1,9 2,0 2,4 2,2

Företagares status i.u. 2,5 3,2 3,4 3,3

Immaterialrätt i.u. 3,6 3,3 3,2 2,9

Stöd till kvinnors företagande i.u. 3,5 3,4 3,7 3,7

Uppmärksamhet och hög tillväxt i.u. i.u. 3,0 3,2 3,1

Intresse för innovation, företagsperspektiv i.u. i.u. 3,3 3,2 3,6

Intresse för företag, kundperspektiv i.u. i.u. 3,6 3,5 3,9

Anm.:	i.u.	innebär	ingen	uppgift.
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Den svenska NES-undersökningen – 
experternas fria svar

Förutom att svara på en mängd standardiserade 
frågor (med fasta svarsalternativ) om de olika 
förutsättningarna för företagande har experterna 
också svarat på frågor där de fått uttrycka sig fritt.  
Tre av dessa lyfts fram i detta avsnitt:  ”Nämn 
ett ämne/område som hämmar entreprenöriell 
aktivitet i Sverige”, ”Nämn ett ämne/område som 
främjar entreprenöriell aktivitet i Sverige” samt 
”Ange en rekommendation för förbättring”.  För 
var och en av dessa frågor har respektive expert 
möjlighet att nämna ytterligare två områden, dvs 
totalt tre hämmande, främjande och rekommen-
dationsalternativ är möjliga. 

Texterna har analyserats och svaren kate-
goriserats i de grupper som angavs i Figur 3.1. 
Experternas svar på vad som är hämmande för 
entreprenörskap i Sverige visas i Tabell 3.3.  

Av tabellen framgår att en mycket stor andel av 
det som anses hämma entreprenörskap har med 
politik och offentliga åtgärder att göra – mer än en 
tredjedel av svaren avser detta. I förra årets NES 
var de öppna svaren ganska långa och detaljerade, 
i år är kommentarerna begränsade men det går att 
se mönster i det som nämnts. Många tar upp upp-
handlingsregler, trygghetssystemen, skattesyste-
met och enskilda skatter som särskilt hämmande. 
Jämfört med förra året får dessa faktorer en större 
vikt (37 procent i år jämfört med 32 procent förra 
året).  

På en något lägre nivå anger experterna kul-
turella och sociala normer som hämmande, med 
betoning på att rådande norm förordar anställning 
framför entreprenörskap.  Också utbildning ses 
som hämmande, många skriver att det inte finns 
någon utbildning för entreprenörskap utan att 
skolan tvärtom hämmar entreprenöriell aktivitet. 
Jämfört med förra året har dock denna faktor 

Figur 3.3: Olika expertgruppers ranking av områden
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minskat till 11 procent från 17 procent förra året.  
Finansiering anses vara hämmande av ungefär 
samma andel som förra året, det gäller framförallt 
riskkapital i tidiga skeden.

Två områden nämndes inte av experterna förra 
året, spridning av FoU och fysisk infrastruktur. I år 
lyftes dock spridning och tillgänglighet av FoU, som 
nämns av 7 procent. 

Den motsatta bilden, dvs vilka åtgärder som 
främjar entreprenörskap, redovisas i Tabell 3.4.

Liksom förra året är det offentliga åtgärder, 
affärsstöd och infrastruktur, utbildning, marknads-
tillträde samt kultur och normer som är viktigast 
för att främja entreprenörskap enligt experterna. 
Endast marginella förändringar noteras jämfört 
med 2011. Den stora förändringen är att sprid-
ning av FoU har ökat tydligt (från 1 procent förra 
året till 9 procent i år). Samma faktorer kan vara 
såväl hämmande som främjande – t ex menar 

experterna att för många regler skapar en regel-
börda samtidigt som regler behöver införas som 
gör att storföretagens fördelar upphävs, att det 
behövs rådgivning men att det samtidigt finns för 
många aktörer på marknaden, osv. 

Den sista frågan handlar om vad experterna 
själva rekommenderar för åtgärder. 

Återigen är det politiken som står i fokus – mer 
än en tredjedel av rekommendationerna handlar 
om att förbättra detta område. Det är logiskt efter-
som experterna redan i tidigare svar markerat att 
de anser att politiken såväl möjliggör som försvårar 
entreprenörskap. Den näst vanligaste rekommen-
dationen rör utbildning i entreprenörskap, på alla 
nivåer och av alla sorter, från dagis till avancerade 
inkubatorskolor på högskolorna. 

En ganska stor minskning jämfört med 2011 
märks i andelen rekommendationer som rör affärs-
stöd (från 21 procent förra året till 13 procent). 

Figur 3.4: Kvinnor och mäns ranking av områden
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Även rekommendationer som rör finansiering har 
förändrats relativt mycket under det senaste året 
och ökat från 6 procent 2011 till 10 procent 2012.
Den samlade bilden av de öppna svaren kom-
pletterar således de fasta frågorna. Av Figur 3.5  
framgår fördelningen av experternas svar på häm-
mande, främjande och rekommenderade åtgärder. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att svenska 
experter uppfattar det institutionella system som 
omgärdar entreprenörskapet ungefär på samma 
sätt som sina internationella expertkollegor. Det 
skiljer sig inte heller nämnvärt mellan grupper 
av de svenska experterna. Experterna är nöjda 

med infrastrukturen men tycker att utbildningen 
kan förbättras, politik kan förtydligas och göras 
mer funktionell. Vidare anses möjligheterna för 
entreprenörskap vara goda samtidigt som nor-
mer, kulturen och trygghetssystemen förefaller 
leda till att relativt få skaffar sig kompetens för att 
driva företag eller motiveras till nyföretagande. 
En skillnad gentemot fjolårets undersökning är att 
spridning av FoU ges mycket mer uppmärksam-
het i årets undersökning. Det är värt att notera att 
experterna beskriver samma faktorer som både 
främjande och hämmande – framför allt det poli-
tiska systemet, kulturen och utbildningen.

 

Tabell 3.3: Faktorer som hämmar entreprenörskap, procentuell andel (n=96)

Tabell 3.4: Faktorer som främjar entreprenörskap, procentuell andel (n=96)

Tabell 3.5: Rekommendationer av experterna, procentuell andel (n=96)

Finansiering Politi k och off entliga åtgärder Myndigheters program

16% 37% 1%

Utbildning i entreprenörskap Spridning av FoU Aff ärsstöd och infrastruktur

11% 7% 3%

Marknadsti llträde Fysisk infrastruktur Kulturella och sociala normer

2% 2% 21%

Finansiering Politi k och off entliga åtgärder Myndigheters program

6% 17% 1%

Utbildning i entreprenörskap Spridning av FoU Aff ärsstöd och infrastruktur

17% 9% 19%

Marknadsti llträde Fysisk infrastruktur Kulturella och sociala normer

16% 2% 13%

Finansiering Politi k och off entliga åtgärder Myndigheters program

10% 38%

Utbildning i entreprenörskap Spridning av FoU Aff ärsstöd och infrastruktur

16% 7% 13%

Marknadsti llträde Fysisk infrastruktur Kulturella och sociala normer

6% 10%
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Figur 3.5: Sammanställning av de svenska experternas syn på GEM-modellens områden
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Slutsatser: En entreprenörskapspolicy 
för ökad sysselsättning och tillväxt 

4
Några förändringar

Sverige har stadigt förbättrat sin position i GEMs 
entreprenörskapsranking (TEA) sedan mitten 
av 2000-talet. Det gäller också kvinnors företa-
gande. Förändringarna är inte dramatiska men 
vi har lämnat bottennivåerna och passerat våra 
nordiska grannländer men ligger dock fortfarande 
under andra små EU-länder. TEA består dels av 
företag som inte är äldre än tre månader, dels av 
företag som är mellan 3 och 42 månader. Hela 
ökningen i TEA kan hänföras till det riktigt unga 
företagandet (<3 månader) som mer än för-
dubblats sedan 2010 medan unga företag (3-42 
månader) faktiskt minskat något under samma 
period. Andelen som säger sig vilja starta företag 
har också fortsatt att öka. 

Det indikerar att förutsättningarna för tillväxt 
efter den intiala startfasen är svag i Sverige, vilket 
kan vara en förklaring till att svenska idéer förefal-
ler säljas och utvecklas av andra företag i Sverige 
eller utomlands. De svaga tillväxtförutsättning-
arna styrks av att svenska entreprenörer är fyra 

från botten när det gäller andelen entreprenörer 
som förväntar sig en sysselsättningsökning som 
överstiger 19 anställda under den närmaste 
femårsperioden. En bidragande orsak kan vara att 
finansieringsmöjligheterna förefaller ha minskat 
att döma av den brant fallande andel som uppger 
sig vara aktiva företagsänglar 2012. Minskad till-
gång till riskkapital har påpekats i tidigare studier 
(Söderblom 2011) och förefaller nu också ha nått 
det s k änglakapitalet. En alternativ förklaring kan 
naturligtvis vara att många går in i ett nytt företa-
gande utan att ha genomfört en noggrann analys 
av marknadsförutsättningarna.

Precis som förra året står Sverige i särklass 
beträffande andel av befolkningen som säger sig 
kunna identifiera en affärsmöjlighet, vilket dock 
inte motsvaras av en upplevd förmåga att starta 
och driva företag, som fortsätter att minska. Och 
även om en förbättring skett är det relativt få som 
omsätter dessa ideér till nya företag. Denna paradox 
förklaras sannolikt av relativt svaga generella villkor 
för att lämna en anställning till förmån för eget 
företagande. I USA är bilden den omvända: man har 
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överlägset störst andel som anser sig ha kompeten-
sen att driva företag, men betydligt färre säger sig 
kunna identifiera en affärsmöjlighet samtidigt som 
entreprenörskapet är bland det högsta i världen. 

Baserat på GEM-data förefaller akilleshällen i 
svenskt entreprenörskap vara kopplat till de nya 
och unga företagens tillväxtambitioner. Sverige 
placerar sig långt ner i mätningar av förväntad 
sysselsättningstillväxt men också vad gäller inno-
vationskraft och internationaliseringsambition. 
Dessa variabler hänger ihop: tillväxt kan förväntas 
bero på innovativ förmåga som i sin tur är en viktig 
förklaringsfaktor för att kunna växa med export. 
Företagens tillväxtkapacitet är viktig för total sys-
selsättning och därmed också mer generellt för ett 
lands ekonomiska utveckling.

Entreprenörskapet i tider av global kris – slutsat-
ser för den ekonomiska politiken
Världsekonomin går in på sitt femte krisår sedan 
turbulensen startade hösten 2008. Eftersom 

krisens förlopp och djup varierar mellan länderna 
har sannolikt också de variabler som presente-
rats i tidigare kapitel påverkats i olika omfatt-
ning. Sverige, tillsammans med Norge, tillhör de 
länder som klarat sig bäst i Europa. För Sveriges 
del kan detta i första hand förklaras av de policy-
förändringar som gjordes efter 1990-talskrisen 
medan Norge har kunnat dra nytta av sina stora 
oljetillgångar. 

När det gäller entreprenörskap och de mindre 
företagen utmärker sig dock inte Sverige jämfört 
med andra små länder. I Tabell 4.1 har några 
utvalda entreprenörskapsrelaterade variabler – i 
första hand aktivitet och ambition – från GEM 
ställts samman med några typiska makroekono-
miska indikatorer i en jämförelse mellan Finland, 
Nederländerna, Schweiz och Sverige. Att just dessa 
länder valts ut beror på att de liknar varandra i 
flera avseenden: bytesbalansöverskott, kontroll på 
arbetslösheten, relativt storföretagsdominerande 
och i viss mån också vad gäller branschstruktur. 

Tabell 4.1: Entreprenörskap och komparativ statistik för Sverige och några jämförbara länder 
2012 

Variabel Sverige Schweiz Nederländerna Finland

Etablerat företagsägande, % av befolk-
ningen 18–64 år

5,2 8,4 9,5 8,0

TEA, % av befolkningen 18–64 år 6,4 5,9 10,3 6,0

TEA, antal kvinnor per man 0,59 0,88 0,47 0,51

Företag i vardande, % av befolkningen 
18–64 år

4,6 2,9 4,1 3,5

Nytt företagsägande, % av befolkningen 
18–64 år

1,8 3,0 6,3 2,7

Informella investerare, % av befolkningen 
18–64 år

4,2 4,7 3,6 3,1

Har för avsikt att starta företag inom 3 år, % 
av befolkningen 18–64 år **

11 7 9 8

Internationalisering – andel entreprenörer 
som inte har någon kund utomlands, % 
av TEA

60 23 54 56

Innovation – produkten ny för alla eller 
några kunder, % av TEA

36,0 42,6 42,1 44,0

Konkurrens – inga eller få företag erbjuder 
samma produkt, % av TEA

45,8 56,4 45,2 41,7

Tillväxtambitioner – 6 eller fler anställda 
inom 5 år, % av TEA

19,3 18,2 21,6 21,2

Rädsla att misslyckas hindrar företagsstart, 
% av befolkningen 18-64 år ***

33 32 30 37

Arbetslöshet, % 7,7 3,9 5,2 7,7

Tillväxt BNP, % 1,2 0,8 –0,9 0,7

Statsskuld, % av BNP 37,8 27,7* 72,1 53,4

Offentliga utgifter, % av BNP 51,3 34,1 50,4 55,9

Anm.:	*	avser	2008	(Världsbanken	on	line).	
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Sverige presterar generellt bättre på makrosidan 
(arbetslöshet, tillväxt, statsskuld och offentlig 
utgiftsandel), men Schweiz ligger i topp med 
undantag för BNP-tillväxt. Nederländerna placerar 
sig bäst vad gäller entreprenörskap, unga företag 
och tillväxtambitioner mätt som sysselsättnings-
ökning i nya företag.19  En illustration på hur väl 
länderna positionerar sig gentemot varandra 
återfinns i Figur 4.1 där antal topplaceringar för 
respektive land minskats med motsvarande bot-
tenplacering för de 16 variabler som presenteras 
i tabellen.20 Som framgår ligger Schweiz i topp 
följt av Nederländerna medan Sverige, och särskilt 
Finland, har fler botten- än topplaceringar. Skulle 
samma övning enbart göras för GEM-variablerna 
skulle Sverige placera sig sist bland de fyra län-
derna och Nederländerna i topp. Utifrån detta 
kan naturligtvis inga starkare slutsatser dras men 
uppenbart är att andra jämförbara länder många 
gånger presterar bättre än Sverige vad gäller 

entreprenörskapets nivå samt är mer innovativa 
och utlandsorienterade. 

Betydelsen av entreprenörskapet har rönt ett 
allt större intresse. Utan tvekan är innovation 
och förnyelse den kanske viktigaste drivkraften i 
ekonomisk tillväxt, därvidlag råder samstämmighet 
i ekonomkåren. Entreprenörskapet spelar en roll i 
dessa processer men effekten är svår att mäta och 
särskilja från t ex konjunktureffekter. Forskningen 
kring detta redogörs för i Entreprenörskapforums 
årsbok 2012.21 En enkel sambandsanalys där 
entreprenörernas tillväxtambitioner ställs mot den 
ekonomiska tillväxten i industriländerna kastar 
ett visst ljus över deras roll. Som visas i Figur 4.2 
är det positiva sambandet tydligt, dvs i länder 
med entreprenörer som har höga tillväxtambitio-
ner mätt som deras framtida sysselsättningsök-
ning ökar också den ekonomiska tillväxten två 
år senare.22 Detta är dock inget orsakssamband 
utan kräver en noggrannare analys. Det är dock 

Figur 4.1: Antal topplaceringar minus antal bottenplaceringar 2012 
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19.	 Intressant	nog	har	danska	entreprenörer,	med	sin	betydligt	flexiblare	arbetsmarknad,	ungefär	dubbelt	så	höga	tillväxtambitioner	som	andra	
jämförbara	mindre	länder.	

20.	Dvs	har	ett	land	t	ex	högst	TEA	rankas	det	som	nummer	ett	med	avseende	på	den	variabeln.	Likaså	om	landet	har	lägst	andel	som	uppger	att	
rädsla	att	misslyckas	hindrar	dem	från	att	starta	företag,	lägst	andel	arbetslösa	eller	lägst	statsskuld,	etc.	Antalet	första	placeringar	dras	
sedan	från	antalet	sista	placeringar	i	respektive	kategori	vilket	ger	det	netto	som	anges	i	stapeldiagrammet.		

21.	 Se	Braunerhjelm	(red.,	2012).
22.	Grekland	är	inte	med	i	figuren.	Skulle	Grekland	inkluderas	påverkas	dock	kurvans	lutning	endast	marginellt.
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intressant att konstatera att ett sådant samband 
förefaller finnas även i perioder präglade av kris. 
Tänkbara förklaringar är många: kriser innebär i 
sig en ”skapande förstörelseprocess” som öppnar 
möjligheter för nya företag; arbetslöshet och hot 
om arbetslöshet leder till nya företag som i sin tur 
tidigt vänder sig till marknader som växer när den 
inhemska ekonomin faller tillbaka, etc. Den senare 
förklaringen förefaller naturlig i en mer globalise-
rad ekonomi.

I ett läge där krisbekämpningen företrädesvis 
varit inriktad på stabiliseringsåtgärder som utgått 
från penningpolitiken – räntesänkningar, kreditlätt-
nader och kvantitativa lättnader – medan finans-
politiken begränsats av redan hårt ansträngda 

statsfinanser, kan insatser för att öka entrepre-
nörskapet vara en kompletterande åtgärd. I USA 
har t ex åtgärder för att lära ut och bättre förstå 
vad ett eget företagande innebär, lett till ett ökat 
entreprenörskap.23 Ju svagare den egna förmå-
gan att driva företag upplevs vara, desto större 
är också rädslan att misslyckas (Figur 4.3) vilket 
i sin tur hämmar ett ökat och tillväxtorienterat 
nyföretagande. Generellt goda förutsättningar för 
entreprenörskap, kombinerat med insatser för 
att förenkla och förklara entreprenörskapets och 
företagandets villkor skulle således kunna vara 
kostnadseffektiva åtgärder för ökad sysselsättning 
och högre tillväxt.

Figur 4.2: Samband mellan entreprenörers sysselsättningsambitioner (2010) och ekonomisk 
tillväxt (2012)       
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Figur 4.3: Samband mellan upplevd förmåga att driva företag och rädsla att misslyckas
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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 entrepe-
renörskapets 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 avance-
rade ekonomierna. Existerande mått, t ex antalet 
soloföretagare, speglade inte dynamiken och 
omfattningen hos entreprenörskapet. De flesta 
länder har långa tidsserier över formella bolagsre-
gistreringar men det var inte förrän GEM startade 
som en mer träffsäker bild av människors nyföreta-
gande 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 1.2 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 
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 

Appendix 1

Figur  A1.1: Entreprenörskapsprocessen och GEMs operationella definitioner
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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 mani-
festeras 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 företags-
klimatet i ett samhälle. Entreprenörer måste 
vara villiga att ta risker, ha en optimistisk uppfatt-
ning 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 entrepre-
nörskap 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 10) illustreras nyckelbegrepp och egen-
skaper 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 
t ex går från jordbrukssektorn till utvinningsindu-
strier och därefter till tillverkningsindustrin. I dessa 
tidiga stadier av utveckling har andelen nödvändig-
hetsbaserat företagande typiskt sett varit högre. 

Figur A 1.2 GEM-modellen
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Många människor måste söka sin utkomst i ett 
eget företag då jobben i de högproduktiva sekto-
rerna inte räcker till. 

I nästa utvecklingssteg växer de produktiva sek-
torerna vilket ökar möjligheterna att få anställning. 
Andelen nödvändighetsbaserade företag minskar. 
Samtidigt växer välstånd, infrastrukturen byggs 
ut och förutsättningarna för möjlighetsbaserat 
företagande ökar; karaktären hos entreprenörska-
pet ändras. Möjlighetsbaserade företag är i regel 
förknippat med högre tillväxtambitioner och bättre 
innovations- och internationaliseringsmöjlighe-
ter. 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 välståndsska-
pande. 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 före-
tagsklimatet. I modellen förutsätts de påverka 
attityder till entreprenörskap hos befolkningen, lik-
som aktiviteten och ambitionerna hos företagare. 
Nyföretagandet liksom tillväxt hos existerande 
företag påverkar den ekonomiska tillväxten. 

Som Figur A 1.2 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 företa-
gande sannolikt inte någon större effekt, företagen 
måste ha tillräckligt bra vägar att transportera sina 
varor på eller tillräckligt utbildad arbetskraft.  

I modellen förutsätts länder med stabil eko-
nomi 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 vad nödvändighetsföretagande är.

I effektivitetsdrivna ekonomier är grundförut-
sättningarna på plats och fokus flyttas istället till 
faktorer som högre utbildning, effektiva mark-
nader och teknologisk mottagningskapacitet, i 
figuren samlade i rutan Effektivitetsförbättrande 
förhållanden.  

Mer avancerade ekonomier har relativt sofistike-
rade lösningar på grundförutsättningar och effekti-
vitetsförbättrande förhållanden. De återfinns i den 
tredje rutan, med rubriken Innovation och entre-
prenörskap. Drivkrafterna för möjlighetsbaserat 
företagande kan dock behöva stärkas för att driva 
fram dynamiska innovationsorienterade aktiviteter.
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Tabell A 1.1

FAKTORDRIVNA 
EKONOMIER

EFFEKTIVITETSDRIVNA 
EKONOMIER

INNOVATIONSDRIVNA 
EKONOMIER

Lati namerika och Karibien Argenti na, Barbados, Brasi-
lien, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, 
Mexico, Panama, Peru, Trini-
dad & Tobago, Uruguay

 

Mellanöstern och Nordafrika Algeriet, Egypten, Iran, 
Palesti na

Tunisien Israel

Afrika söder om Sahara Angola, Botswana, Eti opien, 
Ghana, Malawi, Nigeria, 
Uganda, Zambia

Namibia, Sydafrika  

Asien och Sti llahavsområdet  Pakistan Kina, Malaysia, Thailand Japan, Sydkorea, Singapore, 
Taiwan

EU Estland, Ungern, Lett land, 
Litauen, Polen, Rumänien 

Belgien, Danmark, Finland, 
Frankrike, Tyskland, Grekland, 
Irland, Italien, Nederlän-
derna, Portugal, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Sverige, 
Storbritannien, Österrike

Europeiska länder utanför EU  Bosnien-Herzegovina, Kroa-
ti en, Makedonien, Ryssland, 
Turkiet

Norge, Schweiz

USA USA
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Expertundersökningens målsättning är att öka 
kunskapen om varje lands ramverksfaktorer och 
vilken betydelse dessa har för den entreprenö-
riella 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 urvalsundersök-
ningen av den vuxna befolkningen (APS) i GEM.

Det är ett bekvämlighetsurval och kan inte 
betraktas som slumpmässigt till skillnad från urva-
let som görs i APS-undersökningen där hela den 
vuxna befolkningen ingår i populationen. 

Experternas frågor 

GEM har utvecklat och standardiserat ett fråge-
batteri ämnat för expertintervjuerna. Detta är 
utvecklat och prövat i olika kulturella kontexter 
över en period av tretton år. Bara mindre för-
ändringar tillåts varje år vilket gör att det går att 
jämföra resultaten över tid och mellan länder. Nytt 
för 2012 var frågor rörande migration. 

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 infor-
mation om kön, ålder 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 efter-
strävas i urvalet.  Sålunda finns bland respon-
denterna personer med expertis inom finan-
siering, 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, riskkapitalister, affärsäng-
lar, personer vid Almi, Innovationsbron, lokala 
kreditgivarorganisationer.

Policy
Tjänstemän, politiker, entreprenörer som hanterar 
policy-beslut och konsekvenserna av dessa.  

Appendix 2
Metod nationella expertundersökningen (NES) 
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Program
Tjänstemän, politiker och entreprenörer som 
hanterar program för entreprenörskap och de som 
får ta konsekvenserna av dessa beslut som t ex 
entreprenörer. 

Utbildning 
Lärare, professorer, anställda vid Skolverket, stu-
denter, entreprenörer

F&U-spridning
Professorer, kommersialiseringskontor, inkubato-
rer, etc .

Kommersiell service 
Jurister, revisorer, etc 

Marknadsetablering 
Marknadsanalytiker, konkurrensmyndigheter, fors-
kare, entreprenörer 

Fysisk infrastruktur
Tjänsteleverantörer inom telefoni, data, etc. 

Kulturella och sociala normer 
Affärsorganisationer, Connect, Företagarna, socio-
loger, entreprenörer 

Undersökningsprocess

Mars–april  
Experter kontaktas via e-post och telefon och 
ombeds delta i en online-undersökning, alterna-
tivt bifogas enkäten 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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